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Els canvis en l’entorn són una constant per a totes les empreses: la tecnologia, les actuacions dels competidors, els hàbits 
socials, els preus dels inputs, les condicions de demanda, la regulació... són factors que evolucionen sense pausa. En deter-
minats moments, però, la velocitat i la profunditat dels canvis es disparen fins a transformar de forma radical sectors sen-
cers. Sens dubte, des de fa ja uns anys, el sector bancari europeu viu un d’aquests moments.

El nou entorn per a la banca està marcat per diversos elements. En primer lloc, per la pèrdua de reputació patida durant la 
crisi. I un negoci com el de la banca, per definició, no pot prosperar en un clima de desconfiança. Millorar la reputació, des 
de la humilitat, des del focus en el client i des de la responsabilitat social, s’imposa com una prioritat.

El nou marc regulador, que desplega els principis de Basilea 3 i la unió bancària europea, també representa un importan-
tíssim repte d’anticipació i d’adaptació. El fort augment dels requisits de capital i de liquiditat derivat de Basilea 3 encareix 
la intermediació bancària i pressiona la rendibilitat del sector. Algunes normes pendents de concretar podrien augmentar 
encara més unes exigències per a les quals s’ha demostrat que les fases de transició serveixen de poc: els mercats deman-
den de manera anticipada allò que els reguladors exigeixen per d’aquí a uns quants anys.

La unió bancària europea, per la seva banda, implica un procés d’harmonització reguladora que trigarà anys a culminar; 
canvis en el mecanisme de supervisió, amb costos d’ajust per a totes les parts implicades, i unes noves regles de resolució 
(aplicables a les entitats que puguin tenir problemes), amb aspectes importants encara pendents de concretar. Seria con-
venient esvair com més aviat millor totes aquestes incerteses i endinsar-nos en un període d’estabilitat reguladora.

La unió bancària també facilitarà la formació de grans entitats paneuropees. Potser no a curt termini, però no trigarem 
gaire a veure integracions importants a nivell europeu. Les entitats més fortes seran les protagonistes.

La regulació no és l’únic factor que pressiona la rendibilitat, ni tan sols el més important. Els baixos tipus d’interès, l’encara 
elevat cost en termes de provisions i el feble creixement dels volums de negoci són els vents de cara més rellevants. En 
aquest context, la disciplina de costos i la innovació per oferir la millor proposta de valor als clients són fonamentals. Asso-
lir nivells de rendibilitat sostenibles no és opcional, és l’única manera de garantir que la banca continuï jugant el seu rol 
fonamental en la provisió de finançament a l’economia real. En aquesta qüestió, per cert, sovint es presenta una falsa dis-
juntiva entre banca i mercats de capitals, quan la realitat és que els dos àmbits tenen més de complementaris que de 
substituts.

En termes de tecnologia i d’hàbits socials, la digitalització obre un nou món de possibilitats per interaccionar amb els 
clients, per conèixer millor les seves necessitats i per oferir un millor servei. També augmenta la competència amb l’aparició 
de nous competidors. Tot plegat posa a prova l’agilitat i la capacitat d’innovació de la banca tradicional. Només les organit-
zacions flexibles, les que siguin capaces de qüestionar-se constantment si com fèiem les coses ahir és com cal fer-les avui, 
podran optar a l’èxit.

Al Dossier de l’Informe Mensual d’aquest mes, tractem alguns d’aquests temes: el nou marc regulador de la banca, les pres-
sions sobre la rendibilitat, la interacció entre el sector bancari i els mercats de capitals, i el creixement de les plataformes de 
finançament participatiu. Es tracta d’elements de canvi que configuren un entorn que planteja gran reptes al sector, l’últim 
dels quals, però, no canvia: tenir la confiança dels clients, dels accionistes i del conjunt de la societat.

Enric Fernández
Director d’Estratègia Bancària
30 de juny de 2016

El nou entorn per a la banca
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CRONOLOGIA

AGENDA

   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).
 PIB de la zona de l’euro (2T).
 PIB dels EUA (2T).
 Avanç IPC (juliol).
 Balança de pagaments (maig).

  
   2 Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (juliol).
   5 Índex de producció industrial (juny).
15 PIB del Japó (2T).
18 Crèdits, dipòsits i taxa de morositat (juny).
19  Comerç exterior (juny).
25  Comptabilitat nacional trimestral (2T).
30  Avanç IPC (agost).
 Índex de sentiment econòmic de la zona de l’euro (agost).
31  Balança de pagaments (juny).
 Execució pressupostària de l’Estat (juliol).

juLioL 2016 AGoST 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.

juNY 2016

23  El Regne Unit vota sortir de la UE i es desencadenen fortes turbulències als mercats internacionals.
26  Se celebren eleccions generals anticipades a Espanya.
29  El BCE restitueix l’elegibilitat del deute públic grec com a garantia en les operacions regulars de finançament del banc central i 

reconeix el compromís del Govern grec per aplicar les mesures d’ajust acordades.
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suficient per evitar un impacte generalitzat en el creixe-
ment europeu i mundial. En particular, es preveu que el 
Regne Unit pateixi una caiguda del PIB, ja que l’elevada in -
certesa regnant frenarà les decisions d’inversió i de con-
sum. Serà, però, una recessió transitòria, que s’anirà esvaint 
a mesura que comencin les negociacions, previsiblement 
al final del 2016. Per a la zona de l’euro en conjunt, l’efecte 
previst serà una desacceleració moderada del creixement, 
i, a la resta del globus, l’efecte encara serà menor (moderat 
per als EUA, que no deixa de tenir vincles amb la UE força 
es  trets; mínim o nul per a la resta d’economies). Així mateix, 
l’impacte serà reduït en termes generals pel moment eco -
nò  mic raonablement benigne en què es produeix el xoc 
d’incertesa. Els indicadors disponibles confirmen que l’e  co-
 no  mia mundial continua accelerant el ritme en el 2T, en 
especial a Europa i als EUA, però també a molts emergents. 
Un element addicional que jugarà a favor és que les condi-
cions monetàries continuen sent acomodatícies i que s’es -
pe  ra que, en els propers mesos, els bancs centrals ajornin 
qualsevol mesura de restricció monetària. A més a més, els 
banquers centrals han reiterat la seva disposició a proveir 
la liquiditat que les entitats de crèdit puguin demandar en 
moments d’incertesa financera.

En aquest context, Espanya no s’hauria de veure gaire 
afectada. Fora del turisme (el 23% dels nostres turistes són 
britànics), els vincles directes amb el Regne Unit no són 
excessius. A més a més, en els últims mesos, l’activitat  
ha mostrat una notable inèrcia de creixement, que, si es 
manté, pot propiciar, probablement, una revisió positiva 
de la previsió d’avanç del PIB del 2016 considerada per  
CaixaBank Research (recordem, augment del PIB del 2,8%). 
Ara, l’efecte del brexit neutralitza aquest biaix alcista de 
l’esce  na  ri per al 2016 i justifica una mínima revisió a la 
baixa del creixement esperat el 2017, del 2,4% al 2,2%. En 
definitiva, l’economia espanyola exemplifica com poques 
la fortuna d’estar en bona disposició per capejar el tempo-
ral d’in  cer  te  sa, ja que es troba en una conjuntura ma  cro -
econòmica favorable. És una tasca del futur Govern treba-
llar perquè els xocs que es puguin produir en el futur 
tam  bé trobin la nostra economia en una posició còmoda 
per afrontar-los.

El brexit obre la porta a una nova etapa de volatilitat fi 
nancera. L’evolució de les cotitzacions dels actius de risc 
du  rant el 2T ha tingut dues fases molt contrastades. Fins al 
final de maig, es va perllongar el procés de recuperació 
dels preus iniciat al febrer. Malgrat que no es va tractar 
d’una expansió gaire dinàmica, ni sense vaivens, la tendèn-
cia de fons era la de tancar clarament l’episodi de forta vo -
la  tilitat del primer mes i mig d’enguany. Però, des del co -
mençament de juny, el mercat va començar a alimentar els 
dubtes sobre la seva direcció futura. Sobre l’ànim dels 
inversors pesava, en particular, una conjunció de cites im -
portants al juny (les reunions de l’OPEP i de la Reserva Fe -
deral, les eleccions espanyoles i, en especial, el transcen-
dental referèndum sobre la permanència del Regne Unit a 
la UE), la qual cosa justificava esperar abans de prendre 
decisions financeres. A mesura que s’anaven superant els 
diferents esdeveniments, la confiança inversora retornava 
de forma progressiva. En aquesta tessitura, el resultat favo-
rable al brexit va sorprendre els inversors i es va saldar amb 
fortes caigudes a les borses i als actius de risc i amb un flux 
de capitals cap als valors refugi. A partir d’aquesta situació, 
què cal esperar?

L’impacte econòmic final del brexit dependrà, en gran 
part, de la resposta en clau política. Hi ha tres grans àm -
bits polítics que condicionaran els efectes econòmics del 
brexit. El primer és el de les relacions entre la Unió (i la zona 
de l’euro) i el Regne Unit. L’escenari més favorable, també el 
més lògic, és que es trobi un punt de trobada entre una po -
sició de duresa comunitària, per dissuadir els possibles pro-
cessos d’emulació en altres socis europeus, i una posició de 
«divorci de vellut» excessivament favorable per als brità-
nics. Probablement, aquest equilibri anirà acompanyat 
d’un reforç del compromís amb el projecte europeu i amb 
la moneda única. El segon és la cristal·lització de les opcions 
populistes i euroescèptiques. El referèndum sobre la refor-
ma constitucional italiana de l’octubre i les eleccions legis-
latives de França i d’Alemanya el 2017 confirmaran, segons 
el nostre parer, que el pes d’aquestes opcions es mantindrà 
limitat. Finalment, el tercer front polític és l’intern del Reg-
ne Unit. El relleu anunciat del primer ministre, cap a l’oc  tu -
bre, i la posició escocesa, notòriament oposada al brexit, 
afebleixen la governabilitat del país i augmenten la pressió 
per assolir un acord que no representi una ruptura radical 
amb l’statu quo actual.

