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El proper 23 de juny, els ciutadans britànics votaran sobre la permanència del seu país a la Unió Europea (UE). Es tracta d’un 
esdeveniment polític de gran transcendència per al futur de la Unió. Un vot a favor de sortir-ne afebliria seriosament el 
projecte europeu en un moment en què s’enfronta a enormes desafiaments que exigeixen un lideratge fort i un elevat grau 
de cohesió entre els països membres.

El repte més immediat és, sense cap mena de dubte, afrontar les onades migratòries procedents tant de zones en conflicte 
com de països veïns amb nivells de vida molt inferiors als de la Unió. La pressió migratòria a les seves fronteres ha qüestio-
nat alguns dels principis fonamentals de la UE, com la lliure circulació de persones i l’espai Schengen, i, juntament amb 
altres qüestions de caire econòmic, explica l’auge dels partits populistes a molts països europeus, gairebé sempre amb un 
fort posicionament antieuropeista.

El repte migratori està, naturalment, molt vinculat als desafiaments geopolítics i de defensa de la Unió, atès que les possi-
bles respostes polítiques tenen repercussions en diversos països amb els quals manté relacions molt complexes (Rússia, 
Turquia i països de l’Orient Mitjà i del nord d’Àfrica) i que les posicions al si de la UE no sempre són coincidents.

L’altre gran repte és avançar en la construcció d’una unió econòmica i monetària (UEM) prou completa i estable. La crisi de 
la zona de l’euro va demostrar els greus dèficits del disseny actual de la moneda única, i, malgrat l’adopció de moltes mesu-
res (avanços en la unió bancària i en la coordinació de les polítiques pressupostàries i de competitivitat), el que s’ha assolit 
fins avui queda encara molt lluny del que seria necessari.

Els aspectes en què cal avançar requereixen un alt grau d’integració política, ja que comporten pèrdues de sobirania signi-
ficatives en polítiques, com les pressupostàries i les laborals, que fins avui han estat nacionals.

Si la UEM no es perfecciona de forma adequada en pocs anys, el risc per als països que la componen (i, en definitiva, per al 
conjunt de la UE) és inassumible, ja que tard o d’hora es tornaran a generar a la zona de l’euro fortes tensions econòmiques 
i financeres que serien letals per a la moneda única. La UEM no té el suport adequat pel que fa a les institucions polítiques 
(per exemple, un ministre únic d’economia i hisenda) i tampoc disposa de prou eines pròpies de política econòmica que 
permetin combatre els desequilibris que es poden originar al seu si.

El moment polític actual d’Europa no afavoreix iniciatives de major integració política que avancin al ritme que seria neces-
sari. La lenta sortida de la recessió, amb un creixement encara feble i amb alts nivells d’atur, i les tensions migratòries 
esmentades més amunt dificulten l’aparició de lideratges als països membres que donin suport amb decisió al procés 
d’integració.

En aquest context, la tensió centrífuga que provoca el brexit, en especial si l’opció guanyadora és sortir de la UE, és per a la 
zona de l’euro un gran risc i una oportunitat. Els ciutadans de la regió i els seus Governs han de ser conscients que, per a la 
UEM, l’única resposta possible és aprofundir en la integració. Aquesta resposta és imprescindible per a la continuïtat i 
l’estabilitat de la unió monetària, però de manera molt especial davant escenaris adversos i incerts, precisament com el que 
genera un possible abandonament de la UE per part del Regne Unit.

Paradoxalment, la reacció de la zona de l’euro davant la força centrífuga que genera l’envit polític del Regne Unit hauria de 
ser un moviment centrípet, un avanç cap a una major integració.

Jordi Gual
Economista en cap
31 de maig de 2016

El Regne Unit, la Unió Europea i la zona de l’euro
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CRONOLOGIA

GEnER 2016

29  El Banc del Japó anuncia l’aplicació d’un tipus d’interès negatiu (del 0,1%) a l’excés de reserves que les entitats bancàries mantenen 
amb la institució per estimular el creixement del crèdit i, en última instància, la inflació.

AGENDA

   2 Consell de Govern del Banc Central Europeu.
 Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (maig).
   7 Índex de producció industrial (abril).
14 Comitè de Mercat Obert de la Fed.
16 Enquesta trimestral de cost laboral (1T). 
17 Crèdits, dipòsits i taxa de morositat (abril).
20  Comerç exterior (abril).
28 Consell Europeu.
 Execució pressupostària de l’Estat (maig).
29 Avanç IPC (juny).
 Taxa d’estalvi de les llars (1T).
 Índex de sentiment econòmic de la zona de l’euro (juny).
30 Balança de pagaments (abril).
 Posició d’inversió internacional neta (1T).

  
   4 Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (juny).
   6 Índex de producció industrial (maig).
15 Comptes financers (1T).
18 Crèdits, dipòsits i taxa de morositat (maig). 
21  Comerç exterior (maig).
 Consell de Govern del Banc Central Europeu.
26  Execució pressupostària de l’Estat (juny).
 Comitè de Mercat Obert de la Fed.
28  Enquesta de població activa (2T).
 Índex de sentiment econòmic de la zona de l’euro (juliol).
29  Avanç PIB (2T).
 Avanç PIB de la zona de l’euro (2T).
 Avanç PIB dels EUA (2T).
 Avanç IPC (juliol).
 Balança de pagaments (maig).

JUnY 2016 JUliOl 2016

FEBRER 2016

 1  S’inicia el procés d’eleccions primàries per triar els candidats a la presidència dels Estats Units. Les eleccions presidencials se cele-
braran el 8 de novembre del 2016.

24  L’Autoritat Bancària Europea publica la metodologia i els escenaris macroeconòmics per dur a terme les proves d’estrès del sistema 
bancari europeu.

mARÇ 2016

10  El BCE rebaixa els tipus d’interès de referència (el tipus refi, al 0%; la facilitat marginal de crèdit, al 0,25%, i la remuneració sobre la 
facilitat de dipòsit, al –0,40%), fa canvis en el programa de compres d’actius (amplia el ritme de compres mensuals en 20.000 
milions, fins als 80.000 milions, i inclou els bons corporatius a la cistella d’actius elegibles) i anuncia quatre noves subhastes de 
liquiditat a quatre anys (TLTRO II) a un tipus d’interès que pot ser del –0,40% si s’assoleixen uns objectius de concessió de crèdit.

ABRil 2016
 

29  El Govern presenta el Programa d’Estabilitat 2016-2019 amb un relaxament de la tendència de consolidació fiscal. En concret, el 
dèficit per al 2016 s’ha incrementat en 8 dècimes, fins al 3,6%, i s’ha ajornat fins al 2017 la rebaixa del dèficit per sota del 3% marcat 
pel Pacte d’Estabilitat i Creixement.

mAiG 2016

11  El Senat del Brasil destitueix de forma temporal la presidenta Dilma Rousseff, situació que ha intensificat la inestabilitat política del país.
18  La Comissió Europea proposa uns nous objectius de dèficit públic a Espanya, del 3,7% del PIB el 2016 i del 2,5% el 2017, l’aprovació 

dels quals s’ajorna fins al juliol, juntament amb la decisió sobre la multa per l’incompliment del dèficit el 2015.
24  L’Eurogrup aprova la primera revisió del programa d’ajuda financera a Grècia i el desemborsament del segon tram (10.300 milions 

d’euros). També acorda que s’allargaran els venciments i que s’ajornarà el pagament d’interessos del deute públic, però sense con-
 cretar detalls.
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la zona de l’euro, camí de l’1,6% el 2016. Tal com s’ha 
esmentat, Europa continua accelerant de forma progressi-
va el ritme d’activitat. En el 1T 2016, el creixement intertri-
mestral va ser del 0,5% (l’1,5% interanual), gràcies, fona -
men  talment, a l’embranzida d’Espanya, d’Alemanya i de 
França. Es tracta d’un registre positiu, tenint en compte que 
es produeix en un moment en què certs factors que havien 
im  pulsat l’activitat de manera temporal comencen a mode-
rar el seu impacte (en particular, l’abaratiment del petroli). 
L’economia europea disposa, en tot cas, de prou capacitat 
de tracció per accelerar fins i tot amb vents de cua més 
fluixos. Així ho espera, per exemple, la Comissió Europea, 
que preveu un creixement de l’1,6% el 2016 i de l’1,8%  
el 2017, un escenari similar al considerat per CaixaBank 
Research. Així mateix, en aquest context de recuperació, la 
inflació tendirà a allunyar-se dels atípics baixos nivells del 
2015, fet que serà especialment visible el 2017.

la demanda interna, suport de la recuperació espanyo
la. L’economia espanyola continua gaudint d’un moment 
cíclic positiu. En el 1T 2016, el creixement es va situar en el 
0,8% intertrimestral (el 3,4% interanual), el mateix ritme 
d’activitat que en els dos trimestres anteriors. El motor de 
l’expansió continua sent la demanda interna, que, gràcies a 
la contribució del consum privat i de la inversió, va aportar 
el gros del creixement del PIB. El sector exterior, per la seva 
banda, va reduir en certa mesura l’aportació negativa a la 
variació del PIB dels trimestres precedents. Aquesta bona 
arrencada d’any avala el compliment del nostre escenari 
macroeconòmic, que preveu un avanç del PIB del 2,8% el 
2016, que representa una certa desacceleració en relació 
amb el 3,2% del 2015. Aquest alentiment suau és fruit de la 
dilució de certs factors temporals de suport a l’activitat que 
van operar amb força l’any passat, com l’abaratiment del 
preu del cru comentat més amunt. El 2017, el creixement 
serà del 2,4%. L’economia, en definitiva, transita cap a fases 
més madures del cicle, però es manté en cotes d’activitat 
apreciables. Una tessitura favorable que s’hauria d’aprofitar 
per persistir en els esforços de consolidació pressupostària 
i per avançar en l’agenda de reformes estructurals pen-
dents. Perquè, com ens recorda la nostra història econòmi-
ca recent, la manca d’ambició reformadora en temps de 
bo  nança acaba tenint costos socials més greus en mo  ments 
d’adversitat econòmica.

malgrat que l’economia mundial manté l’expansió, els 
mercats financers esperen senyals més definitoris. La 
relativa dissonància entre uns indicadors macroeconòmics 
que tendeixen a apuntar a una progressiva acceleració del 
creixement a mesura que avança l’any i l’evolució dels mer-
cats financers, que no acaben de trobar un sòl ferm, va pros-
seguir al maig. Així, tot i que el context macroeconòmic con-
tinua sent raonablement positiu, els mercats financers van 
posar entre parèntesis l’episodi de recuperació de les cotitza-
cions dels actius de risc iniciat cap a la meitat de febrer. Què 
llasta el sentiment inversor? Probablement, pesi l’acumulació 
de cites importants al juny, un mes en què el Regne Unit 
s’haurà de pronunciar sobre la permanència a la UE i en 
què la reunió de la Fed ha guanyat importància després del 
to inesperadament dur (per a una gran part dels inversors) 
que es va desprendre de l’acta de la reunió de l’abril i que 
ha encoratjat la possibilitat d’una nova pujada de tipus al 
juny. El nostre escenari sobre aquest tema és clar. Malgrat 
que la probabilitat d’una sortida de la UE no és baixa, pre-
veiem que el resultat del referèndum britànic significarà la 
derrota dels defensors del brexit. Així mateix, considerem 
que les condicions macroeconòmiques nord-americanes 
jus  tifiquen del tot una pujada del tipus de referència. Així i 
tot, és lògic que els inversors es mantinguin a l’expectativa, 
tot i que aquesta legítima prudència no s’hauria d’emparar 
en dubtes seriosos sobre l’escenari macroeconòmic.

En clau macroeconòmica global, el mes de maig s’ha sal
dat amb la continuïtat de l’expansió de l’activitat. Van des-
tacar les dades que confirmen que els EUA mantenen una 
velocitat de creuer acceptable (a la zona del 2% interanual, 
ritme assolit gràcies a un robust mercat laboral, gairebé en 
situació de plena ocupació), que Europa accelera de forma 
gradual el ritme i que la Xina, malgrat la variabilitat dels indi-
cadors, avança cap al soft landing. També es van produir 
algunes sorpreses positives, com un creixement superior a 
l’esperat al Japó (avanç del 0,4% intertrimestral en el 1T, 
enfront del 0,0% del trimestre precedent) o els primers 
se nyals que Rússia, sense que les perspectives estiguin lliu-
res de riscos, pot estar deixant enrere el pitjor de la recessió. 
Certament, altres focus d’incertesa es mantenen, com la 
impredictible crisi política brasilera (que, malgrat el relleu 
presidencial, no s’estabilitza). Així mateix, tampoc no 
s’acaben d’esvair els dubtes en països amb desequilibris, 
com Turquia o Sud-àfrica, que poden patir els efectes de la 
pujada del tipus d’interès per part de la Fed. El balanç en 
conjunt, però, és que l’economia global complirà les previ-
sions i creixerà al voltant del 3,3% el 2016, una mica per 
damunt del 3,1% del 2015.

Acceleració macroeconòmica, compàs d’espera financer
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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 3T 2015 4T 2015 1T 2016 2T 2016 3T 2016 4T 2016

CREIXEMENT DEL PIB

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

Països desenvolupats 1,8 1,9 1,8 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7 1,8 2,1

Estats Units 2,4 2,4 2,0 2,2 2,1 2,0 2,0 1,8 2,0 2,3

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

Alemanya 1,6 1,4 1,6 1,7 1,7 1,3 1,6 1,4 1,6 1,9

França 0,7 1,2 1,4 1,4 1,1 1,4 1,4 1,6 1,4 1,4

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

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

Japó –0,1 0,6 0,7 0,6 1,8 0,9 0,0 0,7 0,7 1,6

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

Països emergents 4,6 4,0 4,3 4,9 4,0 3,9 4,3 4,2 4,3 4,5

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

Índia1 7,2 7,6 7,4 7,6 7,6 7,2 7,9 7,3 7,4 7,4

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

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

Mèxic 2,2 2,5 2,7 3,2 2,7 2,4 2,7 2,5 2,7 2,9

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

Rússia 0,7 –3,7 –1,1 1,3 –3,7 –3,8 –1,2 –2,0 –1,1 0,1

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

Polònia 3,3 3,6 3,4 3,5 3,4 4,0 2,6 3,6 3,7 3,7

Sud-àfrica 1,6 1,2 0,7 1,3 1,1 0,3 0,2 0,8 0,9 1,0

INFLACIó

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

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

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

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

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

França 0,6 0,1 0,3 1,7 0,1 0,2 0,0 –0,1 0,4 1,0

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

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

Japó 2,7 0,8 0,5 1,6 0,2 0,3 0,1 –0,1 0,6 1,3

Regne Unit 1,5 0,0 0,7 1,7 0,0 0,1 0,3 0,4 0,8 1,1

Països emergents 5,1 5,5 5,6 5,8 5,4 5,4 5,8 5,7 5,5 5,6

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

Índia 6,6 4,9 4,9 5,2 3,9 5,3 5,3 4,9 4,6 4,6

Indonèsia 6,4 6,4 4,0 4,6 7,1 4,8 4,3 3,9 3,6 4,3

Brasil 6,3 9,0 8,7 6,5 9,5 10,4 10,2 8,8 8,4 7,3

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

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

Rússia 7,8 15,5 7,5 5,7 15,7 14,5 8,3 8,0 7,0 6,5

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

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

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

Nota: 1. Dades anuals representen any fiscal. 

  Previsions
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Economia espanyola

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

Agregats macroeconòmics

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

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

Formació bruta de capital fix 3,5 6,4 3,5 3,2 6,7 6,4 5,2 3,5 2,9 2,4

Béns d’equipament 10,7 10,1 6,1 3,0 11,2 10,9 9,8 6,7 4,6 3,3

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

Demanda nacional (contr. Δ PIB) 1,6 3,7 3,0 2,1 4,1 4,1 3,8 3,3 2,5 2,3

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

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

Producte interior brut 1,4 3,2 2,8 2,4 3,4 3,5 3,4 3,0 2,6 2,3

Altres variables

Ocupació 1,1 3,0 2,5 2,1 3,1 3,0 3,2 2,6 2,2 2,1

Taxa d’atur (% pobl. activa) 24,4 22,1 19,9 18,5 21,2 20,9 21,0 20,0 19,3 19,5

Índex de preus de consum –0,2 –0,5 –0,2 2,1 –0,4 –0,3 –0,7 –1,0 –0,1 0,9

Costos laborals unitaris –0,8 0,3 0,2 0,7 –0,2 0,4 –0,5 0,4 0,3 0,4

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

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

Saldo públic (acum., % PIB) 2 –5,8 –5,0 –3,9 –3,1       

Mercats financers

TIPUS D’INTERÈS

Dòlar

Fed funds 0,25 0,26 0,58 1,25 0,25 0,29 0,50 0,50 0,58 0,75

Líbor 3 mesos 0,23 0,32 0,72 1,50 0,31 0,41 0,62 0,65 0,75 0,86

Líbor 12 mesos 0,56 0,79 1,26 1,92 0,83 0,95 1,17 1,24 1,29 1,33

Deute públic a 2 anys 0,44 0,67 0,92 1,78 0,67 0,83 0,85 0,80 0,92 1,09

Deute públic a 10 anys 2,53 2,13 1,93 2,63 2,21 2,19 1,92 1,81 1,92 2,07

Euro

Refi BCE 0,16 0,05 0,01 0,00 0,05 0,05 0,03 0,00 0,00 0,00

Euríbor 3 mesos 0,21 –0,02 –0,24 –0,06 –0,03 –0,09 –0,19 –0,26 –0,26 –0,25

Euríbor 12 mesos 0,48 0,17 –0,01 0,23 0,16 0,09 0,01 –0,02 –0,02 0,00

Deute públic a 2 anys (Alemanya) 0,05 –0,24 –0,43 0,01 –0,24 –0,32 –0,46 –0,48 –0,42 –0,37

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 1,23 0,53 0,31 1,34 0,69 0,57 0,30 0,20 0,30 0,44

TIPUS DE CANVI

$/€ 1,33 1,11 1,10 1,07 1,11 1,09 1,10 1,13 1,10 1,07

¥/€ 140,42 134,35 128,67 127,52 135,89 132,94 127,28 127,76 131,26 128,40

£/€ 0,81 0,73 0,77 0,73 0,72 0,72 0,77 0,79 0,76 0,75

PETROLI

Brent ($/barril) 99,45 53,61 45,14 65,58 51,10 44,70 35,72 44,57 47,74 52,53

Brent (€/barril) 74,54 48,30 41,11 61,23 46,00 40,82 32,41 39,52 43,41 49,11

Nota: 1. Acumulat de quatre trimestres.  2. Acumulat de quatre trimestres. No inclou pèrdues per ajudes a institucions financeres.

