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Dediquem habitualment el Dossier de l’Informe Mensual del desembre a l’anàlisi de perspectives de l’exercici que comença 
en poques setmanes. Per al cas de l’economia espanyola, l’examen és especialment difícil enguany, ja que, en escriure 
aquestes línies, encara no coneixem l’orientació política del nou Govern que es formarà després de les eleccions del 20 de 
desembre. A més de l’exercici de previsions, per tant, és oportú fer algunes consideracions sobre el marc econòmic i finan-
cer al qual s’hauran d’enfrontar els qui tinguin la responsabilitat de governar, així com un esbós sintètic de quines podrien 
ser les prioritats de la política econòmica per al 2016.

L’entorn general es caracteritzarà per unes condicions monetàries molt laxes a la zona de l’euro, amb liquiditat abundant, 
tipus d’interès baixos i un euro feble. El context econòmic internacional, per la seva banda, hauria de ser raonablement 
favorable en termes de creixement dels nostres mercats, amb preus baixos del petroli i escàs impacte dels problemes que, 
ben segur, tindran alguns països emergents. No obstant això, és un marc internacional que, en termes polítics, pot oferir 
inestabilitat, atès que els fronts geopolítics amb possibles repercussions financeres són múltiples.

L’economia espanyola s’enfronta a aquest context internacional amb algunes fortaleses i amb algunes febleses. Per a 
l’autoestima, estaria bé destacar les fortaleses, però em centraré en les febleses, ja que aquí és on hi ha els reptes que cal 
superar.

La principal feblesa és, sense cap mena de dubte, l’elevada taxa d’atur que té el país. És una taxa d’atur, a més a més, que 
s’explica només parcialment per la duresa de la crisi econòmica, perquè té un component crònic que no desapareixerà amb 
la recuperació. Davant un problema excepcional, cal adoptar mesures excepcionals. En els anys de crisi, s’ha avançat una 
mica, però la modernització del nostre mercat laboral és el primer repte social i polític que cal afrontar en la nova legislatura.

Un segon repte són les finances públiques. Superar el 100% de deute en percentatge del PIB, com ja succeeix, intensifica la 
situació de vulnerabilitat davant canvis en la conjuntura financera internacional. Hi ha dos motius addicionals pels quals la 
reforma de les finances públiques espanyoles no pot esperar més. D’una banda, cal corregir l’excessiva inestabilitat cíclica 
dels ingressos tributaris, enfront d’unes despeses rígides a l’alça, i, de l’altra, la reforma s’ha d’abordar des de la perspectiva 
territorial, ja que l’actual sistema de finançament autonòmic no promou l’eficiència i és una font d’incertesa i d’inestabilitat 
política.

El tercer gran desafiament és, finalment, el sector exterior. Com a membres de la zona de l’euro, és una obligació continuar 
millorant el superàvit exterior per reduir el deute extern. Per aquest motiu, cal controlar els costos laborals unitaris enfront 
dels dels nostres competidors. Aquesta exigència no és incompatible amb un mercat interior robust, ja que l’expansió 
d’aquest últim no ha de venir del creixement del salari unitari, sinó del conjunt de la massa salarial a mesura que els treba-
lladors abandonin les llistes de l’atur i s’incorporin al mercat laboral.

Per al 2016, és molt probable que el senyor Draghi proporcioni un entorn financer favorable, que mogui a la baixa la prima 
de risc i proporcioni vent de cua a l’economia espanyola. El repte per als nous responsables de la política econòmica serà no 
acomodar-se a aquest entorn confortable. Una economia com l’espanyola, que opera en l’exigent entorn de la zona de 
l’euro, ha de continuar les reformes, de manera que s’assoleixin reduccions de la prima de risc per mèrits propis. Aquestes 
millores són l’única garantia per protegir-se dels mercats si, el 2016, es produïssin episodis seriosos d’inestabilitat.

Jordi Gual
Economista en cap
30 de novembre de 2015

L’economia espanyola el 2016
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CRONOLOGIA

JUliOl 2015

 5  Grècia rebutja en referèndum el pla d’acord proposat per les institucions europees.
14  l’iran arriba a un acord amb els cinc membres del Consell de Seguretat de les Nacions Unides i Alemanya en què es compromet 

a reduir el seu programa nuclear a canvi que s’aixequin les sancions imposades.
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.

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.

SETEmBrE 2015

20  Syriza guanya les eleccions a Grècia i obté el suport necessari per implementar el programa acordat amb les institucions.

OCTUBrE 2015

 2 l’agència creditícia S&P apuja el rating d’Espanya fins a BBB+ des de BBB i manté la perspectiva estable.
 5 Se signa l’acord de lliure comerç entre els EUA i diversos països del Pacífic, entre els quals hi ha el Japó, Mèxic, Austràlia i Canadà.
29  El Partit Comunista de la Xina anuncia la finalització de la política del fill únic i autoritza dos fills per parella amb la finalitat de 

combatre l’envelliment de la població. 

AGENDA

 2 Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (novembre).
 3 Consell de Govern del Banc Central Europeu.
 4 PIB de la zona de l’euro (3T).
 Índex de producció industrial (octubre).
15  Comitè de Mercat Obert de la Fed.
17  Enquesta trimestral del cost laboral (3T).
 Consell Europeu.
18   Crèdits, dipòsits i taxa de morositat (octubre).
21  Comerç exterior (octubre).
22   Execució pressupostària de l’Estat (novembre).
29 Taxa d’estalvi de les llars (3T).
30  Avanç IPC (desembre).
 Balança de pagaments (octubre).
 Posició d’inversió internacional neta (3T).

11 Índex de producció industrial (novembre).
15 Comptes financers (3T).
18 Crèdits, dipòsits i taxa de morositat (novembre).
21  Consell de Govern del Banc Central Europeu.
26   Comitè de Mercat Obert de la Fed.
27  Índex de sentiment econòmic de la zona de l’euro (gener).
28   Enquesta de població activa (4T).
29  Avanç PIB (4T).
 Avanç IPC (gener).
 Balança de pagaments (novembre).
 PIB dels Estats Units (4T).

DESEmBrE 2015 GEnEr 2016

nOvEmBrE 2015

23  La Comissió Europea insta el Govern espanyol a presentar una actualització dels pressupostos per al 2016 en què, seguint els acords 
pactats, s’adoptin mesures per reduir el dèficit públic.

30  l’Fmi anuncia la inclusió del iuan xinès en la cistella de divises que componen els drets especials de gir (SDR, per les sigles en 
anglès), juntament amb el dòlar nord-americà, l’euro, el ien japonès i la lliura esterlina. L’aprovació del iuan com a divisa de reser-
va serà efectiva a partir de l’octubre del 2016 i marca una fita important en la internacionalització de la moneda xinesa.
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gràcies a la millora que mostren les principals economies. 
Tot i que el ritme de creixement és relativament moderat 
(so  bretot quan es compara amb les sortides de recessions 
anteriors, no tant quan es té en compte que es mou ja en 
posicions fins i tot una mica superiors a les del creixement 
po  tencial), també és cert que és sostingut i que sembla 
que tindrà continuïtat, ja que encara s’han de materialitzar 
plenament factors de suport com la depreciació de l’euro o 
l’expansió quantitativa del BCE. De fet, una de les sorpreses 
d’aquests últims mesos, tenint en compte el context de 
recuperació, s’ha donat, precisament, en l’àmbit monetari, 
en anunciar el BCE possibles mesures expansives addicio-
nals que es precisaran al desembre. Ja que la recuperació 
està ben encarrilada (com ho confirmen les dades del 4T, 
que apunten a l’acceleració de l’activitat), és probable que 
aquestes mesures no siguin gaire àmplies i que la seva fina-
litat sigui, més aviat, la de reafirmar el compromís del BCE 
amb el compliment del seu mandat. Ara com ara, com a 
reflex d’aquestes expectatives de major expansió mone-
tària, la rendibilitat dels bons europeus va baixar i l’euro es 
va depreciar.

El creixement espanyol es manté en el final de l’exercici. 
Les dades d’activitat del principi del 4T suggereixen que el 
ritme de creixement es va a mantenir en cotes similars a les 
del 3T, és a dir, a la zona del 0,8% intertrimestral. Les ten-
dències de fons que sostenen el momentum de l’economia 
espanyola no varien gaire en relació amb les manifestades 
en els últims trimestres. La demanda interna continua sent 
el principal motor de l’activitat, alimentada per l’augment 
del poder adquisitiu de les llars (que, al seu torn, té el su -
port del bon ritme de creació d’ocupació i del descens dels 
preus energètics). Addicionalment, l’expansió monetària 
del BCE i el procés de sanejament del sector bancari facili-
ten que el crèdit prossegueixi la tendència cap a la norma-
lització. Un dels sectors en què s’aprecien els efectes de la 
millora de les condicions financeres és l’immobiliari, que 
re    gistra una sensible recuperació de la demanda d’habi  tat-
 ges. Pel que fa al sector exterior, el notable increment de 
les importacions, derivat de l’impuls comprador de la de -
man  da interna, impossibilita que la seva aportació al crei -
xe  ment sigui positiva. Aquesta realitat, però, no hauria 
d’en  terbolir el bon comportament de les exportacions reals, 
la taxa de creixement de les quals en el 3T va doblar amb 
escreix el ritme d’avanç mitjà de les últimes dècades. Un 
re  sultat destacable, atès que es dóna en el context d’una 
cer  ta reducció del comerç mundial.

2015 va camí de tancar-se positivament. A mesura que 
l’any s’aproxima al final, es confirma que el to macroeconò-
mic tendeix a ser més ferm. Entre els emergents, l’atenció 
continua centrada en el més sistèmic de tots ells, la Xina. Les 
dades que han registrat els indicadors del gegant asiàtic 
han estat mixtes, però els analistes i els inversors perceben 
que la situació està més estabilitzada que en els mesos 
anteriors, diagnòstic al qual no és aliè el fet que el banc cen-
tral del país hagi continuat adoptant mesures de relaxa-
ment monetari. La Xina no està sola en la tasca d’a  pai  vagar 
els temors sobre les economies emergents. En el 3T, Mèxic i 
Xile han sorprès amb una acceleració més intensa del que 
s’esperava, la qual cosa demostra la seva capacitat de créi-
xer fins i tot en un entorn internacional de preus continguts 
de les primeres matèries. Un altre emergent de referència, 
l’Índia, va créixer un dinàmic 7,4% interanual en el 3T i tam-
bé va batre les previsions. Certament, existeixen casos en el 
sentit oposat, i aquí es podria esmentar el Brasil, on la reces-
sió s’agreuja, o Turquia, pressionada per una combinació de 
menys activitat i més riscos geopolítics; però els emergents, 
com a bloc, han aconseguit apaivagar els temors més exa-
cerbats que s’havien gestat en els complicats mesos d’estiu.

Entre les economies avançades, els EUA creixen folgada-
ment i el Japó entra en recessió tècnica. La situació de la 
primera i de la quarta economia mundial torna a ser con-
traposada. Mentre els EUA creixen a un ritme confortable 
(el 2,2% interanual en el 3T), gràcies a la robusta demanda 
interna, l’economia nipona entra en la cinquena recessió 
des del 2008. Aquest fet és un recordatori evident que el 
problema de creixement del Japó difícilment es resoldrà 
apel·lant només a polítiques d’estímul de la demanda i que 
és el torn d’atacar amb decisió el que es coneix com el ter-
cer pilar de l’Abenomics. Aquest pilar consisteix en les refor-
mes, repetidament anunciades però no implementades, 
que han de millorar la productivitat agrària, alleujar la 
càrrega impositiva de les empreses i millorar la inserció 
femenina al mercat laboral. Ara com ara, però, el que s’es -
pera és una nova ronda d’estímuls fiscals i monetaris, 
l’efectivitat dels quals, a la vista dels precedents, és incerta. 
Mentre el Banc del Japó es prepara per ampliar el progra-
ma de compra de bons, la Reserva Federal procedirà, al 
desembre, a apujar el tipus d’interès de referència per pri-
mera vegada des del 2004, un pas clau en el procés de ple-
na normalització de la seva política monetària.

la zona de l’euro accelera, però el BCE prepara nous estí-
muls. La zona de l’euro va créixer l’1,6% interanual en el 3T, 

Final d’any en to positiu
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PREVISIONS
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari 

Economia internacional

2014 2015 2016 2017 2T 2015 3T 2015 4T 2015 1T 2016 2T 2016 3T 2016

CREIXEMENT DEL PIB

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

Països desenvolupats1 1,8 2,0 2,2 2,2 2,1 1,9 2,0 2,1 2,1 2,2

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

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

Alemanya 1,6 1,5 1,8 1,8 1,6 1,7 1,5 1,7 1,7 1,8

França 0,2 1,1 1,4 1,4 1,1 1,2 1,3 1,0 1,4 1,5

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

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

Japó –0,1 0,6 1,0 0,8 1,0 1,1 1,3 0,5 0,9 1,3

Regne Unit 2,9 2,4 2,3 2,3 2,4 2,3 2,2 2,3 2,2 2,3

Països emergents1 4,6 4,0 4,5 4,9 4,0 3,9 3,9 4,5 4,6 4,6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sud-àfrica 1,6 1,7 2,4 2,7 1,5 1,1 2,1 2,2 2,3 2,4

INFLACIó

Mundial 3,5 3,3 3,4 3,6 3,3 3,2 3,3 3,6 3,6 3,5

Països desenvolupats1 1,4 0,3 1,2 1,7 0,3 0,2 0,6 1,5 1,4 1,6

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

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

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

França 0,6 0,1 1,3 1,4 0,3 0,1 0,4 1,2 1,2 1,4

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

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

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

Regne Unit 1,5 0,1 1,4 2,0 0,0 0,0 0,2 0,7 1,3 1,6

Països emergents1 5,1 5,6 5,1 4,9 5,6 5,5 5,5 5,2 5,2 4,9

Xina 2,0 1,4 2,0 2,2 1,4 1,7 1,5 1,4 2,2 2,0

Índia 6,6 5,0 5,7 5,5 5,1 3,9 5,8 7,0 6,2 5,1

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

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

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

Xile 4,4 4,5 3,7 3,2 4,2 4,8 4,5 4,5 4,0 3,5

Rússia 7,8 15,0 6,6 5,7 15,8 15,7 12,5 8,0 7,0 6,0

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

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

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

Notes: 1. A partir del desembre de 2015, els agregats dels epígrafs «Països desenvolupats» i «Països emergents» comprenen tots els països de cada grup. Amb anterioritat, només s’incloïen els principals.   
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

2014 2015 2016 2017 2T 2015 3T 2015 4T 2015 1T 2016 2T 2016 3T 2016

Agregats macroeconòmics

Consum de les llars 1,2 3,0 2,6 1,7 2,9 3,5 3,3 3,4 2,8 2,2

Consum de les AP 0,0 2,5 0,6 –0,6 2,1 3,0 3,7 1,4 1,3 –0,1

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

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

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

Demanda nacional (contr. Δ PIB) 1,6 3,5 2,5 1,6 3,3 3,9 3,9 3,3 2,7 2,1

Exportació de béns i serveis 5,1 6,1 6,6 5,0 6,2 5,6 6,8 7,2 7,3 6,0

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

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

Altres variables

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

Taxa d’atur (% pobl. activa) 24,4 22,2 20,3 18,9 22,4 21,2 21,3 21,6 20,4 19,6

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

Costos laborals unitaris –0,8 0,6 1,0 1,0 0,2 0,1 1,2 0,1 1,6 1,1

Saldo op. corrents (acum., % PIB) 1 1,0 1,9 1,7 1,8 1,4 1,6 1,9 1,8 1,8 1,7

Cap. o nec. financ. resta món (acum., % PIB) 1 1,4 2,5 2,3 2,4 1,8 2,2 2,5 2,4 2,4 2,3

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

Mercats financers

TIPUS D’INTERÈS

Dòlar

Fed funds 0,25 0,25 0,79 1,56 0,25 0,25 0,25 0,50 0,75 0,92

Líbor 3 mesos 0,23 0,31 0,86 1,79 0,28 0,31 0,38 0,54 0,75 0,97

Líbor 12 mesos 0,56 0,78 1,28 2,14 0,73 0,83 0,88 1,02 1,19 1,37

Deute públic a 2 anys 0,44 0,68 1,45 2,35 0,59 0,67 0,87 1,12 1,34 1,56

Deute públic a 10 anys 2,53 2,18 2,80 3,41 2,16 2,21 2,37 2,57 2,72 2,88

Euro

Refi BCE 0,16 0,05 0,05 0,07 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Euríbor 3 mesos 0,21 –0,02 –0,05 0,13 –0,01 –0,03 –0,07 –0,08 –0,07 –0,04

Euríbor 12 mesos 0,48 0,17 0,15 0,46 0,17 0,16 0,10 0,08 0,10 0,17

Deute públic a 2 anys (Alemanya) 0,05 –0,24 –0,24 0,33 –0,22 –0,24 –0,33 –0,35 –0,33 –0,21

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 1,23 0,52 0,72 1,83 0,53 0,69 0,50 0,40 0,43 0,79

TIPUS DE CANVI

$/€ 1,33 1,11 1,03 1,08 1,11 1,11 1,09 1,04 1,02 1,02

¥/€ 140,42 134,46 129,00 129,87 134,25 135,89 133,40 131,37 128,65 127,96

£/€ 0,81 0,72 0,68 0,68 0,72 0,72 0,71 0,70 0,68 0,67

PETROLI

Brent ($/barril) 99,45 54,79 62,84 69,31 63,43 51,10 49,43 58,17 63,20 64,40

Brent (€/barril) 74,54 49,44 60,96 63,89 57,32 46,00 45,36 55,74 61,90 62,91

Nota: 1. Acumulat de quatre trimestres.

  Previsions
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CONJUNTURA • Les borses 
reflexionen abans de les pujades 
de tipus

To constructiu als mercats mentre es preparen per al desaco-
blament entre la Fed i el BCE. L’aversió al risc dels últims mesos 
s’ha reduït, gràcies a una menor incertesa sobre el creixement 
de les economies emergents i a la major concreció de la Fed 
sobre l’estratègia de normalització monetària. Les últimes 
dades macroeconòmiques dels EUA han reforçat notablement 
l’expectativa que el banc central nord-americà finalment deci-
deixi apujar el tipus d’interès oficial a la reunió del desembre. Al 
seu torn, el BCE ha reiterat la seva disposició a aprovar més estí-
muls monetaris al començament de desembre, la qual cosa ha 
consolidat l’enfortiment del dòlar. S’espera que, en les reunions 
del BCE i de la Fed del desembre (el 3 i el 16, respectivament), 
es materialitzi aquesta divergència de la política monetària a 
les dues bandes de l’Atlàntic. Aquesta circumstància compor-
tarà nous descensos del canvi dòlar/euro i l’ampliació del dife-
rencial entre el rendiment del bo a 10 anys nord-americà i 
l’equivalent alemany. En aquest sentit, preveiem que la norma-
lització monetària serà molt gradual i que tindrà un impacte 
limitat en les valoracions, actualment elevades però no neces-
sàriament sobrevalorades. Tot i que l’entorn per a la renda 
variable nord-americana encara permet un cert marge a l’alça, 
s’anticipen rendiments borsaris més moderats que en cicles 
anteriors, amb una certa acceleració a Europa (vegeu l’article 
del Dossier «2016: reptes i oportunitats en un entorn financer 
global exigent»). En el cas dels emergents, el focus es manté 
centrat a la Xina, on els riscos de l’escenari econòmic continuen 
esbiaixats a la baixa. Així i tot, pensem que el paper actiu de les 
autoritats locals en matèria de política econòmica al llarg del 
2016 continuarà limitant de forma efectiva els focus de risc que 
pesen sobre l’economia xinesa.