El regne unit caurà en recessió, però el creixement glo
bal aguantarà el cop. Des de CaixaBank Research, s’espera 
que, en els tres àmbits anteriors, s’assoleixi un equilibri 

Panorama després del brexit
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Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari 

Economia internacional

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

CREIXEMENT DEL PIB

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

Països desenvolupats 1,8 1,9 1,7 1,7 1,8 1,7 1,6 1,7 1,7 1,7

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

Zona de l’euro 0,9 1,6 1,4 1,3 1,7 1,6 1,4 1,1 0,9 1,1

Alemanya 1,6 1,4 1,5 1,4 1,6 1,5 1,4 1,5 1,2 1,3

França 0,7 1,2 1,3 1,0 1,4 1,6 1,2 1,0 0,7 0,9

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

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

Japó –0,1 0,6 0,6 0,9 0,0 0,8 0,6 1,2 1,0 0,9

Regne Unit 2,9 2,3 1,1 0,0 2,0 1,6 0,7 0,0 –0,4 –0,6

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

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

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

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

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

Mèxic 2,2 2,5 2,7 3,2 2,6 2,6 2,7 2,9 3,2 3,2

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

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

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

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

Sud-àfrica 1,7 1,2 0,5 1,3 –0,5 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2

INFLACIÓ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Regne Unit 1,5 0,0 0,7 2,1 0,3 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0

Països emergents 4,7 4,7 5,6 5,8 5,8 5,7 5,5 5,5 5,8 5,9

Xina 2,0 1,4 2,0 2,1 2,1 2,1 1,7 2,1 1,6 2,1

Índia 6,6 4,9 5,3 5,4 5,3 5,5 5,3 5,3 6,3 5,7

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

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

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

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

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

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

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

Sud-àfrica 6,1 4,6 6,8 6,3 6,5 6,3 6,6 7,7 7,0 6,2

Nota: 1. Dades anuals representen any fiscal. 

  Previsions
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Economia espanyola

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

Agregats macroeconòmics

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

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

Formació bruta de capital fix 3,5 6,4 3,4 2,9 5,2 3,5 2,6 2,1 2,6 2,7

Béns d’equipament 10,7 10,1 5,9 2,5 9,8 6,7 4,3 3,0 2,3 2,1

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

Demanda nacional (contr. Δ PIB) 1,6 3,7 3,0 2,0 3,8 3,3 2,6 2,5 1,9 1,9

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

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

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

Altres variables

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

Taxa d’atur (% pobl. activa) 24,4 22,1 20,0 18,7 21,0 20,0 19,3 19,5 19,8 18,7

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

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

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

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

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 0,52 1,06 0,50 0,50 0,50 0,58 0,83 1,00

Líbor 3 mesos 0,23 0,32 0,70 1,31 0,62 0,64 0,72 0,82 0,99 1,20

Líbor 12 mesos 0,56 0,79 1,25 1,69 1,17 1,25 1,27 1,29 1,42 1,60

Deute públic a 2 anys 0,44 0,67 0,82 1,58 0,85 0,77 0,75 0,89 1,17 1,45

Deute públic a 10 anys 2,53 2,13 1,81 2,44 1,92 1,75 1,70 1,88 2,10 2,33

Euro

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

Euríbor 3 mesos 0,21 –0,02 –0,24 –0,14 –0,19 –0,26 –0,26 –0,26 –0,25 –0,18

Euríbor 12 mesos 0,48 0,17 –0,01 0,13 0,01 –0,02 –0,02 –0,02 0,00 0,07

Deute públic a 2 anys (Alemanya) 0,05 –0,24 –0,49 –0,14 –0,46 –0,52 –0,54 –0,45 –0,37 –0,25

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 1,23 0,53 0,17 1,00 0,30 0,12 0,06 0,19 0,40 0,80

TIPUS DE CANVI

$/€ 1,33 1,11 1,11 1,07 1,10 1,13 1,11 1,09 1,06 1,07

¥/€ 140,42 134,35 121,84 123,65 127,28 122,22 119,03 118,82 121,06 123,85

£/€ 0,81 0,73 0,81 0,79 0,77 0,79 0,84 0,84 0,82 0,80

PETROLI

Brent ($/barril) 99,45 53,61 46,72 65,58 35,72 47,29 50,60 53,26 58,49 64,39

Brent (€/barril) 74,54 48,30 42,52 61,23 32,38 41,90 46,01 49,79 55,08 60,31

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

  Previsions



6  

JULIOL-AGOST 2016

MERCATS FINANCERS 07

CONJUNTURA • El brexit sacseja  
els mercats i provoca la recerca  
de refugi

El referèndum sobre el brexit va truncar l’evolució dels mer
cats en un mes en què duia un bon rumb. Els primers com-
passos del juny van donar continuïtat al rally del mes anterior. 
A mesura que els dubtes sobre l’entorn global van perdre for-
ça, la renovada apetència pel risc va propiciar una certa recu-
peració als mercats. No obstant això, aquesta tendència es va 
truncar cap a la meitat del mes per la tensió creixent generada 
pel referèndum sobre el brexit. Quatre dels principals bancs 
entrals (la Fed, el Banc del Japó, el Banc d’Anglaterra i el Banc 
Nacional Suís) van mantenir la política monetària sense canvis 
davant la situació del mercat. Finalment, l’opció de sortir de la 
UE va guanyar la votació per un marge estret, la qual cosa va 
provocar una forta depreciació de la lliura esterlina i una fugi-
da generalitzada als mercats globals, des dels actius de risc als 
actius més segurs. La majoria de borses van tancar el mes en 
negatiu, i l’MSCI World va recular l’1,1%. L’Eurostoxx va patir 
més i va caure el 5,8% al juny. Els mercats emergents, però, es 
van comportar millor i van apuntar pujades del 4,1%. La renda 
fixa corporativa global també es va revalorar l’1,8% en la cate-
goria d’inversió i el 0,6% en la d’especulació. D’altra banda, el 
preu del cru va perllongar la tendència alcista i es va situar el 
33% per damunt del començament de l’any. En aquest con-
text d’inestabilitat i d’incertesa, s’ha reforçat l’expectativa que 
les polítiques laxes de la Fed i del BCE s’allarguin encara més 
en el temps.

El sí al brexit va sorprendre els inversors i va provocar un 
«divendres negre», que ha deixat un rastre d’incertesa. Des 
de mitjan mes, els mercats van patir els efectes de la incertesa 
generada pel referèndum. Les borses europees van viure diver-
ses jornades de caigudes al voltant del 2%, seguides de pujades 
de més del 3% en funció dels sondejos que s’anaven publicant. 
La lliura esterlina, que va arribar a acumular una depreciació del 
3,2% enfront de l’euro des del començament del mes, va repun-
tar en els dies previs a la votació (amb una volatilitat implícita 
en nivells de la crisi del 2008). Però el divendres 24 de juny, des-
prés de la votació, la lliura va caure el 8% enfront del dòlar i el 
7,5% enfront de l’euro. Els mercats internacionals també van 
patir un fort revés, especialment intens a les places europees 
(FTSE: –4,2%, Eurostoxx 50: –8,9%, DAX: –7,1%, MIB Itàlia: 
–10,9%, Ibex 35: –12,5%) i, en particular, al sector bancari euro-
peu, que es va enfonsar el 18%. Una de les conseqüències pre-
visibles d’aquest entorn inestable ha estat la recerca d’actius 
segurs, que, afegida a les decisions dels bancs centrals, va 
empènyer la rendibilitat del deute alemany a mínims històrics. 
La TIR del bo del Govern alemany a 10 anys va entrar en territo-
ri negatiu per primera vegada en la seva història cap a la meitat 
del mes i, després del referèndum, va baixar 20 p. b., fins al 
–0,11%. Això va propiciar l’increment de les primes de risc pe -
rifèriques, que, al final del mes, es van situar al voltant dels  
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130 p. b. i dels 140 p. b. a Espanya i a Itàlia, respectivament, i es 
van apropar als 310 p. b. a Portugal. Els tipus del mercat mone-
tari també van registrar descensos. Per la seva banda, l’or va 
pujar el 8,8% i acumula ja un ascens del 25% des de l’inici de 
l’any. En les properes setmanes, és previsible que es mantingui 
una volatilitat elevada i una aversió alta al risc als mercats finan-
cers, mentre esperen que es defineixin pautes clares sobre la 
futura relació entre el Regne Unit i la UE.

En aquest context de turbulències, és probable que la Fed 
ajorni uns mesos la següent pujada de tipus. En la reunió del 
Comitè Federal de Mercat Obert (FOMC, per les sigles en 
anglès) del 15 de juny, la Fed va decidir mantenir el tipus oficial 
en el 0,25%-0,50%, tal com estava previst. En els dies previs a la 
reunió, i atesa la volatilitat de mercat, els contractes de futurs 
sobre els tipus d’interès ja havien eliminat qualsevol expectati-
va d’una pujada de tipus al juny. La nota del FOMC va constatar 
que, malgrat la intensificació de l’activitat econòmica, alguns 
indicadors econòmics no han estat concloents a favor d’una 
pujada de tipus. Les previsions publicades per la Fed després 
de la reunió anticipaven que el fed funds rate acabaria el 2016 
en el 0,75%-1,0%, la qual cosa implicaria dues pujades d’un 
quart de punt cadascuna aquest any. Després del brexit, però, 
els contractes de futurs assignen el 12,5% de probabilitat a una 
pujada al març del 2017. En qualsevol cas, la Fed va rebaixar les 
previsions de tipus per al 2017 i el 2018 (de l’1,9% a l’1,6% i del 
3,0% al 2,4%, respectivament), així com el nivell a llarg termini 
(del 3,3% al 3,0%). De les previsions macroeconòmiques, cal 
destacar, també, la lleugera revisió a la baixa del creixement 
tendencial del PIB, que se situa en el 2% d’ara endavant. Inicial-
ment, els rendiments del deute públic nord-americà van baixar 
lleugerament, tant en venciments curts com llargs, i van aca-
bar el mes en el 0,6% i en l’1,47%, respectivament, arrossegats, 
també, per la votació britànica, amb una caiguda de 25 p. b. i 
de 30 p. b. el 24 de juny.