  Previsions
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CONJUNTURA • Els mercats perden 
l’impuls dels últims mesos

Els mercats internacionals posen entre parèntesis l’episodi 
de recuperació iniciat cap a la meitat de febrer. L’arrencada 
del mes de maig va estar marcada per caigudes generalitzades 
a les borses internacionals, en particular als mercats emer-
gents. Aquesta major aversió al risc es va mantenir durant la 
major part del mes, però va revertir en els últims dies. Així, 
l’índex de borsa mundial (MSCI) es va mantenir estable al maig 
(–0,2%) i es va situar el 0,8% per damunt del nivell del final de 
l’any passat. El sentiment inversor es va veure afectat inicial-
ment per una dada de creixement del PIB als EUA per al primer 
trimestre més feble del que s’havia previst i per uns resultats 
dispars del mercat laboral a l’abril. A més a més, els indicadors 
d’activitat de l’economia xinesa, més fluixos també del que 
s’esperava, van recordar les preocupacions relacionades amb 
un possible, tot i que poc probable, aterratge brusc del gegant 
asiàtic. Finalment, malgrat que no per això menys important, 
l’enduriment del missatge de la Reserva Federal (Fed) va provo-
car ajustos significatius tant als mercats de renda variable com 
als de renda fixa.

Diverses cites importants del juny tindran un paper determi
nant en l’evolució dels actius financers en les properes set
manes. L’agenda del mes de juny ve carregada d’esdeveniments 
clau que podrien anar acompanyats de repunts de nerviosisme 
als mercats internacionals. Primer, la propera reunió de la Fed 
monopolitzarà l’atenció dels inversors durant els compassos 
inicials del mes, fins que es publiqui la nova decisió sobre el 
tipus oficial d’interès a mitjan juny. A més a més, el final del mes 
estarà marcat per dues cites electorals importants. El 23 de juny 
se celebrarà el referèndum sobre la permanència del Regne 
Unit a la UE, el resultat del qual sembla encara incert, a causa de 
la persistència d’un nivell elevat d’indecisos que podrien incli-
nar la balança cap a un costat o cap a l’altre. Tres dies després, 
es repetiran les eleccions generals a Espanya, i les enquestes, 
ara com ara, apunten a un resultat similar al del desembre. Cap 
d’aquests esdeveniments hauria de provocar disrupcions als 
mercats financers, tot i que poden proporcionar un suport 
important als actius financers més segurs, que actuen de refugi 
en moments d’incertesa.

la Fed torna al centre de l’escena financera internacional i 
posa damunt la taula la possibilitat d’apujar tipus al juny. 
Malgrat que, al maig, no va haver-hi reunió del Comitè Federal 
de Mercat Obert (FOMC, per les sigles en anglès), la institució 
monetària nord-americana va tenir molt protagonisme durant 
el mes. Després del missatge de cautela que va deixar entre-
veure el comunicat oficial de la reunió de l’abril, l’acta de la 
mateixa reunió, publicada a mitjan maig, va sorprendre pel to 
menys acomodatici, ja que evidenciava que diversos membres 
del FOMC consideraven «apropiada» una pujada de tipus en la 
reunió del juny. Aquesta retòrica més restrictiva va tenir ressò 
al llarg del mes a les nombroses declaracions de diversos mem-
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bres de la Fed, inclosa Yellen. Així i tot, i malgrat la proximitat 
de les eleccions presidencials del novembre, continuem pre-
veient que la Fed escometrà la propera pujada al setembre del 
2016. La recuperació gradual de la inflació, que va repuntar 
lleugerament a l’abril, i la maduresa del cicle econòmic nord-
americà, que s’hauria de confirmar amb una dada sòlida del 
PIB del 2T 2016 al final de juliol, són els principals factors que 
haurien d’esperonar la Fed a apujar el tipus oficial coincidint 
amb el final de l’estiu.

l’enduriment del missatge de la Fed fa que els mercats hagin 
de recalibrar les seves expectatives. Des de l’inici de la norma-
lització de la política monetària als EUA al desembre de l’any 
passat, la incertesa sobre el ritme de l’enduriment monetari ha 
estat elevada i les expectatives del mercat han anat variant en 
funció de les dades publicades i dels missatges de la Fed. El mes 
de maig no va ser una excepció. El to més restrictiu que va 
deixar entreveure l’acta de la reunió de l’abril va provocar un 
ajust significatiu de les expectatives del mercat, que va avançar 
a l’estiu la propera pujada de tipus als EUA, quan amb prou fei-
nes unes setmanes abans la situava al final del 2016 o, fins i tot, 
al començament del 2017. Les borses internacionals van acollir 
amb descensos la possibilitat d’una pujada al juny, en particu-
lar les del bloc emergent. La rendibilitat del deute sobirà nord-
americà a 10 anys va repuntar, després de la divulgació de les 
actes, al voltant de 10 p. b., fins a l’1,85%, un nivell comparable 
a l’observat al principi del mes. Finalment, es va accelerar 
l’apreciació del dòlar enfront de l’euro.

Al mercat de renda fixa europeu, Grècia torna a guanyar 
protagonisme, però amb bones notícies. Al maig, la rendibili-
tat del bund alemany es va mantenir en nivells molt baixos i va 
cotitzar la major part del mes per sota del 0,17%. A la perifèria, 
la prima de risc espanyola va iniciar una tendència a la baixa 
durant la segona part del mes, després de repuntar per damunt 
dels 150 p. b. en els primers dies de maig. En tot cas, sembla 
que la similitud d’aquestes fluctuacions amb les de la prima de 
risc italiana indica que no responen a canvis en el risc idiosin-
cràtic, que depenen, sobretot, de la incertesa política. El més 
destacable del mes al mercat de renda fixa sobirana europea, 
però, va ser, sens dubte, l’encoratjador comportament del deu-
te sobirà grec, la prima de risc del qual es va reduir amb força: 
l’aprovació de la primera revisió del programa de rescat grec 
per part de l’Eurogrup al final de maig va reduir la prima de risc 
grega per sota dels 700 p. b., el nivell més baix en sis mesos. No 
obstant això, el lleuger repunt registrat en els dies següents és 
un recordatori de les dificultats del cas grec (en particular, 
l’encara llarg camí de la consolidació fiscal).

les borses emergents pateixen pèrdues importants, i la bor
sa europea aconsegueix acabar el mes en positiu gràcies a 
un fort repunt d’últim moment. Al maig, els mercats emer-
gents de renda variable van registrar descensos propers al 4% 
de mitjana. Aquesta recaiguda respon a dos tipus de factors. 
Primer, els factors globals, en especial l’enduriment del missat-
ge de la Fed. Segon, els factors interns, que continuen domi-
nats pels riscos geopolítics. El Brasil, amb l’augment de la incer-
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tesa política arran dels avanços en el procés de destitució 
presidencial, continua sent el cas més preocupant. Al bloc 
avançat, després d’un inici de mes feble, la borsa europea va 
guanyar l’1,2%, amb el suport dels avanços positius en la qües-
tió grega. Aquesta pauta optimista va ser generalitzada al con-
junt dels grans sectors, tot i que el bancari va ser el més benefi-
ciat. Als EUA, l’S&P 500 va registrar una pujada d’una magnitud 
similar, amb un creixement de l’1,5%.

Al mercat canviari, la tendència dominant des de l’inici de 
l’any es reverteix gràcies a una lleugera apreciació del 
dòlar. Després de superar els 1,15 dòlars al començament del 
mes, l’euro es va depreciar en relació amb la divisa nord-ame-
ricana, que es va beneficiar, clarament, del suport del missat-
ge menys acomodatici de la Fed. Pel que fa als emergents, la 
majoria de les divises no van poder aprofitar una recuperació 
del preu de les primeres matèries tan forta com la dels mesos 
anteriors. La influència de la Fed va tornar a dominar l’evolució 
de les divises emergents, que, de mitjana, es van depreciar 
més del 4%.

la recuperació generalitzada del preu de les primeres matè
ries es frena. El petroli es va continuar recuperant, però a un 
ritme menor que en els últims mesos, després de pujar més del 
20% a l’abril. No obstant això, aquest creixement més fluix, que 
va assolir, només, el 3,2% en el còmput mensual, no va impedir 
que el barril de Brent assolís la barrera dels 50 dòlars en les últi-
mes sessions del mes. Pel que fa a les altres primeres matèries, 
mentre que els preus dels béns agrícoles van pujar, cal destacar 
el comportament negatiu dels metalls preciosos i industrials. 
En particular, el preu del coure, indicador avançat de l’activitat 
industrial, va recular més del 8% malgrat un lleuger repunt al 
final del mes.
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El Banc Central Europeu (BCE) ha publicat recentment 
l’informe anual sobre el grau d’integració financera a la 
zona de l’euro i al conjunt d’Europa.1 La seva principal con-
clusió és que, malgrat que el grau d’integració s’ha anat 
recuperant des dels nivells mínims del 2012, encara queda 
molt camí per recórrer. Europa té uns mercats financers 
relativament fragmentats.

Els indicadors d’integració financera que utilitza el BCE 
mostren una clara recuperació des de la introducció del 
programa OMT (per les sigles en anglès d’outright mone-
tary transactions) de compres de deute públic (vegeu el 
gràfic). Aquests indicadors sintètics es basen en quantitats 
(en funció del volum de tinences per part dels residents 
d’un país d’actius emesos des d’un altre país europeu) i en 
preus (en funció de la dispersió dels preus als mercats de 
renda fixa, renda variable, interbancari i creditici entre 
diferents països europeus). La millora dels últims anys s’ha 
basat en el desplegament de la unió bancària i en les dife-
rents mesures expansives de política monetària que han 
injectat liquiditat i han contribuït a millorar la confiança 
inversora. En aquest sentit, la reducció dels desequilibris 
macroeconòmics a la perifèria també ha estat important. 
Recentment, l’episodi d’inestabilitat financera que ha 
afectat els mercats globals des de la meitat del 2015 ha 
provocat una certa pausa, probablement passatgera, en la 
millora del grau d’integració.

Els avanços en l’àmbit de la unió bancària i els passos per 
a la creació de la unió del mercat de capitals, que les auto-
ritats europees volen impulsar, haurien de facilitar una 
major integració financera en els pròxims anys. Pel que fa 
a la unió bancària (o integració bancària), el BCE subratlla, 
en el seu informe, la necessitat d’harmonitzar el marc nor-
matiu aplicable als diferents països membres (en particu-
lar, reduir al mínim les anomenades discrecionalitats na -
cio  nals, previstes en directives europees quan encara no 
s’havia decidit la unió bancària) i la importància, també, 
d’establir com més aviat millor un esquema de garantia de 
dipòsits únic a nivell europeu, que compti amb un back-
stop de finançament públic com el Mecanisme Europeu 
d’Estabilitat (desvincularia encara més el risc bancari del 
sobirà). Les dues mesures poden, entre altres coses, impul-
sar l’activitat cross-border dels bancs europeus. En l’àmbit 
de la unió del mercat de capitals, el BCE destaca la possibi-
litat d’avançar ràpidament en alguns aspectes, com el de 
l’impuls al mercat de titulitzacions (facilitant que els emis-
sors bancaris puguin alliberar capital), i establir les bases 
per a un mercat únic de cèdules.

En qualsevol cas, cal tenir en compte que no solament és 
important el grau d’integració financera, sinó la seva qua-

litat. La integració serà més desitjable si és robusta o 
resisteix bé els xocs de tipus financer o econòmic i permet 
compartir riscos de manera eficient (risk sharing) entre els 
residents de diferents països. En aquest sentit, el tipus 
d’integració més favorable es basa en fluxos de participa-
cions de capital i inversió estrangera directa, en tinences 
de deute a llarg termini més que a curt termini i en prés-
tecs bancaris a particulars més que en fluxos de préstecs 
interbancaris. Diversos estudis han evidenciat que, en un 
país com els EUA, amb una alta integració financera, la 
diversificació de les carteres d’inversió dels residents d’un 
estat amb actius d’altres estats contribueix de forma molt 
significativa a reduir la correlació entre el PIB d’un estat i 
el consum dels residents d’aquest mateix estat. Sens dub-
te, falta molt perquè això succeeixi a Europa, on el 50% 
de les accions de les empreses estan en mans d’inversors 
nacionals.

FOCUS • Present i futur de la integració financera a Europa
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Poc més d’un any després d’haver engegat el programa de 
compra de deute públic (QE sobirà), el BCE és a les portes 
d’iniciar el programa de compra de deute privat (QE cor-
poratiu). Amb aquesta decisió, l’entitat persegueix un do -
ble objectiu: millorar les condicions de finançament em -
presarial i diversificar la tipologia d’actius que han d’a  judar 
a augmentar les compres mensuals de deute en 20.000 
mi  lions d’euros. Malgrat que l’inici efectiu del QE corpora-
tiu tindrà lloc al juny, l’anunci al març ha co  mençat a fer-ne 
perceptibles els efectes.

En primer lloc, s’ha observat ja un clar descens de les ren-
dibilitats i de les primes de risc del deute corporatiu euro-
peu. Les yields i els spreads (en relació amb el deute públic) 
dels bons corporatius amb grau d’inversió (IG) del sector 
no financer han caigut en 28 i en 25 p. b., fins al 0,98% i els 
120 p. b., respectivament.1 El segment especulatiu, o high 
yield (HY), d’aquest mercat i el deute bancari europeu 
(actius fora del radar del BCE) també han vist caure els res-
pectius yields i spreads, en especial en el primer cas. En 
segon lloc, el repunt del ritme d’emissió de bons IG i HY 
per part de les empreses no financeres europees és un 
altre dels efectes associats a l’anunci del QE corporatiu. Al 
març i l’abril, es van emetre 65.000 milions d’euros, una 
xifra molt elevada, que contrasta amb la inactivitat reg-
nant als mercats de capitals durant el gener i el febrer.

Pel que fa als aspectes relacionats amb el disseny del QE 
corporatiu, un dels punts més rellevants és l’espectre de 
bons elegibles, que és més ampli del que s’havia previst. 
En concret, seran elegibles els bons del segment IG, deno-
minats en euros i emesos per corporacions no bancàries 
radicades a la zona de l’euro.2 Els bons d’asseguradores i 
de companyies financeres amb matrius que no siguin enti-
tats de crèdit també seran elegibles. Però és a l’apartat 
tècnic on el QE corporatiu ha sorprès més, tant pel mercat 
objectiu de les compres (primari i secundari) com per 
l’elevat límit de participació del BCE a cada bo (del 70%, 
llevat de les empreses amb una participació pública desta-
cable). A més a més, no hi haurà un import mínim per 
emis  sió, la qual cosa afavorirà en especial les empreses 
mitjanes, i les compres englobaran gairebé tots els venci-
ments (de sis mesos a 31 anys). Considerant aquests parà-
metres i la resta d’aspectes tècnics estipulats pel BCE, 
l’univers de bons corporatius elegibles puja a 670.000 
milions d’euros.

Finalment, la dimensió del QE corporatiu i, per tant, el rit -
me de compres mensuals són qüestions sobre les quals el 
BCE no ha establert objectius ex ante. Una estimació senzi-
lla i raonable seria extrapolar l’experiència de l’últim pro-
grama de compra de cèdules del BCE (CBPP3), molt similar 
en diverses dimensions al QE corporatiu. A partir del patró 
de compres del BCE als mercats primaris i secundaris de 
cèdules el 2015, l’anàlisi suggereix unes compres mensuals 
de bons properes als 7.000-8.000 milions d’euros i un abast 
total del programa d’uns 72.000 milions (en nou mesos, 
fins al març del 2017). Una dimensió relativament modesta 
en relació amb el mercat objectiu, la qual cosa hauria de 
permetre implementar el QE corporatiu sense gaires  
dificultats.

FOCUS • El BCE desembarca al mercat de bons  
corporatius europeu
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Tipus d’interès (%)

31-maig 29-abr Variació mensual  
(p. b.)

Variació acum.  
el 2016 (p. b.)

Variació interanual 
(p. b.)

Zona de l’euro

Refi BCE 0,00 0,00 0 –5,0 –5,0

Euríbor 3 mesos –0,26 –0,25 –1 –13,0 –24,9

Euríbor 12 mesos –0,02 –0,01 –1 –8,0 –18,0

Deute públic a 1 any (Alemanya) –0,53 –0,49 –4 –15,2 –31,3

Deute públic a 2 anys (Alemanya) –0,51 –0,48 –3 –16,5 –28,5

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 0,14 0,27 –13 –48,9 –34,7

Deute públic a 10 anys (Espanya) 1,47 1,59 –12 –30,1 –36,8

Diferencial de deute públic a 10 anys (p. b.) 1 133 132 1 19,2 –1,6

EUA

Fed funds (límit superior) 0,50 0,50 0 0,0 25,0

Líbor 3 mesos 0,69 0,64 5 7,7 40,6

Líbor 12 mesos 1,34 1,23 11 16,2 59,0

Deute públic a 1 any 0,67 0,55 12 7,3 42,6

Deute públic a 2 anys 0,88 0,78 10 –16,8 27,5

Deute públic a 10 anys 1,85 1,83 2 –41,9 –27,1

Spreads de deute corporatiu (p. b.)