Als EUA, el ritme d’increment dels tipus és el factor domi-
nant, al mateix temps que la data d’inici de la normalització 
perd importància relativa. A la robustesa de les últimes dades 
macroeconòmiques, es va afegir la publicació de les actes de la 
reunió de l’octubre de la Fed, que van revelar una disposició 
majoritària a iniciar la normalització monetària. En aquest con-
text, els mercats han incrementat de forma significativa la pro-
babilitat que assignen a aquest esdeveniment, que ha passat 
del 35% a l’octubre al 76% al final de novembre. Els inversors 
centren ara l’atenció en la velocitat a la qual es produiran la res-
ta de pujades fins que s’assoleixi un tipus d’interès d’equilibri, 
que la Fed situa en el 3,5%. L’expectativa del consens d’analistes 
contempla una tendència marcadament més gradual que en el 
cicle d’enduriment de les condicions monetàries anteriors. En 
particular, les projeccions de la Fed plantegen una pujada anual 
del tipus d’interès oficial de 0,9 p. p., en relació amb un incre-
ment mitjà anual d’1,7 p. p. (sobre aquesta qüestió, vegeu el 
Focus «Pujada del tipus oficial als EUA: aquest cop és diferent»).
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Els inversors vigilen la inflació a la zona de l’euro i esperen la 
resposta del BCE. Malgrat que els fonaments continuen apun-
tant a una recuperació econòmica gradual a la zona de l’euro, 
les expectatives d’inflació es continuen situant per sota de 
l’objectiu del BCE. Per aquest motiu, tot i que hi ha la possibili-
tat que l’entitat no mogui fitxa fins al 2016, els inversors con-
fien cada vegada més en el probable anunci de més estímuls 
en la propera reunió del 3 de desembre. En aquest sentit, el 
mercat de derivats descompta una retallada de 10 p. b. en el 
tipus d’interès sobre els dipòsits. Convé apuntar que, malgrat 
que és poc probable que hi hagi canvis substancials en el pro-
grama de compra de bons (QE), es contempla la possibilitat 
que el BCE ampliï l’abast del QE mitjançant la inclusió de títols 
de deute regionals i locals.

l’efecte BCE s’imposa al mercat europeu de deute sobirà 
després del repunt de les yields originat pels plans de la Fed. 
La preocupació per la resposta de la part llarga de la corba de 
tipus nord-americana ha remès en certa mesura. Sembla que 
el rendiment del bo nord-americà a 10 anys reacciona amb fle-
xibilitat als diversos esdeveniments que solen condicionar-ne 
l’evolució i, al novembre, ha augmentat 6 p. b., fins a situar-se 
en el 2,23%. El repunt de la rendibilitat dels bons nord-ameri-
cans va pressionar a l’alça les yields sobiranes europees. No 
obstant això, l’efecte de l’anunci de Mario Draghi i dels poste-
riors missatges de diversos membres del BCE sobre possibles 
estímuls addicionals es va acabar imposant i va dur el diferen-
cial entre el bund alemany i el seu homòleg nord-americà a  
1,8 p. p., un dels nivells més alts des de la crisi. Al seu torn, les 
primes de risc perifèriques s’han relaxat sensiblement, de la 
mateixa manera que l’spread entre el bo espanyol i l’italià a 10 
anys, que s’ha reduït a 10 p. b. en relació amb els 25 p. b. obser-
vats cap a la meitat de novembre. No obstant això, és probable 
que l’evolució relativa del deute espanyol sigui menys favora-
ble en les jornades prèvies als comicis electorals a Espanya. 
Així i tot, no esperem l’aparició de tensions d’envergadura des-
prés del resultat de les urnes.

S’esvaeix la volatilitat procedent dels mercats emergents, 
però continuen sota el radar inversor. Per bé que la transició a 
la Xina cap a un model econòmic més basat en el consum i en 
els serveis ha ofert algunes dades d’activitat mixtes, la majoria 
d’indicadors s’han estabilitzat de forma considerable. En aquest 
context de desacceleració controlada, és molt probable que el 
banc central xinès decideixi imprimir més laxitud mitjançant 
rebaixes addicionals dels tipus oficials, sobretot si, com sembla, 
la inflació es manté en cotes baixes. D’altra banda, l’FMI ha 
emès un dictamen favorable per incloure el iuan en la seva cis-
tella de divises de referència. La decisió de l’organisme repre-
senta, d’una banda, un reconeixement a les mesures del Govern 
xinès per dotar les forces del mercat d’un major protagonisme. 
De l’altra, és un clar incentiu perquè les autoritats xineses con-
tinuïn avançant en aquesta direcció.

Els parquets internacionals frenen l’escalada de l’octubre i es 
qüestiona l’assoliment dels màxims anuals. Al novembre, les 
borses han navegat amb lleugers avanços i amb algun episodi 
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de volatilitat. El ral·li de l’octubre va anar seguit dels dubtes de 
les dades mixtes de la Xina i de la incertesa generada pels 
atemptats de París. Avui dia, continuen sense recuperar-se els 
màxims anuals que les borses desenvolupades van assolir a la 
primavera. Al bloc emergent, la renda variable continua patint 
correccions considerablement superiors a les de les borses des-
envolupades. El tancament de la campanya de beneficis va 
confirmar que la crisi de les primeres matèries ha pesat signifi-
cativament sobre els resultats, tant a Europa com, sobretot, als 
EUA, on el benefici per acció (BPA) va recular el 5% interanual, 
però, sense el sector energètic, va augmentar el 2%. Les empre-
ses de la zona de l’euro van registrar el creixement més intens 
en BPA de totes les economies avançades (el 2% o el 6% sense 
el sector energètic) i continuen donant motius per esperar la 
materialització d’un cicle sòlid de rendiments borsaris. Per a la 
resta de l’any, s’espera un cert impacte positiu pels anuncis 
d’importants repartiments de dividends. L’elevada valoració 
dels actius nord-americans en relació amb els europeus manté 
el major atractiu relatiu de les borses europees enfront de la 
nord-americana.

la fortalesa del dòlar i l’agonia de les primeres matèries 
con  dicionen l’evolució de les divises emergents. L’euro va 
assolir, al novembre, el nivell més baix en relació amb el dòlar 
des de l’estiu i ha arribat a cotitzar per sota dels 1,06 dòlars, 
apropant-se als mínims en 10 anys. Les posicions curtes sobre 
l’euro al mercat de futurs i opcions han augmentat de forma 
considerable durant els mesos d’octubre i novembre, situació 
coherent amb les expectatives de les estratègies divergents de 
la Fed i del BCE. Les divises emergents, per la seva banda, es 
mantenen a l’aguait de l’evolució de les primeres matèries i de 
la pujada de tipus als EUA. Al mercat de primeres matèries, les 
principals commodities (petroli, coure i zinc) han rebotat breu-
ment a l’octubre i han reprès la tendència del seu particular 
cicle a la baixa.
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Des de la primavera del 2009 fins al mes d’agost, l’índex 
S&P 500 va experimentar una progressió espectacular, 
que li va permetre triplicar el seu valor i situar-se el 30% 
per damunt del nivell assolit en els pics dels anys 2000 i 
2007, preludis de descensos forts i perllongats. Amb 
aquests antecedents, la feblesa que han mostrat les cotit-
zacions des de mitjan estiu genera una gran inquietud 
entre els analistes i els inversors. Uns temen que siguem a 
l’avantsala d’una nova fase a la baixa duradora. Uns altres 
creuen que només es tracta d’una pausa en la tendència 
alcista. I, entre aquests últims, les opinions divergeixen 
sobre la durada de la correcció, sobre la seva intensitat i, en 
especial, sobre el ritme dels eventuals guanys posteriors.

Un exercici molt útil per aclarir la incerta evolució borsària 
és examinar si s’apreciaven signes de bombolla cap a la 
meitat d’enguany. Lògicament, els escenaris que s’obririen 
serien molt diferents en funció del diagnòstic. Per desgrà-
cia, no hi ha instruments precisos per mesurar els fenò-
mens de sobreescalfament o de bombolles als mercats 
financers, però l’examen combinat de diversos indicadors 
rellevants proporciona una guia raonable. Les bombolles 
se solen caracteritzar per la presència, en dosis variables, 
de tres factors. Primer, un factor fonamental: el preu de 
mercat es desvia de manera notable del que marcarien els 
fonaments intrínsecs de l’actiu. Segon, un factor especula-
tiu: l’estat d’ànim dels inversors es caracteritza per una 
eufòria que estimula les compres especulatives i les allun-
ya de la racionalitat. Tercer, un factor de risc: alts nivells de 
palanquejament que poden acabar generant inestabilitat.

Una de les mètriques més fiables per avaluar el factor 
fonamental és la ràtio CAPE, que mesura la relació entre el 
preu de les accions en un moment puntual i la mitjana 
dels beneficis empresarials en els 10 últims anys. Cap a la 
meitat de l’any, aquest indicador es va situar per damunt 
de la mitjana històrica, però lluny del nivell registrat abans 
de les grans crisis borsàries del 1929, del 2000 o del 2007. 
A més a més, dos elements han pogut esbiaixar a l’alça el 
CAPE: el baix nivell dels tipus d’interès (aquest indicador 
no en considera el nivell) i els canvis reguladors que han 
penalitzat els guanys en computar les provisions per pèr-
dues en actius. Així, doncs, aquests elements poden intro-
duir distorsions a l’hora de fer una comparació històrica. 
Per la seva banda, no sembla que els diversos índexs que 
aproximen el factor especulatiu assenyalin un ímpetu des-
bocat. Per exemple, la rotació de les accions (share turno-
ver), que mesura el volum d’intercanvi d’accions i que aug-
menta quan creix l’activitat especulativa, se situava molt 
per sota del nivell assolit el 2000. L’anomenada «prima de 
dividend», que és la diferència de les ràtios preu de mer-
cat/valor comptable mitjà de les empreses que paguen 
dividends i de les que no ho fan, apunta en el mateixa 

direcció. Atès que les primeres són més segures, en condi-
cions normals, aquesta prima tendeix a ser positiva, però, 
en moments de febre especulativa, pot arribar a ser nega-
tiva, com va succeir en la cresta de la bombolla puntcom 
de l’any 2000. Cap a la meitat de l’estiu, la prima era positi-
 va, la qual cosa suggereix molta menys activitat especula-
tiva que en aquella ocasió. Finalment, si ens fixem en les 
compres palanquejades (margin debt) per mesurar el ni -
vell de risc a la borsa, s’ha de reconèixer que es trobaven 
en un nivell més alt que el previ a la crisi del 2000 i similar 
al del 2007, encoratjades, segurament, pels baixos tipus 
d’interès. Un atenuant és que fa temps que aquest indica-
dor es manté en nivells elevats i que, en els últims mesos, 
no ha mostrat la pauta d’increment explosiu observat 
abans de l’esclat de bombolles en el passat.

La lectura conjunta d’aquests indicadors i d’altres simi-
lars,1 emmarcada, a més a més, en el context d’un creixe-
ment moderat (tant del PIB com dels beneficis empresa-
rials) i de normalització monetària gradual que es dibuixa 
per als dos o tres pròxims anys als EUA, proporciona un 
parell d’elements valuosos en relació amb el debat d’o  pi -
nions assenyalat al començament. D’una banda, l’absència 
de signes prou clars de bombolla hauria de rebaixar el 
temor al fet que estiguem a les portes d’un mercat a la 
bai  xa brusc arran d’una hipotètica punxada de la bombo-
lla. D’altra banda, però, les ràtios de valoració se situen en 
nivells relativament generosos, de manera que anticipen 
taxes de retorn a mitjà termini molt més modestes que les 
de l’últim quinquenni. En definitiva, l’escenari més plausi-
ble apunta a una moderació de la tendència alcista dels 
últims anys.

FOCUS • Canvia la marea a la borsa nord-americana?
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1. Vegeu el Focus «La prima de risc borsària implícita: un indicador clara-
ment imperfecte que cal tenir en compte», de l’IM11/2015.
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El passat 17 d’octubre, la Reserva Federal (Fed) va deixar 
clar que és molt possible que decideixi apujar el tipus ofi-
cial (fed funds rate) en la propera reunió, el 16 de desem-
bre. Davant la imminència de l’inici del procés de norma-
lització monetària, guanyen més rellevància dos factors: a 
quina velocitat i fins a quin nivell pujaran els tipus en els 
pròxims anys. Mirar pel retrovisor els cicles alcistes ante-
riors ens podria aportar algunes pistes, però hem de tenir 
present que el context actual és diferent i molt particular.

Des de mitjan anys cinquanta, els EUA han experimentat 
12 fases alcistes del tipus d’interès oficial. Durant aquests 
cicles de pujada, la trajectòria del tipus oficial s’ha caracte-
ritzat per una durada amb una mitjana superior als dos 
anys i un increment de gairebé 5 p. p. Si calculem un «índex 
de velocitat» de normalització monetària que resultés de 
dividir l’increment del tipus d’interès per la durada del ci -
cle de pujada, obtindríem una velocitat mitjana de 2,4 p. p. 
a l’any. No obstant això, aquesta mitjana històrica projecta 
una imatge esbiaixada a l’alça, ja que inclou els anys noran-
ta i vuitanta, durant els quals es va dur a terme un ajust 
monetari substancial i la Fed va transformar la implemen-
tació de la política monetària. Si ens centrem en els quatre 
últims cicles, el tipus oficial va experimentar, de mitjana, 
una pujada total lleugerament superior a 3 p. p. en menys 
de dos anys, la qual cosa dóna, com a resultat, un índex de 
velocitat més proper a 1,7 p. p. a l’any.

Actualment, la trajectòria del tipus oficial projectada pels 
membres del comitè de política monetària de la Fed deixa 
entreveure una normalització encara més lenta, amb un 
índex de velocitat de 0,9 p. p. a l’any (vegeu els gràfics). 
Aquesta projecció pot semblar molt conservadora, però 
aquesta vegada existeixen diversos factors que aconse-
llen un ritme d’ajust especialment gradual. En primer lloc, 
el context macroeconòmic nord-americà obliga a actuar 
amb cautela: a diferència del que s’observava al comença-
ment dels ajustos cap a la meitat de les dècades de 1990 i 
2000, la inflació actual i les seves expectatives continuen 
encara per sota de l’objectiu del 2% i, malgrat la recupera-
ció econòmica dels últims anys, el PIB observat encara se 
situa per sota de les estimacions del PIB potencial. D’altra 
banda, tenint en compte que el BCE considera la possibili-
tat d’incrementar la flexibilitat, una divergència excessiva 
en les polítiques monetàries a les dues bandes de l’Atlàntic 
podria provocar que el dòlar s’apreciés massa.

La situació conjuntural d’algunes de les principals econo-
mies emergents permet i afavoreix que la Fed es prengui 
la normalització monetària amb tranquil·litat. En particu-
lar, un ajust ràpid dels tipus d’interès dels EUA podria pro-
vocar episodis d’inestabilitat financera als països emer-
gents amb una situació macroeconòmica i financera més 
vulnerable, com el Brasil. Finalment, cal tenir en compte 

que, en aquesta ocasió, la Fed disposa d’un instrument 
addicional al fed funds rate per influir sobre els tipus 
d’interès: la gestió activa del balanç. Si ho estimés neces-
sari, la Fed podria vendre una part dels bons que ha adqui-
rit en els últims anys. Aquesta estratègia més agressiva 
permetria fer efectives les pujades de tipus en totes les 
parts de la corba si fallen les altres eines que la institució 
mo  netària té a la seva disposició (vegeu el Focus «Norma-
lització monetària als EUA: la nova caixa d’eines de la Fed», 
de l’IM07/2015).

En definitiva, els factors que solen guiar les decisions de la 
Fed es troben aquesta vegada en nivells que suggereixen 
que una normalització més gradual que en altres ocasions 
és necessària i apropiada. Així ho corrobora també el mer-
cat, les expectatives implícites del qual perfilen una ten-
dència una mica més parsimoniosa que la que dibuixen 
els membres de la Fed.

FOCUS • Pujada del tipus oficial als EUA: aquest cop és diferent
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Tipus d’interès (%)

30-nov 30-oct 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 0,0

Euríbor 3 mesos –0,11 –0,07 –5 –19,2 –19,6

Euríbor 12 mesos 0,05 0,11 –6 –27,5 –28,1

Deute públic a 1 any (Alemanya) –0,38 –0,35 –3 –31,6 –31,4

Deute públic a 2 anys (Alemanya) –0,42 –0,32 –10 –32,2 –38,8

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 0,47 0,52 –5 –7,1 –23,0

Deute públic a 10 anys (Espanya) 1,52 1,67 –15 –9,1 –37,5

Diferencial de deute públic a 10 anys (p. b.) 1 105 115 –11 –2,2 –14,7

EUA

Fed funds (límit superior) 0,25 0,25 0 0,0 0,0

Líbor 3 mesos 0,41 0,33 8 15,4 17,6

Líbor 12 mesos 0,97 0,87 10 34,1 40,5

Deute públic a 1 any 0,48 0,32 16 26,7 36,3

Deute públic a 2 anys 0,93 0,72 21 26,6 46,2

Deute públic a 10 anys 2,21 2,14 7 3,9 4,6

Spreads de deute corporatiu (p. b.)

30-nov 30-oct Variació mensual  
(p. b.)

Variació acum.  
el 2015 (p. b.)

Variació interanual 
(p. b.)