El bCE inaugura el programa de compra de bons corporatius 
(CbPP), que ja ha produït alguns efectes esperats. El 8 de 
juny, el BCE va iniciar el programa de compra de bons corpora-
tius, que inclou bons corporatius emesos en euros i amb qua-
lificació d’inversió. L’impacte des del tret de sortida és difícil de 
mesurar, ja que ha coincidit en el temps amb el començament 
de les tensions pel referèndum britànic. En realitat, però, els 
seus efectes ja es van començar a notar des de l’anunci del 
mes de març. De llavors ençà, la TIR mitjana de l’índex Invest -
ment Grade European Corporate Bond (publicat per Bloom-
berg) ha baixat més de 35 p. b. i el volum d’emissions manté 
una tendència a l’alça. Malgrat la caiguda de les yields corpora-
tives, l’spread enfront del deute públic alemany s’ha mantin-
gut relativament pla pel notable descens de la rendibilitat del 
bund .  D’altra banda, malgrat que el deute qualificat 
d’especulatiu (high yield) no entra en l’àmbit del programa de 
compres del BCE, també s’ha beneficiat indirectament 
d’aquest programa –mitjançant una recomposició de les car-
teres d’inversió– i ha seguit la mateixa dinàmica de descens 
que els bons amb grau d’inversió.
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La renda variable internacional pateix la incertesa provoca
da pel brexit i salda el mes en negatiu. A priori, semblava que 
els actius de risc britànics haurien d’haver estat els més vulne-
rables a la tensa operativa de les jornades prèvies a la votació 
sobre el brexit (va registrar una caiguda del 5% en 3 dies), però, 
de fet, va ser l’índex europeu el que va cedir més davant la 
pressió d’aquestes sessions (Eurostoxx: –6,3%). El mateix mis-
satge s’obté de la volatilitat implícita dels índexs europeus, 
que va exhibir un repunt màxim en el mes proper al 70% (V2X 
Index per a Europa i VFTSE Index per al Regne Unit), mentre 
que la borsa nord-americana ho va fer el 49% (VIX Index). En 
el còmput global del mes, i amb el repunt dels últims dies, 
després d’afluixar els dubtes pel brexit, els principals índexs 
nord-americans van acabar en pla (S&P 500: +0,25%) i els 
europeus van perdre el 6%. Així i tot, l’acumulat de l’any passa 
a dibuixar un panorama amb descensos que van del 2% del 
Nasdaq al 5% de l’Stoxx 600 Europe o al 19,5% del Nikkei. 
Aquesta evolució ha rebaixat encara més les valoracions rela-
tives de la borsa europea enfront de la nord-americana: la 
ràtio CAPE (PER ajustat pel cicle, per les sigles en anglès) se 
situa per damunt de 16 a Europa i de 25 als EUA, i la ràtio del 
preu de mercat sobre valor comptable (Price to Book) és 1,38 a 
Europa i 2,80 als EUA.

Els mercats emergents i les primeres matèries capegen el 
temporal enmig de perspectivesd’inestabilitat. En aquest 
context de pèrdues en el compte total del 2016, cal destacar 
l’excepció dels mercats emergents, que van apuntar guanys 
per damunt del 6,5% (MSCI Emerging Markets Index) al juny, 
malgrat que també van caure amb força en els últims dies del 
mes. El seu avanç s’explica per les millores en el marc 
macroeconòmic observades al començament del mes. A 
l’absència de notícies negatives de la Xina, cal afegir el suport 
que les primeres matèries donen a la tendència positiva. El 
preu del petroli suma un increment del 33% el 2016, i, de 
manera similar, el coure i el mineral de ferro van repuntar al 
final del mes i van acumular el 2% i el 23% de pujada el 2016, 
respectivament. A més a més, el PMI avançat del G3 per al juny 
(EUA, zona de l’euro i Japó) mostrava signes de millora. En 
qualsevol cas, a mitjà termini, es mantenen els focus d’atenció 
al sector bancari xinès (principalment, pels problemes de qua-
litat dels actius a causa de l’alt nivell d’endeutament) i en 
l’augment dels impagaments al mercat de deute corporatiu, la 
meitat dels quals procedeixen d’empreses estatals. A curt ter-
mini, l’evolució dels actius dels països emergents estarà condi-
cionada pels efectes del brexit sobre l’aversió al risc i sobre les 
perspectives o els dubtes sobre el creixement global. És molt 
probable que la volatilitat sigui protagonista als mercats fins 
que no disminueixi la incertesa.
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En els últims mesos, diversos països europeus han emès 
bons a ultrallarg termini, és a dir, amb un venciment supe-
rior a 30 anys. Des del començament del 2016, França, Bèl-
gica i Espanya han col·locat títols a 50 anys i Irlanda i Bèlgi-
ca han emès bons a 100 anys.

L’emissió de bons a ultrallarg termini no és una pràctica 
nova al mercat de renda fixa ni està reservada als emissors 
sobirans: al començament dels anys noranta, grans empre-
ses nord-americanes, com Disney o Coca-Cola, van emetre 
deute a 100 anys i, més recentment, Petrobras o la france-
sa EDF s’han unit al club dels emissors de bons centenaris. 
No obstant això, des de la meitat dels anys 2000, hi ha ha -
gut un augment significatiu d’aquest tipus d’emissions, el 
nombre mitjà anual de les quals va passar de gairebé 25 
als anys noranta a més de 54 entre el 2006 i el 2015.

Des del punt de vista de l’emissor, col·locar referències a 
molt llarg termini té un avantatge evident: en disminuir 
la proporció de deute amb un venciment a curt termini, 
permet reduir el risc de refinançament. A més a més, en 
el con  text actual de rendibilitats en mínims històrics i de 
primes de termini molt reduïdes (situació que es reflec-
teix en l’aplanament de la corba de tipus d’interès), el fi -
nan  çament a molt llarg termini comporta per a l’emissor 
un cost addicional relativament modest. Per exemple, la 
col·locació de bons a 50 anys per 3.000 milions d’euros al 
maig per part d’Espanya va implicar un cost (TIR) del 
3,4% anual, no  més 51 p. b. més que el cost de finança-
ment a 30 anys.

Des del punt de vista de l’inversor, comprar un bo amb un 
venciment que supera l’esperança de vida als països més 
avançats pot semblar, a priori, estrany. Però el deute a 50 o 
a 100 anys dóna més rendibilitat que els bons a 30 sense 
que augmenti de manera significativa el risc de tipus d’in-
 te  rès, és a dir, el risc que implica una variació de la TIR so -
bre el preu del bo. Això és degut al menor impacte que té 
un canvi del tipus d’interès sobre el preu d’un bo de més 
de 30 anys (vegeu el segon gràfic). Així, davant un nivell 
d’in  certesa i un risc de tipus d’interès similars, les referèn-
cies a ultrallarg termini tenen una rendibilitat més atracti-
va que les de 30 anys.

La demanda recent i relativament elevada d’aquests bons 
respon també a factors conjunturals. En un entorn de ti -
pus molt baixos, allargar els terminis d’una inversió és una 
de les estratègies per aconseguir una major rendibilitat. 
Per a alguns inversors, com les asseguradores o els fons de 
pensions, per qüestions reguladores aquesta es   tra  tègia és 
preferible a invertir en deute amb menor qualificació cre-
ditícia. Així mateix, el posicionament dels inversors que 
anticipen una possible ampliació del ventall dels bons ele-
gibles als programes de compra d’actius del BCE contri-

bueix, tot i que de forma probablement marginal, a incre-
mentar la demanda de bons amb un termini superior a  
30 anys.

L’emissió de bons a ultrallarg termini s’emmarca dins una 
tendència més general d’allargament dels terminis d’e -
mis  sió del deute. Segons l’índex Bloomberg dels bons so -
birans de la zona de l’euro, la mitjana ponderada del ven-
ciment dels bons dels països de la unió monetària va 
pas  sar de sis anys i mig el 2010 a més de nou en l’actualitat. 
I, en altres segments del mercat de renda fixa, com el deu-
te corporatiu o el deute emès en dòlars, també s’observa 
el mateix patró. La prolongació de l’entorn de tipus 
d’interès molt baixos hauria de continuar donant su  port a 
aquestes tendències, que fins i tot es podrien intensificar 
amb l’inici de les compres de bons corporatius del BCE al 
començament de juny.

FOCUS • Deute a ultrallarg termini: l’arbre que oculta el bosc
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En els últims anys, han abundat les recomanacions de 
compra de borsa europea, amb l’argument que el seu 
potencial alcista és major que el de la borsa nord-ameri-
cana. Al mateix temps, no han escassejat els avisos de 
l’en  cariment de la renda variable als EUA. No obstant 
això, les accions europees no han aconseguit seguir el rit-
 me de les nord-americanes.