31-maig 29-abr Variació mensual  
(p b.)

Variació acum.  
el 2016 (p. b.)

Variació interanual 
(p. b.)

Itraxx Corporatiu 72 73 0 –5,0 6,6

Itraxx Financer Sènior 90 90 0 12,8 12,6

Itraxx Financer Subordinat 194 202 –8 38,0 36,4

Tipus de canvi

31-maig 29-abr Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2016 (%)

Variació interanual  
(%)

$/€ 1,113 1,145 –2,8 2,5 1,3

¥/€ 123,250 121,940 1,1 –5,7 –9,6

£/€ 0,769 0,784 –1,9 4,3 7,0

¥/$ 110,730 106,500 4,0 –7,9 –10,8

Primeres matèries 

31-maig 29-abr Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2016 (%)

Variació interanual  
(%)

Índex CRB de primeres matèries 412,3 417,7 –1,3 10,0 –2,9

Brent ($/barril) 48,3 46,4 4,2 35,1 –24,4

Or ($/unça) 1.215,3 1.293,0 –6,0 14,5 2,1

Renda variable

31-maig 29-abr Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2016 (%)

Variació interanual  
(%)

S&P 500 (EUA) 2.097,0 2.065,3 1,5 2,6 –0,5

Eurostoxx 50 (zona de l’euro) 3.063,5 3.028,2 1,2 –6,2 –14,2

Ibex 35 (Espanya) 9.034,0 9.025,7 0,1 –5,3 –19,5

Nikkei 225 (Japó) 17.235,0 16.666,1 3,4 –9,5 –16,2

MSCI emergents 807,5 840,2 –3,9 1,7 –19,6

Nasdaq (EUA) 4.948,1 4.775,4 3,6 –1,2 –2,4

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

PRINCIPALS INDICADORS
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CONJUNTURA • El creixement 
mundial s’accelera el 2016,  
però amb riscos a la baixa  
que no desapareixen

la Fed, el brexit i la situació política del Brasil van tornar a 
adquirir protagonisme al maig. L’acta de la reunió de l’abril de 
la Reserva Federal (Fed), que es va donar a conèixer al maig, va 
tenir un to més hawkish del previst pels mercats i va obrir la 
possibilitat a una segona pujada de tipus en els propers mesos, 
tal com ho contempla l’escenari de previsions de CaixaBank 
Research. La millora de l’estabilitat financera global, després de 
les turbulències dels primers compassos del 2016, i les bones 
dades de l’economia nord-americana van afavorir el posiciona-
ment de l’autoritat monetària. De tota manera, hi ha diversos 
focus latents de risc a curt termini. La incertesa sobre el brexit 
continua sent elevada (i pesa en el ritme d’activitat del Regne 
Unit) i la inestabilitat política s’ha intensificat al Brasil, arran de 
la destitució temporal de la presidenta Rousseff. Així i tot, 
aquests esdeveniments, entre d’altres, entren dins del guió pre-
vist, de manera que no haurien d’entelar el creixement mun-
dial, que s’accelerarà lleugerament el 2016, fins al 3,3% (des del 
3,1% del 2015). En concret, esperem que els països emergents 
avancin lleugerament per damunt dels registres del 2015 (del 
4,0% al 4,3%) i que es consolidi el creixement moderat dels 
avançats (prop del 2%).

ESTATS UNITS

la Fed escalfa motors per a la segona pujada de tipus. L’acta 
de la reunió de l’abril del Comitè de Mercat Obert (FOMC, per 
les sigles en anglès) de la Fed va revelar que la institució podria 
apujar de nou el tipus oficial (fed funds) durant l’estiu, sempre 
que es confirmi la solidesa de l’activitat econòmica nord-ameri-
cana. En conseqüència, els mercats van avançar del desembre 
al setembre la data més probable de la segona pujada del tipus 
oficial, possibilitat contemplada a les previsions de CaixaBank 
Research. De tota manera, més enllà del mes exacte en què la 
Fed augmenti el tipus d’interès, destaca la confiança que trans-
met la Fed en la solidesa del creixement dels EUA i en la resis-
tència de l’economia mundial a un entorn monetari menys aco-
modatici, dos aspectes que fins ara generaven inquietud als 
mercats financers.

la inflació es va recuperant, la qual cosa donarà suport a l’es
 cenari favorable per a la pujada de tipus de la Fed. La inflació 
es va situar en l’1,1% a l’abril, 2 dècimes per damunt del registre 
del mes anterior, i la inflació subjacent es va mantenir en un 
sò  lid 2,1%. Entrant en una mica més de detall, destaca el fort 
avanç del component energètic en termes intermensuals 
(+3,4%), tot i que, en termes interanuals, encara presenta recu-
lades. A banda dels preus de l’energia, la resta de components 
mostren un avanç força generalitzat.
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l’expansió de l’economia nordamericana es manté. Segons 
la segona estimació elaborada pel Bureau of Economic Analy-
sis, el PIB dels EUA va créixer el 0,2% intertrimestral en el 1T, per 
damunt del 0,1% de la primera estimació. Malgrat que es tracta 
d’un avanç una mica inferior al registrat en el 4T 2015, cal tenir 
en compte que la dada de creixement del PIB del primer trimes-
tre de cada any se sol subestimar de forma sistemàtica en un 
0,3 p. p., aproximadament, del creixement intertrimestral. Pel 
que fa als diferents components del PIB, destaca la bona trajec-
tòria del consum privat, amb un avanç del 0,5% intertrimestral 
i una contribució de 0,3 p. p. al creixement del PIB. En aquest 
sentit, l’índex de confiança del consumidor elaborat pel Confe-
rence Board es va apropar, al maig, a la mitjana històrica (en els 
92,6 punts). Per la seva banda, l’índex de sentiment empresarial 
ISM de manufactures va baixar lleugerament a l’abril, fins als 
50,8 punts. No obstant això, la decepció inicial va quedar 
àmpliament compensada pel sòlid registre de l’ISM de serveis, 
sector que representa el 80% de l’activitat econòmica i el 85% 
de les ocupacions del sector privat.

El mercat laboral es continua recuperant amb fermesa i s’a -
pro  xima a una situació de plena ocupació. A l’abril, es van 
crear 160.000 llocs de treball, una xifra que va decebre, ja que 
es va situar per sota del llistó dels 200.000, però que, atesa la 
forta recuperació que registra el mercat de treball des del 
2009, no s’ha de prendre com un símptoma d’alarma. Així, la 
taxa d’atur es va mantenir estable, en un baix 5,0%, i el percen-
tatge d’em  pleats que treballen a temps parcial però que vol-
drien fer-ho a temps complet va mantenir la tendència a la 
baixa. Així mateix, va sorprendre positivament l’avanç dels 
salaris, que es va situar en el 2,5% interanual, un registre espe-
cialment significatiu si tenim en compte la taxa d’inflació, 
encara baixa.

JAPó

El Japó creix en el 1T 2016 més del que s’esperava, però con-
tinuen planant els dubtes sobre la solidesa de l’economia nipo-
na. Després de la caiguda del trimestre anterior, el PIB va créixer 
en el 1T el 0,4% intertrimestral (el 0,0% interanual), un registre 
lleugerament superior al previst. Malgrat que la lectura de les 
dades de comptabilitat nacional del Japó sempre s’ha de fer 
amb molta prudència, perquè són força erràtiques i, general-
ment, són revisades amb posterioritat, sorprèn positivament la 
millora del sector exterior. En canvi, la demanda interna es va 
continuar mostrant feble. En particular, l’avanç del consum pri-
vat no va compensar la forta reculada de la inversió en equipa-
ment i residencial. En aquest context, és molt probable que 
s’aprovi un voluminós paquet fiscal (de l’ordre de l’1,5% del 
PIB), efectiu a partir de la segona meitat del 2016 i que està 
previst que s’ampliï fins al 2017. De tota manera, les perspecti-
ves de creixement del Japó continuen sent força mediocres, 
amb un avanç del PIB que se situarà només lleugerament per 
damunt del 0,5% enguany i l’any vinent.
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EMERGENTS I PRIMERES MATÈRIES

Els indicadors d’activitat de la Xina es tornen a mostrar febles 
a l’abril. De tota manera, la menor embranzida registrada per 
alguns dels indicadors entra dins de la variabilitat normal que 
presenten aquests tipus de dades. En particular, les exporta-
cions van tornar a recular, l’1,8% interanual, després del sòlid 
avanç del mes anterior. Així mateix, la producció industrial va 
créixer el 6,0% interanual, per sota del 6,8% de març, i les ven-
des al detall van créixer el 10,1% interanual, sense mostrar una 
clara millora en relació amb el 10,5% del març. Haurem d’estar 
més atents als moviments de capitals a la Xina, després del greu 
episodi de sortides del 2015 (vegeu el Focus «Fugida de capitals 
de la Xina, un risc que cal tenir en compte», en aquest mateix 
Informe Mensual). Tot i que sembla que el ritme de sortides s’ha 
alentit durant el 2016, el to menys acomodatici de la Fed pot 
afectar aquesta tendència de moderació.

A llatinoamèrica, la bona marxa de mèxic conviu amb la re 
ce  ssió del Brasil. Mèxic va accelerar el pas en el 1T 2016, amb 
un creixement que es va situar, segons xifres preliminars, en el 
2,7% interanual (el 0,8% intertrimestral). Es tracta d’una em -
branzida superior a l’esperada, els responsables de la qual, ate-
sos els indicadors disponibles, van ser, probablement, la 
demanda interna i, en particular, el consum privat. S’espera 
que, en els pròxims trimestres, l’economia mexicana mantingui 
el dinamisme, emparada per les previsions positives en matèria 
de recuperació del preu del petroli i per les expectatives d’una 
certa acceleració als EUA fins al final del 2016. En canvi, al Brasil, 
els indicadors d’activitat reiteren que la primera economia llati-
noamericana continua immersa en una greu recessió. En aquest 
context recessiu, els riscos a la baixa han augmentat arran de la 
intensificació de la crisi política i de la destitució temporal de la 
presidenta Dilma Rousseff per part del Senat. La situació del 
país té una resolució molt difícil a curt termini i impedeix la pre-
sa de decisions de política econòmica, en especial les relaciona-
des amb l’urgent ajust fiscal.

A Rússia, la recessió es modera. Segons l’estimació preliminar, 
el PIB va caure l’1,2% interanual en el 1T 2016, una xifra millor 
del que es preveia i que suggereix que el pitjor de la recessió ha 
quedat enrere. No obstant això, el manteniment dels focus de 
risc geopolític i unes condicions financeres internacionals exi-
gents frenen el ritme de sortida de la recessió, de manera que, 
molt probablement, el 2016 s’acabarà tancant amb un nou des-
cens del PIB, que se situarà al voltant de l’1,1%.

Prossegueix la recuperació gradual del preu del petroli. Al 
maig, es va mantenir la tendència de lenta recuperació del 
Brent, la cotització del qual va arribar als 50 dòlars per barril, 
resultat coherent amb les previsions de CaixaBank Research. 
Sens dubte, el descens de la inversió durant l’últim any i mig 
donarà suport a l’escenari d’ascensos, de la mateixa manera 
que la reducció dels inventaris dels EUA i la menor oferta de 
l’Iraq han donat suport, a curt termini, a l’apreciació recent.
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Després d’anys d’entrades de capitals, la Xina va patir un 
greu episodi de sortides entre el 2014 i el 2015 (vegeu el 
gràfic). La incertesa que envolta la possible continuïtat de 
les sortides de capitals s’ha sumat a la preocupació crei-
xent sobre l’estat real de l’economia asiàtica. Un estudi 
detallat d’aquest episodi, en què s’investiguin els canals a 
través dels quals es van vehicular les sortides, és impres-
cindible per valorar la situació. Amb aquesta finalitat, ana-
litzem la balança financera xinesa, que recull els fluxos de 
capitals des de i cap a la Xina i els classifica en funció del 
tipus d’inversió (cartera, directa o un altre tipus).

Les sortides de capitals van ser protagonitzades per inver-
sors internacionals i, sobretot, per residents xinesos i to  tes 
tenen un denominador comú: el temor d’una major de -
preciació del renminbi (RMB). Els moviments dels inver-
sors internacionals es van concentrar en la disminució dels 
dipòsits offshore en RMB. Aquests dipòsits s’utilitzen per a 
les liquidacions comercials amb la Xina i per motius d’in -
versió. I la forta correcció de l’epígraf «altres inversions» en 
els fluxos de no residents cap a la Xina és deguda, en part, 
a aquest fenomen (vegeu la taula).1

L’augment de les sortides de capitals per les decisions dels 
propis residents xinesos també va ser notable. Són tres els 
canals a través dels quals es van vehicular. Primer, nom-
broses empreses xineses van amortitzar deute en moneda 
estrangera. Això també queda recollit a l’epígraf «altres 
in    versions» dels fluxos de no residents: una bona part d’a-
 quest deute havia estat contreta amb bancs locals, que 
ha  vien adquirit obligacions amb bancs estrangers. Així, 
l’in    crement del repagament de les empreses va compor-
tar una disminució dels crèdits contrets amb els bancs no 
residents (desinversió).2

El segon canal a través del qual es van vehicular les sorti-
des de capitals de residents és l’anomenada «sobrefactura-
ció de les importacions», un recurs que utilitzen les empreses 
xineses per eludir els controls de capitals. Això queda reco-
llit en el significatiu augment de l’epígraf «errors i omissions», 
que sol aglutinar transaccions de capital no reportades de 
manera oficial. L’enorme discrepància entre les dades aporta-
des per l’Agència de Duanes xinesa en matèria d’impor  ta -
cions i les transaccions bancàries amb motius comercials, 
de 700.000 milions de dòlars el 2015, va fer saltar l’alarma.

Finalment, l’increment de les sortides per part dels resi-
dents xinesos s’observa, també, en el fort repunt de la in  -
ver  sió de les empreses xineses en actius estrangers (IED), 
propiciat, en part, pels dubtes que tenen sobre la capaci-
tat de creixement de la seva economia.

Un cop examinades la naturalesa de les sortides i les seves 
mo  tivacions, la fugida de capitals de la Xina és un risc que 
cal tenir en compte. Cal esperar que, si la Xina aconsegueix 
un aterratge suau i les pujades de la Fed són molt graduals, 
les sortides de capitals vagin a menys. No obstant això, que 
una part molt important de les sortides estigui pro  ta  go -
nit  zada per les pròpies empreses xineses no és pre  ci  sa -
ment un símptoma de confiança en la capacitat de creixe-
ment de la seva economia.

FOCUS • Fugida de capitals de la Xina, un risc que cal tenir  
en compte
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Xina: fluxos de capitals *
(Milers de milions de dòlars)

Mitjana   
2011-2013 2015

Fluxos nets de capitals + errors  
i omissions 134 –674

Fluxos de no residents xinesos cap a la Xina 439 –94

IED 271 250

Cartera 42 7

Altra inversió 126 –352

Fluxos de residents xinesos cap a fora  
de la Xina –250 –392

IED –62 –188

Cartera –2 –73

Altra inversió –186 –128

Errors i omissions –55 –188

Nota: * (–) Correspon a sortides de capitals des de la Xina cap a la resta del món.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de SAFE.

1. Malgrat que aquests dipòsits no es troben a la Xina continental, els 
bancs estrangers amb dipòsits offshore en RMB solen tenir un banc co  r -
responsal a la Xina continental on també efectuen dipòsits en divisa 
xinesa, de manera que una disminució dels dipòsits offshore dels inversors 
internacionals implica un descens dels dipòsits onshore dels bancs no 
residents.
2. Segons el BIS (Quarterly Review, març del 2016), aquests fluxos van re -
pre  sentar un total de 163.000 milions de dòlars fins al 3T 2015.
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Entre el juny del 2014 i el gener del 2016, el preu del Brent 
va passar de 115,3 dòlars per barril a 27,5 dòlars per barril, la 
qual cosa va representar una caiguda del 76,1%. No obstant 
això, a diferència del que havia succeït en episodis anteriors 
de descensos, el dividend de l’energia barata no va com-
portar una acceleració del creixement: el 2015, el PIB mun-
dial va avançar el 3,1%, per sota del 3,4% del 2014. Per què?

En general, una caiguda del preu del petroli, sempre que 
no sigui conseqüència d’una disminució de la demanda, 
beneficia el creixement global. El motiu és la diferent pro-
pensió al consum i a l’estalvi entre els països exportadors 
de petroli i els importadors. En concret, davant dels aug-
ments de la renda, els importadors tenen més tendència a 
consumir que els exportadors, de manera que l’increment 
del consum dels primers compensa amb escreix la dava-
llada del consum i de la inversió dels segons.

No obstant això, en aquesta ocasió, diferents elements 
han jugat en contra de l’efecte àmpliament positiu d’un 
descens de la cotització del cru, malgrat que, principal-
ment, hagi estat el resultat d’un xoc d’oferta. En primer 
lloc, la magnitud i la rapidesa de la caiguda han provocat 
reduccions excepcionals del consum i de la inversió dels 
34 països exportadors, fins al punt que el seu creixement 
en conjunt va passar del 2,3% del 2014 al 0,6% del 2015. 
Així mateix, la contundent reducció dels ingressos del 
petroli ha empitjorat de forma dràstica els seus quadres 
macroeconòmics (el dèficit fiscal agregat va passar de 
l’1,7% del PIB al 5,7% i el superàvit corrent del 2,6% del PIB 
es va convertir en un dèficit de l’1,6%) i, en molts casos, ha 
generat descontentament social i inestabilitat política.