Itraxx Corporatiu 70 71 –1 7,0 12,2

Itraxx Financer Sènior 68 69 –1 0,7 8,6

Itraxx Financer Subordinat 142 148 –5 –6,5 5,1

Tipus de canvi

30-nov 30-oct Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2015 (%)

Variació interanual  
(%)

$/€ 1,057 1,101 –4,0 –12,7 –15,2

¥/€ 130,050 132,750 –2,0 –10,2 –12,0

£/€ 0,702 0,713 –1,6 –9,6 –11,8

¥/$ 123,110 120,620 2,1 2,8 3,8

Primeres matèries 

30-nov 30-oct Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2015 (%)

Variació interanual  
(%)

Índex CRB de primeres matèries 384,2 395,2 –2,8 –12,2 –15,5

Brent ($/barril) 42,8 47,6 –10,1 –23,2 –37,9

Or ($/unça) 1.064,8 1.142,2 –6,8 –10,1 –8,8

Renda variable

30-nov 30-oct Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2015 (%)

Variació interanual  
(%)

S&P 500 (EUA) 2.080,4 2.079,4 0,1 1,0 0,6

Eurostoxx 50 (zona de l’euro) 3.506,5 3.418,2 2,6 11,4 7,9

Ibex 35 (Espanya) 10.386,9 10.360,7 0,3 1,0 –3,6

Nikkei 225 (Japó) 19.747,5 19.083,1 3,5 21,2 13,1

MSCI emergents 814,3 847,8 –4,0 –14,8 –19,0

Nasdaq (EUA) 5.108,7 5.053,7 1,1 7,9 6,6

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

PRINCIPALS INDICADORS
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CONJUNTURA • Continua l’expansió 
als EUA i la Xina resisteix

mentre que els països avançats segueixen en zona expansi-
va, el Brasil continua preocupant entre els emergents. Els 
índexs de sentiment empresarial (PMI) de serveis per als 
avançats i de manufactures per als emergents mostren la dico-
tomia entre els dos blocs. Així, l’índex de serveis dels EUA va 
pujar fins als 59,1 punts, un nivell que coincideix amb avanços 
del PIB propers al 4,5%. En canvi, l’índex del Brasil va continuar 
caient i se situa ja significativament per sota del límit dels 50 
punts. Mentrestant, el de la Xina roman estable, proper als 50.

EMERGENTS

les dades mixtes d’activitat de la Xina ajuden a calmar de 
forma temporal les veus d’alerta. L’alentiment es va notar a la 
indústria, però el consum es va mantenir sòlid. A l’octubre, la 
producció industrial va avançar un moderat 5,6% interanual, 1 
dècima per sota de l’avanç del setembre, i les vendes al detall, 
amb un creixement interanual de l’11,0%, van sorprendre posi-
tivament. Així mateix, el sector immobiliari va persistir en la 
millora iniciada en el 1T 2015. En particular, el preu de l’ha  bi -
tatge va pujar de nou a l’octubre, segons l’índex elaborat per 
l’Economist Intelligence Unit. Per la seva banda, la inflació ge -
neral de l’octubre es va situar 3 dècimes per sota del registre del 
mes anterior (en l’1,3%), tot i que aquesta moderació va ser 
deguda, en gran part, a la caiguda del preu dels aliments, que 
representen una part molt important de la cistella del consumi-
dor xinès. En aquest context, l’Executiu continua donant suport 
a l’economia. Així, el banc central del país va anunciar, al no -
vem  bre, una retallada dels tipus d’interès sobre els crèdits con-
cedits a través de la seva facilitat permanent de crèdit.

El renminbi entra a formar part dels drets especials de gir 
(SDr) de l’Fmi. El 30 de novembre, l’FMI va decidir incloure la 
moneda xinesa en la cistella dels SDR, mesura efectiva a partir 
de l’octubre del 2016. La decisió s’interpreta com un reconeixe-
ment a les reformes dels mercats monetari i financer dutes a 
terme pel gegant asiàtic, així com una prova que el país tirarà 
endavant el procés de liberalització.

l’Índia continua avançant amb solidesa. El PIB de l’Índia es va 
accelerar fins al 7,4% interanual en el 3T 2015, 4 dècimes per 
damunt de l’avanç del trimestre anterior i lleugerament per 
damunt de les nostres previsions. Pel costat de la demanda, 
des  taca el vigor inversor; pel costat de l’oferta, l’acceleració ha 
tingut un suport important en la millora del sector manufactu-
rer. En canvi, el sector agrícola ha continuat marcant avanços 
lleugers a causa del feble monsó. El nostre escenari central pre-
veu un creixement del 7,1% per al 2015 (any fiscal) i del 7,2% 
per al 2016.

l’Amèrica llatina, mèxic i Xile resisteixen, tot el contrari que 
el Brasil. En el 3T 2015, Mèxic va créixer el 2,6% interanual, 3 
dècimes per damunt de l’avanç del 2T. Malgrat que no es dispo-
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sa encara del detall per components, els indicadors suggerei-
xen que l’acceleració ha estat conseqüència de l’impuls de la 
demanda interna, que es recupera de l’ensopegada temporal 
del 2T. Xile mostra una dinàmica similar: es va accelerar fins al 
2,2% interanual en el 3T (l’1,9% en el 2T), gràcies a la recupera-
ció de la inversió i del consum públic. Als dos països, per tant, es 
confirma la capacitat de superar, per la via del dinamisme 
intern, el difícil context exportador, afectat per la caiguda del 
preu del petroli, en el cas de Mèxic, i del coure, en el de Xile. En 
canvi, el Brasil continua sense donar senyals de millora. Els indi-
cadors del 3T mostren que la recessió no va revertir en aquest 
període i que la demanda interna pateix el gros de l’ajust. A més 
a més, la inflació, lluny de contenir-se, va repuntar fins al 9,9% a 
l’octubre, per damunt de les previsions. La relativa estabilitza-
ció del real brasiler des del començament d’octubre és l’única 
notícia positiva que ofereix la conjuntura del país. En aquest 
context, mantenim les previsions de caiguda del PIB del –2,3% 
el 2015 i del –0,6% el 2016, amb elevats riscos a la baixa.

Sembla que la recessió russa entra en una etapa d’estabilitza-
ció. L’estimació preliminar del PIB del 3T 2015 mostra una cai-
guda del 4,1% interanual, inferior a l’ex  pe  ri  mentada en el 2T 
(del 4,6%). En aquest entorn recessiu, la inflació (del 15,5% a 
l’octubre), tot i ser elevada, es mou en uns marges previstos. 
El nostre escenari central preveu una caiguda del PIB del 
–3,7% el 2015 i del –0,2% el 2016. Així i tot, les dificultats geo-
 po  lítiques del país, que han augmentat amb l’incident d’a  via -
ció amb Turquia, plantegen importants riscos a la baixa en les 
nostres previsions.

ESTATS UNITS

Els EUA continuen registrant avanços significatius. Segons la 
segona estimació del PIB realitzada pel Bureau of Economic 
Analysis, l’economia nord-americana va créixer el 0,5% intertri-
mestral en el 3T, la qual cosa representa una millora en relació 
amb la primera estimació (del 0,4%). En termes interanuals, el 
PIB va créixer un considerable 2,2%. La revisió a l’alça va ser 
deguda, principalment, al component existències, la contribu-
ció negativa de les quals a l’avanç intertrimestral es va moderar 
(dels –0,4 p. p. inicials als –0,1 p. p.). Per la seva banda, el con-
sum privat va augmentar de manera sòlida (el 0,8% intertrimes-
tral), i la inversió no residencial també va avançar, tot i que de 
manera una mica més continguda (el 0,6% intertrimestral). En 
aquest context, mantenim les nostres previsions de creixement 
en el 2,5% anual, tant per al 2015 com per al 2016, taxes que se 
situarien lleugerament per damunt de l’a  vanç potencial del país 
(en l’interval del 2,1%-2,3%).

El consum i la inversió seran els components clau de l’ex  pan-
 sió nord-americana. El nostre escenari central preveu una 
millora de la inversió no residencial, després d’uns trimestres 
una mica febles, i la continuïtat de la bona marxa de la inversió 
residencial. En aquest sentit, l’índex Case-Shiller de preus de 
l’habitatge continua avançant amb solidesa (5,5% interanual al 
setembre). A més a més, el consum es continuarà beneficiant 
d’una forta creació d’ocupació, que va tornar a sorprendre posi-  
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tivament a l’octubre: es van crear 270.000 llocs de treball, la 
qual cosa confirma que la feblesa de l’agost i del setembre va 
ser passatgera. La taxa d’atur es va reduir marginalment fins al 
5,0%, i els salaris van avançar un destacable 2,5% interanual.

les dades donen suport a l’anunci de la pujada de tipus en 
aquest mes de desembre, de manera que el dilema se centra 
ara en la velocitat a la qual la Fed pujarà els tipus en els pròxims 
mesos (vegeu el Focus «Pujada del tipus oficial als EUA: aquest 
cop és diferent», en aquest mateix Informe Mensual). Les bones 
dades del mercat laboral i les dades d’inflació del mes d’octubre 
reforcen la possibilitat que l’inici de la pujada de tipus de la Fed 
tingui lloc al desembre. La inflació general es va situar en el 
0,2%, 2 dècimes per damunt del registre del setembre, i la infla-
ció subjacent es va manteniren un robust 1,9%. L’IPC va avançar 
també el 0,2%, en termes intermensuals, i va destacar el creixe-
ment del 0,3% del component energètic (en relació amb la cai-
guda del 4,7% del mes anterior). 

JAPó

El Japó entra en recessió tècnica. El PIB del Japó va recular el 
0,2% intertrimestral en el 3T 2015, després d’una caiguda de la 
mateixa magnitud en el trimestre anterior. Això situa el Japó en 
recessió, ja que encadena dos trimestres amb creixements 
intertrimestrals negatius. En termes interanuals, el PIB va avan -
çar l’1,1%. Per components de demanda, les existències i la 
inversió van ser les més febles. En particular, la variació d’exis -
tèn  cies va restar 0,5 p. p. a l’avanç intertrimestral i la inversió 
productiva, 0,2 p. p. Al costat positiu, cal esmentar la recupera-
ció del consum privat, que va avançar el 0,5% intertrimestral 
(amb una contribució de 0,3 p. p.), i la contribució positiva del 
sector exterior després de tres trimestres sostraient al creixe-
ment. Així i tot, atès l’avanç decebedor del PIB del 3T, revisem a 
la baixa la previsió per al còmput total del 2015 (del 0,9% al 
0,6%) i del 2016 (de l’1,1% a l’1,0%). En aquest context de reces-
sió, és probable l’anunci d’un nou paquet d’estímuls fiscals i 
s’obre la possibilitat d’un increment dels estímuls monetaris del 
Banc del Japó, tot i que dubtem de l’efectivitat d’aquestes 
actuacions. Les polítiques del país asiàtic s’haurien de dirigir ja 
al tercer pilar de l’Abenomics, el de les reformes de caràcter 
estructural, que, entre altres elements, abordaran la productivi-
tat del sector agrícola, la càrrega impositiva de les empreses o 
la major incorporació de la dona al mercat laboral.

la inflació japonesa continua en terreny negatiu. En aquest 
context de feblesa, l’IPC sense aliments però amb energia (la 
referència del Banc del Japó) va caure a l’octubre el 0,1% inte-
ranual (i va igualar la davallada del setembre). Per la seva ban-
da, la inflació subjacent (sense aliments ni energia) es va situar 
1 dècima per sota del registre del mes anterior (+0,7%). La 
feblesa del consum, que va recular de nou a l’octubre, sugge-
reix que els preus no es recuperaran fins ben entrat el 2016.
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Al maig del 2013, quan es van conèixer les primeres indica-
cions sobre com seria el procés de normalització mone-
tària als EUA, les cotitzacions dels actius de risc d’un seguit 
de països emergents van patir un càstig important. Aquest 
grup de països va ser batejat com «emergents fràgils», i un 
d’ells era Turquia. De llavors ençà, cada vegada que s’ha 
produït un episodi d’augment de l’aversió al risc emer-
gent, la composició del grup d’economies emergents pro-
blemàtiques ha anat variant, però Turquia, juntament 
amb Sud-àfrica o el Brasil, s’hi ha mantingut. Aquesta 
assig  nació respon a la realitat del balanç de riscos turcs o 
és un biaix negatiu sense gaire base factual?

En els cinc últims anys, el creixement de Turquia ha estat 
no  table, superior al 5% de mitjana anual. Malgrat que, el 
2014, l’economia va lliscar cap al 3%, en el 2T 2015, el PIB 
va créixer el 3,8% interanual, la qual cosa diferencia Tur-
quia d’altres emergents, com el Brasil o Rússia, que han 
en    trat en recessió. No obstant això, la xifra d’avanç del PIB 
és elevada però poc sòlida, ja que és el resultat d’un patró 
de creixement poc sostenible. D’entrada, perquè, en gran 
part, l’acceleració de la primera meitat del 2015 és el re -
sultat de la plena materialització del descens del preu del 
cru (les importacions de petroli són importants, ja que pu -
gen al 6% del PIB). Però, sobretot, perquè el fort creixe-
ment ha anat acompanyat de desequilibris notoris en ma -
tèria de dèficit corrent (–5,9% del PIB en el 2T) i d’inflació 
(7,6% interanual a l’octubre). En aquest context, la política 
econòmica del país ha estat poc decidida. Tot i que la dis-
ciplina fiscal s’ha mantingut raonablement ferma, la polí-
tica monetària ha estat poc apropiada. Malgrat que el 
repunt dels preus ha allunyat la inflació de l’objectiu del 
5% del Banc Central de Turquia, el tipus de referència ha 
passat del 10% de mitjan 2014 a l’actual 7,5% (la qual cosa 
implica un tipus d’interès real negatiu).

En aquest context, s’entenen millor els dubtes dels in ver -
sors. El patró de creixement i la resposta de la política eco-
 nò  mica han agreujat les vulnerabilitats de Turquia. 
D’entrada, en perspectiva interna, els analistes mostren 
preocupació per la destinació de l’àmplia liquiditat de què 
el país ha disposat i, més concretament, pel fort avanç del 
crèdit privat i per l’augment dels preus de l’habitatge: en 
el període 2010-2014, el creixement anual mitjà va ser del 
20% i del 13%, respectivament. No obstant això, el gran 
focus d’atenció se centra en les vulnerabilitats externes. El 
persistent dèficit corrent (superior al –7% del PIB de mitja-
na en el període 2010-2014) ha generat un augment nota-
ble del deute extern, que ha passat del 44% del PIB del 
2009 al 58% actual, i, a més a més, el pes del deute extern 
a curt termini ha augmentat i representa ja un terç del 
total. A diferència d’altres emergents, el nivell de reserves 
internacionals no redueix gaire aquesta feblesa, perquè 

amb prou feines cobreix un terç del deute extern. La situa-
ció financera de les empreses en relació amb els seus ris-
cos exteriors tampoc és tranquil·litzadora: entre el 2009 i 
el 2015, el deute corporatiu en divisa estrangera ha passat 
de 50.000 milions de dòlars a 180.000 milions (equiva-
lents al 22% del PIB).

Si a aquestes febleses macroeconòmiques i financeres 
s’afegeixen els focus d’incertesa geopolítica, el panorama 
s’enfosqueix una mica més. Arran de l’augment de la con-
flictivitat regional, Turquia s’ha vist obligada a incremen-
tar el nivell de participació en la guerra siriana. Així mateix, 
aquests conflictes han tingut repercussions internes, com 
la necessitat d’afrontar un major risc terrorista que en el 
passat i de gestionar un volum important de refugiats 
(més de dos milions de persones des del 2011). Afortuna-
dament, la incertesa sobre la governabilitat interna s’ha 
esvaït després de les eleccions legislatives del novembre, 
ja que han comportat una majoria clara per governar. En 
definitiva, tot i que la fragilitat potencial de Turquia no 
implica que tots els riscos esmentats s’hagin de materialit-
zar, la incertesa econòmica i política fa comprensible que 
el país es mantingui, en la ment dels inversors i dels analis-
tes, entre els emergents que preocupen.

FOCUS • Turquia encara és un emergent fràgil?

Turquia: principals indicadors macroeconòmics

2005-2012 2013 2014 2015 (p) 2016 (p)

Creixement PIB real (%) 4,5 4,2 2,9 3,0 2,9

Inflació IPC (%) 8,4 7,5 8,9 7,3 6,5

Saldo compte corrent  
(% PIB) –5,7 –7,9 –5,8 –4,5 –4,7

Saldo fiscal (% del PIB) –1,9 –1,6 –1,5 –1,4 –1,3

Deute públic (% del PIB) 42,7 36,2 33,5 31,8 30,4

Nota: (p) Previsions.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Thomson Reuters Datastream.
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La Xina és el principal consumidor de primeres matèries 
del planeta. Consumeix més acer i ferro que la resta del 
món junt, i la seva despesa en petroli només queda per 
darrere de la dels EUA i supera la del Pròxim Orient i la de 
la zona de l’euro. Més enllà d’aquestes grans xifres, el con-
sum xinès de cada primera matèria és desigual. La deman-
da xinesa de mineral de ferro, per exemple, representa el 
59% del total mundial; la de níquel refinat, el 50,3%; la de 
coure refinat, el 43,8%, i la de mineral de coure, el 26,9%. 
En altres casos, tot i ser un país demandant de primer or -
dre, el pes de la Xina en el total mundial és menor. Així, la 
demanda de blat constitueix el 16,3% del total mundial; la 
de petroli, el 13,7%, i la de gas natural, el 4,7%.

La influència que la Xina exerceix sobre les primeres matè-
ries superposa dos efectes: un sobre el creixement i un al -
tre sobre la composició d’aquest creixement. Un major o 
me  nor creixement de l’economia xinesa comportarà un 
ma  jor o menor creixement de la demanda de primeres 
matèries. Si la Xina creix menys, també ho farà la demanda 
d’una determinada primera matèria, i això encara s’aprecia 
més a mesura que augmenta el pes de la Xina en el con-
sum global d’aquesta matèria.

A aquest efecte de creixement se superposa un segon efec-
 te de composició que anomenarem capex-opex (despesa de 
capital o d’inversió i despesa de consum o operacional). És 
un fet que la Xina evoluciona cap a un model de creixement 
menys intensiu en inversió i més en consum. En aquest 
sen  tit, cal distingir entre unes primeres matèries més asso-
ciades a la despesa d’inversió (capex), com el ciment, el 
ferro i l’acer, utilitzats en la construcció d’in  fra  es  tructures, 
i altres més pròpies de la despesa de consum (opex), com 
l’alumini, destinat als béns de transport i als em  balatges, 
el petroli, usat en el transport i en els plàstics, i el níquel. El 
coure es queda a mig camí entre les primeres i les segones.

Aquest segon efecte implica que hi ha primeres matèries 
guanyadores i perdedores. L’evolució de la importació xi -
ne  sa de primeres matèries en volum, en què cau el ferro i 
pugen els aliments i els combustibles, n’és una mostra. 
Així, en la demanda de metalls bàsics, associats a la despe-
sa capex, com el ferro i l’acer, se suma l’efecte contractiu 
del menor creixement de la Xina i el del canvi de model de 
creixement, incrementats tots dos per l’enorme pes del 
país en la demanda global i per les incerteses que pesen 
sobre la seva economia. Això explica una gran part del 
cicle a la baixa dels metalls bàsics: des del febrer del 2011, 
els preus del ferro i de l’acer acumulen descensos del 
73,4% i del 59,9%, respectivament, que s’han intensificat 
des de l’inici del 2015 (amb caigudes del 29,3% i del 28,4%). 
En el cas del coure, afectat pel menor creixement i no tant 
per l’e  fecte capex-opex, els factors d’oferta (menors cos-
tos) ajuden a explicar el descens del 24,3% el 2015.