Els principals índexs borsaris a banda i banda de l’Atlàntic, 
l’S&P 500 i l’Eurostoxx, han mostrat un tarannà clarament 
diferent des del començament del 2010 fins a la meitat de 
juny del 2016. En aquest període, l’S&P 500 ha pujat el 
117,7%, mentre que l’Eurostoxx només s’ha revalorat el 
49,3%. La correlació entre els rendiments mensuals du -
rant aquest període continua sent alta (el 80%), tot i que 
ha estat per sota del nivell registrat el 2000-2009 (el 87%). 
Amb el rally del començament del 2015, els actius euro-
peus van tancar una part de la bretxa de rendibilitat, però 
les caigudes de l’estiu del 2015 i del començament d’en-
gua  ny han castigat més les borses del Vell Continent. Cal 
tenir en compte que aquestes xifres fan referència als 
índexs total return, que inclouen el pagament de divi-
dends. Sense tenir en compte els dividends, el resultat 
d’Europa encara seria pitjor, perquè reparteix un major 
per  centatge de beneficis (el 61,1%, en relació amb el 41% 
dels EUA), i el rendiment per dividends és superior (del 
3,7%, en relació amb el 2,0%).

Els fonaments econòmics són probablement el principal 
factor que pot explicar la divergència entre les dues bor-
ses. El creixement mitjà del PIB de la zona de l’euro des 
del 2010 ha estat del 0,9% anual, mentre que el dels EUA 
ha estat del 2,1%. Això té un reflex directe en el benefici 
per acció (BPA) de les companyies, que, per al mateix 
període, ha crescut, de mitjana, el 9,4% anual als EUA i el 
2,9% a la zona de l’euro. No menys important ha estat 
l’efecte de les respectives polítiques monetàries. Tant en 
l’expansió del balanç com en la baixada del tipus d’interès, 
la Reserva Federal (Fed) ha actuat més de pressa i de 
manera més agressiva que el BCE, la qual cosa ha benefi-
ciat la renda variable nord-americana. A més a més, la 
zona de l’euro ha hagut de bregar amb importants episo-
dis locals d’aversió al risc, com la crisi del deute sobirà i, 
més recentment, el referèndum sobre el brexit.

D’altra banda, analitzant el comportament sectorial dels 
dos mercats, també s’observa un patró clar. Com s’aprecia 
a la taula adjunta, Europa ha perdut la batalla amb els 
EUA en tots els sectors. Les seccions relacionades amb el 
consum, la salut o les tecnologies han obtingut bons 
resultats, malgrat que, de tota manera, per sota dels sec-
tors homòlegs nord-americans. A l’altra cara de la mone-

FOCUS • La borsa europea enfront de la nord-americana: 
mind the gap
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da, se situen el sector financer, el de telecomunicacions i 
el de les utilities, amb rendiments notablement inferiors 
als corresponents al mercat nord-americà.

El funcionament fluix de la borsa europea ha situat les se -
ves mètriques de valoració en nivells relativament atrac-
tius (PER zona de l’euro: 16,3; PER EUA: 25,8, a 15 de juny), 
que, a llarg termini, permeten un major recorregut alcis-
ta. De fet, els analistes pronostiquen un fort increment 
dels beneficis el 2016, tot i que, històricament, solen tenir 
un cert biaix optimista. No obstant això, tot plegat depen-
drà, en gran part, de la repercussió del brexit, de la forta-
lesa del projecte polític europeu, de la implementació 
eficaç de les reformes estructurals i de la regulació en 
sectors clau.

Rendibilitat de la borsa per sectors
Rendibilitat mitjana anualitzada des del 2010 (%)

Sector EUA Zona de l’euro

Energia 4,3% 2,4%

Materials 8,9% 4,8%

Indústria 13,9% 8,7%

Consum discrecional 17,9% 13,2%

Consum no discrecional 14,4% 12,9%

Salut 15,6% 11,4%

Financer 9,3% –1,0%

Tecnologies de la informació 12,2% 10,1%

Telecomunicacions 12,1% 1,9%

Utilities 12,1% –6,4%

Índex general 12,3% 5,6%

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Bloomberg.
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Tipus d’interès (%)

30-juny 31-maig 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 –0,29 –0,26 –3 –15,5 –27,2

Euríbor 12 mesos –0,05 –0,02 –3 –11,0 –21,4

Deute públic a 1 any (Alemanya) –0,62 –0,53 –9 –24,2 –38,4

Deute públic a 2 anys (Alemanya) –0,66 –0,51 –15 –31,5 –43,3

Deute públic a 10 anys (Alemanya) –0,13 0,14 –27 –75,9 –89,4

Deute públic a 10 anys (Espanya) 1,16 1,47 –31 –61,1 –114,1

Diferencial de deute públic a 10 anys (p. b.) 1 129 133 –4 15,1 –24,4

EUA

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

Líbor 3 mesos 0,63 0,69 –6 1,2 34,2

Líbor 12 mesos 1,21 1,34 –13 3,2 43,9

Deute públic a 1 any 0,43 0,67 –24 –16,7 16,5

Deute públic a 2 anys 0,58 0,88 –30 –46,8 –6,3

Deute públic a 10 anys 1,47 1,85 –38 –79,9 –88,3

Spreads de deute corporatiu (p. b.)

30-juny 31-maig Variació mensual  
(p b.)

Variació acum.  
el 2016 (p. b.)

Variació interanual 
(p. b.)

Itraxx Corporatiu 84 72 12 6,7 9,2

Itraxx Financer Sènior 112 90 22 35,2 22,2

Itraxx Financer Subordinat 233 194 40 77,6 54,1

Tipus de canvi

30-juny 31-maig Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2016 (%)

Variació interanual  
(%)

$/€ 1,111 1,113 –0,2 2,2 –0,4

¥/€ 114,610 123,250 –7,0 –12,3 –16,1

£/€ 0,834 0,769 8,6 13,2 17,6

¥/$ 103,200 110,730 –6,8 –14,2 –15,8

Primeres matèries 

30-juny 31-maig Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2016 (%)

Variació interanual  
(%)

Índex CRB de primeres matèries 401,2 412,3 –2,7 7,1 –5,9

Brent ($/barril) 48,4 48,3 0,2 35,4 –21,1

Or ($/unça) 1.322,2 1.215,3 8,8 24,6 12,8

Renda variable

30-juny 31-maig Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2016 (%)

Variació interanual  
(%)

S&P 500 (EUA) 2.098,9 2.097,0 0,1 2,7 1,7

Eurostoxx 50 (zona de l’euro) 2.864,7 3.063,5 –6,5 –12,3 –16,3

Ibex 35 (Espanya) 8.163,3 9.034,0 –9,6 –14,5 –24,2

Nikkei 225 (Japó) 15.575,9 17.235,0 –9,6 –18,2 –23,0

MSCI emergents 834,1 807,5 3,3 5,0 –14,2

Nasdaq (EUA) 4.842,7 4.948,1 –2,1 –3,3 –2,9

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

PRINCIPALS INDICADORS
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CONJUNTURA • Avanços 
significatius de l’economia  
global malgrat els riscos  
derivats del brexit 

El brexit impactarà negativament en el creixement mundial, 
to i que ho farà molt lleugerament. Així, les previsions de 
CaixaBank Research encara situen l’avanç econòmic global en 
el 3,2% el 2016, lleugerament per damunt del 3,1% del 2015, i 
en el 3,5% el 2017. Les repercussions de la decisió del Regne 
Unit de sortir de la UE es concentraran, sobretot, al país mateix. 
Així i tot, tenint en compte la rellevància econòmica del Regne 
Unit i el seu grau d’integració econòmica, comercial i financera, 
cal esperar que aquestes repercussions es facin notar més 
enllà de les seves fronteres, en especial a la resta de països de 
la UE. En l’àmbit financer, l’aversió al risc i la volatilitat es man-
tindran elevades durant setmanes, mentre no s’esvaeixin els 
dub  tes sobre el procés de sortida. En aquest sentit, les actua-
cions dels diferents bancs centrals seran clau per mitigar els 
efectes del brexit. Més enllà d’un probable descens del tipus 
d’interès de referència al Regne Unit i d’una acceleració en el 
ritme de compres d’actius per part del BCE, la Reserva Federal 
(Fed) podria optar per ajornar una mica més la propera pujada 
del fed funds.

ESTATS UNITS

La Fed: d’escalfar motors per a la segona pujada a punt mort. 
Sens dubte, la sorpresa del referèndum del Regne Unit, afegida 
al to marcadament més dovish de l’acta de la reunió del juny, 
pesarà en les decisions que prengui la Fed nord-americana en 
els propers mesos. Les veus més decidides sobre la necessitat 
de mantenir el procés de normalització monetària que es van 
sentir en la reunió de l’abril segurament se sentiran menys en 
les següents reunions. En aquest context, és molt probable que 
la segona pujada de tipus s’ajorni fins al desembre del 2016, 
segons les previsions de CaixaBank Research, amb la confirma-
ció de la solidesa de l’economia dels EUA i a mesura que vagin 
remetent els riscos de cua globals. Així mateix, esperem que el 
ritme al qual la Fed normalitzarà la política monetària sigui una 
mica més gradual, amb pujades de 75 p. b. el 2017 i el 2018 (en 
lloc dels 100 p. b. que contemplava l’escenari de previsions 
anterior), com ho suggereixen les previsions del Comitè de 
Mercat Obert de la Fed del juny.

De tota manera, la recuperació de la inflació i la bona marxa 
del mercat laboral donaran suport al reinici de la pujada de 
tipus al final d’enguany. L’IPC general dels EUA va créixer 
l’1,0% interanual al maig, 1 dècima per sota del registre del mes 
anterior, i l’IPC subjacent va avançar el 2,2%, 1 dècima per 
damunt de l’abril. En termes intermensuals (amb la sèrie ajusta-
da estacionalment), tant l’IPC general com el subjacent van 
avançar un significatiu 0,2% intermensual. De nou, va destacar 
el sòlid avanç del component energètic (+1,2% intermensual). 
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En aquest sentit, s’espera que la inflació general repunti en els 
propers mesos (prop del 2,0% al desembre del 2016) per la 
recuperació del preu del petroli i per la robustesa del consum. 
Aquest repunt, afegit a la millora constant del mercat laboral, 
propiciarà que la Fed reprengui la pujada de tipus al final de 
l’any. I és que la sorpresa negativa del mercat laboral del maig 
(es van crear 38.000 llocs de treball, el registre més baix dels sis 
últims anys) va ser puntual. L’afectació que la vaga dels treba-
lladors d’una gran companyia de telecomunicacions pot haver 
tingut en l’estadística, la forta recuperació del mercat des del 
2009 (taxa d’atur del 4,7%) i els positius avanços salarials (el 
2,5% interanual) matisen la mala dada (vegeu el Focus «Radio-
grafia de la millora del mercat laboral als EUA», en aquest ma -
teix Informe Mensual).