En segon lloc, l’augment de la demanda interna als països 
importadors s’ha quedat curt per diverses raons. La forta 
disminució de la inversió als EUA (importador net d’energia, 
però, també, un dels grans productors de petroli) n’és una. 
Aquesta disminució inversora s’ha estès més enllà del sec-
tor energètic nord-americà, probablement perquè la cai-
guda actual del preu del petroli ha anat acompanyada 
d’una major incertesa sobre l’entorn macro global. Un altre 
motiu és el fet que hagi coincidit amb un enduriment 
general de les condicions financeres, provocat per l’inici de 
la pujada de tipus de la Fed, i amb una intensificació dels 
dubtes sobre el procés de desacceleració de la Xina. Sens 
dubte, l’enduriment financer i l’alentiment xinès han afec-
tat negativament el creixement de nombrosos importa-
dors nets de petroli (emergents, en la seva majoria). Així, el 
creixement agregat del total dels importadors no va regis-
trar canvis entre el 2014 i el 2015 i es va mantenir en el 3,6%. 

Finalment, l’FMI assenyala un tercer element que podria 
haver mitigat l’efecte positiu del petroli barat. La caiguda 
del cru podria haver rebaixat les expectatives d’inflació 

(malgrat que no hi ha una evidència clara sobre aquest 
tema) i incrementat els tipus d’interès reals. Uns tipus d’in-
 terès reals més alts llasten la inversió i el consum i, en últi-
ma instància, disminueixen el creixement. En circums  tàn -
cies normals, les autoritats monetàries podrien contrarestar 
aquest efecte contractiu disminuint el tipus d’interès no -
minal. No obstant això, arribats al tipus zero (zero-lower 
bound), no hi ha marge de maniobra en aquest front.

Què podem esperar per a enguany i per a l’any vinent? Si 
el petroli manté l’apreciació gradual prevista, hauríem 
d’ob    servar, finalment, un efecte positiu sobre el creixement 
global. Per als exportadors nets, l’augment de la co  tització 
representarà un alleujament financer. I, per als im  por  ta -
dors nets, comportarà una pèrdua assumible, ja que es 
pre  veu que la recuperació del preu serà molt gradual. Així 
mateix, superar el llindar dels 45-55 dòlars per barril com-
portarà que el shale oil i l’explotació offshore siguin rendi-
bles, la qual cosa implicarà un salt significatiu de la inver-
sió i de la producció.

FOCUS • La caiguda del preu del petroli: una benedicció indigesta?
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ESTATS UNITS
2014 2015 2T 2015 3T 2015 4T 2015 1T 2016 04/16 05/16

Activitat

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

Vendes al detall (sense cotxes ni benzina) 4,5 4,3 4,1 4,1 3,5 4,0 4,4 ...

Confiança del consumidor (valor) 86,9 98,0 96,2 98,3 96,0 96,0 94,7 92,6

Producció industrial 2,9 0,3 0,4 0,1 –1,6 –1,6 –1,1 ...

Índex activitat manufacturera (ISM) (valor) 55,6 51,3 52,6 51,0 48,6 49,8 50,8 ...

Habitatges iniciats (milers) 1.001 1.108 1.156 1.156 1.135 1.147 1.172 ...

Case-Shiller preu habitatge 2a mà (valor) 171 179 179 179 182 187 ... ...

Taxa d’atur (% pobl. activa) 6,2 5,3 5,4 5,2 5,0 4,9 5,0 ...

Taxa d’ocupació (% pobl. > 16 anys) 59,0 59,3 59,3 59,3 59,4 59,8 59,7 ...

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

Preus

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

Preus de consum subjacent 1,7 1,8 1,8 1,8 2,0 2,2 2,1 ...

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

2014 2015 2T 2015 3T 2015 4T 2015 1T 2016 04/16

Activitat

PIB real 7,3 6,9 7,0 6,9 6,8 6,7 –

Vendes al detall 12,0 10,7 10,2 10,7 11,1 10,3 10,1

Producció industrial 8,3 6,1 6,3 5,9 5,9 5,9 6,0

PMI manufactures (oficial) (valor) 50,7 49,9 50,2 49,8 49,7 49,5 50,1

Sector exterior

Balança comercial 1 (valor) 383 601 540 576 601 603 616

Exportacions 6,0 –2,6 –2,3 –5,8 –5,1 –9,6 –1,8

Importacions 0,4 –14,2 –13,3 –14,3 –11,6 –13,3 –10,9

Preus

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

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

Renminbi per dòlar (valor) 6,2 6,3 6,2 6,3 6,4 6,5 6,5

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
2014 2015 2T 2015 3T 2015 4T 2015 1T 2016 04/16

Activitat

PIB real –0,1 0,6 0,7 1,8 0,9 0,0 –

Confiança del consumidor (valor) 39,3 41,3 41,5 41,0 42,2 41,4 40,8

Producció industrial 2,1 –1,2 –0,8 –0,4 –1,1 –3,2 –1,9

Índex activitat empresarial (Tankan) (valor) 13,5 12,8 15,0 12,0 12,0 6,0 –

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

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

Preus

Preus de consum 2,7 0,8 0,5 0,2 0,3 0,1 –0,3

Preus de consum subjacent 1,8 1,0 0,4 0,8 0,8 0,7 0,7

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 • El creixement  
de la zona de l’euro prossegueix 
segons el guió previst

la zona de l’euro consolida unes perspectives de creixement 
considerables. La Comissió Europea manté l’escenari de recu-
peració gradual per a la zona de l’euro, amb un creixement pre-
vist de l’1,6% per al 2016 i de l’1,8% per al 2017. La institució 
assenyala que la política monetària acomodatícia del BCE con-
tinuarà donant suport a la demanda interna, en particular al 
consum de les llars i a la inversió. De tota manera, adverteix de 
la fragilitat del procés de recuperació i posa un èmfasi especial 
en la necessitat d’intensificar el ritme de les reformes estructu-
rals per consolidar i dinamitzar l’economia de la zona de l’euro. 
En aquest sentit, aprofitant l’experiència acumulada a Xipre i a 
Grècia, la Comissió vol potenciar un servei de suport tècnic per 
ajudar els països, la voluntat reformista dels quals sembla que 
ha disminuït en els últims temps, a implementar reformes 
estructurals.

El PiB de la zona de l’euro va avançar en el 1T 2016 segons 
les previsions. La zona de l’euro va créixer el 0,5% intertrimes-
tral, 2 dècimes per damunt del trimestre anterior i 1 dècima 
per damunt de la mitjana del 2015. Van liderar el creixement 
Espanya, Alemanya, França i Àustria, principalment. Espanya 
va progressar el 0,8% intertrimestral, el mateix ritme que en 
els dos últims trimestres. Alemanya va registrar la millor dada 
dels dos últims anys, amb un creixement del 0,7% (l’1,6% inter-
 anual), i França va avançar el 0,6% (l’1,4% interanual). D’altra 
banda, les dades d’Itàlia i de Portugal van quedar per sota de 
la mitjana: el PIB italià, en el 0,3%, nivell coherent amb les nos-
tres previsions, i el portuguès, en el 0,1% intertrimestral, resul-
tat que va sorprendre a la baixa. Els indicadors d’activitat del 
2T de Portugal suggereixen que l’ensopegada va ser temporal 
i que el país tornarà a créixer a un ritme més intens en els pro-
pers trimestres. En canvi, per al conjunt de la zona de l’euro, 
l’escenari de CaixaBank Research assenyala que el creixement 
es mantindrà en cotes similars a les del 1T en els propers tri-
mestres.

l’Europa emergent continua creixent, però de forma des
igual. En el 1T, la regió ha continuat mostrant ritmes d’avanç 
del PIB acceptables, com ho ratifica que tres països, Romania, 
Eslovàquia i la República Txeca, hagin mantingut increments 
interanuals del PIB superiors al 3%, mentre que Polònia es 
movia en una zona una mica menys dinàmica (el 2,5% inter -
anual). L’economia hongaresa, amb un creixement d’un reduït 
0,5% interanual, va continuar sent el fanalet vermell. Amb 
aquesta tendència de fons, el pols de l’activitat revela que les 
diferències entre països s’amplien. Així, el creixement intertri-
mestral va ser sorprenentment àgil a Romania, a Eslovàquia i a 
la República Txeca, amb xifres que van oscil·lar entre l’1,6% i el 
2,0%, i inesperadament negatiu a Polònia (el –0,1%), tot i que 
cal interpretar el registre com una certa normalització després 
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Zona de l’euro: previsions del PIB de la Comissió 
Europea
Variació anual (%)

Previsió Variació en relació amb la 
previsió febrer 2016 (p. p.)

2015 2016 2017 2016 2017

Zona de l’euro 1,7 1,6 1,8 –0,1 –0,1

Alemanya 1,7 1,6 1,6 –0,2 –0,2

França 1,2 1,3 1,7 = =

Itàlia 0,8 1,1 1,3 –0,3 =

Espanya 3,2 2,6 2,5 –0,2 =

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de la Comissió Europea (European Economic Forecast, 
primavera del 2016).
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d’un final del 2015 atípicament enèrgic. Amb l’excepció de 
l’economia hongaresa, les perspectives de creixement del 2016 
per a la resta de països són positives.

El ritme de creixement de l’activitat es manté en el 2T 2016. 
L’índex PMI compost del conjunt de la zona de l’euro va anotar 
52,9 punts al maig, un nivell expansiu (per damunt dels 50 
punts) molt similar al del mes anterior. Per països, va assolir els 
millors registres de l’any al centre (a Alemanya i a França, va 
repuntar fins als 54,7 i els 51,1 punts, respectivament) i es va 
alentir lleugerament a la perifèria. Per la seva banda, la produc
ció industrial va augmentar el 0,1% interanual al març, un regis
tre inferior al dels dos primers mesos de l’any. La producció 
industrial alemanya també va experimentar un feble augment 
al març (el 0,2% interanual), mentre que la francesa es va reduir 
(el –0,7% interanual). El conjunt d’indicadors suggereix, doncs, 
que l’expansió continuarà a un ritme moderat en el 2T 2016.

El consum continua avançant. Els indicadors de demanda es 
mantenen estables en aquesta primera meitat del 2016. Les 
vendes al detall van créixer el 2,3% interanual en el 1T 2016, 
una mica per sota del registre mitjà del 2015 (el 2,8%). Mentres
tant, la confiança del consumidor es va estabilitzar en el –8,2 
des de l’inici de l’any, 5 punts per damunt de la mitjana històri
ca, i va experimentar una pujada significativa al maig, fins al –7. 
Aquesta millora de la confiança suggereix que el consum privat 
continuarà sent un dels suports principals de la recuperació 
econòmica de la zona de l’euro.

La inflació repunta, però roman en terreny negatiu. La varia
ció interanual de l’índex de preus de consum harmonitzat 
(IPCH) de la zona de l’euro es va situar en el –0,1% al maig,  
1 dècima per damunt de la dada del mes anterior, a causa, d’una 
banda, de la menor caiguda del preu de l’energia (del –8,1% 
interanual) i, de l’altra, del major avanç del preu del component 
serveis (del 0,9% interanual de l’abril a l’1,0% interanual del 
maig), que, al seu torn, ha impactat positivament en la inflació 
subjacent, en 1 dècima (fins al 0,8%). Preveiem que la pujada 
gradual de la inflació prosseguirà, amb el suport de l’augment 
progressiu del preu del petroli i d’una pujada una mica més 
moderada de la inflació subjacent. En el primer semestre del 
2017, les polítiques monetàries expansives del BCE i la sòlida 
recuperació econòmica a la zona de l’euro empenyeran la infla
ció a nivells propers als de l’objectiu del banc central.

La depreciació de l’euro en els propers mesos hauria d’aju 
dar el sector exportador. En els dos últims anys, la zona de 
l’euro ha comptat amb la depreciació de l’euro com a factor de 
suport addicional al creixement de les exportacions al conjunt 
de la unió monetària. En concret, des del començament del 
2014 fins al novembre del 2015, l’euro es va depreciar al vol
tant del 12% en relació amb una cistella representativa de 
monedes. Aquesta situació s’ha revertit temporalment en els 
cinc últims mesos, en què s’ha apreciat el 4%. No obstant això, 
la continuació de la política monetària acomodatícia del BCE, 
oposada a la de la Fed, que ha anunciat que, pròximament, 
apujarà els tipus, hauria de propiciar que l’euro es torni a 
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depreciar en els propers mesos. Les exportacions van créixer al 
voltant del 5% interanual el 2015 i, en l’actualitat, avancen a 
un ritme una mica menor (per sota del 4%). Malgrat el suport 
d’un euro una mica més feble, és important que el sector 
exportador busqui guanyar competitivitat i promoure la inno-
vació i la diferenciació dels béns i dels serveis exportats als 
mercats internacionals.

l’Eurogrup aprova la primera revisió del programa de rescat 
a Grècia. L’Eurogrup va donar el vistiplau a les reformes i a les 
mesures fiscals que ha dut a terme el Govern grec, que inclouen 
un pla contingent de mesures addicionals en cas d’incom -
pliment dels objectius fiscals. Malgrat que l’objectiu de superà-
vit primari a mitjà termini (2018) es manté en el 3,5%, les me -
sures adoptades haurien d’ajudar a complir-lo. Grècia podrà 
rebre ara el segon tram del rescat (10.300 milions d’euros). 
Addi  cionalment, es va abordar la sostenibilitat del deute 
públic grec i es van acordar els principis rectors per aconseguir- 
 ho, sense quitaments nominals, a partir del 2018. Les necessi-
tats brutes de finançament no haurien de superar el 15% del 
PIB fins al 2030, la qual cosa s’assoliria, sobretot, mitjançant 
re  baixes del tipus d’interès i ampliacions de venciments, tot i 
que els detalls encara no s’han concretat (ni aprovat). En tot 
cas, el creixement de l’economia grega continuarà sent el prin-
cipal factor que asseguri la devolució del deute, i, per aquest 
motiu, la bona implementació de les reformes acordades és 
fonamental.

Alemanya comença amb força el 2016, amb un creixement 
alt i una composició sòlida. En el 1T, Alemanya va avançar el 
0,7% intertrimestral, un creixement que només ha superat en 
dues ocasions en els cinc últims anys i que es va basar, principal-
 ment, en la forta contribució de la demanda interna (+0,7 p. p.). 
La inversió privada va liderar el creixement i va registrar el ma -
jor augment en els dos últims anys, i el consum privat va man-
tenir el bon ritme del 2015 (el 0,4% intertrimestral). A més a 
més, la demanda interna també va comptar amb un increment 
de la despesa pública, vinculat a la important arribada de refu-
giats al país. Per la seva banda, la demanda externa va reduir 
l’aportació negativa al creixement (–0,1 p. p.), amb un augment 
substancial de les exportacions i de les importacions. Les pers-
pectives de CaixaBank Research per a Alemanya són, per tant, 
positives, atesos la bona composició del creixement del 1T i el 
to més positiu dels indicadors del 2T.
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FOCUS • La liquiditat del BCE al nucli i a la perifèria

La recuperació econòmica de la zona de l’euro és més 
equi  librada que en els anys anteriors a la crisi, gràcies a la 
co  rrecció d’una part dels desequilibris comercials entre 
les economies europees. No obstant això, encara persis-
teixen desequilibris financers que continuen reflectint 
diferències importants entre el nucli i la perifèria de la zona 
de l’euro.

Des de la creació de l’euro fins a l’esclat de la crisi finance-
ra, el fort creixement de la inversió als països de la perifè-
ria europea va ser finançat, en gran part, amb recursos 
es    tran  gers. Els països del nucli, que disposaven d’un nivell 
d’estalvi superior a la seva inversió domèstica, van ser els 
principals creditors. Malgrat que, des del 2011, la perifèria 
ha corregit el dèficit amb l’exterior, com ho indica el flux 
de superàvits al compte corrent de la balança de paga-
ments que preval des del 2013,1 l’estoc de deute extern 
acumulat continua caracteritzant els països de la perifèria 
com economies amb necessitat d’obtenir (re)finança-
ment, mentre que els països del nucli mantenen un estal-
vi elevat.

Aquesta dicotomia queda il·lustrada en el diferent ús dels 
instruments de liquiditat del Banc Central Europeu (BCE) 
per part de les economies del nucli i de la perifèria. D’una 
banda, el BCE ofereix liquiditat mitjançant préstecs que 
concedeix al sector bancari amb operacions de refinança-
ment (les anomenades MRO, LTRO i TLTRO). De l’altra, els 
bancs que ho desitgin poden emmagatzemar recursos en 
la facilitat de dipòsits del BCE i rebre interessos (tot i que, 
actualment, el tipus d’interès és negatiu).2 Com ho mos-
tren els dos gràfics, els països de la perifèria acaparen les 
injeccions de liquiditat del BCE, però amb prou feines 
aparquen recursos als dipòsits del BCE. Les economies del 
nucli, en canvi, requereixen molts menys préstecs del 
banc central, però acaparen els recursos emmagatzemats 
al BCE. Així, mentre que el finançament del BCE es dirigeix, 
principalment, a la perifèria, el nucli continua amb un 
estalvi elevat.

El diferent ús dels instruments del BCE entre el nucli i la 
perifèria ha estat una constant des de la crisi financera i 
del deute sobirà, la qual va provocar una congelació del 
mercat interbancari, i, atesa la necessitat de finançar el 
dèficit del compte corrent, la perifèria va haver de recór -
rer al BCE, que va iniciar fortes injeccions de liquiditat a 
través de les operacions de refinançament.3 Al nucli, en 
canvi, el sector bancari va liquidar una gran quantitat dels 
actius que posseïa a la perifèria i, atesa l’escassetat 

d’oportunitats atractives d’inversió, va emmagatzemar la 
liquiditat en la facilitat de dipòsits del BCE. A més a més, al 
començament del 2015, amb l’inici del QE, s’observa un 
augment dels dipòsits del nucli al BCE, la qual cosa sugge-
reix que la liquiditat que rep el seu sector bancari s’aparca, 
si més no parcialment, en la facilitat de dipòsits.