En el cas de les primeres matèries opex, l’efecte composi-
ció (expansiu, pel major protagonisme de les despeses 
operacionals a la Xina) va en la direcció oposada a aquest 
efecte del menor creixement, i, per tant, la influència xi -
ne  sa no és tan clara. Cal destacar aquí el fet que el des-
cens del preu del petroli des del 2014 obeeix més a fac-
tors de l’oferta global (pel shale, per l’augment de la 
pro  ducció de l’Aràbia Saudita, pel tractat amb l’Iran, etc.) 
que a la demanda del país (la desacceleració xinesa és 
compensada, en part, per un tipus de creixement més fa -
vo  rable al consum de petroli). Així mateix, cal considerar 
que, en les primeres matèries opex, els guanys es poden 
retardar i que el consum d’una determinada matèria s’en-
 lai  ra quan s’aconsegueix un determinat llindar de renda 
per capita que una gran part de la població xinesa encara 
no ha assolit.

FOCUS • L’impacte de la Xina en les primeres matèries 
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ESTATS UNITS
2013 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015 3T 2015 10/15 11/15

Activitat

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

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

Confiança del consumidor (valor) 73,2 86,9 92,7 101,3 96,2 98,3 99,1 90,4

Producció industrial 1,9 3,7 4,5 3,5 1,5 1,1 0,3 ...

Índex activitat manufacturera (ISM) (valor) 53,8 55,7 56,9 52,6 52,6 51,3 50,1 ...

Habitatges iniciats (milers) 928 1.001 1.055 978 1.158 1.153 1.060 ...

Case-Shiller preu habitatge 2a mà (valor) 158 171 173 177 179 179 ... ...

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

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

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

Preus

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

Preus de consum subjacent 1,8 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 ...

Nota: 1. Saldo acumulat durant els 12 últims mesos.
Font: CaixaBank 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 4T 2014 1T 2015 2T 2015 3T 2015 10/15

Activitat

PIB real 7,7 7,3 7,2 7,0 7,0 6,9 –

Vendes al detall 15,5 12,0 14,0 10,5 10,2 10,7 11,0

Producció industrial 9,7 8,3 7,6 6,4 6,3 5,9 5,6

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

Sector exterior

Balança comercial 1 (valor) 258 382 382 488 541 577 593

Exportacions 7,8 6,0 8,6 4,6 –2,2 –5,8 –6,9

Importacions 7,3 0,4 –1,8 –17,6 –13,5 –14,3 –18,8

Preus

Preus de consum 2,6 2,0 1,5 1,2 1,4 1,7 1,3

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

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

Notes: 1. Saldo acumulat durant els 12 últims mesos. Milers de milions de dòlars.  2. Final del període.
Font: CaixaBank 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 4T 2014 1T 2015 2T 2015 3T 2015 10/15

Activitat

PIB real 1,6 –0,1 –0,8 –0,8 1,0 1,1 –

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

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

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

Taxa d’atur (% pobl. activa) 4,0 3,6 3,5 3,5 3,3 3,4 3,1

Balança comercial 1 (% PIB) –2,4 –2,6 –2,6 –1,8 –1,4 –1,0 –0,9

Preus

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

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

Nota: 1. Saldo acumulat durant els 12 últims mesos.
Font: CaixaBank Research, a partir de les dades del Departament de Comunicacions, Banc del Japó i Thomson Reuters Datastream.
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CONJUNTURA • La zona de l’euro 
manté el to malgrat els riscos 
globals

la recuperació continua a la zona de l’euro, on nous factors 
de suport guanyen importància. El 2015, la zona de l’euro 
haurà consolidat una lenta recuperació, gràcies a diversos vents 
de cua favorables: la política monetària del BCE, el baix preu del 
petroli i la devaluació de l’euro. D’aquesta manera, la regió 
aconsegueix afrontar riscos externs com la desacceleració de 
les economies emergents, que s’ha intensificat enguany, tot i 
que l’impacte és limitat. El 2016, a mesura que els suports tem-
porals desapareguin, i en un entorn de política monetària aco-
modatícia i de política fiscal neutral, altres factors donaran su -
port al creixement: la recuperació de l’activitat mundial, els 
fruits de les reformes estructurals ja implementades i una des-
pesa pública més elevada, conseqüència de l’arribada de de -
mandants d’asil. La Comissió Europea estima que el PIB creixerà 
l’1,6% el 2015, l’1,8% el 2016 i l’1,9% el 2017. Per països, desta-
ca el lleuger empitjorament de les previsions de creixement per 
als països del nucli (Alemanya i França) i la millora de les de la 
perifèria (Itàlia i Espanya).

El PiB de la zona de l’euro va créixer l’1,6% interanual en el 3T 
2015 (l’1,5% en el 2T). La recuperació de la regió continua de 
manera sostinguda, i les economies més grans milloren els crei-
xements interanuals: Espanya (3,4%), Alemanya (1,7%), França 
(1,2%) i Itàlia (0,9%). No obstant això, el ritme és pausat: el crei-
xement intertrimestral va ser una o dues dècimes inferior en el 
3T que en el trimestre anterior, llevat de França, que ha tornat a 
creixements positius. L’economia alemanya creix amb solidesa, 
el 0,3% intertrimestral, gràcies a una forta demanda interna, 
que va aportar 0,5 p. p. al creixement. No obstant això, la de -
manda externa va sostreure 0,4 p. p. al creixement, a causa 
d’una desacceleració de les exportacions i d’unes importacions 
que van augmentar a bon ritme (la variació d’existències va 
aportar 0,2 p. p.). L’economia francesa també va avançar el 0,3% 
intertrimestral, però la composició del creixement va ser més 
fràgil. La demanda interna va aportar 0,3 p. p. i la variació d’e  xis-
 tències, 0,7 p. p., de manera que es va compensar íntegrament 
la contribució negativa de la demanda externa (–0,7 p. p.). Tot i 
que es desconeix el desglossament de l’avanç del PIB per com-
ponents de demanda per a la resta de països de la zona de 
l’euro, les dades apunten a un patró similar: una demanda in -
terna que suma al creixement i una demanda externa que resta 
a causa d’un increment de les importacions superior al de les 
exportacions.

l’activitat econòmica s’accelera en el 4T. Les dades disponi-
bles del 4T apunten a una lleugera millora de l’activitat econò-
mica. L’índex PMI compost assoleix el nivell màxim des del 
maig del 2011 i se situa clarament en fase expansiva (per da -
munt dels 50 punts). Els increments en els índexs de manufac-
tures i de serveis indiquen que es tracta d’una recuperació 
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Zona de l’euro: previsions del PIB  
de la Comissió Europea
Variació anual (%)

Previsió Variació en relació amb 
previsió primavera 2015

2015 2016 2017 2015 2016

Zona de l’euro 1,6 1,8 1,9 0,1 0,1

Alemanya 1,7 1,9 1,9 0,2 0,1

França 1,1 1,4 1,7 = 0,3

Itàlia 0,9 1,5 1,4 0,3 0,1

Espanya 3,1 2,7 2,4 0,3 0,1

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de la Comissió Europea (European Economic Forecast, 
tardor del 2015).
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ge  neralitzada. Així mateix, l’índex de sentiment econòmic de 
la zona de l’euro es va mantenir estable al novembre, en els 
106,1 punts. Per països, destaca positivament Alemanya, que 
registra uns índexs d’activitat PMI i IFO compatibles amb una 
acceleració del creixement en el 4T. A França, els augments 
van ser més moderats, en particular al novembre. S’espera 
que l’impacte dels atemptats terroristes sobre el ritme d’ac  ti -
vitat hagi estat poc important i que s’hagi concentrat al sector 
serveis.

El consum també va a bon ritme al final de l’any. L’indicador 
de confiança del consumidor va assolir els –5,9 punts al 
novembre (comparats amb els –7,5 de l’octubre), es va situar 
per damunt dels registres observats en els quatre últims 
mesos i evidencia l’evolució positiva del consum privat a la 
zona de l’euro. No hi ha indicis que els atacs terroristes afectin 
el consum, tot i que no es descarta que França es pugui des-
accelerar, de manera limitada en abast i en temps, com va 
succeir a Madrid i a Londres després dels atemptats de fa una 
dècada.

la millora de l’activitat es reflecteix en la inflació. La inflació 
general va pujar 2 dècimes a l’octubre, fins al 0,1%, malgrat la 
davallada constant del component energètic. Per la seva ban-
da, la inflació subjacent va assolir un màxim anual de l’1,0%. La 
millora registrada en aquest mes va ser resultat de l’avanç ferm 
dels preus dels béns industrials i dels serveis, tal com ho reflec-
teix la progressió ascendent de la inflació subjacent. El 2016, 
esperem una alineació ràpida de la inflació general amb la sub-
jacent, quan els efectes de la caiguda del preu del petroli 
s’esvaeixin i, en especial, quan es comenci a recuperar. Les nos-
tres previsions reflecteixen, també, aquesta millora de l’activitat 
en una progressió constant de la inflació per al 2016 i el 2017, 
que hauria d’assolir, al final del 2017, l’1,6%, una xifra alineada 
amb l’objectiu del Banc Central Europeu (que se situa per sota 
però a la vora del 2%).

El sector bancari europeu està més preparat per donar 
suport a l’activitat econòmica. L’exercici de transparència de 
l’EBA ha analitzat el capital, l’exposició al risc i la qualitat dels 
actius de 105 bancs europeus. Els resultats indiquen una millo-
ra de la solvència bancària, gràcies a la retenció de beneficis i a 
les ampliacions de capital realitzades. La ràtio de capital amb 
els criteris en vigor de Basilea III (CET1 phase-in) va assolir el 
12,8% al juny del 2015 i se situaria en l’11,8% si estiguessin en 
vigor totes les disposicions de Basilea (fully loaded). Així mateix, 
les entitats bancàries han reduït la morositat del crèdit, tot i que 
amb una dispersió elevada per països i per entitats de diferent 
dimensió. La millor solvència dels bancs europeus possibilita 
un augment de la concessió del crèdit, que dóna suport a la 
recuperació econòmica.

Per consolidar la recuperació, els països de la zona de l’euro 
han de continuar apostant per augmentar la convergència 
econòmica entre països. La Comissió Europea ha iniciat el 
Semestre Europeu amb la publicació de l’Annual Growth Survey 
2016, on assenyala amb encert la importància de corregir els 
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desequilibris existents entre països. Els Estats han d’implemen-
 tar mesures que augmentin la productivitat i la competitivitat, 
en particular els que presenten un nivell elevat de deute privat 
i extern. No obstant això, la implementació de reformes estruc-
turals ambicioses és complicada, en particular pel que fa a la 
construcció del mercat únic, en una Unió on, pel que sembla, 
prevalen més els interessos nacionals que els del conjunt. Un 
altre aspecte del que la Comissió fa un seguiment especial és la 
política fiscal, que serà neutral al conjunt de la zona de l’euro el 
2016 i no serà un impediment a l’hora de consolidar la recupe-
ració. Segons la Comissió Europea, el dèficit públic de la zona 
de l’euro baixarà de l’1,9% el 2015 a l’1,7% el 2016, i el deute 
públic disminuirà del 91% del PIB el 2015 al 90% el 2016. Cal 
destacar que la Comissió, en analitzar els pressupostos dels paï-
sos membres, ha cridat l’atenció a Espanya (l’ha instat a actua-
litzar els pressupostos per l’elevat risc d’incompliment) i a  
Portugal (l’ha instat, també, a presentar pressupostos públics el 
més aviat possible).

la crisi dels refugiats afegeix un element de risc a l’escenari 
macroeconòmic per a l’any vinent. La Unió Europea experi-
menta unes entrades de demandants d’asil sense precedents. 
L’ACNUR considera que gairebé un milió de refugiats ha entrat 
el 2015 i que un altre milió pot fer-ho el 2016. És molt aviat per 
fer una estimació fiable dels impactes econòmics que compor-
tarà aquest flux migratori, ja que el nombre final de refugiats és 
molt incert. A més a més, l’impacte a cada país diferirà en funció 
de la xifra de refugiats que acabi rebent i de les seves qualifica-
cions, de si es troben al país en trànsit o de si s’hi instal·len de 
manera definitiva, de l’accés que tinguin al mercat de treball, 
etc. No obstant això, la temptativa de la Comissió Europea 
d’estimar l’impacte econòmic és molt il·lustrativa. En primer 
lloc, la influència de l’arribada de refugiats sobre el nivell 
d’activitat serà positiva i augmentarà el nivell del PIB agregat 
en diverses dècimes, en especial a través de l’increment de la 
despesa pública. Així mateix, una part dels refugiats s’incor    po -
raran al mercat de treball, la qual cosa incrementarà el nivell 
d’ocupació agregada i, a mitjà termini, es podrà contrarestar 
una part de l’envelliment poblacional. L’impacte, en tot cas, 
dependrà, en gran part, de l’èxit en la gestió i en la integració 
dels refugiats. Els països europeus tenen plantejada una tas  ca 
difícil.

la recuperació de l’Europa emergent es consolida. Les 
dades del PIB del 3T mostren que els països de la regió man-
tenen un ritme de creixement elevat, coherent amb el poten-
cial a llarg termini, tot i que una mica inferior al del 2T. Cal 
destacar la sorpresa positiva que ha representat el creixement 
de la República Txeca, d’Eslovàquia i, en menor grau, de 
Romania. En canvi, Hongria, amb un avanç menor del que 
s’esperava, va decebre. D’acord amb l’escenari d’acceleració 
moderada, però continuada, del creixement de la zona de 
l’euro, les perspectives de l’activitat per als pròxims mesos per 
a l’Europa emergent són positives. Així, la majoria de països 
de la regió experimentaran, el 2015 i el 2016, creixements 
superiors al 3%.
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Zona de l’euro: estimació de la Comissió Europea  
de l’impacte econòmic de l’arribada de refugiats 
Diferencia de nivell, comparat amb l’escenari sense arribada (%)

2015 2016 2017

PIB 0,09 0,21 0,26

PIB per capita –0,11 –0,15 –0,06

Ocupació 0,06 0,22 0,30

Salaris reals –0,08 –0,2 –0,25

Deute públic (% PIB) –0,05 –0,08 –0,03

Dèficit públic (% PIB) 0,0 –0,04 –0,04

Font: CaixaBank Research, a partir de les estimacions de la Comissió Europea (European Economic 
Forecast, tardor del 2015).
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FOCUS • Per què la zona de l’euro creix menys que els EUA?

Les perspectives de creixement a Europa no són espe-
rançadores a mitjà i llarg termini. Per bé que és cert que la 
zona de l’euro es recupera, amb creixements previstos de 
l’1,5% el 2015 i de l’1,8% el 2016, convé recordar que una 
part d’aquesta recuperació es basa en vents de cua favora-
bles: el baix preu del petroli, la política monetària expansi-
va i la depreciació de l’euro. De fet, les previsions de crei-
xement més enllà del 2016 dels principals bancs centrals i 
organitzacions internacionals són considerablement més 
baixes que per al 2015 i el 2016. L’FMI, per exemple, estima 
un creixement potencial a mitjà termini de només l’1%.1 
Per identificar amb més precisió els elements que enfos-
queixen les perspectives de la zona de l’euro, aquest Focus 
descompon el creixement dels 15 últims anys entre l’a  por-
 tació dels dos factors de producció, el capital i el treball, a 
nivell agregat i l’aportació de la productivitat.

Començant per l’anàlisi de la productivitat, definida aquí 
com la productivitat total dels factors (PTF),2 el seu escàs 
creixement és un problema per al conjunt de la zona de 
l’euro, però, en especial, per a la perifèria, regió que ha re -
gistrat una persistent disminució d’aquesta variable (en el 
període 1999-2014, el creixement mitjà de la PTF a la peri-
fèria ha estat del –0,7%). No obstant això, el nucli no està 
exempt de dificultats, ja que, des del 2007, també experi-
menta un deteriorament productiu, tot i que menys intens 
(vegeu el primer gràfic).

La contribució total del capital al creixement es pot dividir 
en capital tecnològic i no tecnològic. El segon ha contribuït 
al creixement a la zona de l’euro igual, o fins i tot més, que 
als EUA. No és el cas del capital tecnològic, factor en què 
els països europeus no han estat a l’altura dels EUA. Aques-
ta diferència ha estat determinant a l’hora d’explicar el di -
fe  rencial de creixement entre el PIB nord-americà i el de la 
zona de l’euro (tant al nucli com a la perifèria), en especial 
durant el període precrisi (1999-2006).

La contribució del factor treball també ha estat important, 
en particular la quantitat d’hores treballades. En el perío-
de precrisi, la contribució al creixement de la quantitat 
d’ocupació, esperonada, sobretot, per la perifèria, era su -
perior a la zona de l’euro que als EUA i al Regne Unit. No 
obstant això, des de l’esclat de la crisi, el nombre d’hores 
treballades a la perifèria s’ha enfonsat i ha arrossegat la 
zona de l’euro en conjunt. D’altra banda, la contribució de 
la qualitat del treball en el període 1999 i el 2014, que no 
va ser excessivament alta (al voltant de 0,2 p. p.), va ser 
tant estable en el temps com similar entre països.

Per tant, el diferencial del creixement de la zona de l’euro 
en relació amb els EUA es pot explicar, principalment, per 

un menor creixement de la productivitat total dels factors 
i, en menor mesura, per la menor contribució del capital 
tecnològic (vegeu el segon gràfic). L’evolució de la quanti-
tat de treball en el període precrisi va contenir les diferèn-
cies en el creixement del PIB causades per la PTF i pel ca -
pital tecnològic, però, des del 2007, i, en especial, a la 
pe  rifèria, la destrucció massiva d’ocupació va incrementar 
aquest diferencial.

Un cop detectades les causes de les divergències en la ca -
pa  citat de creixement en el passat, toca mirar al futur per 
corregir-les. D’una banda, seria important que la contribu-
ció de la qualitat del treball fos major. De l’altra, la política 
europea hauria de facilitar un entorn que estimulés els 
actors econòmics a invertir més en capital tecnològic. Pel 
que fa a la PTF, les recomanacions van en dues direccions: 
millorar el marc regulador per augmentar la competència i 
reduir la fragmentació del mercat. Tant la Comissió Euro-
pea com l’FMI, per exemple, aconsellen anar cap a un mer-
cat únic de capital, transport, energia i economia digital.
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1. IMF Country Report No. 15/204 «Euro Area Policies», 2015.
2. La PTF es calcula com la diferència entre el creixement de l’economia i 
l’aportació al creixement del factor treball i del factor capital.
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Gairebé un any després de l’anunci del QE, el conjunt de la 
zona de l’euro es troba en un escenari de creixement 
moderat, però sostingut, i amb una inflació al voltant de 
l’1% (un cop exclòs el preu de l’energia). Malgrat que hi ha 
discrepàncies entre països, és un escenari semblant a les 
previsions del mateix BCE un cop iniciat el QE. Llavors, per 
què Draghi es planteja ampliar el programa? Perquè, en el 
seu format actual, no s’implementa segons les previsions? 
O perquè el seu impacte no és l’esperat?