L’expansió de l’economia nordamericana es manté ferma. 
Les dades d’activitat del 2T apunten a una acceleració del crei-
xement de la primera economia mundial. L’avanç de les vendes 
al detall i el fort registre al juny (98,0 punts, significativament 
per damunt de la mitjana històrica) de l’índex de confiança del 
consumidor, elaborat pel Conference Board, reflecteixen la 
millora del consum privat, que pesa prop del 70% del PIB. Així 
mateix, segons la tercera estimació elaborada pel Bureau of 
Eco  nomic Analysis (BEA), el PIB dels EUA va créixer el 0,3% in -
tertrimestral en el 1T (el 2,0% interanual) i va superar la primera 
i la segona estimació (el 0,1% i el 0,2%, respectivament). Mal-
grat aquesta revisió a l’alça del 1T, la previsió del còmput anual 
del 2016 es manté en el 2,0%, arran de la pressió a la baixa 
derivada del procés del brexit. De cara al 2017, la previsió de 
CaixaBank Research es rebaixa lleugerament (en 1 dècima), fins 
al 2,1% per aquest mateix factor.

JAPÓ

japó ajorna la pujada de l’iVA prevista per a l’abril del 2017 
(del 8% al 10%) fins a l’octubre del 2019, arran de la persistent 
feblesa de la demanda interna, de les tensions deflacionistes i 
dels dubtes sobre el creixement de la Xina. Aquest ajornament 
comporta una millora de les perspectives de creixement de l’e  -
co nomia nipona de cara al 2017 (ara en el +0,9%). En aquest 
con  text, el Banc del Japó no va moure fitxa en la reunió del juny 
(abans del referèndum del Regne Unit), tot i que és molt proba-
ble que la institució monetària opti per incrementar les com-
pres d’actius (ara en els 80 bilions de iens anuals) en la reunió 
de juliol, en especial després de les turbulències financeres pro-
vocades per la decisió del Regne Unit.

Persisteix la feblesa a l’economia japonesa. En particular, des-
taca la fragilitat de la demanda interna, afectada per les pobres 
expectatives econòmiques dels consumidors i dels empresaris 
davant la falta d’ambició reformadora del país. Així mateix, 
l’apreciació del ien pesa sobre el sector exterior. Així, al maig, 
les exportacions en termes nominals van caure l’11,3% inte-
ranual per la reculada de les vendes a la Xina, als països del sud-
est asiàtic i als EUA. En volums, també es va registrar una caigu-
da del 2,4% interanual, en especial per la disminució de les 
vendes als EUA.  
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EMERGENTS

Els indicadors d’activitat de la Xina s’estabilitzen al maig, 
però els focus de risc persisteixen. Malgrat que les exporta-
cions van tornar a recular (el –4,1% interanual), les importa-
cions van registrar una lleugera caiguda (del –0,4%) després de 
mesos de forts descensos (el –13%, de mitjana, entre el gener i 
l’abril), la qual cosa indica una estabilització de la demanda 
interna. Així mateix, la producció industrial va avançar el 6,0% 
interanual, resultat coherent amb el del mes anterior, i les ven-
des al detall van créixer el 10,0% interanual, sense mostrar ni 
una millora clara ni un deteriorament evident en relació amb el 
10,7% del 2015.

Preocupa l’elevat i creixent deute de la Xina, en especial el 
corporatiu. En particular, el nivell de deute total del país se 
situa al voltant del 250% del PIB (el 166% del PIB, el corpora-
tiu). En aquest àmbit, l’FMI assenyala tres accions que cal 
adoptar davant un augment tan rellevant del deute corpora-
tiu: actuar ràpidament i de manera efectiva, ocupar-se dels 
problemes dels creditors (bancs) i dels deutors (empreses) i 
solucionar els problemes de governança corporativa (de les 
empreses i dels bancs). Pel que fa a l’àmbit de la governança, 
l’experiència xinesa és evident. Entre el 2003 i el 2005, 
l’Executiu va sanejar una bona part dels grans bancs greument 
afectats per una elevada taxa de morositat provinent 
d’empreses majoritàriament estatals: en tres anys, es van 
invertir gairebé 130.000 milions de dòlars en la reestructura-
ció del sistema financer. Un decenni després, el problema es 
repeteix.

La capacitat de resposta dels emergents és variada. Malgrat 
el risc que representa el nivell de deute corporatiu a la Xina, és 
evident que les palanques de les quals disposa la segona 
potència econòmica mundial no són compartides per tots els 
emergents. Un nivell elevat de reserves (malgrat el descens 
dels últims mesos), un compte corrent amb superàvit i una 
inflació continguda són tres punts de suport importants per 
evitar els problemes. A l’Índia i a Mèxic, els desequilibris 
macroeconòmics i la capacitat de maniobra són raonables. A 
l’altre extrem, se situen el Brasil i Rússia, amb uns desequilibris 
difícils de corregir, en especial en la conjuntura recessiva en 
què es troben actualment.
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públic
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de canvi

Índia   –1,1    5,8 2,7–     61  
   elbixelF  

gestionat

Mèxic   –2,8    2,6 1,4–     51    elbixelF  

El Marroc   –1,4    1,6 3,4–     22  
    Peg 

compost

Xina     2,7 0,2  5,3–     03  
   ed adnaB  

fluctuació

Turquia   –4,4    6,6 4,1–    31   elbixelF 

Sud-àfrica   –4,4    6,2 1,4–     31  elbixelF  

Rússia   0,5      7,3 7,5–     62   Flexible

Brasil   –3,3    9,3   –10,3    20    Flexible

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Thomson Reuters Datastream.
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La taxa d’atur als EUA ha millorat sense pausa des que va 
assolir el 10% el 2009. Al maig, en concret, es va situar en 
el 4,7%, prop dels mínims assolits el 2005 i el 2006. Aquest 
registre, juntament amb unes dades de creació d’ocupació  
relativament febles, ha obert el debat sobre si el mercat 
laboral nord-americà es troba ja en plena ocupació. Un 
debat de summa importància, ja que en depèn, per exem-
ple, la urgència amb què la Fed ha d’apujar els tipus 
d’interès.

Per poder valorar millor les condicions en què es troba el 
mercat laboral nord-americà, tot seguit analitzem dos ele-
ments clau que, en els últims anys, han experimentat un 
canvi profund: la composició demogràfica de la força 
laboral i la taxa d’activitat.1

El canvi demogràfic és rellevant en la mesura que els di -
versos grups d’edat solen presentar taxes d’atur diferents. 
Així, els joves solen tenir una taxa d’atur més elevada que 
la població més gran. Per tant, atès que el pes relatiu dels 
diferents grups d’edat ha canviat en els últims anys (vegeu 
el primer gràfic), també ho podria haver fet la taxa d’atur 
d’equilibri.

Malgrat que aquesta hipòtesi és plausible, i sovint s’utilitza 
per argumentar que la taxa d’atur estructural és ara més 
baixa, l’envelliment de la població dels últims anys no té 
un impacte quantitativament gaire rellevant. Per exem-
ple, si els pesos relatius de les diferents grups fossin els 
ma  teixos que el 2005, la taxa d’atur només seria 1 dècima 
superior a l’observada en l’actualitat.

El segon factor que cal tenir en compte per valorar la taxa 
d’atur actual és la gran disminució de la taxa d’activitat, 
que ha passat del 66,0% el 2006 al 62,6% al maig del 2016. 
En aquest cas, l’impacte potencial sobre la taxa d’atur sí 
que podria ser quantitativament molt rellevant. Serveixi 
d’exemple que, si les persones que han abandonat el mer-
cat laboral s’haguessin mantingut en la població activa a 
la recerca d’una feina, la taxa d’atur seria del 6,5%, 1,8 p. p. 
superior a l’actual.

El fort descens de la taxa d’activitat ha obert un debat in -
tens sobre quina part dels que han abandonat el mercat 
la  boral hi tornaran a entrar a mesura que les condicions 
eco  nòmiques millorin i quina part es mantindrà fora de la 
població activa de manera estructural. Malgrat que no 
exis  teix un consens clar sobre quina part de la caiguda de 
la taxa d’activitat és estructural, diversos estudis estimen 
que se situa al voltant del 30%.2 Prenent com a vàlida 
aquesta estimació, podem refer l’exercici anterior afegint 
a la població activa només les persones que s’han desani-

mat i han abandonat de forma temporal la recerca activa 
de feina. En aquest cas, la taxa d’atur se situaria en un en -
ca  ra reduït 5,9%.

En definitiva, malgrat que hi ha diversos factors que mati-
sen la valoració del baix nivell en què es troba la taxa 
d’atur als EUA, el mercat laboral nord-americà es troba 
molt a prop de la plena ocupació. Cal esperar, per tant, 
que, en els propers mesos, les pressions salarials aniran 
augmentant, un element que, a més de les turbulentes 
condicions financeres internacionals, la Fed haurà de tenir 
molt present a l’hora de valorar l’oportunitat d’apujar els 
tipus d’interès.

FOCUS • Radiografia de la millora del mercat laboral als EUA
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1. La taxa d’activitat és la ràtio entre la població activa i la població més 
gran de 16 anys.