En resum, la recuperació de la zona de l’euro avança en la 
di  recció correcta, gràcies, entre altres factors, a la correc-
ció dels desequilibris comercials entre països. No obstant 
això, la crisi ha deixat petjada en els desequilibris finan-
cers, que en  cara persisteixen i es reflecteixen en l’ús di -
ferent dels instruments de liquiditat del BCE, amb una 
perifèria que acapara els préstecs que ofereix el banc 
central i un nucli que, en no disposar de millors oportuni-
tats d’in  versió, con  tinua aparcant els recursos en els 
dipòsits del BCE.
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1. Vegeu el Focus «Perdurarà el superàvit per compte corrent de la zona 
de l’euro?», en l’IM05/2016.
2. En concret, del –0,40%.
3. El màxim assolit el 2012 respon a la introducció de dues LTRO amb ven-
ciment a tres anys realitzades al desembre del 2011 i al febrer del 2012.
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Polònia creixerà en la zona del 3,5% anual el 2016 i el 
2017, un avanç robust que s’assolirà sense que la inflació 
es tensi gaire (es mantindrà per sota del 2% el 2017) i sen-
se que el dèficit per compte corrent es dispari. Unes pers-
pectives envejables que, si no sorprenen més en el con-
text de la UE, és perquè procedeixen, precisament, de 
Polònia, un país que no va entrar en recessió el 2008-2009 
(cal recordar que va ser l’únic de la UE que va aconseguir-
ho) i que va ser capaç de presentar un avanç anual mitjà 
de l’ordre del 4% entre el 2005 i el 2015. No obstant això, 
les regles del joc que han facilitat que disposi d’un dels 
millors marcs institucionals de l’est d’Europa són modifi-
cades i adopten un caire que pot acabar sent lesiu per als 
interessos polonesos a mitjà i a llarg termini.

Durant l’últim any, s’han anunciat profunds canvis institu-
cionals, normatius i de política econòmica. En l’àmbit es -
tric  tament institucional, s’ha modificat el funcionament 
del Tribunal Constitucional. En el normatiu, s’han adoptat 
re  gles específicament dirigides als mitjans de comunica-
ció i a la banca, que augmenten l’inter  ven  cio  nis  me en els 
dos sectors. En el de la política econòmica, s’ha fet un gir 
expansiu en les finances públiques (incrementant la des-
pesa social), s’han relaxat els procediments de control 
pres  supostari i s’han adoptat mesures d’imposició tribu -
tà  ria discrecional sobre la banca.

Precisament, el sector bancari és un dels més afectats 
pels canvis en marxa. El 2015, el Govern va fixar una sèrie 
de limitacions al tipus d’interès del crèdit al consum. Així 
mateix, es va anunciar la decisió de legislar en tres àmbits 
clau: l’establiment d’una taxa bancària, una major aporta-
ció al Fons de Garantia Bancària (equivalent al Fons de 
Ga  rantia de Dipòsits espanyol) i un pla per canviar les hi -
po    teques en francs suïssos a zlotys. La primera d’aquestes 
transformacions ja és una realitat. Al gener, es va aprovar 
una taxa del 0,44% sobre els actius bancaris de les enti-
tats privades (amb l’exclusió del deute públic dels ba  lan -
ços bancaris). Els efectes de la taxa seran notablement 
ad    versos, ja que comportarà una reducció apreciable de 
la rendibilitat del sector i, segons els càlculs del propi banc 
central, provocarà que el 20% del sector se situï en pèr-
dues.1 Els ingressos de la taxa (uns 6.200 milions d’zlotys, 
el 0,3% del PIB) es dedicaran, íntegrament, a finançar po -
lí  tiques de despesa social.

El nou finançament del Fons de Garantia Bancària podria 
com  portar, segons les primeres notícies, que els bancs 
augmentessin en un terç les aportacions actuals (de 24  
p. b. dels actius ponderats per risc a 36 p. b.). Segons cer-

tes estimacions, l’aportació addicional seria d’uns 1.150 
milions d’zlotys.

Aquestes xifres, tot i no ser gens menyspreables, no són 
res comparades amb les primeres estimacions de l’im -
pacte del pla de conversió forçada d’hipoteques. Malgrat 
que no es coneixen els detalls (en particular, quin tipus de 
canvi s’aplicarà, quin grup de creditors se’n beneficiarà i 
com podran periodificar les pèrdues els bancs), basant-se 
en la informació disponible sobre el projecte, el banc cen-
tral ha estimat un cost per al sector bancari que podria 
anar dels 38.000 als 44.000 milions d’zlotys en funció dels 
paràmetres considerats.2 Atès que els beneficis totals del 
sector, abans d’impostos, van ser de 15.500 milions 
d’zlotys el 2015, la majoria d’analistes consideren que la 
banca polonesa senzillament no podrà assumir el cost i 
que, al capdavall, la legislació serà més realista.

La lectura que s’ha fet d’aquests canvis institucionals i re -
guladors per part dels inversors i dels analistes interna-
cionals no ha estat favorable.3 El que més preocupa són 
les conseqüències a mitjà i a llarg termini. Si el cas d’Hon-
 gria és il·lustratiu, ja que ha plantejat polítiques amb al -
gunes semblances a les proposades per Polònia, Polònia 
encararà una època amb menys concessió de crèdit, un 
cost de finançament més elevat i una percepció interna-
cional més adversa. Si això succeeix, el país podria acabar 
recordant amb nostàlgia els temps en què era capaç de 
créixer al 4% anual.

FOCUS • Polònia: noves regles, pitjors perspectives?

Polònia: principals indicadors macroeconòmics
2005-
2012

2013 2014 2015 2016 (p) 2017 (p)

Creixement  
del PIB real (%) 4,6 1,3 3,3 3,6 3,4 3,5

Inflació IPC (%) 3,0 1,2 0,2 –0,9 0,1 1,9

Saldo compte  
corrent (% del PIB) –4,8 –1,3 –2,0 –0,5 –1,8 –2,1

Saldo fiscal  
(% del PIB) –4,6 –4,0 –3,3 –2,6 –2,6 –3,1

Deute públic  
(% del PIB) 49,5 56,0 50,5 51,3 52,0 52,7

Nota: (p) Previsions.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Thomson Reuters Datastream.

1. Segons les estimacions disponibles, la taxa equival, aproximadament, 
al 0,38% dels actius totals. La rendibilitat sobre actius va ser del 0,8% el 
2015.

2. Al començament del 2016, el 36,2% del saldo viu hipotecari era en francs 
suïssos i el 7,2%, en euros. Sumats representaven el 9,3% del PIB.
3. Sig  nificativament, l’agència de qualificació creditícia S&P va rebaixar al 
ge  ner el rating del país d’A– a BBB–, el primer descens des del 1996.
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Indicadors d’activitat i ocupació
Valors, llevat que s’indiqui el contrari

2014 2015 2T 2015 3T 2015 4T 2015 1T 2016 04/16 05/16

Vendes al detall (variació interanual) 1,5 2,8 2,6 3,4 2,5 2,3 ... ...

Producció industrial (variació interanual) 0,9 1,6 1,4 2,0 1,3 1,6 ... ...

Confiança del consumidor –10,2 –6,2 –5,2 –7,0 –6,4 –8,3 –9,3 –7,0

Sentiment econòmic 101,5 104,2 103,7 104,5 106,2 104,0 104,0 104,7

PMI manufactures 51,8 52,2 52,2 52,2 52,8 51,7 51,7 51,5

PMI serveis 52,5 54,0 54,1 54,0 54,2 53,3 53,1 53,1

Mercat de treball

Ocupació (persones) (variació interanual) 0,6 1,0 0,9 1,0 1,2 ... ... ...

Taxa d’atur: zona de l’euro (% pobl. activa) 11,6 10,9 11,0 10,7 10,5 10,3 10,2 ...

Alemanya (% pobl. activa) 5,0 4,6 4,7 4,6 4,4 4,3 ... ...

França (% pobl. activa) 10,3 10,4 10,4 10,5 10,2 10,1 ... ...

Itàlia (% pobl. activa) 12,7 11,9 12,2 11,6 11,6 11,5 ... ...

Espanya (% pobl. activa) 24,5 22,1 22,6 21,6 20,9 20,5 ... ...

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 

2014 2015 2T 2015 3T 2015 4T 2015 01/16 02/16 03/16 04/16

Saldo corrent: zona de l’euro 2,6 3,4 3,1 3,3 3,4 3,3 3,3 3,3 ...

Alemanya 7,3 8,5 8,0 8,3 8,5 8,5 8,6 8,7 ...

França –0,9 –0,2 –0,1 0,0 –0,2 –0,2 –0,5 –0,9 ...

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

Espanya 1,0 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 ...

Tipus de canvi efectiu nominal 1 (valor) 101,8 92,3 91,1 92,7 92,4 93,5 94,7 94,0 94,8

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 

2014 2015 2T 2015 3T 2015 4T 2015 01/16 02/16 03/16 04/16

Finançament del sector privat

Crèdit a les societats no financeres 1 –2,6 –0,1 –0,4 0,2 0,5 0,7 1,0 1,1 1,2

Crèdit a les llars 1, 2 –0,1 0,7 0,5 1,0 1,3 1,4 1,5 1,6 1,5

Tipus d’interès de crèdit a les societats   
no financeres 3 (%) 2,0 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 ...

Tipus d’interès dels préstecs a les llars
per a l’adquisició d’habitatge 4 (%) 2,6 2,1 2,0 2,1 2,0 2,0 2,0 1,9 ...

Dipòsits

Dipòsits a la vista 6,0 11,5 11,8 12,4 11,9 11,4 11,2 11,0 10,7

Altres dipòsits a curt termini –2,0 –3,9 –4,0 –4,7 –3,9 –2,7 –2,6 –2,4 –2,8

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

Tipus d’interès dels dipòsits fins a 1 any  
de les llars (%) 1,3 0,8 0,9 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 ...

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 • La bona evolució 
de l’economia espanyola es manté

Es confirma l’avanç robust de l’activitat econòmica en el 1T, 
del 0,8% intertrimestral (el 3,4% interanual). El dinamisme de la 
demanda domèstica va ser clau: va aportar 3,8 p. p. al creixe-
ment interanual del PIB, gràcies a la bona marxa del consum i 
de la inversió. La demanda externa va presentar una contribu-
ció menys negativa, de –0,4 p. p. (–0,6 p. p. en el 4T). Segons les 
previsions de CaixaBank Research, l’economia espanyola crei-
xerà el 2,8% el 2016 (el 3,2% el 2015), un registre propi d’una 
fase madura del cicle, tot i que esperem una desacceleració 
gradual durant el segon semestre, a causa de la desaparició 
progressiva d’alguns vents de cua, com la caiguda del preu del 
petroli, que ha tocat fons i que, de fet, ja s’ha començat a recu-
perar. De tota manera, les perspectives a mitjà termini conti-
nuen sent favorables, i, per al 2017, és molt probable que 
l’avanç de l’activitat econòmica se situï al voltant del 2,4%.

la demanda interna es consolida com a principal impulsor 
del creixement, gràcies, sobretot, a l’avanç del consum privat, 
que, en el 1T, es va situar en el 0,9% en termes intertrimestrals. 
La millora del mercat de treball i de les condicions financeres 
continua donant suport a la situació de les llars, la qual cosa, al 
seu torn, permet que el bon ritme de creixement del consum es 
mantingui i que prossegueixi el procés de despalanquejament 
(vegeu el Focus «Deute privat: algunes referències per al cas 
espanyol», en aquest mateix Informe Mensual). Per la seva ban-
da, la inversió en equipament va continuar avançant a bon 
ritme (l’1,3% intertrimestral), tot i que amb menys fermesa que 
en trimestres anteriors.

El bon ritme de creació d’ocupació es manté en el 2T i eviden-
cia una vitalitat empresarial que, des fa uns trimestres, evolu-
ciona de forma favorable. Segons les dades de comptabilitat 
nacional, el creixement de l’ocupació equivalent a temps com-
plet va ser del 0,9% intertrimestral en el 1T, la qual cosa situa 
l’avanç interanual en el 3,2%. Així mateix, la remuneració mitja-
na per assalariat va recular el 0,3% interanual, de manera que la 
moderació salarial ha prosseguit al començament d’enguany. 
De cara al 2T, les dades de l’abril mostren que el comportament 
favorable registrat en el 1T continua. En concret, el nombre 
d’afiliats a la Seguretat Social va augmentar en 55.307 persones 
(dades desestacionalitzades), de manera que l’avanç interanual 
es va mantenir en cotes elevades, del 2,7%. Tots els sectors, lle-
vat de l’Administració pública, van contribuir positivament al 
creixement (vegeu el Focus «La bona evolució del mercat labo-
ral es consolida», en aquest mateix Informe Mensual).

El consum públic va continuar registrant un comportament 
expansiu i va avançar un notable 0,8% intertrimestral en el 1T 
(el 2,6% interanual). Malgrat que això representa un impuls 
per al creixement econòmic a curt termini, cal tenir en compte 
les conseqüències sobre el deute públic, que, en el 1T, es va 
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Desglossament del PIB
Variació intertrimestral (%)

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

Consum privat 0,8 1,1 0,8 0,9

Consum públic 0,7 0,5 0,4 0,8

Inversió (FBKF) 2,3 1,3 1,1 0,4

Inversió en equipament 3,6 2,6 1,9 1,3

Inversió en construcció 1,9 0,7 0,6 –0,2

Exportacions 1,4 1,8 0,9 –0,5

Importacions 1,5 3,1 0,3 0,3

PiB 1,0 0,8 0,8 0,8

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE.
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situar per damunt del 100% del PIB. En aquest sentit, la posició 
de la Comissió Europea continua sent ferma. Primer, recorda 
que és molt important no abandonar l’agenda de reformes 
estructurals, ja que la seva aplicació és imprescindible per 
poder mantenir un ritme de creixement moderat i equilibrat a 
llarg termini. I, segon, probablement revisarà a l’alça els objec-
tius de dèficit públic (fins al 3,7% del PIB el 2016 i el 2,5% el 
2017), de manera que ajornaria un any la correcció del dèficit 
excessiu. A més a més, ha anunciat que, al juliol, decidirà si és 
necessari imposar una multa per l’incompliment del dèficit el 
2015. Centrant-nos en els nous objectius de dèficit, el que, 
finalment, ha fixat la Comissió per a enguany és similar al con-
templat al Pla d’Estabilitat (PE), del 3,6%. L’AIReF ha avalat els 
supòsits macroeconòmics amb què s’ha dissenyat el PE, però, 
alhora, considera exigent, tot i que factible, assolir un dèficit 
del 3,6% enguany. Així i tot, aquest assoliment està supeditat 
al fet que s’implementin les mesures de contenció de despesa 
anunciades pel Govern. Per a l’any vinent, l’objectiu fixat per la 
Comissió Europea és més ambiciós que el contemplat al PE, del 
2,5% del PIB i del 2,9%, respectivament, de manera que conti-
nuarà sent necessari perseverar en els esforços de consolidació 
fiscal.

l’activitat econòmica es modera en el 2T, però es manté en 
nivells elevats. Així ho evidencien els índexs PMI del sector ser-
veis i de manufactures, que romanen en una zona d’expansió 
des de fa mesos, però la seva trajectòria ha perdut dinamisme. 
Aquest patró s’observa, també, en l’entrada de comandes de la 
indústria. La visió de conjunt l’ofereix l’indicador avançat 
d’activitat de l’OCDE, dissenyat per capturar els punts d’inflexió 
en el cicle econòmic, i el missatge és molt similar: el momentum 
positiu de creixement econòmic continua sent estable. En 
aquest sentit, les dades de consum privat mantenen una tònica 
favorable: les vendes al detall, corregides d’efectes estacionals i 
de calendari, van pujar el 4,1% a l’abril en relació amb el mateix 
mes de l’any anterior.

l’activitat immobiliària va dibuixant una tendència alcista. 
Segons les dades de comptabilitat nacional, en el 1T 2016, la 
inversió en habitatge es va continuar recuperant i va créixer 
l’1,2% intertrimestral (el 3,3% interanual). Així mateix, la 
demanda d’habitatge mostra un dinamisme elevat, com ho 
reflecteix la bona evolució de les compravendes d’habitatges, 
que van augmentar l’11,1% interanual al març (en l’acumulat 
de 12 mesos). L’impuls de la demanda s’ha traslladat al preu de 
l’habitatge, que, malgrat haver alentit l’avanç en termes inter-
trimestrals (el 0,2% en el 1T 2016, segons el Ministeri de 
Foment), manté la tendència ascendent iniciada el 2015. Així, 
va créixer el 2,4% en termes interanuals (l’1,8% en el 4T). De 
cara als pròxims mesos, les divergències regionals en l’excés 
d’oferta i en el creixement de les compravendes faran que la 
pressió sobre els preus continuï sent diferent entre províncies.

la inflació es manté en terreny negatiu, però, en els propers 
mesos, es produirà un important canvi de tendència. A 
l’abril, l’índex de preus al consum es va contreure l’1,1% en ter-
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mes in  teranuals. No obstant això, aquest nou descens de la 
taxa d’in  flació va ser causat per factors transitoris, entre els 
quals destaca el descens, en termes interanuals, del preu dels 
viatges organitzats (que sempre puja de forma puntual durant 
les vacances de Setmana Santa), pel fet que, enguany, els dies 
festius van caure íntegrament en el mes de març, en lloc de 
distribuir-se entre març i abril, com va succeir l’any passat. 
Aquest factor també va tenir un impacte important en la taxa 
d’inflació subjacent, que va recular 4 dècimes a l’abril, fins al 
0,7%. La taxa d’inflació general del maig es va recuperar 1 
dècima, fins al –1,0%, un canvi de tendència que es consoli-
darà en els pròxims mesos, amb el suport del creixement del 
consum de les llars i de l’increment del preu del petroli. De fet, 
la taxa d’inflació se situarà lleugerament per damunt de l’1% al 
final del 2016.