Després de l’adopció de polítiques monetàries heterodo-
xes el 2014, mitjançant els préstecs de les TLTRO i els pro-
grames de compres d’actius privats ABSPP i CBPP3,1 al 
gener del 2015, el BCE va introduir el programa de compra 
d’actius públics (PSPP).2 Així, el BCE es va comprometre a 
comprar actius de deute públic dels països de la zona de 
l’euro per valor de 50.000 milions d’euros mensuals (més 
10.000 milions mensuals en els actius dels ABSPP i CBPP3).3 

Les compres es van iniciar al març del 2015 i continuaran, 
com a mínim, fins al setembre del 2016, tot i que el final del 
programa és indefinit i està subjecte a aconseguir que la 
inflació es dirigeixi cap a l’objectiu del 2%. Com ho mostra 
el gràfic, les compres han assolit cada mes el volum objec-
tiu, llevat de l’agost, de manera que el programa es desen-
volupa segons les previsions del BCE.

A més a més, l’impacte és positiu. Com veiem a la taula, les 
compres del BCE han aconseguit una compressió a la baixa 
dels tipus d’interès, que ha estat generalitzada i ha benefi-
ciat, principalment, els països perifèrics. És mes, aquesta 
disminució dels tipus s’ha traduït en una reducció del cost 
del crèdit per a les empreses i per a les famílies. Per la seva 
banda, l’euro s’ha depreciat en relació amb les principals 
divises (principalment, en el primer semestre), i les previ-
sions d’inflació han millorat. El creixement de l’activitat 
continua sent moderat i la inflació es manté feble, però 
l’experiència d’altres països ens indica que els efectes del 
QE sobre aquestes variables apareixen a mitjà termini. En 
qualsevol cas, una part de la feblesa de la inflació prové del 
baix preu del petroli, i cal destacar positivament que no 
hagi provocat una deflació generalitzada en altres béns i 
serveis. Finalment, l’anunci del QE també es va traduir en 
un augment del valor de les borses.

No obstant això, han sorgit nous riscos procedents de 
l’exterior (en concret, la desacceleració dels emergents i els 

efectes d’una propera pujada de tipus als EUA, davant la 
qual el BCE pot voler emfatitzar la divergència entre políti-
ques monetàries) que poden retardar l’abast de l’objectiu 
d’estabilitat de preus. Així, és possible que el BCE decideixi 
ampliar el QE en el propera reunió del desembre, amb 
l’objectiu de reforçar la dinàmica positiva que mostra la 
demanda domèstica i davant la menor embranzida que es 
podria esperar del sector exterior si es materialitzen els ris-
cos. Aquesta ampliació del QE pot anar en diverses direc-
cions: allargar-lo en el temps, augmentar el volum de com-
pres mensuals o ampliar la llista d’actius que hi poden 
participar. A més a més, el BCE també podria reduir encara 
més el tipus sobre la facilitat de dipòsits. En qualsevol cas, 
atès que el QE es desenvolupa segons les previsions i que el 
comportament de l’economia s’ajusta a les expectatives, 
no sembla necessària una ampliació de gran magnitud. En 
aquest sentit, la decisió del BCE haurà de tenir en compte 
els límits sobre les compres que es va autoimposar i 
l’efectivitat que l’ampliació pot tenir en un entorn en què 
els tipus ja són molt baixos.

FOCUS • QE: el BCE surt a comprar
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades del BCE.

Objectiu

1. Targeted long-term refinancing operations (TLTRO), asset-backed securi-
ties purchase programme (ABSPP) i covered bond purchase programme 3
(CBPP3).
2. Public sector purchase programme.
3. A més a més, es van imposar límits del 25% sobre cada emissió (ampliat 
al setembre del 2015 al 33% per a la majoria d’actius) i del 33% sobre el total 
de les emissions per evitar que el BCE tingués poder de bloqueig en cas de 
reestructuració i que no influís excessivament sobre la formació de preus.

Abans i després del QE: variació   
d’indicadors seleccionats

Desembre 2014 Octubre 2015 Variació

Previsió Δ PIB 2016 1,1%1 1,7%2 0,6

Previsió Δ IPCA 2016 0,6%1 1,1%2 0,5

Tipus de canvi $/€ 1,2331 1,1235 –8,89%

Tipus del deute perifèric  
a 10 anys3 1,92% 1,72% –20 p. b.

Tipus del deute alemany 
a 10 anys 0,64% 0,55% –9 p. b.

Cost del crèdit a les  
empreses (zona de l’euro) 2,45% 2,22%4 –23 p. b.

Eurostoxx 50 3.159,8 3.275,5 3,66%

Notes: 1. Consensus del 8/12/2014. 2. Consensus del 12/10/2015. 3. Mitjana ponderada del 
deute públic d’Espanya, Irlanda, Itàlia i Portugal. 4. Dada de setembre del 2015.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Consensus Economics, del BCE i d’Eurostoxx.
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Indicadors d’activitat i ocupació
Valors, llevat que s’indiqui el contrari

2013 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015 3T 2015 09/15 10/15 11/15

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

Producció industrial (variació interanual) –0,7 0,8 0,3 1,6 1,3 1,9 1,7 ... ...

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

Sentiment econòmic 93,8 101,6 100,9 102,6 103,7 104,6 105,6 106,1 106,1

PMI manufactures 49,6 51,8 50,4 51,4 52,2 52,2 52,0 52,3 52,8

PMI serveis 49,3 52,5 51,7 53,5 54,1 54,0 53,7 54,1 54,6

Mercat de treball

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

Taxa d’atur: zona de l’euro (% pobl. activa) 12,0 11,6 11,5 11,2 11,0 10,9 10,8 ... ...

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

França (% pobl. activa) 10,3 10,3 10,5 10,4 10,4 10,7 10,7 ... ...

Itàlia (% pobl. activa) 12,2 12,7 12,8 12,3 12,4 11,9 11,8 ... ...

Espanya (% pobl. activa) 26,1 24,5 23,7 23,1 22,5 21,8 21,6 ... ...

Font: CaixaBank 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 4T 2014 1T 2015 2T 2015 3T 2015 09/15 10/15

Saldo corrent: zona de l’euro 2,0 2,5 2,5 2,7 3,0 3,1 3,1 ...

Alemanya 6,5 7,3 7,3 7,5 7,8 8,1 8,1 ...

França –0,8 –0,9 –0,9 –0,5 0,0 0,0 0,0 ...

Itàlia 0,9 1,9 1,9 2,0 2,1 2,0 2,0 ...

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

Tipus de canvi efectiu nominal 1 (valor) 101,2 101,8 99,0 93,0 91,1 92,7 93,8 93,6

Nota: 1. Ponderat pel flux de comerç exterior. Valors superiors signifiquen apreciació de la moneda.
Font: CaixaBank 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 4T 2014 1T 2015 2T 2015 3T 2015 09/15 10/15

Finançament del sector privat

Crèdit a les societats no financeres 1 –2,6 –2,6 –1,7 –0,8 –0,4 0,1 0,1 0,6

Crèdit a les llars 1, 2 –0,2 –0,1 0,1 0,2 0,5 1,0 1,1 1,2

Tipus d’interès de crèdit a les societats   
no financeres 3 (%) 2,2 2,0 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 ...

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

Dipòsits

Dipòsits a la vista 7,9 6,1 7,3 9,8 11,8 12,5 12,4 12,5

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

Instruments negociables –14,9 –7,2 1,2 3,8 5,6 1,9 0,7 3,4

Tipus d’interès dels dipòsits fins a 1 any  
de les llars (%) 2,0 1,3 1,0 1,0 0,9 0,7 0,7 ...

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: CaixaBank Research, a partir de les dades del Banc Central Europeu.

PRINCIPALS INDICADORS
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CONJUNTURA • Bon final d’any  
per a l’economia espanyola

El ritme d’avanç de l’economia espanyola continua sent 
robust en l’últim tram de l’any. Després de la lleugera desac-
celeració de la taxa de creixement intertrimestral del 3T, fins al 
0,8% (en el 2T va ser de l’1,0%), els indicadors recents són 
millors del que s’esperava i fan pensar que el ritme es mantin-
drà en el 4T. L’augment del poder adquisitiu de les llars, gràcies 
a la creació d’ocupació i al descens dels preus de l’energia, per-
met que el consum continuï sent ferm. A més a més, l’increment 
del crèdit corrobora que els estímuls monetaris tenen l’efecte 
desitjat. La depreciació de l’euro, a causa de la divergència entre 
la política monetària del BCE i de la Fed, contribueix també a 
augmentar les exportacions, malgrat la lleugera desacceleració 
de l’economia mundial. De cara al 2016, el PIB continuarà crei-
xent en cotes elevades, malgrat que una mica inferiors a les de 
l’any anterior, de l’ordre del 0,6% intertrimestral, la qual cosa 
comporta una taxa anual del 2,7%, en relació amb el 3,1% del 
2015 (vegeu l’article «La recuperació a Espanya: un salt qualita-
tiu» del Dossier).

Tots els sectors d’activitat sumen al creixement. El desglossa-
ment del PIB del 3T, que va avançar el 3,4% interanual, mostra, 
pel costat de l’oferta, que els serveis van liderar la recuperació 
en l’últim trimestre, amb una contribució de 2,2 p. p. El paper 
de la indústria també va ser notable, i l’aportació positiva de la 
construcció, de 0,3 p. p. per tercer trimestre consecutiu, corro-
bora que la millora d’aquest sector es consolida.

Els indicadors mostren que els serveis continuen al capda-
vant i que el bon to de la indústria es manté en el 4T. L’índex 
de sentiment empresarial (PMI) compost va pujar lleugerament 
a l’octubre, fins als 55,0 punts, en relació amb els 54,6 del setem-
bre. L’avanç del sector serveis va compensar la lleugera modera-
ció de l’índex manufacturer. Malgrat que els registres de l’octubre 
són una mica inferiors a la mitjana del 3T, els dos índexs (manu-
factures i serveis) es troben en una còmoda zona expansiva, de 
manera que esperem que el ritme de creixement continuï sent 
elevat en el 4T. Les perspectives per a la indústria són favorables, 
gràcies a la millora de l’activitat de la zona de l’euro. Aquest fet 
s’observa, per exemple, en les comandes industrials del setem-
bre: les procedents de la zona de l’euro van avançar de forma 
significativa, el 6,5% interanual; en canvi, la resta de comandes 
de l’exterior van créixer un contingut 2,0% interanual.

la demanda interna: el principal motor del creixement. El 
desglossament del PIB pel costat de la demanda mostra que la 
demanda interna va contribuir en 1 p. p. al creixement intertri-
mestral en el 3T, gràcies al dinamisme del consum privat i del 
públic. Malgrat que el bon to de la inversió en equipament es 
va mantenir, la inversió en construcció es va contenir després 
del repunt dels primers trimestres de l’any. L’increment de la 
demanda interna va empènyer a l’alça les importacions, de 
manera que, malgrat el notable increment de les exportacions, 
la demanda externa va restar al creixement del PIB (–0,2 p. p.). 
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Desglossament del PIB i previsions
Variació intertrimestral (%) previsió

1T 2015 2T 2015 3T 2015 4T 2015 1T 2016 2T 2016

Consum privat 0,7 0,9 1,0 0,6 0,7 0,4

Consum públic 1,7 0,7 0,9 0,4 –0,5 0,5

Inversió 1,5 2,4 1,1 1,0 1,0 0,9

Inversió  
en equipament 2,2 3,7 2,3 1,3 1,2 1,0

Inversió  
en construcció 1,3 2,2 0,6 0,8 0,9 0,9

Exportacions 1,1 1,4 2,8 1,4 1,4 1,5

Importacions 2,2 1,6 4,0 1,3 1,2 1,2

PIB 0,9 1,0 0,8 0,7 0,6 0,7

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE.
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De cara als pròxims mesos, però, esperem que les importacions 
es desaccelerin quan el consum i la inversió perdin una mica de 
força. D’aquesta manera, el 2016, el sector exterior passarà a 
aportar positivament a l’avanç del PIB i la demanda interna 
cedirà una part del seu protagonisme.

El fort avanç de la demanda interna no frena en el 4T. Des-
prés d’un període en què el consum de les llars va créixer amb 
força (l’1,0% intertrimestral en el 3T), els indicadors suggerei-
xen que es manté un ritme d’avanç enèrgic. Destaca l’excel·lent 
pols de les vendes d’automòbils, amb taxes molt superiors a la 
mitjana històrica, amb el suport, en gran part, del Programa 
d’Incentius al Vehicle Eficient (PIVE), que té com a objectiu la 
substitució de vehicles per altres nous de menor consum ener-
gètic. El fet que el Govern hagi prorrogat el pla fins al juliol del 
2016 suggereix que les vendes d’automòbils continuaran sent 
considerables, si més no durant la primera meitat de l’any 
vinent. La mateixa lectura del bon to del consum l’ofereixen  les 
dades de confiança del consumidor: la mitjana de l’octubre i el 
novembre, de –0,3 punts (–1,3 en el 3T), se situa en nivells his-
tòricament molt alts. Altres dades relacionades amb la inversió 
avancen també amb vigor. En concret, cal destacar l’acceleració 
del ritme d’avanç de la producció industrial, fins al 4,1% inter -
anual en el 3T (3,5% en el 2T), i el major consum d’electricitat 
per part de la indústria, amb un creixement del 2,2% interanual 
en el 3T, en relació amb el 3,6% de l’octubre.

Persisteix la dinàmica creació d’ocupació. La xifra d’afiliats a la 
Seguretat Social va créixer, a l’octubre, en 35.230 persones, en 
termes desestacionalitzats, la qual cosa va mantenir la taxa de 
variació interanual en cotes elevades (3,2%). La contribució 
positiva de la indústria, de la construcció i dels serveis no turís-
tics dóna solidesa a la recuperació del mercat laboral. A més a 
més, el fort augment del nombre d’afiliats dels últims mesos 
(superior al milió des de l’inici de la recuperació, en el 2T 2013), 
que, pel que sembla, prosseguirà, estén l’ocupació a més i més 
llars, la qual cosa és crucial per impulsar la despesa. D’altra ban-
da, per bé que els salaris es mantenen continguts (l’increment 
salarial pactat en convenis va ser del 0,8% anual a l’octubre, en 
relació amb el 2,4% de la mitjana històrica), en general els tre-
balladors han guanyat poder adquisitiu en els últims mesos per 
la baixa inflació (prevista en el –0,5% per al conjunt del 2015). 
Aquesta major capacitat de compra de la població hauria de 
contribuir de forma favorable al consum privat al tancament de 
l’any. De cara al 2016, no esperem que els salaris creixin per 
damunt de la inflació, ja que seguirà una tendència alcista 
(vegeu el Focus «Perspectives d’inflació per al 2016: a l’alça», en 
aquest mateix informe), així que, per aquesta via, hi haurà un 
menor suport al consum. En canvi, l’augment de la xifra 
d’ocupats al llarg del 2016, que podria arribar als 400.000, hau-
ria de continuar sent un factor molt important per preservar 
unes taxes elevades de creixement de la despesa.

Es confirma que el mercat immobiliari està en fase d’expansió. 
Gràcies a la millora del mercat laboral i de les condicions de 
finançament, la demanda d’habitatges guanya intensitat. Al 
setembre, el nombre de compravendes d’habitatges va avançar 
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un robust 12,9% interanual (acumulat de 12 mesos), una dada 
que confirma que la tendència ascendent iniciada el 2014 gua-
nya tracció. Atès que l’activitat constructora s’enlaira més lenta-
ment, el dinamisme de la demanda permet que l’excés d’estoc 
d’habitatges nous per vendre es continuï reduint. D’altra ban-
da, el preu de l’habitatge va pujar l’1,4% interanual en el  
3T (1,2% en el 2T). Per tant, l’evolució de les dues variables cor -
ro  bora que el mercat immobiliari deixa enrere la fase d’es  ta  bi -
lit  zació i que, com a mínim en algunes zones prime en què hi ha 
escassetat d’estoc (per exemple, les grans ciutats), es troba ja 
en fase expansiva.

Exportacions: en màxims històrics. Malgrat que la demanda 
externa va restar al creixement intertrimestral del PIB, és impor-
tant destacar la bona dada de les exportacions reals, que van 
augmentar el 2,8% intertrimestral en el 3T, una taxa molt supe-
rior a la mitjana de les dues últimes dècades, de l’1,2%. No obs-
tant això, l’avanç enèrgic de les importacions, del 4,0% intertri-
mestral, va llastar l’evolució del sector exterior. La recuperació de 
la zona de l’euro, que representa gairebé la meitat del pes de les 
exportacions d’Espanya, ha contribuït, en els últims trimestres, al 
bon to de les exportacions. Si l’economia de la zona de l’euro 
continua millorant, hauríem d’esperar que les exportacions cap a 
aquest soci comercial s’incrementin. També és previsible que, 
gràcies al suport de la depreciació de l’euro, creixin les vendes als 
EUA. Així mateix, les exportacions als països emergents podrien 
augmentar a conseqüència de la lleugera acceleració prevista 
per a aquestes economies. Per tant, esperem que, en conjunt, les 
exportacions continuïn avançant de forma significativa.

Probable desviació de l’objectiu de dèficit públic del 2015. La 
millora de l’execució pressupostària de l’Estat a l’octubre no 
serà suficient per compensar l’empitjorament de la Seguretat 
Social i de les comunitats autònomes. D’aquesta manera, serà 
molt difícil assolir l’objectiu de dèficit de les Administracions 
públiques de final d’any, del –4,2%. Davant aquest risc de des-
viació, la Comissió Europea ha instat el Govern a presentar una 
actualització dels Pressupostos Generals per al 2016 en què 
s’adoptin mesures per reduir el dèficit públic en funció de l’es -
tratègia acordada. Pel que fa a l’evolució del deute, les nostres 
previsions contemplen que se situï en el 100,6% del PIB el 2015, 
nivell en què s’estabilitzarà el 2016, i que després iniciï una tra-
jectòria de descensos moderats.

Ampli marge de millora per a la facilitat de fer negocis. Se -
gons l’informe Doing Business 2015 per a Espanya, la majoria de 
comunitats autònomes es troben en una posició inferior a la 
mitjana de la Unió Europea en els quatre criteris avaluats: ober-
tura d’una empresa, obtenció de permisos de construcció, 
obtenció d’electricitat i registre de propietats. Hi ha una gran 
he  terogeneïtat en l’eficiència reguladora entre regions, i caldria 
replicar les bones pràctiques de les més ben posicionades. Al -
gunes de les recomanacions que es desprenen d’aquest infor-
me serien, entre d’altres, la necessitat de consolidar i eliminar 
tràmits per iniciar un negoci, la disminució dels costos d’elec -
tricitat i l’extensió de la tramitació telemàtica per agilitar els 
processos.
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que la depreciació esperada de l’euro en relació amb el 
dòlar durant el 2016 serà encara considerable, aquest 
canal continuarà impulsant la inflació.

Finalment, la millora del mercat laboral, amb un incre-
ment previst del nombre d’ocupats proper als 400.000 el 
2016 (després dels 900.000 entre el 2014 i el 2015), actuarà 
de forma favorable sobre la renda i la confiança de les 
llars, la qual cosa animarà el consum i, per tant, els preus. 
D’aquesta manera, preveiem que la inflació subjacent es 
continuarà recuperant i se situarà en l’1,3% el 2016, en 
relació amb el 0,6% del 2015.