2. Vegeu Aaronson, Daniel, Luojia Hu, Arian Seifoddini i Daniel G. Sullivan, 
«Declining Labor Force Participation and its Implications for Unemploy-
ment and Employment Growth», Economic Perspectives, 38, núm. 4, 2014.
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Entre l’1 de juliol del 2014 i el 31 de desembre del 2015, les 
divises emergents van patir una forta correcció de les 
cotitzacions en relació amb el dòlar. El ruble va perdre el 
53% del seu valor; el real brasiler, el 45%; el peso colombià, 
el 41%; el peso argentí, el 37%, i el rand sud-africà, el 31%. 
Malgrat que aquestes són les cinc divises emergents que 
van registrar una depreciació més intensa, la tendència a 
la pèrdua de valor de les divises emergents ha estat gene-
ralitzada. Així, l’índex de J. P. Morgan de divises emergents 
(una cistella de 10 monedes de referència) mostra una 
reculada del 26% en aquest període, que, a més a més, ha 
anat acompanyada d’un augment de la volatilitat. Malgrat 
que, fins al juny d’enguany, el moviment s’ha revertit en 
part (la cistella esmentada s’ha apreciat el 4,1%), la volati-
litat continua sent elevada i falta molt per recuperar total-
ment el terreny perdut.

En aquest context, cal plantejar-se si, després d’aquests 
vaivens, les divises emergents són lluny, o no, del seu tipus 
de canvi d’equilibri (és a dir, el tipus de canvi que es corres-
pon amb la situació dels seus fonamentals en termes 
macroeconòmics). Si es comparen els tipus de canvi efec-
tius reals (TCER) més recents amb els d’equilibri que estima 
l’FMI, es constata que l’episodi esmentat ha situat gairebé 
totes les divises emergents en una situació de clara infrava-
loració.1 Així, la distància en relació amb el TCER d’equilibri 
és molt negativa (amb diferències de l’ordre del 30%) a 
Sud-àfrica, a Rússia, a Malàisia i a Mèxic, i una mica menys 
intensa al Brasil i a Polònia. En el sentit contrari, només 
estarien lleugerament sobrevalorats Turquia i l’Índia.

Partint d’aquesta situació, quina és la trajectòria que po -
drien seguir les divises emergents en els propers anys? 
Per afrontar aquesta qüestió, cal contemplar dos grups 
de factors que, previsiblement, incidiran en aquestes 
monedes, els pròpiament globals i els que tenen un 
caràcter idiosincràtic. Pel que fa als primers, en aquests 
moments, es po  den identificar tres grans condicionants 
que afecten el con  junt de les economies emergents. En 
primer lloc, les di  vises emergents es van veure afectades 
per les derivades financeres del brexit. En els dies poste-
riors al referèndum britànic, aquestes monedes han patit 
un procés de depreciació generalitzat, que ha tingut una 
intensitat especial en el cas del rand sud-africà, del zloty 
polonès, del forint hongarès, del peso argentí i del leu 
romanès.

Un segon condicionant global que opera des de fa temps, 
i que ho continuarà fent, és l’impacte sobre les divises 
emergents del procés de normalització de la política mo -

netària de la Reserva Federal (Fed). Durant l’etapa de 
depreciacions generalitzades de les divises emergents del 
2014-2015, alguns dels episodis més virulents de deprecia-
ció van coincidir amb moments en què el mercat des-
comptava pujades del tipus de referència nord-americà 
més properes en el temps. Però, a més d’actuar com a de -
tonant puntual, les expectatives de normalització mone-
tària nord-americana han estat un factor de pressió sobre 
les divises emergents força constant i que, previsiblement, 
s’intensificarà quan la inacció actual de la Fed doni pas, 
segurament cap al final d’enguany, al reinici del procés de 
pujada del tipus d’interès de referència.

Finalment, un tercer factor global que ha tendit a incre-
mentar la pressió depreciadora sobre les divises emer-
gents en els últims temps ha estat el de les decisions de 
devaluar el iuan, en especial quan han coincidit amb da -
des macroeconòmiques que suggerien que el procés de 
soft landing xinès podria estar basculant cap a una caigu-
da poc controlada de l’activitat. Com succeeix amb els al -
tres dos condicionants globals esmentats, creiem que el 
focus de risc xinès continuarà actiu en els propers mesos i 
llastarà la cotització de les monedes emergents.

La incidència concreta a nivell nacional d’aquests condi-
cionants globals es veurà intensificada o mitigada per la 
situació específica de cada emergent. En particular, es 
perceben dues vulnerabilitats rellevants: la presència de 
desequilibris macroeconòmics i la desconfiança d’origen 
polític que pateixen alguns d’aquests països. Pel que fa al 
primer d’aquests blocs de factors locals, el més preocu-
pant, per la seva naturalesa, és l’excessiva dependència 
del finançament exterior. En aquest sentit, destaca negati-
vament el dèficit per compte corrent que encara exhibei-
xen Turquia, Sud-àfrica i el Brasil, països on, addicional-
ment, la situació es complica amb una evolució dels preus 
clarament inflacionista. El Brasil, per acabar-ho d’adobar, 
afronta a més un desequilibri de les finances públiques 
alarmant. El focus de risc de naturalesa política és relle-
vant en països com Rússia (en aquest cas, de naturalesa 
geo  política) o el Brasil (per la seva recent dinàmica institu-
cional, que complica la governabilitat del país i la presa de 
decisions de política econòmica).

És poc versemblant que s’esvaeixi de forma nítida i ràpida 
la incertesa sobre el brexit, la Fed o la Xina. Tampoc no 
sembla elevada la capacitat dels emergents més fràgils de 
guanyar-se el dret a sortir de la zona de perill gràcies a 
ajustos macroeconòmics apreciables o a canvis en sentit 
favorable en la situació política. Tot plegat configura un 
context, per desgràcia, propici perquè es produeixin nous 
episodis de depreciació de les divises emergents, proba-
blement arran de dinàmiques relativament poc selectives 
d’augment de l’aversió global al risc.

FOCUS • Les divises emergents: on són i on van

1. El TCER és un índex que té en compte els tipus de canvis nominals bila-
terals i la variació relativa dels preus nacionals en relació amb el preu dels 
socis comercials, ponderat pel pes de cada soci comercial en el comerç 
internacional total del país en qüestió.
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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 4,1

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 –1,2 –1,4

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

Habitatges iniciats (milers) 1.001 1.108 1.156 1.156 1.135 1.146,7 1.167 1.164

Case-Shiller preu habitatge 2a mà (valor) 171 179 179 179 182 187 189 ...

Taxa d’atur (% pobl. activa) 6,2 5,3 5,4 5,2 5,0 4,9 5,0 4,7

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

Balança comercial 1 (% PIB) –2,9 –3,0 –3,0 –3,0 –3,0 –3,0 –3,6 ...

Preus

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

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

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 05/16

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 10,0

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

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

Sector exterior

Balança comercial 1 (valor) 383 595 537 570 595 595 606 599

Exportacions 6,0 –2,9 –2,9 –6,4 –5,2 –10,2 –2,5 –4,1

Importacions 0,4 –14,3 –13,5 –14,5 –11,8 –13,4 –10,9 –0,4

Preus

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

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

Renminbi per dòlar (valor) 6,2 6,3 6,2 6,3 6,4 6,5 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 05/16

Activitat

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

Confiança del consumidor (valor) 39,3 41,3 41,5 41,0 42,2 41,4 40,8 40,9

Producció industrial 2,1 –1,2 –0,8 –0,4 –1,1 –3,2 –1,7 –1,8

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 0,0

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 • Brexit: impacte fort 
al Regne Unit, més difús a la UE

La decisió de sortir de la uE per part del regne unit implica 
importants conseqüències polítiques. L’opció del brexit va 
guanyar en el referèndum del passat 23 de juny per un estret 
marge (el 52% vs. el 48%). De llavors ençà, s’ha instaurat una 
notable crisi política al país, que genera força incertesa. Una 
primera derivada política ha estat la dimissió del premier brità-
nic, David Cameron, efectiva a l’octubre, quan sigui nomenat 
un nou líder del partit conservador, que haurà de dirigir les 
negociacions amb la UE. Així mateix, Escòcia, on l’opció de que-
dar-se va guanyar la votació, es podria replantejar la seva rela-
ció amb la resta del país.

La negociació amb la uE, factor clau dels propers mesos. La 
UE ha comunicat la seva voluntat de negociar ràpidament els 
termes de la sortida del Regne Unit per no allargar la incertesa 
i intentar mantenir el país com un soci proper. La UE haurà de 
trobar en les negociacions un punt intermedi entre una posició 
de duresa, que eviti la possibilitat de noves consultes, i una 
d’acomodatícia, que minimitzi l’impacte sobre l’economia real. 
Els països membres s’enfronten, al mateix temps, a un difícil 
calendari polític (referèndum sobre la reforma constitucional 
italiana a l’octubre, eleccions legislatives a Alemanya i a França 
el 2017, etc.) i a un augment de la desafecció dels ciutadans 
europeus del projecte de la UE, amb el factor afegit d’un avanç 
dels partits euroescèptics i populistes. En una perspectiva tem-
poral més dilatada, la sortida del Regne Unit podria actuar com 
a catalitzador per reforçar el compromís amb el projecte euro-
peu i amb l’euro de la resta de països. Una possibilitat seria 
accentuar les diferents velocitats d’integració a Europa, amb 
una major intensitat a la zona de l’euro. No obstant això, la falta 
d’un lideratge fort a la UE i l’euroescepticisme creixent podrien 
fer descarrilar aquest escenari de major integració europea.