El comerç internacional es va desaccelerar de forma tempo
ral en el mes de març. Les exportacions nominals, que havien 
crescut amb gran energia durant diversos trimestres, amb 
variacions interanuals superiors al 3% (en l’acumulat de tres 
mesos), van avançar al març un lleuger 0,2% interanual, afecta-
des, en part, per l’efecte Setmana Santa. De fet, considerant la 
sèrie desestacionalitzada, les exportacions van créixer l’1,6%. 
Les importacions tampoc van mostrar un gran dinamisme. En 
concret, van recular el 0,7% interanual (en l’acumulat de tres 
mesos). No obstant això, com en el cas de les exportacions, els 
matisos són importants: una part del descens de les importa-
cions va ser conseqüència de la caiguda del preu del petroli. 
L’evolució de les importacions de béns en termes reals va conti-
nuar mostrant un vigor elevat. Un bon reflex d’això és l’in  cre -
ment, del 5,4% interanual, que va recollir la comptabilitat na -
cional trimestral per al conjunt del 1T. Per la seva banda, el 
saldo per compte corrent va millorar en el 1T i es va situar en 
l’1,4% del PIB, gràcies a la reducció del dèficit de les rendes pri-
màries i secundàries.

El procés de reestructuració i de privatització de les entitats 
bancàries en mans de l’Estat avança segons les previsions, 
tot i que encara no ha acabat. Aquesta és la conclusió de la 
cinquena avaluació duta a terme per la Comissió Europea des-
prés de la finalització del programa d’ajuda financera per a la 
banca. Aquest informe assenyala que el sector bancari segueix 
una via favorable, gràcies al creixement econòmic i als estímuls 
monetaris del BCE. Al març, el saldo de crèdit dubtós va dismi-
nuir fins als 129.222 milions d’euros i va acumular una reculada 
del 34% des del nivell màxim assolit al gener del 2014. 
Paral·lelament, la taxa de morositat va seguir la tendència des-
cendent i es va situar per sota del 10% per primera vegada en 
quatre anys. En els propers mesos, la millora de l’economia i els 
baixos tipus d’interès continuaran facilitant la reducció de la 
morositat de la banca.
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Segons les dades de l’EPA, l’ocupació va experimentar un 
creixement robust en el 1T 2016, del 3,3% interanual. 
Abans d’analitzar les dades, convé fer dues breus anota-
cions tècniques. Primer, la taxa de destrucció d’ocupació 
és la ràtio entre el nombre de persones que han perdut o 
que han abandonat la feina i el nombre d’ocupats en el 
trimestre anterior. La taxa de creació d’ocupació es defi-
neix de forma anàloga, però amb les persones que han 
accedit a una feina. Segon, l’estacionalitat pròpia del mer-
cat laboral espanyol provoca que, en els tres primers 
mesos de l’any, es produeixin caigudes sistemàtiques de 
l’ocupació, és a dir, una major taxa de destrucció que de 
creació.

Passant a l’anàlisi de les dades, en el 1T 2016, la taxa de 
des  trucció d’ocupació va ser del 6,5%, molt similar a l’an -
terior a la crisi, lleugerament inferior a la del 1T 2015 i molt 
per sota de la registrada, de mitjana, durant l’etapa reces-
siva. La taxa de creació d’ocupació va pujar una mica, fins 
al 6,2%, però es va mantenir per sota de la del 2007. Aques-
   tes dades mostren que la millora de l’ocupació s’ex  plica, 
so  bretot, per la menor destrucció d’ocupació.

En l’estudi de transicions d’ocupació dels tres principals 
sectors de l’economia, és encoratjador que, en el 1T 2016, 
la taxa de creació d’ocupació de la indústria fos superior a 
la del 1T 2007 i que, a més a més, superés la taxa de des-
trucció d’ocupació d’aquest mateix trimestre. L’evolució 
del sector serveis també va ser relativament favorable en 
el 1T 2016, malgrat que encara té marge de millora en rela-
ció amb el 2007.

D’aquesta anàlisi dels fluxos laborals es desprèn que la 
reactivació de l’ocupació a la indústria i als serveis és ma -
dura, realitat que també es pot apreciar en les dades d’a  fi-
 liats a la Seguretat Social. En el 1T 2015, el ritme de creació 
d’ocupació es va intensificar, amb el suport de la contrac-
tació al sector públic i a la construcció vinculada a la licita-
ció pública. Llavors es va témer que, quan s’esvaís el suport 
temporal del sector públic, l’avanç de l’ocupació pogués 
per  dre força ràpidament. No obstant això, en el segon se -
mestre de l’any, altres sectors van guanyar vitalitat, la qual 
cosa va permetre que l’ocupació continués creixent a co -
tes elevades. Recentment, es va suposar que el fet que la 
Set  mana Santa caigués íntegrament al març podria haver 
contribuït de forma puntual a l’avanç de l’ocupació en el 
1T 2016. No obstant això, sembla que els registres laborals 
de l’abril descarten aquesta possibilitat, ja que, amb l’ex -
cepció de l’Administració pública, tots els sectors (i no so -
lament el turístic) van tenir una aportació positiva a la taxa 
de creixement interanual d’afiliats. En definitiva, sembla 
que el comportament favorable dels sectors menys esta-
cionals indica que la recuperació de l’ocupació tindrà con-
tinuïtat.

FOCUS • La bona evolució del mercat laboral es consolida
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El sector turístic, un dels pilars de l’economia espanyola, 
viu un moment dolç després de superar els 68 milions de 
turistes internacionals el 2015, gràcies a la seva elevada 
competitivitat1 i al suport de vents de cua com la deprecia-
 ció de l’euro, la recuperació econòmica de la zona de l’euro 
i les dificultats que travessen alguns dels seus principals 
competidors. Així i tot, el sector té un repte molt important: 
reduir l’estacionalitat.

L’estacionalitat té una incidència negativa sobre el mer-
cat laboral, ja que contribueix de manera directa a la tem-
poralitat, que, en el cas d’Espanya, assoleix una taxa del 
25,7%, la segona més elevada de la UE, superada, només, 
per Po  lònia. A més a més, per satisfer els pics de demanda 
en tem  porada alta, es creen unes infraestructures que no 
són aprofitades en temporada baixa (a tall d’exemple, el 
2015, l’ocupació hotelera del de  sembre va ser del 45%, en 
comparació amb el 77% de l’agost).

L’estacionalitat és una característica present al turisme a 
nivell global, però és especialment intensa a Espanya, on 
els viatges amb motiu d’oci i vacances, més concentrats en 
el període estival, representen més del 80% del turisme 
internacional, en comparació amb el 70% mundial (vegeu 
el primer gràfic).2 Malgrat que, a Espanya, es va reduir de 
forma notable entre els anys 1970 i 2000, de llavors ençà 
no s’aprecia una correcció significativa, però tampoc no 
ha anat a més. L’augment del nombre de turistes, de 46 
mi  lions l’any 2000 a 68 milions el 2015, ha mantingut el 
patró estacional, la qual cosa ha fet que la temporada bai-
 xa actual sigui similar a la temporada alta de llavors: les 
arri  bades de turistes entre l’octubre del 2015 i el gener del 
2016 van ser molt similars a les registrades entre el juny i el 
setembre de l’any 2000.

Una sèrie de factors intervenen en l’estacionalitat, com els 
calendaris laborals i escolars, i en certa mesura limiten fins 
a quin punt es pot combatre. Una estratègia idònia per 
reduir-la seria fomentar el turisme per negocis (una moda-
litat que, a més a més, comporta una despesa mitjana dià-
 ria superior a la resta, com recull el segon gràfic), ja que la 
celebració de fires i de congressos se sol concentrar en els 
mesos de primavera i de tardor. Malgrat que Espanya ja es 
postula com un país molt competitiu en aquesta tipologia 
turística,3 amb un creixement del 20% i més de cinc mi -
lions de turistes el 2015, amb prou feines representa el 8% 
del turisme del país, la meitat del pes que representa per 
al turisme mundial. Una altra via per mitigar l’estacionalitat 
seria continuar fomentant la fidelitat dels turistes que arri-

ben a Espanya, ja prou elevada.4 Per exemple, com sugge-
reix l’OCDE,5 es podria millorar l’experiència del viatger 
augmentant l’eficiència de les connexions entre regions 
mit  jançant transport hubs, amb sistemes de pagament in -
tegrats que incloguin transport públic, entrades a museus 
i espectacles o amb l’apro  fi  ta  ment de les facilitats que 
ofereixen les aplicacions mòbils per oferir informació 
intuïtiva i multilingüe.

FOCUS • L’estacionalitat del turisme
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1. El 2015, Espanya va ocupar la primera posició en el rànquing de compe-
titivitat del turisme elaborat pel World Economic Forum.
2. IPK International (2012), ITB World Travel Trends Report 2012/2013.
3. Com ho demostra el fet que sigui el tercer país organitzador de fires i de 
congressos del món, per darrere, només, dels EUA i d’Alemanya.

4. El 80% dels turistes que van arribar a Espanya el 2012 repetien visita i la
meitat d’ells hi havia estat 10 o més vegades.
5. Vegeu OECD (2016), OECD Tourism Trends and Policies 2016, OECD Publis-
hing, Paris.
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FOCUS • Deute privat: algunes referències per al cas espanyol

El deute és un instrument de doble tall. Usat amb modera-
ció, incrementa el benestar d’una societat, ja que permet 
que els consumidors i les empreses suavitzin el consum i la 
inversió davant d’uns ingressos variables. No obstant això, 
un deute elevat i creixent és una font de preocupació jus-
tificada: llasta el creixement econòmic i augmenta la vul-
nerabilitat davant d’eventuals xocs.

L’economia espanyola es trobava en aquesta situació l’any 
2010, moment en què el deute privat va arribar a superar 
el 200% del PIB (en termes consolidats).1 No solament 
preo  cupava l’elevat nivell de deute, que superava amb es -
creix el llindar del 133% establert com a referència per la 
Comissió Europea en el mecanisme de control dels des-
equilibris macroeconòmics (MIP, per les sigles en anglès),2 

sinó també la velocitat a la qual s’havia acumulat: el flux 
de crèdit al sector privat va créixer a un ritme anual equi-
valent a 18 p. p. del PIB entre el 1999 i el 2007, per damunt 
del llindar del 14% establert al MIP.

El 2010, les famílies i les empreses espanyoles van iniciar 
un ardu procés de despalanquejament. En concret, el deu-
te privat espanyol s’ha reduït en gairebé 50 p. p. del PIB en 
els cinc últims anys, la major contracció registrada entre 
les economies europees (vegeu el gràfic), llevat de Luxem-
burg (–67 p. p.). D’aquesta manera, el deute del sector pri-
vat espanyol, del 154% del PIB en el 4T 2015, s’apropa a 
nivells considerats més sostenibles: les nostres previsions 
apunten a una reducció per sota del llindar del 133% d’aquí 
a tres anys.

Altres mètriques àmpliament utilitzades com a referència 
procedeixen de la literatura econòmica, que ha calculat el 
nivell de deute a partir del qual un increment sol tenir un 
impacte negatiu sobre el creixement del PIB. En concret, 
un estudi del Banc Internacional de Pagaments per al sec-
tor privat dels països de l’OCDE3 conclou que el llindar se 
si  tua en el 90% del PIB per al deute de les empreses i en el 
85% per al de les llars, tot i que cal esmentar que l’estimació 
de les llars és molt imprecisa. Segons aquestes mètriques, 
les empreses espanyoles, en conjunt, presenten encara un 
nivell d’endeutament relativament elevat, 15 p. p. per da -
munt del llindar de referència. Les llars, en canvi, tindrien 
una situació més sanejada. De tota manera, és convenient 
recordar que els llindars de deute han de ser utilitzats amb 
cautela, ja que no tenen en compte elements particulars 

de cada país que incideixen de forma directa sobre la seva 
capacitat d’endeutament, com el creixement potencial de 
l’economia, la solidesa del sistema bancari o la qualitat 
dels procediments d’insolvència, entre d’altres.

Una altra referència que, recentment, ha guanyat rellevàn-
cia en l’àmbit de la política econòmica és la ràtio de crèdit 
bancari sobre el PIB en relació amb la seva tendència a 
llarg termini, l’anomenada «bretxa de crèdit». La política  
macroprudencial introduïda per Basilea III utilitza aquesta 
mètrica com a guia per determinar el requisit de matalàs 
de capital anticíclic dels bancs. A Espanya, el crèdit banca-
ri com a proporció del PIB s’ha reduït en 51,8 p. p. des del 
màxim del 2010, de manera que ha superat la correcció 
que, històricament, s’ha observat, de mitjana, després de 
crisis bancàries sistèmiques (33 p. p.)4 i, en l’actualitat, se 
situa molt per sota de la tendència a llarg termini. Segons 
les estimacions del Banc d’Espanya, la bretxa de crèdit es 
troba en territori negatiu, en concret en el –57,7% del PIB 
en el 3T 2015, una xifra molt allunyada del llindar del +2% 
establert com a referència per a una possible activació del 
matalàs. Així i tot, cal tenir en compte que la metodologia 
utilitzada sobreestima la bretxa de crèdit després d’epi  so-
 dis d’expansió.

El desendeutament del sector privat espanyol, per tant, ha 
estat molt intens, tant si es compara amb el que han dut a 
terme altres economies europees durant aquest mateix 
episodi com, històricament, en relació amb altres crisis 
ban  càries. De tota manera, en els pròxims anys, a diferèn-
cia del que ha succeït en els últims cinc, el pes del deute 
caurà pel creixement del PIB nominal i el saldo de crèdit 
po  drà començar a augmentar lentament.
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1. El deute privat no consolidat va assolir el 218% del PIB, del 15 p. p. 
corresponien a deute de societats no financeres amb aquest mateix sec-
tor institucional com a contrapartida.
2. Aquest llindar es determina a partir del tercer quartil de la distribució 
empírica anual de la zona de l’euro per al període 1995-2007. Vegeu 
«Scoreboard for the surveillance of macroeconomic imbalances», 
Occasional Papers, 92, Comissió Europea, febrer del 2012.
3. Vegeu Cecchetti, S. G., Mohanty, M. S. i Zampolli, F. «The real effects of 
debt», BIS Working Paper, núm. 352, setembre del 2011.

4. Vegeu Aspachs, O., Gual, J. i Jódar, S. (2011), «Perspectives de despalan-
quejament a Espanya», Documents d’Economia de ”la Caixa”, núm. 23, 
desembre del 2011.
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Indicadors d’activitat

2014 2015 2T 2015 3T 2015 4T 2015 1T 2016 04/16 05/16

Indústria

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

Índex de producció industrial 1,3 3,3 3,5 4,0 4,2 2,6 ... ...

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

PMI de manufactures (valor) 53,2 53,6 54,8 52,8 52,5 54,3 53,5 ...

Construcció

Visats d’obra nova (acum. de 12 mesos) –7,7 20,0 17,0 19,7 31,1 45,2 ... ...

Compravenda d’habitatges (acum. de 12 mesos) –5,6 10,8 10,3 12,3 11,6 10,3 ... ...

Serveis

Turistes estrangers (acum. de 12 mesos) 7,2 5,6 5,9 5,0 4,8 5,9 7,1 ...

PMI de serveis (valor) 55,2 57,3 58,3 58,1 55,9 54,7 55,1 ...

Consum

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

Matriculacions d’automòbils 18,4 21,3 13,6 23,1 17,1 8,0 21,2 ...

Indicador de confiança dels consumidors (valor) –8,9 0,3 1,6 –1,3 1,6 –2,5 –4,3 –3,0

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

2014 2015 2T 2015 3T 2015 4T 2015 1T 2016 04/16 05/16

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

Subjacent 0,0 0,6 0,5 0,8 0,9 1,0 0,7 ...

Aliments sense elaboració –1,2 1,8 1,9 2,3 2,5 2,1 3,2 ...

Productes energètics –0,8 –9,0 –6,4 –9,7 –10,2 –13,1 –15,1 ...