En definitiva, s’espera que la inflació torni a casa el 2016 i 
que s’apropi de forma gradual a l’objectiu del BCE. La 
següent fase serà, per tant, la de la inflació a l’alça.

Després de dos anys de taxes de variació de preus negati-
ves, que van originar un debat enèrgic sobre els riscos de 
deflació, som a punt d’iniciar un període d’inflació ascen-
dent. Aquest canvi de rumb, que ja es va començar a ma -
te  rialitzar a l’octubre, guanyarà intensitat en els pròxims 
mesos. Així, l’any tancarà amb una inflació clarament posi-
tiva, que s’enfilarà fins a l’1,3% el 2016. La recuperació de 
la inflació és deguda, principalment, a tres factors, que es 
desenvolupen a continuació.

En primer lloc, entre el novembre i el gener, es desfarà 
l’e  fecte graó de la intensa baixada del preu del petroli 
durant aquests mesos d’un any abans, de manera que la 
inflació general avançarà amb un cert vigor (creiem que 
se situarà en el 0,6% al desembre del 2015). Cal destacar 
que la pujada es produirà, fins i tot, si els preus del petroli 
es mantenen en els nivells actuals o si baixen lleugera-
ment (vegeu el primer gràfic). De fet, preveiem que aug-
mentaran al llarg del 2016, la qual cosa contribuirà a incre-
mentar la inflació.

Un segon element que impulsarà l’augment dels preus el 
2016 serà l’afebliment de l’euro en relació amb el dòlar a 
conseqüència de la divergència de les polítiques mone-
tàries a les dues bandes de l’Atlàntic: mentre que s’espera 
que el BCE aprofundeixi en les polítiques expansives, la 
Fed començarà la normalització monetària. La deprecia-
ció de la moneda comportarà que Espanya importi infla-
ció dels països de fora de la zona de l’euro. Així, un euro 
depreciat es trasllada a l’evolució de l’índex general de 
preus del consum (IPC) per la via d’un encariment del preu 
de les importacions, la qual cosa reverteix en un augment 
dels costos de tots aquells béns intermedis comprats a 
l’exterior, com, per exemple, el petroli i altres primeres 
matèries. Així mateix, la relació entre el tipus de canvi i 
alguns productes industrials importats, sobretot els desti-
nats a béns de consum durador, i que tenen un significatiu 
pes, de l’11% sobre el total de l’IPC, és forta i negativa. És a 
dir, quan l’euro es deprecia, el preu d’importació d’aquests 
béns augmenta (vegeu el segon gràfic). En funció de la 
capacitat que tinguin les empreses per variar el marge amb 
què operen, l’impacte es traslladarà més o menys al preu 
dels consumidors. A partir d’un estudi del BCE,1 es pot in -
ferir que la depreciació de l’euro en relació amb la resta de 
divises dels principals socis comercials d’Espanya, al vol-
tant del 3% el 2015, tindrà un impacte a curt i a mitjà ter-
mini. En concret, aquesta depreciació del tipus de canvi 
efectiu nominal, motivada, principalment, per la forta 
revaloració del dòlar, podria pressionar a l’alça la inflació 
gairebé 0,2 p. p. en els dos pròxims anys. A més a més, atès 

FOCUS • Perspectives d’inflació per al 2016: a l’alça
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La capacitat dels individus per aconseguir una feina i pro-
gressar professionalment, és a dir, la seva ocupabilitat, 
serà determinant en el procés de reducció de l’elevada 
taxa d’atur espanyola, que es va situar en el 21,2% en el 3T 
2015. Aquest Focus analitza l’ocupabilitat de la força labo-
ral espanyola amb la finalitat de detectar les principals 
àrees de millora.

Un factor clau per augmentar la probabilitat que les noves 
incorporacions al mercat de treball trobin una feina és que 
la seva formació s’adeqüi a allò que demanda el mercat. 
En aquest sentit, seria desitjable que els graus universitaris 
que rebessin un major volum de matriculats fossin els que 
presenten una taxa d’atur més baixa. No obstant això, les 
dades més recents, corresponents al curs 2014-2015, mos-
tren que això no és així: gairebé el 30% de les matricula-
cions es van concentrar en les titulacions del tercil més alt 
de la taxa d’atur, com arquitectura o art. En canvi, llicencia-
tures amb poc atur, com ciències matemàtiques o estadís-
tiques, van rebre menys de l’1% de les inscripcions (vegeu 
el primer gràfic). Per tant, sembla que una millor coordina-
ció entre l’oferta de places educatives i la demanda de tre-
ball podria ajudar a augmentar l’ocupabilitat dels indivi-
dus que entren al mercat.

Un altre factor fonamental que determina l’ocupabilitat és 
que la formació rebuda permeti desenvolupar les habili-
tats necessàries per exercir una determinada feina. Segons 
les dades del 2015 de l’OCDE, el 41% dels adults amb estu-
dis superiors van obtenir un resultat baix en el test 
d’habilitats professionals, en relació amb el 27% de la mit-
jana de l’OCDE (vegeu el segon gràfic). Per tant, el nivell de 
coneixements de la població adulta sembla limitat, fins i 
tot per als diplomats de tercer grau, la qual cosa exigeix 
una revisió obligada dels programes impartits.1

La situació encara és més preocupant si es té en compte 
que, en els últims anys, la població s’ha polaritzat en dos 
grups, els qui no van finalitzar els estudis de grau mitjà i 
els graduats superiors, i ha generat un dèficit d’oferta 
important en el segment educatiu mitjà. Aquesta distribu-
ció bipolar dels nivells educatius contrasta amb el que 
s’observa en altres països. Així, en el 2T 2015, mentre que 
només el 22% dels individus espanyols entre 25 i 64 anys 
tenia estudis mitjans, a Alemanya s’arribava al 59%. En 
canvi, el 43% de la població espanyola en aquesta franja 
d’edat té un nivell educatiu inferior, en relació amb el 13% 
de l’alemanya.

El baix percentatge d’individus amb estudis mitjans a Es -
panya és resultat de l’elevada taxa d’abandonament es -

colar i de la baixa utilització del sistema de formació pro-
fessional (FP). D’una banda, el percentatge de ninis (joves 
que ni estudien ni treballen) continua sent molt elevat a 
Espanya (del 27%, en relació amb el 15% de la mitjana de 
l’OCDE). D’altra banda, el pes de l’FP és reduït, i, per tant, 
també ho és el de la població amb competències específi-
ques. En aquest sentit, la reforma de l’FP del 2011 (Reial 
decret 1147/2011) va fer alguns passos en la direcció correc-
ta, ja que facilita, per exemple, la transició des de l’educació 
secundària d’orientació acadèmica (ESO) cap a l’FP, la qual 
cosa hauria de contribuir a reduir el fracàs escolar. No obs-
tant això, l’FP de grau mitjà continua tenint problemes de 
desajustament amb la demanda laboral, en gran part per 
l’escassa col·laboració amb les empreses en el disseny dels 
programes. En definitiva, posar el focus en les polítiques 
que ajudin a incrementar l’ocupabilitat de la força laboral 
serà crucial per reduir l’elevat atur.

FOCUS • Radiografia de l’ocupabilitat de la força  
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FOCUS • Rentabilidades a largo plazo; ¿riesgos a corto?

29  ecoNomia eSpaNyola

DeSemBre 2015

12

FOCUS • Vulnerabilitat exterior i efectes de valoració

29 

Una de les variables macroeconòmiques clau per determi-
nar la vulnerabilitat exterior d’una economia és la seva po -
sició inversora internacional neta (PIIN). Els fluxos d’en -
trada i sortida de capitals d’una economia, recollits en el 
compte financer de la balança de pagaments, determinen 
en gran part l’evolució de la PIIN. No obstant això, els can-
vis en la valoració dels actius i dels passius, que reflectei-
xen les variacions del seu preu de mercat en moneda local 
i l’efecte del tipus de canvi, entre d’altres,1 també poden 
exercir un paper important. En aquest Focus, ens centrem 
a analitzar l’impacte dels efectes de valoració sobre l’e  vo -
lució de la PIIN espanyola.

Durant els anys previs a la crisi, la PIIN es va deteriorar de 
forma significativa: va passar de registrar una posició deu-
tora del 31,2% del PIB el 2000 al 91,5% el 2012, una de les 
més altes del món. Aquest deteriorament respon, sobretot, 
a l’evolució del saldo per compte corrent, el dèficit del qual 
es va incrementar i va assolir el 9,6% del PIB el 2007. De tota 
manera, gairebé un terç del deteriorament de la PIIN 
s’explica pels efectes de valoració (vegeu el primer gràfic).2

L’efecte valoració tampoc ha jugat a favor en els últims 
anys. Malgrat que la balança per compte corrent es troba 
en superàvit des del 2013, destaca el fet que la posició deu-
tora no hagi donat senyals de millora fins al 2T 2015. I això 
s’ha d’atribuir, íntegrament, a l’efecte de valoració. Així, les 
transaccions financeres acumulades en aquest període 
hau  rien reduït la posició deutora del 90,0% el 2012 fins al 
83,3% del PIB en el 2T 2015, en lloc del 92,6% registrat efec-
tivament (vegeu el segon gràfic). Si analitzem els canvis de 
valoració de l’actiu i del passiu per instruments, s’observa 
un augment notable del valor dels passius, en concret, de 
la inversió en cartera, i un lleuger deteriorament del valor 
dels actius que els espanyols tenen a l’exterior. Atès que 
més del 70% dels passius de la inversió en cartera són ins-
truments de deute, la major part públic, el canvi de valor 
s’explica per la reducció dels tipus d’interès i pel seu impac-
te sobre el preu dels bons. En particular, la política mone-
tària acomodatícia del BCE ha reduït els costos de finança-
ment dels sectors públic i privat espanyols, de manera que 
s’han revalorat les carteres d’actius espanyols en mans 
estrangeres, en especial les de renda fixa, un fet que afec-
ta negativament la PIIN espanyola. A més a més, l’augment 
de les cotitzacions a la borsa espanyola en aquest període 
també ha contribuït a incrementar el valor de les accions i 
dels fons d’inversió dels inversors estrangers.

Tot fa pensar que, l’any vinent, els tipus d’interès es man -
tin  dran en nivells similars als actuals, de manera que no 
s’esperen grans canvis en la valoració dels actius espa -
nyols en mans d’estrangers. En canvi, arran de la recupera-
ció econòmica global, sí que hauríem d’observar una mi -
llo  ra de la valoració dels actius estrangers en mans 
d’es  panyols. De cara al 2017, l’aportació de l’efecte valora-
ció a la reducció de la PIIN serà major. Segons les nostres 
previsions, el BCE començarà a apujar els tipus d’interès al 
final d’enguany. Per tant, a mesura que ens apropem a 
aquesta data, els tipus d’interès dels actius a mitjà i llarg 
termini aniran remuntant, de manera que les carteres de 
renda fixa perdran valor, la qual cosa desfarà l’efecte valo-
ració negatiu observat en els últims anys. De tota manera, 
és important recordar que una reducció sostinguda de la 
vulnerabilitat exterior passa, ineludiblement, pel mante-
niment d’un superàvit per compte corrent.

-94 

-92 

-90 

-88 

-86 

-84 

-82 

-80 

-78 

PIIN 2012 Transaccions Valoració PIIN 2T 2015 

Evolució de la PIIN entre el 2012 i el 2T 2015 
(% del PIB) 

Nota: El canvi en la PIIN es descompon en (1) les transaccions financeres netes acumulades
en la balança financera i en (2) l’efecte de valoració, que recull les variacions del preu de 
mercat dels actius i passius i l’efecte del tipus de canvi, entre d’altres.  
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Banc d’Espanya (MBP6).   

-100

-90

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0 

PIIN 2000 Transaccions Valoració PIIN 2012 

Evolució de la PIIN entre el 2000 i el 2012 
(% del PIB) 

Nota: El canvi en la PIIN es descompon en (1) les transaccions financeres netes acumulades  
en la balança financera i en (2) l’efecte de valoració, que recull les variacions del preu de  
mercat dels actius i passius i l’efecte del tipus de canvi, entre d’altres. 
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Banc d’Espanya (MBP5).

1. Els efectes de valoració també inclouen altres canvis de volum. Vegeu 
«Balanza de pagos y posición de inversión internacional de España», Banc 
d’Espanya, 2014.
2. Amb la finalitat de quantificar la importància dels efectes de valoració, 
prenem com a punt de partida la PIIN del 2000 i, a partir d’aquest any, 
acu  mulem les transaccions financeres per obtenir la PIIN sense efectes de 
valoració.
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Indicadors d’activitat

2013 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015 3T 2015 09/15 10/15 11/15

Indústria

Consum d’electricitat –2,1 –0,1 –1,6 1,2 –0,2 2,4 –0,7 3,6 ...

Índex de producció industrial –1,5 1,3 0,3 1,5 3,5 4,1 4,0 ... ...

Indicador de confiança a la indústria (valor) –13,9 –7,1 –5,3 –3,2 0,9 0,7 1,4 –0,7 –1,5

PMI de manufactures (valor) 48,5 53,2 53,7 54,4 54,8 52,8 51,7 51,3 ...

Construcció

Visats d’obra nova (acum. de 12 mesos) –36,3 –7,7 4,0 12,1 17,0 19,6 21,0 ... ...

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

Serveis

Turistes estrangers (acum. de 12 mesos) 3,2 7,2 7,5 6,6 5,9 4,9 4,2 4,4 ...

PMI de serveis (valor) 48,3 55,2 54,3 56,7 58,3 58,1 55,1 55,9 ...

Consum

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

Matriculacions d’automòbils 5,6 18,4 21,7 31,4 13,6 23,1 22,5 5,2 ...

Indicador de confiança dels consumidors (valor) –25,3 –8,9 –9,6 –0,6 1,6 –1,3 –2,6 –1,2 0,6

Font: CaixaBank 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 4T 2014 1T 2015 2T 2015 3T 2015 09/15 10/15 11/15

General 1,4 –0,1 –0,5 –1,0 –0,3 –0,4 –0,9 –0,7 –0,3

Subjacent 1,5 0,0 0,0 0,2 0,5 0,8 0,8 0,9 ...

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

Productes energètics 0,1 –0,8 –4,3 –9,7 –6,4 –9,7 –13,6 –13,1 ...

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

Indicadors d’ocupació

2013 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015 3T 2015 08/15 09/15 10/15

Afiliats a la Seguretat Social 1

Sectors d’activitat

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

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

Serveis –2,0 2,2 2,8 3,5 3,7 3,5 3,4 3,4 3,4

Situació professional

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

No assalariats –0,6 2,2 2,5 2,4 2,2 1,7 1,7 1,6 1,5

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

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

Contractes registrats 3

Indefinits –14,2 18,8 23,0 24,1 7,7 9,7 10,1 10,4 1,9

Temporals 6,4 13,1 7,7 12,2 11,2 9,7 10,0 9,8 3,6

TOTAL 4,0 13,4 8,8 13,2 10,9 9,7 10,0 9,9 3,4

Atur registrat 3

Menors de 25 anys –6,2 –8,2 –6,9 –9,8 –9,3 –13,4 –13,4 –12,4 –11,3

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

TOTAL 2,7 –5,6 –5,8 –6,5 –7,6 –8,2 –8,1 –8,0 –7,7

Notes: 1. Dades mitjanes mensuals.  2. Estimació EPA.  3. Dades del Servei Públic d’Ocupació Estatal.
Font: CaixaBank 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 1T 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015 3T 2015 08/15 09/15

Comerç de béns

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

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

Saldo corrent 15,6 10,2 14,2 8,2 7,5 10,2 12,1 15,0 16,3 15,8 16,3

Béns i serveis 33,5 26,0 30,9 26,9 25,6 26,0 27,4 27,6 27,6 27,9 27,6

Rendes primàries i secundàries –17,9 –15,7 –16,7 –18,7 –18,1 –15,7 –15,3 –12,6 –11,3 –12,1 –11,3

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament 22,3 14,7 21,4 14,7 13,4 14,7 15,6 19,1 22,1 21,1 22,1

Font: CaixaBank 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 1T 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015 3T 2015 08/15 09/15 Saldo  
09/151

Finançament als sectors no financers 2

Sector privat –7,5 –6,2 –7,0 –6,2 –5,7 –5,9 –4,8 –4,2 –4,2 –4,4 –4,2 1.654,8

Empreses no financeres –9,3 –7,0 –8,1 –7,0 –6,2 –6,9 –5,4 –4,6 –4,7 –5,1 –4,6 926,2

Llars 3 –5,0 –5,1 –5,6 –5,2 –5,0 –4,6 –4,1 –3,7 –3,6 –3,5 –3,7 728,6

Administracions públiques 4 16,8 6,9 8,6 6,6 5,9 6,7 5,1 4,2 3,9 4,0 4,1 1.062,5

TOTAL –0,5 –1,8 –2,0 –1,9 –1,7 –1,5 –1,2 –1,1 –1,2 –1,3 –1,1 2.717,3

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

Total dipòsits 2,1 –0,9 0,1 –0,8 –1,2 –1,7 –1,3 –1,2 –1,1 –1,4 –1,1 1.156,7

A la vista 4,2 10,8 7,4 7,4 13,6 14,8 17,9 19,5 18,8 17,4 19,2 373,2

D’estalvi –0,1 5,8 3,8 5,9 6,9 6,8 10,5 12,3 13,7 13,1 14,4 245,2

A termini 1,7 –7,6 –3,6 –6,1 –9,4 –11,3 –13,5 –15,5 –16,3 –15,9 –16,8 516,5

En moneda estrangera 16,8 1,1 –1,1 0,1 0,3 5,2 8,9 10,5 5,1 5,0 4,4 21,8

Resta del passiu 5 –16,8 –8,2 –11,1 –8,3 –6,8 –6,8 –11,4 –11,5 –14,0 –16,3 –9,6 103,9

TOTAL –0,2 –1,7 –1,1 –1,6 –1,7 –2,2 –2,3 –2,2 –2,3 –2,7 –1,8 1.260,6

Taxa de morositat (%) 6 13,6 12,5 13,4 13,1 13,0 12,5 12,1 11,0 10,7 10,9 10,7 –

Taxa de cobertura (%) 6 58,0 58,1 58,6 59,4 59,1 58,1 58,5 60,0 60,6 60,5 60,6 –

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 admi 
nis  tracions 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: CaixaBank 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 1T 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015 3T 2015 09/15 10/15

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament –6,9 –5,9 –0,6 –3,4 –3,7 –5,9 –0,7 –2,9 ... ... ...

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

Comunitats autònomes –1,6 –1,7 –0,3 –1,0 –1,0 –1,7 –0,2 –0,9 –1,0 –1,0 ...

Corporacions locals 0,6 0,6 0,1 0,1 0,4 0,6 0,1 0,2 ... ... ...

Seguretat Social –1,1 –1,0 0,3 –0,1 0,0 –1,1 0,3 –0,4 –0,3 –0,3 ...

Deute públic (% PIB) 93,8 99,4 96,7 98,2 98,6 99,4 99,8 99,5 ... ... ...