Apreciable impacte econòmic del brexit per al regne unit a 
curt termini. És probable que el Regne Unit caigui de manera 
imminent en recessió per l’elevada incertesa, que frenarà les 
decisions d’inversió, de contractació i de consum. La magnitud 
i la profunditat de la recessió dependran de com evolucioni la 
incertesa generada. Si augmenta, s’incrementarà la pressió per 
buscar una sortida que no sigui una ruptura radical amb la 
situació actual. Preveiem que l’economia començarà a norma-
litzar-se a mesura que s’iniciïn les negociacions amb la UE, pro-
bablement al final del 2016 o començament del 2017. Ara com 
ara, el Banc d’Anglaterra ha injectat liquiditat addicional i po -
dria retallar els tipus d’interès pròximament. A llarg termini, el 
cost del brexit dependrà, en gran part, de com s’articuli la nova 
relació amb la UE, en particular els acords comercials i de cir-
culació de persones, i amb altres països (per a més detalls, 
vegeu el Focus «Brexit: una aposta amb més costos que bene-
ficis», en l’IM05/2016). Les estimacions del cost en termes de 
nivell del PIB per part de diversos organismes fluctuen entre el 
–1% i el –10%.
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Les conseqüències econòmiques per a la resta de països mem
 bres haurien de ser moderades. El brexit tindrà un impacte 
directe (a través del canal comercial) sobre la resta de socis co -
munitaris, a causa de la recessió del Regne Unit, i un d’indirecte, 
pel repunt de la incertesa. No obstant això, l’efecte agregat 
hauria de ser modest, equivalent a unes poques dècimes per a 
la majoria de països. La repercussió en algunes economies, com 
Irlanda o els Països Baixos, serà major, a causa dels forts vincles 
d’aquests països amb el Regne Unit. El deteriorament ma  cro -
econòmic podria ser més intens si es degrada la cohesió políti-
ca al si de la UE, si les polítiques econòmiques (monetària, fis-
cal, etc.) perden efectivitat o si es materialitzen altres riscos 
ex  terns, tant geopolítics com econòmics.

L’economia de la zona de l’euro, en condicions de resistir el 
xoc. El context en què es produeix el xoc econòmic del brexit és, 
malgrat tot, relativament positiu. La zona de l’euro va sumar, en 
el 1T 2016, el tretzè trimestre consecutiu amb avanços del PIB 
(que han permès recuperar el nivell de PIB real previ a la crisi del 
2008). En concret, en el 1T, l’increment intertrimestral del PIB va 
ser del 0,6%, lleugerament superior en relació amb el 0,4% del 
4T 2015. A més del ritme d’activitat favorable, cal destacar 
l’equilibrada composició del creixement. La demanda interna 
va continuar sent la principal contribuïdora a la variació del PIB 
(+0,7 p. p.), en particular gràcies al consum privat (+0,3 p. p.), 
l’aportació del qual va augmentar. El consum públic i la inversió 
van contribuir, respectivament, amb +0,1 p. p. i +0,2 p. p. i, jun-
tament amb el consum privat, és probable que siguin els pilars 
del creixement de la zona de l’euro en els propers mesos. Atès el 
caràcter inercial que acostuma a exhibir la demanda interna, la 
seva fortalesa atorga un cert marge d’autonomia al cicle dels 
països de la moneda única en relació amb els canals econòmics 
més directes pels quals es transmetrà el brexit. Per la seva ban-
da, la demanda externa va reduir la contribució negativa al crei-
xement en el 1T (–0,1 p. p.), a causa, sobretot, del menor avanç 
de les importacions en relació amb les exportacions.

Activitat a l’alça en el 2T. Aquesta bona dinàmica econòmica 
no s’ha limitat als tres primers mesos de l’any. L’índex de senti-
ment econòmic a la zona de l’euro va assolir, al maig, el nivell 
més alt dels quatre últims mesos (104,5 punts). Destaquen els 
avanços a França (+1,5 punts) i, en menor mesura, a Alemanya 
(+0,4 punts) i a Itàlia (+0,3 punts). Aquestes bones dades van 
compensar amb escreix el lleuger empitjorament registrat per 
Espanya (–0,4 punts). Altres indicadors, com la producció 
industrial i els índexs PMI, reflecteixen igualment que, en el 2T, 
l’avanç de l’activitat haurà estat similar al registrat en el 1T.

El consum manté un ritme notable. Els indicadors de consum 
suggereixen que, en el 2T, la despesa de les famílies va créixer 
una mica menys que en el trimestre precedent, però encara es 
manté en una zona raonablement positiva. Així, l’índex de con-
fiança del consumidor de la zona de l’euro va assolir els –7,3 
punts al juny i va recuperar, així, gairebé tot el terreny perdut en 
el 1T. Les dades disponibles evidencien que la millora del con-
sum arriba a la despesa en béns duradors, en particular a 
l’adquisició d’automòbils, una dinàmica relacionada, sens dub-
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te, amb la progressiva normalització del crèdit. A més del con
sum privat, la inversió es manté com un altre puntal del creixe
ment, com ho testifica la producció industrial de béns de capital, 
que aproxima l’evolució de la formació bruta de capital fix.

Una millora del mercat laboral moderada però continuada. 
L’expansió del consum es basa, en gran part, en la expansió 
constant del mercat laboral. En el 1T 2016, es va mantenir, a la 
zona de l’euro, un ritme de creació d’ocupació equivalent al del 
segon semestre del 2015 (el 0,3% intertrimestral). La taxa 
d’atur, per la seva banda, es va situar, a l’abril, en el 10,2% de la 
població activa, nivell mínim des del començament del 2011. 
Pel que fa als costos salarials, en el 1T 2016, el creixement inter
 anual va ser de l’1,8%. Tot i que es tracta d’una certa acceleració 
en relació amb l’1,5% interanual del 3T i del 4T 2015, el ritme 
d’avanç és inferior al registrat un any abans, quan va ser del 
2,1%, i, en tot cas, és coherent amb el procés d’expansió econò
mica que viu la zona de l’euro. Cal destacar que el procés 
d’augment dels costos salarials és notablement dispar per paï
sos. A Alemanya, van créixer el 3,2% interanual en el 1T i, a 
Espanya, l’increment va ser més moderat (del 0,7%). Així i tot, la 
dinàmica més continguda és la italiana, país que va registrar 
una caiguda dels costos salarials del 0,5%.

La inflació torna a terreny positiu al juny. L’índex de preus de 
consum harmonitzat (IPCH) va créixer el 0,1% interanual al 
juny, la primera taxa positiva des del gener. Al maig, l’IPCH va 
recular el 0,1%. L’avanç del nivell general de preus va ser resul
tat, sobretot, de la menor caiguda del component energètic. 
Per la seva banda, la inflació subjacent es va mantenir estable al 
juny en el 0,8% interanual. En els propers mesos, si es compleix 
l’escenari de CaixaBank Research, la inflació reflectirà de forma 
progressiva l’augment del preu del petroli, de manera que el 
component energètic reduirà notablement la seva contribució 
negativa a partir de l’agost.

Itàlia presenta un perfil de risc elevat. El brexit ha intensificat la 
percepció de risc de les economies perifèriques. Un dels estats 
que encarna plenament les preocupacions dels inversors és 
Itàlia. El país transalpí combina una triple font de riscos. D’entrada, 
la recuperació econòmica de la qual ha gaudit després de la crisi 
ha estat molt més moderada que la del conjunt de la zona de 
l’euro, una situació que no s’acaba de corregir (en el 1T, el creixe
ment italià va ser del 0,3% intertrimestral, en relació amb el 0,6% 
de la zona de l’euro). Un segon front de riscos deriva dels dubtes 
sobre la solvència del sector bancari italià. Malgrat haverse cons
tituït un fons privat que hauria d’acumular una part important 
dels actius bancaris dubtosos, existeixen interrogants sobre si 
podrà complir la seva funció, interrogants que s’han intensificat 
pel fet que el Govern i el Banc d’Itàlia sospesen una injecció de 
liquiditat d’uns 40.000 milions d’euros. El tercer focus de risc és 
el polític. A l’octubre, es realitzarà un referèndum per acceptar 
el canvi del paper del Senat, modificació que facilitarà la presa 
de decisions polítiques. Els resultats de les eleccions municipals 
del juny palesen que el suport al partit governant s’ha erosio
nat, la qual cosa afegeix incertesa sobre la capacitat de reforma 
efectiva que l’electorat italià pot estar en condicions d’assumir.
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FOCUS • TARGET2: operació liquiditat

El Banc Central Europeu (BCE) delega una part de la imple-
mentació de les seves funcions als bancs centrals nacio-
nals (BCN), com la tramitació de les transaccions entre 
bancs comercials dels diferents països. El sistema amb què 
els BCN les gestionen, anomenat TARGET2,1 va proporcio-
nar un dels senyals dels desequilibris a la zona de l’euro 
entre el nucli i la perifèria durant la crisi. Tot seguit n’ex  pli-
 quem el funcionament.

El sistema TARGET2 és el mecanisme amb què els BCN de la 
zona de l’euro vehiculen els pagaments entre residents de 
diferents països. Per exemple, quan el Joan, un ciutadà 
espanyol amb un compte a CaixaBank, transfereix 100 
euros al Hans, un ciutadà alemany amb un compte al 
Deutsche Bank, aquest moviment s’efectua a través de les 
reserves que CaixaBank i el Deutsche Bank tenen, respecti-
vament, al Banc d’Espanya i al Bundesbank, de manera que 
les de CaixaBank disminueixen en 100 euros i les del Deuts-
che Bank augmenten en 100 euros. Això significa que el 
Banc d’Espanya elimina 100 euros de l’economia i que el 
Bundesbank els afegeix. En compensació, en lloc que el Banc 
d’Espanya transfereixi actius al Bundesbank, el BCE es fa 
responsable del dret del Bundesbank i registra l’obligació 
del Banc d’Espanya. Així, la transferència del Joan al Hans 
fa que el Banc d’Espanya incorri en una obligació en rela-
ció amb el BCE (obligació TARGET2) i que el Bundesbank 
obtingui un dret en relació amb el BCE (dret TARGET2).