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

Indicadors d’ocupació

2014 2015 2T 2015 3T 2015 4T 2015 1T 2016 03/16 04/16

Afiliats a la Seguretat Social 1

Sectors d’activitat

Indústria 0,1 2,2 2,2 2,4 2,7 2,8 2,6 2,8

Construcció –1,6 4,7 5,6 4,6 4,1 2,6 1,8 2,2

Serveis 2,2 3,5 3,7 3,5 3,4 3,1 3,1 2,9

Situació professional

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

No assalariats 2,2 1,9 2,2 1,7 1,4 1,2 1,3 1,1

TOTAL 1,6 3,2 3,5 3,3 3,2 3,0 2,8 2,7

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

Contractes registrats 3

Indefinits 18,8 12,3 7,7 9,7 7,6 8,3 4,5 18,2

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

TOTAL 13,4 11,3 10,9 9,7 11,5 6,4 4,7 7,0

Atur registrat 3

Menors de 25 anys –8,2 –11,0 –9,3 –13,4 –11,7 –10,9 –11,1 –10,7

Resta d’edats –5,3 –7,2 –7,4 –7,7 –7,5 –7,8 –7,7 –7,1

TOTAL –5,6 –7,5 –7,6 –8,2 –7,9 –8,1 –8,0 –7,4

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 

2014 2015 1T 2015 2T 2015 3T 2015 4T 2015 01/16 02/16 03/16

Comerç de béns

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

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

Saldo corrent 10,2 15,1 11,9 14,3 15,1 15,1 14,9 15,5 15,5

Béns i serveis 26,0 25,7 27,3 27,1 26,5 25,7 25,4 25,4 25,0

Rendes primàries i secundàries –15,7 –10,5 –15,4 –12,8 –11,4 –10,5 –10,4 –9,9 –9,6

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament 14,7 21,1 15,6 18,4 20,8 21,1 20,2 21,5 21,1

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 

2014 2015 1T 2015 2T 2015 3T 2015 4T 2015 01/16 02/16 03/16 Saldo  
03/161

Finançament als sectors no financers 2

Sector privat –6,2 –3,9 –4,5 –3,9 –4,0 –3,1 –3,3 –3,6 –4,0 1.623,4

Empreses no financeres –7,1 –4,0 –4,7 –4,0 –4,3 –2,9 –3,4 –3,9 –4,8 905,3

Llars 3 –5,1 –3,7 –4,2 –3,7 –3,6 –3,3 –3,2 –3,2 –3,0 718,1

Administracions públiques 4 6,9 4,7 5,5 4,6 4,3 4,3 2,9 3,4 4,1 1.095,4

TOTAL –1,8 –0,7 –0,9 –0,8 –0,9 –0,3 –0,9 –0,9 –0,9 2.718,7

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

Total dipòsits –0,9 –1,0 –1,3 –1,2 –1,1 –0,5 0,1 –0,4 –1,0 1.145,3

A la vista 10,8 18,5 17,9 19,5 18,8 17,7 17,9 15,1 15,6 396,3

D’estalvi 5,8 12,9 10,5 12,3 13,7 15,2 14,1 13,0 13,2 256,3

A termini –7,6 –15,3 –13,5 –15,5 –16,3 –15,8 –15,1 –14,6 –16,5 471,9

En moneda estrangera 1,1 5,6 8,9 10,5 5,1 –2,3 –4,2 0,1 –7,8 20,8

Resta del passiu 5 –8,2 –13,0 –11,4 –11,5 –14,0 –15,1 –11,8 –19,0 –19,5 98,8

TOTAL –1,7 –2,2 –2,3 –2,2 –2,3 –1,9 –0,9 –2,0 –2,8 1.244,1

Taxa de morositat (%) 6 12,5 10,1 12,1 11,0 10,7 10,1 10,1 10,1 10,0 ...

Taxa de cobertura (%) 6 58,1 59,2 58,5 60,0 60,6 59,2 59,6 59,7 59,0 ...

Notes: 1. Milers de milions d’euros.  2. Residents a Espanya.  3. Inclouen les institucions financeres sense ànim de lucre al servei de les llars.  4. Total de passius (consolidats). Es dedueixen els passius entre 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

2014 2015 1T 2015 2T 2015 3T 2015 4T 2015 01/16 02/16 03/16

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament –5,8 –5,0 –0,7 –2,9 –3,1 –5,1 ... ... ...

Administració central 1 –3,6 –2,5 –0,9 –1,8 –2,1 –2,5 –0,6 –1,1 –0,8

Comunitats autònomes –1,7 –1,7 –0,2 –0,8 –1,1 –1,7 –0,1 –0,1 –0,1

Corporacions locals 0,6 0,4 0,1 0,2 0,3 0,4 ... ... ...

Seguretat Social –1,0 –1,3 0,3 –0,4 –0,3 –1,3 0,1 0,1 0,2

Deute públic (% PIB) 99,3 99,2 100,2 99,8 99,7 99,2 ... ... ...

Nota: 1. No inclou pèrdues per ajudes a institucions financeres.
Font: CaixaBank Research, a partir de les dades de la IGAE, el Ministeri d’Hisenda i el Banc d’Espanya.
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el momeNT De les ciUTaTs

Cap a una urbanització creixent del món

Al final del segle XIX, Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, va escriure un article que difícilment associaríem amb 
el celebèrrim detectiu: «La distribució geogràfica de l’intel·lecte britànic», en el qual feia un inventari del que anomenava «brità-
nics eminents» i se sorprenia en descobrir que 235 de les 824 personalitats identificades eren londinenques: malgrat representar, 
només, el 7% de la població britànica, Londres contribuïa amb gairebé un terç a la producció de talents del Regne Unit. No es 
tracta d’una anècdota antiga de l’època victoriana. Sobre la base d’estadístiques contemporànies, les dades de distribució del 
capital humà a les ciutats dels EUA no deixen lloc per a massa dubtes: com més gran és la dimensió de la ciutat, més elevada és 
la proporció de població amb estudis superiors. Així, mentre que, a la conurbació Nova York-Newark-Nova Jersey (amb una 
població activa de 10,5 milions de persones), el 41,7% de la població activa té formació universitària, el percentatge cau en 10 p. p. 
quan les ciutats se situen a la franja de menys d’un milió de persones de població activa.

Per a un economista, el fet que una ciutat acumuli més capi-
tal humà que una altra de més petita té com a implicació 
pro  bable que la seva productivitat sigui més alta. O, en ter-
mes agregats, que existeixi una elevada correlació entre la 
taxa d’urbanització (és a dir, el percentatge de la població del 
país que viu en ciutats) i el grau de desenvolupament. Segons 
les dades de les Nacions Unides, això és efectivament així:  
els països de rendes altes i mitjanes presenten, de mitjana, el 
80% i el 60% de població urbana, respectivament, i els de 
rendes baixes, el 30%. Si a aquesta relació s’afegeix el fet que, 
el 2007, la població urbana mundial va superar la rural per 
primera vegada a la història i que, en el futur, s’espera el man-
   teniment d’aquesta tendència cap a la urbanització, el diag-
nòstic sembla clar: anem cap a un món més urbanitzat i més 
pròsper.

Aquesta economia del futur, diguem que cap al 2050, confir-
marà que, en 100 anys, s’haurà produït un gir total, ja que, 

segons les projeccions de les Nacions Unides, si, el 1950, dues terceres parts de la població eren rurals, el 2050, dues terceres parts 
seran urbanes. És el resultat del fort creixement de la població urbana: entre el 2014 i el 2050, la taxa anual de creixement de la 
població urbana als països menys avançats doblarà la de la població total i la quadruplicarà als països avançats. Per descomptat, 
el gros de l’augment de la urbanització es donarà a Àsia i a Àfrica, que acumularan el 90% de l’increment. El 2050, la meitat de la 
població urbana mundial es concentrarà a Àsia (el 25% a la Xina i a l’Índia) i el 21% a Àfrica.

Canviarà molt la tipologia de ciutat? Anirem cap a un món de megaciutats? Segons les Nacions Unides, la distribució del futur serà 
similar a l’actual, tot i que amb una major tendència a les grans aglomeracions. Així, situats en aquest cas en un horitzó temporal 
una mica més proper, el 2030, el percentatge de la població urbana que viurà en megaciutats (és dir, les que tinguin més de 10 
milions d’habitants) serà del 14,4% de la població urbana total, una mica per damunt de l’11,7% del 2014. El 2030, hi haurà 41 
megaciutats, de les quals quatre seran europees: per rànquing de població, Istanbul, Moscou, París i Londres. La població urbana 
que viurà en la categoria de grans ciutats (de 5 a 10 milions d’habitants) passarà del 7,7% actual al 8,6%, i del 21,3% al 22,3% a les 
ciutats mitjanes (d’1 a 5 milions d’habitants). En canvi, les àrees menors, d’un milió d’habitants o menys, concentraran una mica 
menys de població: si, el 2014, la taxa era del 59,3%, el 2030, serà del 54,7%.

El fenomen de la urbanització, per tant, és rellevant i ho serà encara més en el futur. En aquest context, entendre bé quins són els 
fenòmens econòmics que condueixen al creixement urbà és central. La justificació que es dóna a l’existència de les ciutats des del 
punt de vista de l’economia és que la localització de persones i d’activitats es produeix perquè els beneficis de l’aglomeració 
superen els costos. Feta aquesta asseveració general, cal dilucidar molts altres aspectes. En particular, en els següents articles 
d’aquest Dossier, s’analitza de forma detallada com es generen les economies d’aglomeració, és a dir, els increments de produc-
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tivitat que es produeixen en augmentar la densitat de pobla-
ció (vegeu «Les claus de la ciutat del futur»), i també quins són 
els costos que comporten (vegeu «Els costos de viure a la ciu-
tat: les deseconomies d’aglomeració»). També s’a  pro  fundeix 
en un mercat especialment rellevant per al creixement urbà, el 
laboral, en què les economies i les deseconomies d’aglomeració 
s’equilibren (vegeu «El factor urbà del mercat laboral»).

Cap d’aquestes anàlisis és trivial, perquè l’economia urbana 
presenta un grau de complexitat notable, en especial quan 
existeixen fenòmens que afecten conjuntament els beneficis i 
els costos. Aquest és el cas d’una dinàmica que ha anat a més 
en les últimes dècades, la del canvi tecnològic (en particular, el 
desenvolupament i la difusió de les tecnologies de la informa-
ció i la comunicació). Les noves tecnologies poden facilitar un 
patró espacial diferent del tradicional. En particular, podrien 
estar disminuint els avantatges de les economies d’aglomera -
ció, però també podrien estar reduint, paral·lelament, alguns 
dels seus costos. En els casos del millor aprofitament de les noves tecnologies, caldria esperar que ampliïn el ventall d’opcions 
personals sobre on residir i on treballar en un grau que no s’ha donat mai abans.

Tot aquest exercici intel·lectual és ineludible, perquè el creixement urbà importa, i no solament per si mateix, sinó també pels 
seus vincles amb l’avanç de l’activitat a nivell agregat. Per exemple, Hsieh i Moretti (2015) consideren que les restriccions a l’oferta 
d’habitatge als EUA entre el 1964 i el 2009, per la via de la reducció de la mobilitat laboral, van reduir el 0,3% el creixement mitjà 
anual, la qual cosa equival a un impacte acumulat en 35 anys del 13,5% del PIB.1

Conan Doyle probablement tenia raó quan se sorprenia per la concentració del talent al Londres victorià. Ara toca anar més enllà 
de la constatació i avançar en la comprensió del fenomen urbà amb l’instrumental dels economistes. Perquè, en definitiva, a les 
ciutats viu, treballa i es relaciona una part cada vegada més important de la població. A més a més, són llocs on la productivitat 
és elevada, tot i que l’aglomeració també implica costos. Així mateix, és probable que les noves tecnologies afavoreixin nous 
equilibris entre les economies d’aglomeració i els costos associats a la densitat. I tot plegat, sumat, té un efecte que supera l’àmbit 
econòmic local i arriba al nivell agregat. Probablement, és el moment de les ciutats. I, per tant, el moment de l’economia urbana. 
Passin i llegeixin: visitin els articles d’aquest Dossier com si fossin barris d’una urbs i albirin per què les ciutats també han de ser 
objecte de l’anàlisi dels economistes i de l’interès del lector ben informat.

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

1. Vegeu Hsieh, C. i Moretti, I. (2015), «Why Do Cities Matter? Local Growth and Aggregate Growth», NBER Working Paper, núm. 21154.



34  DOSSIER: EL MOMENT DE LES CIUTATS

JUNY 2016

06

Les claus de la ciutat del futur

Vivim a les ciutats per estar més a la vora de la feina i de la universitat, per veure més sovint la família i els amics o per anar més 
còmodament a les botigues, els cinemes i els teatres. No obstant això, el paper de les ciutats va més enllà de proporcionar una 
bona qualitat de vida als seus habitants: les ciutats són una peça clau de l’engranatge del procés de producció que determina la 
seva eficiència i, per tant, el potencial de creixement d’un país. En aquest article del Dossier, analitzem els elements que han 
impulsat el creixement de les ciutats en el passat i, sobretot, els que l’impulsaran en el futur.

Els economistes anomenem els beneficis econòmics que genera una major densitat de població «economies d’aglomeració» o 
«economies d’escala urbanes». L’existència d’aquests beneficis s’intueix quan s’observa que la productivitat de les empreses és 
més elevada a les ciutats més grans. Però aquesta correlació no implica, necessàriament, que una major densitat comporti, per si 
sola, una major productivitat: altres factors podrien explicar-la, com, per exemple, que les ciutats es trobin en zones especialment 
propícies per a les empreses, com les que proporcionen un 
millor accés a determinats recursos naturals. No obstant això, 
l’evidència empírica mostra que l’augment de la productivitat 
és resultat, sobretot, de les economies d’aglomeració. Per 
exemple, un estudi àmpliament citat assenyala que, als EUA, 
doblar la densitat de la població incrementa la productivitat 
del treball el 6%, ceteris paribus.1 Per al cas de les empreses 
franceses, l’evidència també és contundent: les que se situen 
en àrees més densament poblades assoleixen una productivi-
tat el 9,7% superior a les localitzades en àrees menys densa-
ment poblades, gràcies a les economies d’aglomeració.2

Els beneficis que sorgeixen de la reunió de treballadors i 
d’empreses en una aglomeració urbana són, doncs, una 
important raó de ser de les ciutats. El següent pas consisteix a 
comprendre quins són els mecanismes que generen aquests 
be  neficis. Tot seguit, destaquem els tres principals: la reducció 
dels costos de transport dels béns, la creació d’un mercat de 
treball més dens i un entorn més propici per a la generació i 
per a la difusió d’idees innovadores.3

La reducció dels costos de transport va ser, durant la industrialització, una de les primeres raons de la concentració espacial 
d’empreses. Les empreses manufactureres es van aglutinar a les ciutats per apropar-se als proveïdors i als clients, la qual cosa va 
reduir els costos de transport dels béns intermedis i dels béns finals.4 Aquestes economies d’aglomeració van motivar, al segle 
XIX, la proliferació de barris industrials a moltes ciutats, com l’East End londinenc o el Poblenou barceloní, un procés que es va 
intensificar durant el segle XX i que s’estima que va comportar una reducció dels costos de transport, aproximadament, del 90% 
en termes reals.5

El segon factor, la concentració de treballadors en àrees urbanes, incrementa l’eficiència del mercat laboral. D’una banda, la con-
centració de treballadors en una mateixa població redueix el cost de perdre el lloc de treball: quan un treballador perd la feina, li 
és més fàcil trobar-ne una altra si hi ha més empreses a la ciutat.6 La major rapidesa amb què s’efectuen les transicions d’una 
feina a una altra redueix la descapitalització que pateixen els treballadors aturats. A més a més, el fet que, a les ciutats, es concen-
tri un gran nombre d’empreses i de treballadors facilita un bon aparellament laboral entre tots dos. Un clar exemple d’això és la 
city londinenca, on s’han aglutinat tant els grans bancs i fons d’inversió com els professionals que demanden aquestes empreses, 
en benefici de tots dos. Gràcies a aquesta confluència, les empreses poden contractar els millors economistes, advocats o infor-
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1. Ciccone, A. i Hall, R. E. (1996), «Productivity and the density of economic activity», American Economic Review, vol. 86, núm. 1.
2. Combes, P. P. et al. (2012), «The productivity advantages of large cities: distinguishing agglomeration economies from firm selection», Econometrica, vol. 80, núm. 6.
3. Glaeser, E. (1998), «Are cities dying?», The Journal of Economic Perspectives, vol. 12, núm. 2.
4. Krugman, P. (1991), «Increasing returns and economic geography», Journal of Political Economy, vol. 99, núm. 3.
5. Glaeser, E. i Kolhase, J. (2004), «Cities, regions and the decline of transport costs», Papers in Regional Science, 83.
6. Marshall, A. (1890), «Principles of Economics», Macmillan.
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màtics especialitzats, i aquests professionals poden trobar els llocs de treball que s’adeqüen més als seus interessos i a les seves 
capacitats.

Malgrat que els dos factors esmentats són molt rellevants, en 
l’actualitat, l’augment de les economies d’aglomeració prové, 
sobretot, de la funció que exerceixen les ciutats en la creació i 
en la difusió del coneixement. Pel que fa a la creació, n’hi ha 
prou amb comprovar que els principals centres d’R+D de les 
empreses i les universitats es localitzen a les grans urbs. Una 
altra mostra que les ciutats són vivers de noves idees és que les 
indústries madures se solen traslladar fora dels nuclis urbans, 
mentre que les indústries naixents, més innovadores, es con-
centren a les àrees urbanes.7

Pel que fa al paper de les ciutats en la difusió del coneixement, 
cal tenir en compte que, malgrat que vivim en un món cada 
vegada més interconnectat, la proximitat geogràfica entre els 
individus que viuen en una ciutat facilita la propagació de les 
idees. En aquest sentit, un interessant i original estudi mostra 
que, en el detall de les patents registrades, se solen citar més 
les patents de les empreses més properes geogràficament.8 
No obstant això, aquest estudi es va dur a terme el 1993, i ara es podria pensar que el desenvolupament de les tecnologies de la 
informació i comunicació (TIC) facilita l’intercanvi d’idees i que, per tant, pot reduir els avantatges de la proximitat física que 
proveeixen les ciutats per a la transmissió de la informació. Així i tot, sembla que el paper de les ciutats encara és més rellevant. 
Els estudis més recents mostren que les noves tecnologies són, sobretot, complementàries a la proximitat geogràfica: les TIC 
multipliquen els beneficis que produeixen les noves idees, les quals, com hem vist, es generen amb més facilitat a les urbs.9

En definitiva, tot fa pensar que el paper de les ciutats en la millora de la capacitat productiva d’un país, i per tant, del benestar 
dels seus ciutadans continuarà sent primordial. No obstant això, cal tenir en compte que els elements que diferenciaran les 
millors ciutats del futur canvien i que guanyen pes els aspectes que determinen la capacitat d’una ciutat d’actuar com a pol de 
generació i de difusió del coneixement. Assegurar que les principals ciutats del país disposin d’un marc institucional que perme-
ti desenvolupar aquestes dimensions és, per tant, clau.