Nota: 1. Inclou les mesures vinculades a la reestructuració bancària i no inclou altres organismes de l’Administració central.
Font: CaixaBank Research, a partir de les dades de la IGAE, el Ministeri d’Hisenda i el Banc d’Espanya.
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perSpecTiVeS 2016

Reptes polítics a l’horitzó per als països avançats

El 2015, va tenir lloc un relleu en el cicle econòmic entre les economies avançades i les emergents: el creixement es va accelerar de 
forma notable a les primeres i es va desaccelerar a les segones. El 2016, el creixement es consolidarà a les economies desenvolu-
pades i assolirà el 2,2% (en relació amb el 2,0% del 2015), mentre que, a les emergents, arribarà al 4,5% (en relació amb el 4,0% del 
2015). Els EUA i el Regne Unit es troben ja en una fase de creixement consolidat, amb avanços esperats del 2,5% i del 2,3% el 2016, 
respectivament. La zona de l’euro i el Japó van una mica més endarrerits. La recuperació de la zona de l’euro segueix el guió pre-
vist, moderada però sostinguda, i s’espera que el creixement del PIB assoleixi l’1,8% el 2016; el Japó, on l’activitat avança de mane-
ra més lenta, creixerà l’1,0% el 2016. Són unes perspectives econòmiques positives per als països avançats en conjunt, en un 
context de baixa inflació que dóna marge perquè la política monetària es mantingui, en general, expansiva. No obstant això, no 
hem d’oblidar que hi ha importants riscos a l’horitzó, amb un fort component polític. Passem a analitzar-los detalladament.

En primer lloc, la posició diferent que ocupen els països avan -
çats en el cicle econòmic comportarà una divergència mone-
tària amb importants efectes per a les seves economies i tam-
bé a nivell global. Als EUA, l’inici de la pujada dels tipus 
d’in  terès per part de la Reserva Federal (Fed) serà un pas 
important en el procés de normalització de la política mone-
tària, iniciada el 2013 amb la reducció del nivell de compra 
d’actius (tapering). El ritme i l’envergadura de les pujades 
dependran de la capacitat de resistència de l’economia i, en 
particular, de l’evolució del mercat de treball l’any vinent. Ara 
com ara, l’activitat avança a bon ritme, de manera que la taxa 
d’atur s’ha reduït fins al 5,0% a l’octubre i s’ha apropat al nivell 
d’equilibri, tot i que els augments salarials i la inflació general 
es mostren encara continguts i la participació laboral continua 
sent feble. Atesa la recuperació de l’economia, el Regne Unit 
també hauria d’iniciar el 2016 una normalització de la política 
monetària, mitjançant pujades de tipus que podrien ser més 
lentes i graduals que en ocasions prèvies. El governador del 
Banc d’Anglaterra ha alertat, però, que la pujada es podria 
ajornar alguns mesos a causa dels creixents riscos econòmics globals i de la baixa inflació. Sembla que els dos bancs estan 
preocupats per l’impacte de les pujades sobre les respectives economies (que es troben ja en una fase expansiva), sobre la resta 
de països i sobre l’estabilitat financera global.

Mentre aquestes dues economies començaran a normalitzar la política monetària el 2016, la zona de l’euro i el Japó mantindran 
la política acomodatícia i, fins i tot, podrien intensificar-la. El BCE mantindrà els tipus de referència propers a zero i ha anunciat 
que podria augmentar el programa d’expansió quantitativa si ho considera necessari (vegeu el Focus «QE: el BCE surt a comprar»). 
Al Japó, el banc central també podria accelerar un ritme de compra d’actius ja elevat,1 amb l’objectiu de neutralitzar la deflació i 
incrementar el PIB nominal.

Aquesta divergència monetària entre el bàndol anglosaxó i l’europeu-japonès continuarà afectant els tipus de canvi, de manera 
que s’apreciaran les divises dels països que normalitzin la política monetària i es depreciaran les divises dels que no ho facin, i 
tindrà conseqüències als mercats financers (per a més detalls, vegeu el Dossier «2016: reptes i oportunitats en un entorn financer 
global exigent»). També comportarà canvis en els fluxos de capital entre països, inclosos els emergents, els quals, en els últims 
anys, s’han beneficiat de les polítiques expansives mitjançant un augment de la demanda i importants entrades de capital.

Les polítiques monetàries acomodatícies i no convencionals dutes a terme en aquests anys de crisi han tingut l’objectiu de neu-
tralitzar de manera decisiva el problema de l’atur elevat i de la inflació baixa després de la Gran Recessió. No obstant això, els 
guanys a curt termini que comporten aquestes polítiques es poden convertir en costos a llarg termini. Particularment preocu-
pants són l’excessiva liquiditat i l’augment de l’endeutament global que han implicat. És evident que la liquiditat excessiva ha 
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Previsió de CaixaBank Research 

1. En els 12 últims mesos, fins al setembre, el Banc del Japó ha comprat actius per valor de 80 bilions de iens, xifra equivalent al 16% del PIB japonès (el programa de 
compra d’actius de la Fed va representar, en el seu moment culminant, el 6,5% del PIB nord-americà).
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ajudat a incrementar els preus de certs actius: als EUA, l’índex S&P s’ha revalorat més del 100% des del 2009 i, al Regne Unit, als 
Països Baixos o a Suècia, els preus immobiliaris han pujat de manera important. L’endeutament privat (un dels causants de la 
crisi en primer lloc) també ha continuat augmentant a conseqüència d’aquestes polítiques monetàries, i es poden estar donant 
casos de presa de riscos excessius.

Així, les pujades de tipus als països avançats s’han d’iniciar quan hi hagi signes que la recuperació comença a estar apuntalada, 
sobretot quan sabem que els impactes d’aquestes polítiques no es perceben fins a diversos trimestres després. En tot cas, els 
bancs centrals tindran en compte els moviments de la resta de bancs centrals per modular la seva política. La interrelació de les 
polítiques monetàries fa que, en termes relatius, la mateixa política expansiva del BCE sigui relativament menys expansiva si es 
retarden les normalitzacions de la Fed o del Banc d’Anglaterra. Cal tenir en compte que la política monetària s’ha dut al límit i que, 
si el creixement no es consolida, en particular a les economies de la zona de l’euro i del Japó, és difícil que pugui aportar més. No 
obstant això, les alternatives no són gaire encoratjadores. La política fiscal no té gaire marge de maniobra als països de la zona de 
l’euro que ho podrien necessitar. Tampoc al Japó, que, en definitiva, té un dèficit elevat i nivells alts de deute públic. D’altra ban-
da, cal avançar àmpliament en la construcció del mercat únic europeu. Malgrat que s’han fet progressos importants, en particular 
en la construcció de la unió bancària, encara queden importants reformes per fer, com va indicar l’«Informe dels cinc presidents» 
el 2015. Per la seva banda, el Japó ha d’avançar en les reformes estructurals de l’economia, el tercer pilar, molt incomplet, de 
l’Abenomics. Reformes que, a més a més, tindrien efectes a més llarg termini.

A banda d’aquests reptes de política econòmica, el 2016, els 
països avançats hauran d’afrontar uns riscos polítics crítics en 
clau interna i externa. Els EUA encaren l’any a la recta final del 
mandat d’Obama, que ha accelerat l’agenda en diversos fronts. 
Assolir tractats comercials com el TIPP o el TPP2 és particular-
ment important per impulsar el comerç mundial en un moment 
en què es pot alentir. També ho són la renovació de les rela-
cions diplomàtiques i comercials amb Cuba o el tancament 
d’un acord amb l’Iran que posi fi a les restriccions comercials, 
en particular de les exportacions iranianes de béns energètics.

Per la seva banda, el 2016, la Unió Europea haurà de gestionar, 
en primer lloc, una greu crisi humanitària: segons l’ACNUR, 
l’entrada de refugiats podria superar el milió de persones, al 
qual cal afegir la xifra similar registrada el 2015. A curt termini, 
aquest flux migratori comportarà un augment de la despesa 
pública, tot i que també, a mesura que els refugiats s’integrin, 
un augment de la força laboral. La Comissió Europea ha estimat 
de manera temptativa que podria incrementar el nivell del PIB 
en 2 o 3 dècimes en els dos pròxims anys. El repte serà aconseguir gestionar l’arribada de refugiats, ateses les relacions, ja prou 
deteriorades, entre els països de la Unió Europea més o menys poc inclinats a l’acollida. Així mateix, aconseguir una integració 
amb èxit d’aquests refugiats és una qüestió vital per a l’estabilitat política del continent i perquè puguin contribuir al creixement 
econòmic de la zona de l’euro a llarg termini.

En aquest context, s’emmarquen altres riscos polítics, com la fragmentació dels arcs parlamentaris a diversos països, inclosa 
Espanya, l’augment dels partits populistes (antieuro i antiimmigració), i el referèndum sobre la permanència del Regne Unit a la 
Unió Europea, que podria possibilitar-ne la sortida. Atesa aquesta tessitura, serà complicat progressar en la construcció d’una 
unió econòmica a la zona de l’euro. En clau externa, s’afegeixen els riscos que podrien ocasionar en els avançats la desacceleració 
dels països emergents (vegeu l’article del Dossier «Perspectives i dubtes emergents») i, de manera més intensa, els conflictes 
geopolítics (Ucraïna, Pròxim Orient) i el terrorisme, altres focus candents d’inestabilitat de greus conseqüències.

Com hem vist, el 2016, els riscos dels països avançats seran crucials i variats. En primer lloc, afectaran la política monetària, amb 
les conseqüències de la creixent divergència monetària entre els països avançats. Però, en segon lloc i de summa importància, 
afrontarem riscos associats a uns reptes polítics, tant interns com externs, de difícil gestió. El 2016 no serà, en qualsevol cas, un 
any tranquil.

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

2. TIPP: Transatlantic Trade and Investment Partnership; TPP: Trans-Pacific Partnership.
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Perspectives i dubtes emergents

El bloc emergent accelerarà el creixement el 2016 i, a més a més, ho farà des de cotes ja significatives. Però creixerà menys del que 
pensàvem fa uns mesos, perquè haurà d’encarar un triple xoc: l’alentiment de la Xina (el major emergent de tots), els baixos preus 
de les primeres matèries i l’enduriment de les condicions financeres davant l’inici de la pujada de tipus nord-americà. Molts dels 
països emergents s’enfronten a aquests xocs des d’una posició més sanejada que uns anys enrere i disposant d’un major nombre 
d’eines macroeconòmiques per afrontar-los, de manera que és improbable que el bloc en conjunt s’endinsi en una fase de tur-
bulències generalitzada. No obstant això, no es descarten sotragades puntuals, que, si es produeixen en economies grans, es 
poden notar més enllà de les seves fronteres.

En general, les perspectives de creixement del bloc emergent 
per al 2016 són positives: en agregat, passarà d’un creixement 
del PIB del 4,0% el 2015 al 4,5% el 2016.1 Un avanç considera-
ble, però inferior a l’estimat al final del 2014 (el 5,2%).2 Es trac-
ta d’una retallada de 7 dècimes, conseqüència, precisament, 
dels xocs esmentats. Malgrat que el deteriorament de les 
perspectives de creixement per al 2016 ha estat força genera-
litzat a tots els emergents, tres països expliquen una bona 
part de l’empitjorament del conjunt: el Brasil, Rússia i la Xina 
(vegeu el primer gràfic). Tres grans emergents i tres històries 
diferents.

El cas del Brasil és, segurament, un dels que més preocupa.3 

Les seves perspectives de creixement per al 2016 han passat 
del +2,2% al –1,0% en poc menys d’un any, davallada que ha 
comportat una retallada d’1,6 dècimes de l’avanç econòmic 
del bloc emergent, atès que el seu pes en el total és del 5%. La 
primera economia llatinoamericana ha entrat en recessió a 

causa de l’efecte combinat de la feblesa exportadora i de l’empitjorament de la demanda interna. El xoc de les primeres matèries 
i l’alentiment de la Xina són, també, dos elements subjacents a aquesta tendència, ja que el Brasil és un important exportador de 
minerals i d’aliments (constitueixen gairebé el 50% del total de les seves exportacions), i la seva destinació principal és, precisa-
ment, el gegant asiàtic. Així mateix, el possible enduriment de l’entorn financer internacional davant la imminent pujada de tipus 
de la Fed és també un element que pot jugar en contra del país: el Brasil ha multiplicat per 12 el deute corporatiu des del 2007. A 
tot plegat, s’afegeixen les dificultats polítiques del Govern per dur a terme reformes de fons, com, per exemple, l’ajust fiscal anun-
ciat per al 2016, i per millorar els desequilibris macroeconòmics, tant interns (la inflació es va situar en el 9,9% a l’octubre) com 
externs (el dèficit exterior va ser del 4,3% del PIB en el 2T 2015).

Rússia és un altre emergent en plena recessió, la qual es perllongarà durant l’any vinent. I, com el Brasil, les perspectives de creixe-
ment han anat empitjorant amb el temps: per al conjunt del 2016, han passat del +1,5% de l’octubre del 2014 al –0,6% de l’octubre 
del 2015, davallada que ha restat 1,1 dècimes al creixement dels emergents en agregat. Sens dubte, la caiguda del preu del petro-
li ha estat un element clau en la recessió del país, els ingressos públics i el sector exterior del qual depenen excessivament del 
sector energètic. A aquesta circumstància hem d’afegir l’enquistament de les tensions geopolítiques amb Ucraïna i les sancions 
dels EUA i de la UE posteriors a la intervenció militar. Malgrat el panorama de recessió previst per al 2016 per al país euroasiàtic, és 
cert que la forta depreciació del ruble (una de les més intenses entre les monedes emergents en els 12 últims mesos) ha ajudat a 
controlar els deterioraments fiscal i exterior. A curt termini, la major flexibilització de la divisa, adoptada al final del 2014, ha absor-
bit una part del xoc energètic que ha patit el país. Així mateix, sembla que les últimes dades d’activitat indiquen que la caiguda 
econòmica es comença a desaccelerar: el PIB va recular el 4,1% interanual en el 3T, per sota del –4,6% del trimestre anterior.

Finalment, l’empitjorament de les perspectives de la Xina ha restat 1,6 dècimes al creixement del conjunt d’emergents. No 
obstant això, el cas del gegant asiàtic és molt diferent del de Rússia o del Brasil. En primer lloc, les previsions de creixement de 
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Brasil –0,16

Xina –0,16

Rússia –0,11

Resta 
d’emergents –0,26

Total –0,70

1. Segons les estimacions de l’FMI per al conjunt de països emergents i menys desenvolupats.
2. Comparativa de les estimacions de l’FMI en el seu informe sobre perspectives globals (WEO) de l’octubre del 2014 i de l’octubre del 2015.
3. Vegeu els Focus «El Brasil desperta el fantasma del contagi financer a l’Amèrica Llatina» i «El Brasil en recessió, contagi a l’Amèrica Llatina?», de l’IM11/2015.
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la Xina per al 2016 continuen sent significatives (del +6,3%, en 
relació amb el +6,8% d’un any enrere). En segon lloc, els xocs 
als quals s’enfronta l’economia són majoritàriament interns i 
han estat previstos des de fa temps. En concret, l’esgotament 
del patró de creixement inversor-exportador i la necessitat de 
dirigir-se cap a un model econòmic en què el consum i els ser-
veis tinguin més protagonisme. Finalment, disposa d’un ampli 
ventall d’eines de política econòmica i de matalassos per afron-
tar possibles sorpreses (més que en el passat i més que en el 
cas d’altres emergents). En particular, hi ha marge per a majors 
mesures expansives en els fronts fiscal i monetari; les reserves 
internacionals del país se situen encara lleugerament per 
damunt del 30% del PIB; malgrat la recent baixada, gaudeix 
d’un significatiu superàvit per compte corrent, i el seu tipus de 
canvi és avui més flexible que fa un any. Així i tot, malgrat els 
considerables mecanismes de què disposa el país per afrontar 
possibles adversitats, aquestes també són avui més grans que 
uns anys enrere. A tall d’exemple, en poc menys de set anys, el 
deute empresarial, familiar i públic ha augmentat més de 100 punts de PIB (del 158% al 283% del PIB).

Turquia, Mèxic i, sobretot, l’Índia són altres grans emergents per als quals les perspectives de creixement econòmic també han 
canviat en els últims mesos: han empitjorat per als dos primers (del 3,7% al 2,9% per a Turquia i del 3,8% al 2,8% per a Mèxic) i 
han millorat per a l’últim (del 6,5% al 7,5%). Malgrat que Turquia i Mèxic han patit un deteriorament similar, les seves problemàti-
ques i els seus esmortidors són diferents. Certament, els dos països es veuran afavorits per les bones perspectives de creixement 
de dues grans economies avançades, la zona de l’euro i els EUA, respectivament. No obstant això, Turquia haurà d’afrontar el tri-
ple xoc emergent en un context molt menys propici que el de Mèxic: amb tensions inflacionistes (la inflació va assolir el 7,6% a 
l’octubre), un dèficit per compte corrent considerable (del 6% del PIB en el 2T 2015), un nivell d’endeutament corporatiu en 
moneda estrangera elevat (proper al 50%)4 i nombrosos fronts oberts en l’àmbit geopolític (el Kurdistan turc, Síria i la gestió dels 
re  fugiats, entre d’altres).5 En canvi, a Mèxic, la taxa d’inflació es va situar, a l’octubre, en el 2,5% i el dèficit exterior, en el 2% del 
PIB. Però, com Turquia, la segona economia llatinoamericana pateix un elevat endeutament corporatiu en moneda estrangera i 
el seu matalàs de reserves, tot i que molt superior al que els dos països tenien al final dels anys noranta, queda encara lluny del 
que presenten una bona part dels emergents del sud-est asiàtic (vegeu el segon gràfic).

El cas de l’Índia és diferent de tots els anteriors, ja que les seves perspectives de creixement econòmic han millorat en relació amb 
l’octubre del 2014. No obstant això, en aquesta millora hi ha un matís important: l’Índia va corregir la sèrie històrica del PIB del 
període 2012-2014 i va situar el seu avanç 1,5 p. p. per damunt de l’estimat prèviament, la qual cosa, lògicament, va comportar 
una revisió a l’alça de totes les estimacions sobre el PIB que s’elaboren per al país. Lluny de pensar que aquest canvi sobre les 
perspectives de creixement el 2016 és merament tècnic, reflecteix també que l’economia índia ha crescut i creixerà més del que 
estimàvem en el passat, de manera que es tracta de bones notícies. Més encara quan la Xina desaccelera i només l’Índia té prou 
potencial perquè pugui ser comparable en dimensió. Així mateix, el context macroeconòmic del país ha millorat en els últims 
temps, la qual cosa afavorirà el compliment dels pronòstics de creixement: la inflació es va situar en el 5,0% a l’octubre (enfront 
del 10,7% del 2013), el dèficit per compte corrent va disminuir fins a l’1,2% del PIB (des del 2,5% del 2013) i el dèficit fiscal va ser 
millor del que s’esperava en el període comprès entre l’abril i l’agost (del 3,7% del PIB, en relació amb el 5,5% previst).