Josep Mestres Domènech
Departament de Macroeconomia, Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank
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7. Duranton, G. i Puga, D. (2001), «Nursery Cities: Urban diversity, process innovation and the life cycle of products», American Economic Review, vol. 91, núm. 5.
8. Jaffe, A., Trajtenberg, M. i Henderson, R. (1993), «Geographic localization of knowledge spillovers as evidenced by patent citations», Quarterly Journal of Economics, 
vol. 108, núm. 3.
9. Glaeser, E. i Ponzetto, G. (2007), «Did the death of distance hurt detroit and help New York?», NBER WP 13710.
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Els costos de viure a la ciutat: les deseconomies d’aglomeració

Tots els que vivim en una ciutat o hi interaccionem d’alguna manera sabem que, malgrat els seus molts avantatges, la vida en una 
urbs també presenta inconvenients: trànsit, aglomeracions, contaminació, cost de l’habitatge, etc. En aquest article, s’examinen 
els efectes negatius de la concentració geogràfica de les activitats econòmiques i de la població o, dit en termes acadèmics, les 
deseconomies d’aglomeració.

A tall d’introducció, és important assenyalar que els desavantatges associats a viure en una ciutat són diferents en funció del tipus 
de ciutat. Així, una ciutat horitzontal, molt estesa i amb una densitat de població menor, com Los Angeles, té costos de transport 
associats més elevats, mentre que, en ciutats verticals, més compactes i amb més densitat de població, com Nova York, el preu 
de l’habitatge sol ser més alt. Aquestes diferències en els costos, monetaris i no monetaris, són un factor important de cara a 
entendre la coexistència de diferents dimensions i tipus de ciutats.

El principal cost monetari associat a l’aglomeració és, sens 
dubte, el de l’habitatge. Tots sabem que un habitatge en una 
gran ciutat és més car que en nuclis urbans més petits. A Bar-
celona, per exemple, el preu per metre quadrat triplica el de 
poblacions com Manresa o El Vendrell. Aquesta diferència, 
que no és trivial si tenim en compte que la despesa en habi-
tatge representa el 32,4% del total de despeses d’una llar,1 
s’explica, en gran part, pel fet que viure en una ciutat facilita 
la percepció d’un salari més alt (com es detalla a l’article «El 
factor urbà del mercat laboral», d’aquest mateix Dossier). En 
conseqüència, la disposició a pagar per un habitatge és major 
en els nuclis urbans que en els rurals. Naturalment, la capaci-
tat de reacció de l’oferta d’habitatge de cada ciutat també és 
determinant.2 En particular, les que presenten una regulació 
del sòl més restrictiva tenen una oferta d’habitatge amb 
menys capacitat de reacció, és a dir, més inelàstica, i el preu 
de l’habitatge sol ser més elevat.3 Aquest és el cas de Lon-
dres, per exemple, que compta amb una regulació del sòl 

que en limita la disponibilitat, la qual cosa l’ha convertit en una de les ciutats més cares del món.4 Per al conjunt del Regne Unit, 
un estudi recent estima que, amb una regulació més flexible, entre el 1974 i el 2008, els preus immobiliaris haurien crescut el 
90% en lloc del 190%.5

Un segon element que cal tenir en compte és el major cost de mobilitat a les grans ciutats. Tornant al cas del Regne Unit, s’ha 
estimat que, si el temps invertit en els desplaçaments cap al treball es valorés igual que el temps dedicat a treballar, el cost de 
desplaçament representaria el 19% del salari mitjà.6 El cost de transport està estretament relacionat amb el mercat immobiliari. 
De fet, el preu que s’està disposat a pagar per un habitatge depèn, entre altres factors, del cost de desplaçament que tingui asso-
ciat: com més a la vora estigui l’habitatge dels serveis d’una ciutat, més car serà l'immoble, perquè, tal com es recull al gràfic, 
disminuiran el temps o els diners destinats al desplaçament.

En tercer lloc, les ciutats tenen, en general, un índex de criminalitat superior. La literatura econòmica ha documentat l’existència 
d’una relació positiva entre la delinqüència i la dimensió de la ciutat. A més a més, la despesa en seguretat i el nivell de precaució 
de les víctimes són més alts a les ciutats.7 El cost que això comporta no és menor. Per exemple, els economistes Cullen i Levitt 
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1. La categoria de despesa en habitatge inclou, també, despeses en aigua, electricitat i combustibles. Vegeu l’Enquesta de Pressupostos Familiars 2014, INE.
2. Glaeser, E. L. (2007), «The economic approach to cities», NBER Working Paper, núm. 13.696, argumenta que les diferències en l’oferta d’habitatge observades a les 
ciutats dels EUA són degudes a l’existència de barreres a la nova construcció.
3. Les restriccions sobre el sòl se solen justificar amb motius d’eficiència i per evitar externalitats negatives. Vegeu Duranton, G. i Puga, D. (2015), «Urban Land Use», 
Handbook of Regional and Urban Economics, vol. 5, 2015. Amsterdam: North-Holland, 467-560.
4. Hilber, C. (2015), «UK Housing and Planning Policies: the evidence from economic research», Center for Economic Performance, EA033.
5. Hilber, C. A. L. i Vermenulen, W. (2016), «The Impact of Supply Constraints on House Prices in England», The Economic Journal, vol. 126, núm. 591, 358-405.
6. «Commuting costs UK workers £148bn in time alone», Randstad, 2015.
7. La seguretat privada, els sistemes d’alarmes o el costum de tancar la porta amb clau són més comuns als grans nuclis urbans.
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(1999)8 estimen que, als EUA, un increment del 10% de la 
delinqüència en una ciutat comporta una reducció de l’1% de 
la seva població. Les llars amb més educació i les llars amb 
nens solen ser les més sensibles a aquest factor. Malgrat que 
aquest cost ha disminuït en els últims anys, en especial a les 
ciutats nord-americanes, encara és un problema important 
en moltes urbs de països en vies de desenvolupament.

Finalment, una de les grans problemàtiques històricament 
associades a l’aglomeració és la contaminació. Un estudi re -
cent de l’OMS alerta que més del 80% de les persones que 
viuen en zones urbanes estan exposades a nivells de contami-
nació que superen els recomanats per la mateixa organitza-
ció. No obstant això, l’estudi destaca que les economies més 
avançades tenen nivells més baixos de contaminació de l’aire,9 
gràcies al major control mediambiental i sanitari i a la terciarit-
zació de l’economia.10 Per tant, cal esperar que, a mesura que 
els països en desenvolupament avancin, els nivells de conta-
minació de l’aire també millorin. A més a més, és important matisar que l’emissió de CO2 per capita i la petjada ecològica11 solen 
ser menors a les grans ciutats, tal com ho mostra el gràfic. Aquest fet també suggereix que la contaminació serà inferior en els 
pròxims anys, perquè, com es comenta a l’article «Cap a una urbanització creixent del món», d’aquest mateix Dossier, s’espera un 
fort creixement de la població urbana. Paral·lelament, un altre desavantatge de la vida urbana relacionat amb la salut, amb un 
protagonisme creixent en els últims anys, és l’estrès. Diversos estudis investiguen la relació entre la vida a la ciutat i els desordres 
mentals, de moment amb resultats mixts.12

De cara al futur, la tecnologia tindrà un paper rellevant en la contenció dels costos d’aglomeració. El nou concepte de les smart 
cities (ciutats intel·ligents), que pretén millorar la qualitat de vida a les ciutats mitjançant la implantació de la tecnologia en serveis 
urbans, com la gestió del trànsit, dels mitjans de transport i dels residus, permetrà reduir de manera significativa els costos de 
transport i de contaminació. La tecnologia representa, per tant, una oportunitat per transformar el model de ciutat actual i per 
fer-lo encara més atractiu.

Anna Campos
Departament de Macroeconomia, Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank
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8. Cullen, J. B. i Levitt, S. (1999), «Crime, Urban Flight, and the Consequences for Cities», The Review of Economics and Statistics, 81 (2), 159-169.
9. Dades basades en 3.000 ciutats de 103 països diferents. WHO, «Air pollution levels rising in many of the world’s poorest cities», 12 de maig de 2016.
10. Kahn, M. E. (2010), «New Evidence on Trends in the Cost of Urban Agglomeration», Agglomeration Economics, The University of Chicago Press.
11. La petjada ecològica mesura l’espai necessari per proporcionar els recursos i per absorbir els residus d’una població o d’una economia determinada durant un any. 
Vegeu Rees, W. i Wackernagel, M. (1996), «Ecological Footprints and appropriated carrying capacity: measuring the natural capital requirements of the human 
economy», Investing in Natural Capital: the Ecological Economics Approach to Sustainability, Island Press, Washington.
12. Lederbogen, F. et al. (2011), «City living and urban upbringing affect neural social stress processing in humans», Nature, 474, 498–501, 23 de juny de 2011; Breslau, 
J. et al. (2014), «Are Mental Disorders more Common in Urban than Rural Areas of the United States?», Journal of Psychiatric Research, vol. 56, setembre de 2014.
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El factor urbà del mercat laboral

La Gran Recessió va sacsejar durament els mercats laborals nacionals: les taxes d’atur mínimes del 2007 (el 8,2% a Espanya, el 
4,6% als EUA) es van duplicar amb escreix el 2010 (el 19,9% a Espanya, el 9,6% als EUA).1 La violència d’aquests moviments genera 
una necessitat natural d’entendre el cicle econòmic. No obstant això, com ho mostra el primer gràfic, hi ha contrastos de magni-
tud semblant entre els mercats laborals de les ciutats en un punt qualsevol del temps. En termes d’atur, viatjar el 2014 de Denver 
(Colorado), amb un atur del 4,5%, a Atlantic City (Nova Jersey), amb una taxa de l’11,2%, s’assembla a viatjar en el temps de la 
millor època de bonança el 2007 al moment culminant de la recessió el 2010.2 A més a més, aquestes diferències són persistents 
i van més enllà de les diferències demogràfiques (edat, formació, raça, etc.) entre els residents de cada ciutat.3 Això mostra que el 
mercat laboral té un fort component local i ens serveix per exemplificar les economies i les deseconomies d’aglomeració.

En la resta d’articles d’aquest Dossier, s’ha presentat una expli-
cació senzilla d’un fenomen que, en el nostre dia a dia, ens re -
sulta natural: l’existència de les ciutats. Breument, la proximitat 
física de les persones, dels treballadors, de les empreses, etc. 
ens enriqueix. O, com diem els economistes, existeixen econo-
mies d’aglomeració. Això explica que, al llarg de la història, la 
humanitat hagi viscut en tribus, en llogarets i, finalment, en ciu-
tats. No obstant això, la Terra no s’ha convertit encara en una 
me  tròpoli única i gegantina. La raó? Les aglomeracions també 
generen costos, com el crim, la contaminació o un preu de l’ha-
 bi  tatge més alt. Les dues forces, que tendeixen a equilibrar-se, 
es manifesten amb claredat al mercat laboral urbà.

D’una banda, les economies d’aglomeració fan que els treballa-
dors siguin més productius a les ciutats més grans. Una mostra 
d’això és que els salaris augmenten amb la dimensió de la ciu-
tat, com es reflecteix al segon gràfic. Però, si aquesta senzilla 
correlació no es prou convincent, només cal considerar el cas 

d’una empresa situada a Nova York, on el salari mitjà d’un treballador és de 22 euros per hora. Per què està disposada a pagar un 
salari el 30% per damunt del de Parkersburg (16,5 euros per hora)? La resposta és senzilla: el treballador de Nova York és més 
productiu que el de Parkersburg. És més, fins i tot si comparem treballadors de característiques observables similars, la producti-
vitat (mesurada mitjançant el salari) augmenta amb la dimensió de la ciutat on treballa,4 la qual cosa suggereix l’existència 
d’economies d’escala, en lloc de reflectir una selecció dels treballadors més productius cap a determinades ciutats. Precisament, 
les ciutats més grans ho són perquè ofereixen salaris més elevats i atreuen, així, més treballadors. És a dir, parlar de ciutats grans 
és, en el fons, parlar de ciutats on els treballadors són més productius.

De l’altra, els treballadors comparen els salaris nominals amb el cost de la vida a cada ciutat. Com s’explica a l’article «Els costos 
de viure a la ciutat: les deseconomies d’aglomeració», en aquest mateix Dossier, el fet d’oferir uns salaris més elevats es tradueix 
en una major demanda d’habitatge, la qual cosa incrementa el cost de la vida. D’acord amb aquesta intuïció, les dades mostren 
que el preu de l’habitatge augmenta amb la dimensió de la ciutat, de manera que el salari real (és a dir, ajustat pel cost de 
l’habitatge) és, aproximadament, el mateix a les ciutats petites que a les grans.5 Així, el mercat laboral ofereix un bon exemple de 
l’equilibri entre els beneficis i els costos de l’aglomeració en el que es coneix com «equilibri espacial»: l’ajust de costos i de bene-
ficis permet la coexistència de ciutats amb productivitats diferents.

Amb aquest marc teòric, ens podem endinsar en el funcionament del mercat laboral urbà. En considerar el contingut informatiu 
del salari d’una ciutat sobre la productivitat subjacent dels treballadors, és important distingir si la font d’aquesta major produc-
tivitat procedeix de les característiques dels residents de la ciutat o del fet mateix de reunir molts treballadors en un mateix espai 
(aglomerar-los): és a dir, si prové d’una selecció dels millors treballadors o si són les economies d’aglomeració les que fan que 
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1. Als EUA, la taxa d’atur va assolir el nivell màxim el 2010. A Espanya, després de recaure l’economia en recessió, l’atur es va arribar a situar en el 26,09% el 2013.
2. Aquestes diferències adquireixen encara més rellevància si es té en compte que persisteixen en un país (els EUA) amb una elevada mobilitat laboral.
3. Vegeu Kline, P. i Moretti, E. (2013), «Placed-based Policies with Unemployment», NBER Working Paper.
4. Vegeu Glaeser, E. i Maré, D. (2001), «Cities and Skills», Journal of Labor Economics.
5. Vegeu Eeckhout, J., Pinheiro, R. i Schmidheiny, K. (2014), «Spatial Sorting», Journal of Political Economy.
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aquests treballadors siguin millors (per a un economista, 
aquesta distinció és tan important com ho és, per als pares, 
saber si l’escola dels seus fills és bona perquè atreu estudiants 
brillants o perquè disposa d’uns docents excel·lents). Com ja 
hem vist, les dades assenyalen que les economies d’aglo  me  ra-
 ció tenen un paper primordial. No obstant això, la selecció 
tam  bé és important. A tall d’anècdota, Barcelona despunta al 
món del futbol perquè és capaç d’atreure jugadors com Leo 
Messi, de la mateixa manera que París va atreure Pablo Picasso 
o Nova York John Lennon. De fet, Eeckhout, Pinheiro i Schmid-
heiny (2014)6 constaten que les ciutats grans tenen una major 
proporció de treballadors amb més talent. Per il·lustrar-ho, el 
tercer gràfic mostra que, a les ciutats més grans, hi ha una ma -
jor proporció de persones amb estudis superiors. Com argu-
menten els autors, la raó és que les economies d’aglome  ra  ció 
són especialment favorables per als individus més talentosos i 
més especialitzats. Per exemple, Messi pot explotar al màxim 
les seves habilitats perquè està envoltat d’altres grans juga-
dors, com Iniesta o Busquets, i d’una gran infraestructura econòmica i tècnica, de la mateixa manera que, a Nova York, John 
Lennon tenia accés a músics i a estudis d’enregistrament de primer nivell.

A més a més, els mateixos autors constaten que les ciutats grans 
també atreuen una major proporció de treballadors menys 
qualificats i argumenten que existeix una complementarietat 
entre els treballadors més i menys qualificats que permet que 
aquests últims també siguin més productius en una ciutat gran. 
Per considerar un nou exemple, el lector pot pensar en l’abun -
dant oferta de locals de menjar ràpid existent a les grans ciutats, 
possiblement producte de la necessitat (és a dir, de la comple-
mentarietat) dels seus habitants d’optimitzar l’ús del temps. 
Arran d’aquesta complementarietat, no és sorprenent que exis-
teixi una relació positiva entre la dimensió de la ciutat i la des-
igualtat.7 No obstant això, aquesta complementarietat permet 
que els treballadors amb més i menys formació aprofitin més 
les economies d’aglomeració. De fet, hi ha més raons per les 
quals s’originen economies d’aglomeració al mercat laboral. Per 
exemple, un mercat més dens permet a les empreses trobar 
treballadors més adequats, de la mateixa manera que permet 
als treballadors trobar empreses que s’ajustin més a les seves 
necessitats. A més a més, com s’explica a l’article «Les claus de 

la ciutat del futur», en aquest mateix Dossier, les ciutats tenen un paper fonamental en la creació i en la difusió d’idees, i una part 
d’aquests processos es desenvolupa al mercat laboral: penseu no  més en les idees que se us han ocorregut o que han transmès 
els vostres companys de treball en una conversa informal.

En conclusió, el mercat laboral ofereix una il·lustració clara dels beneficis i dels costos de l’aglomeració. Aquests costos es traduei-
xen en uns salaris nominals més elevats (que reflecteixen una major productivitat) i en un cost de la vida més alt, el qual exerceix un 
paper equalitzador. Les dues forces influeixen en la decisió de les persones sobre on viure i on treballar. Per aquest motiu, el des-
envolupament de noves tecnologies, com les TIC (que poden reduir el benefici de la proximitat física) o les smart cities (que poden 
reduir els costos de l’aglomeració), tindrà conseqüències sobre la distribució espacial futura dels treballadors i de les empreses.

Adrià Morron Salmeron
Departament de Macroeconomia, Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank
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6. Vegeu Eeckhout, J., Pinheiro, R. i Schmidheiny, K. (2014), «Spatial Sorting», Journal of Political Economy.
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El nostre objectiu és la creació i difusió de coneixement en els àmbits econòmic i social per contribuir al desenvolupament de la societat espanyola  
i europea.
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