En definitiva, les perspectives de creixement dels països emergents són clarament favorables. Malgrat això, seran un dels focus 
d’atenció i de preocupació del 2016, atès que la desacceleració xinesa, la caiguda del preu de nombroses primeres matèries i el 
probable enduriment de les condicions financeres comporten riscos considerables. Són unes circumstàncies que podrien propi-
ciar que més d’un emergent es refredés i que, potser, podrien fer esternudar els seus veïns propers, però que difícilment genera-
ran un episodi sistèmic.

Clàudia Canals
Departament de Macroeconomia, Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank
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4. Vegeu IMF (octubre del 2015), «Global Financial Stability Report: Vulnerabilities, Legacies and Policy Challenges. Risks Rotating to Emerging Markets».
5. Vegeu el Focus «Turquia encara és un emergent fràgil?», en aquest mateix Informe Mensual.
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2016: reptes i oportunitats en un entorn financer global exigent

La divergència de la política monetària dels EUA, d’una banda, i de la zona de l’euro i del Japó, de l’altra, serà, sense cap mena de 
dubte, un factor transcendental de l’evolució dels mercats financers el 2016. Tindrà una rellevància particular la velocitat del cicle 
de pujades dels tipus d’interès oficials als EUA, que preveiem que serà lenta. Un segon element de gran influència al llarg de l’any 
vinent procedirà del comportament de l’economia xinesa. El principal focus d’atenció sobre aquesta qüestió se situarà en la capa-
citat de gestió, per part de l’Executiu xinès, del procés de desacceleració i transició en què es troba immersa la seva economia. 
Ateses aquestes coordenades, de cara a l’any vinent, les perspectives per als actius financers al món avançat (borses i bons) són 
raonablement positives. L’acceleració del creixement mundial, que preveiem que se situarà en el 3,6% el 2016, i unes condicions 
globals de liquiditat que continuaran sent abundants seran unes palanques de suport importants. Així i tot, les elevades valora-
cions de molts actius financers suggereixen que les taxes de retorn esperades per als 12 pròxims mesos se situen significativa-
ment per sota de les registrades en l’últim lustre, tant per als actius amb risc com, en especial, per a la renda fixa sobirana.

La dinàmica favorable del preu dels actius financers, per unes 
condicions monetàries molt laxes, ha estat una constant al 
llarg d’aquests últims anys. El 2016, aquesta pauta, probable-
ment, es veurà temperada per l’atenció creixent dels inversors 
als fonaments macroeconòmics (creixement i inflació) com a 
drivers dels preus dels actius financers. En aquest sentit, gua-
nyaran pes les consideracions sobre la capacitat de generació 
de beneficis del sector corporatiu. És convenient, per tant, 
identificar on se situen les valoracions dels actius financers 
internacionals.

Un primer diagnòstic permet esbossar tres conclusions. La pri -
mera és que les valoracions de les borses i de la renda fixa pri-
vada del bloc avançat es mantenen a la franja superior de les 
respectives sèries històriques, en especial als EUA. Aquest punt 
contribueix a limitar les taxes de retorn esperades de les dues 
classes d’actius de cara als pròxims trimestres. A la zona de 
l’euro, les perspectives per a les borses i per als bons corpora-
tius són més esperançadores, a conseqüència d’unes ràtios de 
valoració menys inflades que als EUA i de la fase no tan avança-
da del cicle econòmic de la regió. La depreciació de l’euro, que 
esperem que prossegueixi el 2016, tot i que de forma molt més 
continguda que el 2015, el manteniment d’uns preus ener-
gètics baixos i la continuïtat d’unes condicions de finançament 
molt favorables, gràcies a la prolongació del programa de compres de bons del BCE, haurien de ser els principals suports de la 
recuperació dels beneficis a la zona de l’euro.

La segona conclusió fa referència a les també elevades cotitzacions (i a les consegüents baixes taxes de rendibilitat esperada) 
regnants en tot l’espectre d’actius de deute públic dels països avançats. Valoracions que, en efecte, han estat distorsionades pels 
successius programes de compra de bons sobirans (QE) que els principals bancs centrals del globus han adoptat al llarg d’aquests 
anys. Als EUA, el començament imminent del cicle de pujades dels tipus d’interès contribuirà a normalitzar de forma gradual les 
valoracions del mercat de treasuries, mentre que, a la zona de l’euro i al Japó, els tipus d’interès nominals romandran en nivells 
molt baixos. No obstant això, és probable que, en l’últim tram del 2016, els inversors percebin la proximitat del final de les com-
pres d’actius a la zona de l’euro, la qual cosa comportarà l’inici d’una suau tendència a l’alça de les yields sobiranes de la regió. 
Segons les previsions de CaixaBank Research, s’espera que la rendibilitat del bo nord-americà a dos anys augmenti al voltant de 
100 p. b. l’any vinent, en contrast amb l’augment esperat de 30 p. b. en el cas del bo alemany del mateix termini, fins a l’1,85% i al 
0,0%, respectivament.

L’anàlisi dels països emergents ens condueix a la tercera conclusió. A diferència del que s’observa als mercats avançats, les mètri-
ques de valoració de les borses i del deute corporatiu emergent romanen en cotes molt deprimides, només vistes en períodes de 
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gran incertesa, com la crisi financera asiàtica del 1997 o la Gran Recessió del 2008. Sens dubte, l’enduriment de les condicions 
financeres externes per a la majoria d’economies emergents, l’enfonsament de les cotitzacions de les primeres matèries o els 
desequilibris interns que encara cal corregir en alguns països emergents són reptes notables. No obstant això, considerem que el 
balanç de riscos del bloc emergent és gestionable (sobre aquesta qüestió, vegeu l’article «Perspectives i dubtes emergents» del 
present Dossier). Per aquest motiu, el quadre macroeconòmic que projectem per a aquest grup heterogeni de països de cara als 
pròxims anys és, en termes generals, positiu, i, en conseqüència, pensem que els actius financers emergents i les seves divises 
gaudeixen d’unes perspectives relativament favorables. No obstant això, la materialització d’aquest escenari serà irregular i 
dependrà de la recuperació progressiva de la confiança dels inversors internacionals, que segurament es manifestarà més clara-
ment durant la segona meitat del 2016.

El panorama constructiu per als mercats internacionals el 2016 
no està lliure de riscos. Un primer focus d’incertesa procedeix 
de la capacitat de la Fed de dur a bon port la normalització dels 
tipus d’interès. Diverses qüestions podrien alterar l’execució 
d’aquest procés: per exemple, la irrupció d’un xoc negatiu que 
trunqui la fase expansiva de l’economia nord-americana, el 
retard que pugui causar la situació política pròpia d’un any elec-
toral sobre els plans de la Fed per endurir les condicions mone-
tàries o una estratègia de comunicació poc precisa i erràtica del 
banc central. Malgrat que la probabilitat d’aquests esdeveni-
ments és baixa, els seus efectes serien potencialment disruptius 
per als mercats financers globals. En el cas que es produís un 
xoc negatiu sobre l’economia nord-americana, les yields sobira-
nes a llarg termini baixarien amb força, mentre que, en el cas 
dels dos últims, repuntarien. Un segon focus de possible inesta-
bilitat provéx del risc associat a un canvi de les expectatives del 
manteniment d’un entorn desinflacionista durant un període 
llarg de temps (vegeu el gràfic). La prima baixa per inflació que 
reflecteix el mercat de bons nord-americà pot revertir la ten-
dència a la baixa de forma abrupta si els indicadors de preus i de salaris als EUA sorprenen a l’alça. Això desembocaria en repunts 
de les rendibilitats dels treasuries, mentre que l’impacte sobre les borses seria, a priori, menys desfavorable. La materialització 
d’aquest risc comportaria un deteriorament intens de l’entorn financer emergent per la probable intensificació de les sortides de 
capitals i per la depreciació de les divises emergents.

Finalment, de cara a l’any vinent, la Xina és una altra font de risc financer. L’eventual entrada de l’economia xinesa en una fase de 
desacceleració més intensa (l’anomenat hard landing o «aterratge forçós») provocaria, en un inici, fortes alces en l’aversió global 
al risc, descensos importants als mercats amb més risc i la recerca d’actius considerats més segurs. En paral·lel, les perspectives 
de creixement de les economies emergents sortirien particularment malparades, la qual cosa, al seu torn, desembocaria en epi-
sodis de turbulències als mercats emergents. Així i tot, pensem que la probabilitat associada a aquest escenari de risc és baixa, 
atès que les autoritats xineses, per neutralitzar aquests riscos de cua, no dubtarien a ampliar l’abast de les mesures d’estímul 
monetari.

En suma, el 2016, l’evolució de l’escena financera internacional estarà caracteritzada per un millor comportament relatiu dels 
actius de risc en relació amb el deute públic als països avançats, així com per unes rendibilitats menys elevades que en els anys 
precedents per a les dues classes d’actius. Per bé que no esperem que els interrogants que planen sobre l’entorn global facin 
descarrilar l’escenari positiu previst, una liquiditat més baixa en un nombre important de mercats amplificarà els probables epi-
sodis de risk-off que puguin sorgir el 2016. La cautela serà, per tant, una valuosa companya de viatge al llarg de l’any vinent.

Carlos Martínez Sarnago 
 Departament de Mercats Financers, Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank
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La recuperació a Espanya: un salt qualitatiu

Les perspectives per al 2016 són favorables per a l’economia espanyola. Els pronòstics de la majoria d’organismes internacionals 
la situen al capdavant dels països europeus més grans, amb creixements previstos del PIB que oscil·len entre el 2,5% de l’FMI i el 
3,0% del Govern. La nostra previsió, del 2,7%, es fonamenta en una demanda interna que continuarà sent el motor del creixe-
ment, però que perd una mica d’impuls, i una demanda externa que començarà a contribuir positivament al creixement. Tot i que 
aquesta xifra és una mica inferior a la que s’espera per al 2015, el 3,1% segons les nostres previsions, cal tenir en compte que els 
suports temporals, com la rebaixa fiscal o la caiguda del preu del petroli, han estat determinants per assolir el ritme d’avanç 
actual. El 2016, a mesura que l’impacte d’aquests suports es vagi esvaint, cal esperar la moderació de la velocitat de creixement. 
No obstant això, els elements de fons que sostenen un creixement més equilibrat a llarg termini aniran guanyant protagonisme. 
Així, després d’un any que, sense cap mena de dubte, ha estat excepcional en creixement i en creació d’ocupació, preveiem que 
el 2016 no serà tan bo en termes quantitatius, tot i que, en canvi, sí ho serà en termes qualitatius. Tot seguit, desgranem els ele-
ments que, segons les nostres previsions, donaran suport al creixement de l’economia espanyola l’any vinent.

Un primer factor de fons que ha donat suport a la recuperació 
econòmica, i que guanyarà vigor el 2016, és el crèdit bancari. 
La demanda de crèdit augmentarà, ja que el procés de despa-
lanquejament de les llars i de les empreses, que fins ara limita-
va l’avanç del consum i de la inversió, està ja molt avançat. Les 
ràtios de deute del sector privat continuaran baixant a nivells 
més sostenibles, però aquest descens serà compatible amb 
un major creixement de la concessió de nou crèdit, ja que es -
perem que la renda disponible de les llars i els beneficis em -
presarials també creixin a un ritme més intens. A més a més, 
no tots els agents presenten el mateix nivell d’endeu  ta  ment: 
els que tenen capacitat creditícia i projectes rendibles haurien 
de comptar amb l’impuls del crèdit per consumir i in  vertir. Pel 
costat de l’oferta, les entitats bancàries també estan en millor 
posició per concedir crèdit que en el passat, gràcies, en bona 
part, al procés de reestructuració i de consolidació bancària, 
que ha permès reforçar la posició de solvència i de liquiditat 

de les entitats resultants. La vitalitat creditícia es corrobora en les dades més recents de noves operacions: el crèdit a les llars per 
al consum i a les empreses per un import inferior a 1 milió d’euros (el que solen sol·licitar les pimes) va créixer el 19,6% i el 14,6%, 
respectivament, entre el gener i el setembre en relació amb el mateix període del 2014. Per la seva banda, la concessió de crèdit 
hipotecari, que va trigar més a enlairar-se, és la que creix amb més força recentment. A tot plegat s’afegeix l’adopció de més 
estímuls monetaris per part del BCE, la qual cosa contribuirà a relaxar les condicions de finançament.

Un segon factor que afavorirà el funcionament de l’economia espanyola el 2016 és el sector immobiliari, que, després de vuit anys 
d’ajust, tornarà a fer una aportació positiva al creixement. La demanda d’habitatges ja ha presentat signes clars de recuperació 
durant el 2015, gràcies a la incidència de diversos factors, com la creació de més de mig milió de nous llocs de treball, i el seu 
impacte positiu sobre la renda de les famílies i la confiança en general, i la millora de l’accés al crèdit esmentada més amunt. A més 
a més, el 2015, els preus de l’habitatge van tornar a créixer després de sis anys en contracció, la qual cosa pot haver contribuït a 
desembussar una demanda d’habitatge retinguda que esperava que es completés l’ajust en preus. No obstant això, tot i que la 
inversió en construcció no residencial va repuntar el 2015, sobretot per la licitació d’obra pública en la primera meitat de l’any, la 
inversió residencial va mostrar-se endormiscada a causa de l’elevat estoc d’habitatges per vendre. De cara al 2016, preveiem que 
finalment es despertarà: ja que la distribució geogràfica de l’estoc és molt desigual, es comença a detectar, en algunes zones, una 
certa escassetat, atès que concentren, precisament, la major part de les compravendes (vegeu el Focus «La recuperació de la 
demanda immobiliària desperta l’activitat a la construcció», de l’IM11/2015). En conseqüència, la construcció residencial s’in -
crementarà de forma notable per satisfer la demanda creixent en aquestes zones, de manera que el ritme d’avanç de la inversió en 
construcció residencial s’accelerarà del 3,5% del 2015 al 6,1%, i la seva contribució al creixement del PIB augmentarà en una mica 
més d’1 dècima, fins als 0,3 p. p. Aquestes xifres són molt significatives si es comparen amb la contribució negativa de 0,9 p. p. 
registrada, de mitjana, entre el 2008 i el 2014. En aquest context, s’espera que l’evolució dels preus de l’habitatge sigui molt hete-
rogènia entre regions. Així, és possible observar pressions temporals a l’alça en els preus de l’habitatge a les zones on la construc-
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ció d’obra nova no sigui suficient per satisfer la demanda. Naturalment, no és desitjable un retorn al patró de creixement del pas-
sat. I, ara com ara, no hi ha indicis que així sigui: la construcció es concentra ara a les regions amb necessitat d’habitatges.

De tota manera, la millora de la qualitat del creixement econòmic arribarà gràcies a les reformes estructurals implementades en 
els últims anys. El 2016, es continuarà creant ocupació a bon ritme, gràcies, en part, a la major flexibilitat introduïda per la reforma 
laboral, però l’atur elevat mantindrà continguts els increments salarials. Per tant, esperem que la recuperació de la demanda 
interna es basi en el major nombre d’ocupats, i no en un augment significatiu del salari per treballador. D’aquesta manera, es 
mantindran els guanys de competitivitat assolits en els últims anys. Així i tot, cal destacar que la millora dels costos laborals uni-
taris en relació amb els dels socis comercials no pot donar-se per tancada, sinó que és imprescindible continuar duent a terme 
reformes estructurals per mantenir la posició competitiva internacional. És cert que, de forma temporal, el baix preu del petroli i 
la depreciació de l’euro juguen a favor de la correcció del desequilibri exterior. De cara al 2016, preveiem un augment gradual del 
preu del petroli i esperem que la depreciació de l’euro continuï, ateses la predisposició del BCE a adoptar més estímuls monetaris 
i la voluntat de la Fed d’iniciar la normalització monetària. No obstant això, quan el tipus de canvi deixi d’ajudar, serà necessari 
aprofundir en les reformes del mercat de treball i de productes perquè siguin més eficients i apostar per la innovació i per la 
formació dels aturats. De fet, atès el lapse de temps necessari fins que les reformes estructurals comencin a fer efecte, la política 
monetària acomodatícia s’ha d’entendre com un baló d’oxigen per a la seva implementació.

Cal no oblidar que una de les majors vulnerabilitats de l’econo -
mia espanyola és la seva elevada posició deutora internacional 
i que, per reduir-la fins a nivells sostenibles, és imprescindible 
continuar guanyant competitivitat i ampliar el superàvit per 
comp  te corrent. A més a més, també és crucial que els inversors 
internacionals mantinguin la confiança en la capacitat de crei-
xement de l’economia espanyola per continuar atraient capitals 
i inversions estrangeres. En aquest sentit, un risc en clau interna 
que pot afectar l’evolució de l’activitat econòmica és la incer -
tesa política. Una major fragmentació parlamentària pot difi -
cultar l’adopció de reformes estructurals profundes i la tendèn-
cia cap a l’estabilitat pressupostària.

No obstant això, els majors riscos als quals s’enfronta l’economia 
procedeixen de l’exterior. El principal és una desacceleració 
intensa del creixement dels països emergents, tot i que l’acti  vi -
tat econòmica ha resistit bé el menor creixement registrat el 
2015. Una bona mostra d’això és que la caiguda de les coman-
des industrials de fora de la zona de l’euro ha estat compensada 
amb escreix per l’augment de les comandes europees. Tot i que la majoria d’emergents presenten un quadre macroeconòmic 
relativament balancejat i disposen de prou marge de política econòmica per afrontar possibles eventualitats (vegeu l’article 
«Perspectives i dubtes emergents», en aquest mateix Dossier), preocupa la delicada situació d’alguns dels principals països de 
Llatinoamèrica, ja que l’economia espanyola manté estrets llaços amb aquesta regió. Malgrat que els vincles comercials són 
moderats (les exportacions espanyoles de béns i de serveis a l’Amèrica Llatina representen al voltant del 7% del total de les 
exportacions espanyoles), la inversió directa és molt rellevant. En concret, el 33,3% de la inversió directa d’Espanya a l’exterior es 
localitza a Llatinoamèrica, i, el 2014, la regió va generar el 37,4% dels ingressos per rendes d’inversió que Espanya va rebre de la 
resta del món.1

En conclusió, el 2016, hauríem de presenciar com els factors de fons són capaços d’agafar el relleu i d’impulsar el creixement de 
l’economia espanyola. Les reformes estructurals implementades comencen ja a donar fruits, però, abans que arribi la propera 
tempesta, cal continuar enfortint els fonaments. Els riscos que planen sobre l’economia no són menors.

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

1. «Balanza de pagos y posición de inversión internacional de España», Banc d’Espanya, 2014.

Previsions de variables clau per al 2016
Variació anual (%), llevat que s’indiqui el contrari

2015 2016

Crèdit bancari

Llars - consum 1,5 4,6

Societats no financeres –3,3 1,0

Sector immobiliari 

Inversió en construcció residencial 3,1 5,4

Preu de l’habitatge 2,0 3,0

Llars

Llocs de treball creats (nombre) 537.600 414.000

Renda bruta disponible 2,8 3,2

Sector exterior

Exportacions reals 6,1 6,6

Saldo per compte corrent (% PIB) 1,9 1,7

Prima de risc (p. b.) 121 100

Font: CaixaBank Research.
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