En la mesura que el comerç internacional genera trans-
ferències entre bancs comercials, caldria esperar que els 
saldos TARGET2 de cada país tinguessin una relació amb el 
seu comerç exterior. Per exemple, quan les importacions 
d’un país de la resta de la zona de l’euro superen les expor-
tacions, els ciutadans han d’efectuar pagaments nets. No 
obstant això, entre el 2000 i el 2008, la perifèria de la zona 
de l’euro va mantenir un dèficit per compte corrent a la 
balança de pagaments, i, malgrat tot, les seves obliga-
cions TARGET2 no eren quantitativament significatives 
(vegeu el gràfic). La raó és que el finançament d’aquest 
dèficit per compte corrent procedia del propi sector ban-
cari del nucli europeu. És a dir, en l’exemple, la transferèn-
cia de 100 euros que el Joan li feia al Hans procedia d’un 
crèdit que el Joan havia sol·licitat prèviament a un banc 
alemany. D’aquesta manera, el flux de la transferència del 
Joan al Hans quedava compensat pel flux del préstec del 
banc alemany al Joan: en conjunt, la transacció no produïa 
saldos TARGET2. No obstant això, després de la congelació 
del mercat interbancari arran de l’esclat de la crisi, el Joan 
només podia finançar la transferència amb un préstec que 
el seu banc comercial obtenia del Banc d’Espanya. Així, 
sense cap flux compensatori procedent d’Alemanya, el 
Banc d’Espanya incorria en una obligació TARGET2 i el 
Bun  desbank rebia un dret TARGET2. És a dir, els saldos 
TARGET2 ens informen dels desequilibris per compte 

corrent quan estan finançats per la liquiditat del BCE (ve -
hi  culada mitjançant els BCN). O, el que és el mateix, ens 
indiquen les diferents necessitats de liquiditat del BCE que 
té cada país de la zona de l’euro. Com vam veure en un 
focus anterior,2 la perifèria demanda la major part de liqui-
ditat que proporciona el BCE i el nucli principalment apar-
ca aquesta liquiditat. De la mateixa manera, l’evolució dels 
saldos TARGET2 subratlla la necessitat de liquiditat de la 
pe  rifèria (que es va traduir en un augment de les obliga-
cions TARGET2), mentre que la liquiditat és abundant al 
nu  cli (els dipòsits del qual en el BCE es reflecteixen en els 
crèdits TARGET2 acumulats).

No obstant això, hi ha elements que «contaminen» el con-
tingut informatiu dels saldos TARGET2. Un d’ells és 
l’organització geogràfica d’un banc comercial: per exem-
ple, quan un banc amb matriu alemanya decideix finançar-
se a través de la seva subsidiària a Itàlia (és a dir, a través 
del Banc d’Itàlia) i redistribuir aquesta liquiditat cap a la 
matriu, es produeixen saldos TARGET2 que, en realitat, no 
reflecteixen les diferents necessitats de liquiditat dels  
països. Un altre factor és que els bancs de fora de la zona 
de l’euro, com els de la City de Londres, operen amb el 
TARGET2 mitjançant un BCN europeu, de manera que les 
transaccions també distorsionen la informació dels saldos 
TARGET2. Finalment, cal tenir en compte que no totes les 
transaccions es vehiculen a través del sistema TARGET2.3

En conclusió, malgrat que, en temps normals, els saldos del 
sistema TARGET2 són un producte natural dels intercanvis 
internacionals, durant la congelació del mercat interbanca-
ri, van reflectir la substitució del finançament privat pel pro-
porcionat pel BCE i, de retruc, les diferents necessitats de 
liquiditat del nucli i de la perifèria. La seva persistència mos-
tra que encara queden desequilibris financers per corregir.
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades del BCE.

 Drets 

 Obligacions 

1. De l’anglès Trans-European Automated Real-time Gross settlement 
Express Transfer.

2. «La liquiditat del BCE al nucli i a la perifèria», IM06/2016.
3. Malgrat que el TARGET2 en vehicula un volum important: el 2015, va 
re  gistrar transaccions per un valor de 469,8 bilions d’euros, 45 vegades el 
PIB de la zona de l’euro.
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La zona de l’euro ha experimentat, en els últims 15 anys, un 
creixement menor al dels EUA, tot i que les dues economies 
tenen dimensions i nivells de desenvolupament si  milars. 
El principal factor que explica la feblesa de la zona de l’euro 
és el menor creixement de la productivitat, que continua 
llastada, entre altres factors, per la fragmentació dels mer-
cats nacionals.

Malgrat que el mercat únic europeu és, teòricament, una 
realitat, a la pràctica persisteixen moltes barreres que difi-
culten el creixement de les empreses europees. Per exem-
ple, el cost d’operar a diversos països es manté elevat, ja 
que, en la majoria de sectors, la regulació continua sent 
molt diferent a cada país i les empreses han d’adaptar els 
productes o els serveis oferts als estàndards locals. En can-
vi, als EUA, la regulació és més homogènia entre els dife-
rents estats, i això facilita el creixement de les empreses.

L’evidència empírica sobre la major atomització de les 
empreses europees i la relació que això té amb la frag-
mentació del mercat europeu són contundents. Per exem-
ple, les empreses grans (de més de 250 treballadors) són 
més petites a la zona de l’euro que als EUA. En concret, la 
dimensió mitjana d’una empresa gran als EUA és de 1.903 
empleats, mentre que, a la zona de l’euro, se situa al vol-
tant dels 1.000 empleats. A més a més, aquesta diferència 
és especialment intensa als sectors més regulats, com el 
de l’energia i el dels serveis públics. En concret, les empre-
ses nord-americanes en sectors no regulats tenen una 
dimensió 1,9 vegades superior a les europees, però, als 
sectors regulats, les empreses dels EUA són 2,5 vegades 
més grans que les europees.

Així mateix, és important remarcar que és, precisament, 
als sectors regulats on les economies d’escala solen ser 
ma  jors. Per tant, els beneficis potencials d’ampliar la di -
mensió del mercat (o els costos de no fer-ho) són especial-
ment rellevants per a les empreses d’aquests sectors. Així, 
als EUA, les empreses de més de 250 empleats són més 
grans als sectors regulats que als no regulats. En canvi, a 
Europa, no hi ha diferències significatives de dimensió em -
presarial entre sectors (vegeu la taula).

La preocupació per l’elevada atomització del teixit empre-
sarial europeu no és intranscendent, ja que dimensió 
empresarial i productivitat solen anar sempre de la mà. El 
gràfic adjunt ofereix una bona mostra d’això: la producti-
vitat laboral en empreses de més de 250 empleats és molt 
més elevada que la de les empreses més petites. És inte-
ressant notar que el diferencial de productivitat entre em -
preses de diferent dimensió és més gran al sector manu-
facturer que al dels serveis. Probablement, això és degut a 
la major necessitat d’inversió en actius fixos del sector 

manufacturer. Finalment, per il·lustrar la importància de 
l’estructura empresarial sobre la productivitat, serveixi de 
referència que, si la zona de l’euro tingués una distribució 
de la dimensió empresarial igual a la nord-americana, la 
productivitat laboral mitjana de la zona de l’euro seria el 
14% més elevada que l’actual.1

En resum, els beneficis potencials de posseir un teixit em -
presarial amb empreses més grans són, sens dubte, enor-
mes. Per tant, totes les mesures destinades a reduir les 
barreres reguladores i no reguladores que impedeixen un 
major aprofitament del mercat únic europeu haurien 
d’en  trar a l’ordre del dia de l’agenda de reformes europea. 
El context econòmic i social fa que no es pugui perdre 
temps.

FOCUS • Empreses més petites i menys productives  
en un mercat europeu fragmentat 
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per dimensió de l’empresa  
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1-9 10-19 20-49 50-249 250+ 

Nota: * Empreses grans correspon a aquelles amb més de 250 empleats. 
Font: CaixaBank Research, a partir de dades d’OECD Structural and Demographic Business 
Statistics. 

1. S’assumeix que la productivitat laboral per dimensió empresarial es 
manté constant.

Dimensió mitjana empresarial dels EUA  
i de la zona de l’euro
Nombre mitjà d’empleats en empreses grans *

EUA Zona de 
l’euro

Dimensió relativa   
(EUA/zona de l’euro)  

(%)

Sectors regulats ** 2.605 1.027 254 

Sectors no regulats ** 1.903 997 191 

Dimensió relativa  
(sector regulat/ 
no regulat) (%)

137 103 

Notes: * Empreses grans correspon a aquelles amb més de 250 empleats.
** Els sectors regulats inclosos són els sectors de subministrament de gas, electricitat, aigua, 
etc. (ISIC 4, sectors 35 a 39). La informació sobre el sector bancari i assegurador no està 
disponible.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades d’OECD Structural and Demographic Business 
Statistics.
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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 06/16

Vendes al detall (variació interanual) 1,4 2,8 2,7 3,4 2,5 2,3 1,4 ... ...

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

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

Sentiment econòmic 101,5 104,2 103,7 104,5 106,2 104,0 104,0 104,6 104,4

PMI manufactures 51,8 52,2 52,2 52,2 52,8 51,7 51,7 51,5 52,6

PMI serveis 52,5 54,0 54,1 54,0 54,2 53,3 53,1 53,3 52,4

Mercat de treball

Ocupació (persones) (variació interanual) 0,6 1,1 1,0 1,1 1,3 1,4 – ... –

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 4,2 ... ...

França (% pobl. activa) 10,3 10,4 10,4 10,5 10,2 10,1 9,9 ... ...

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

Espanya (% pobl. activa) 24,5 22,1 22,5 21,6 20,9 20,4 20,1 ... ...

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 1T 2016 04/16 05/16

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

Alemanya 7,3 8,5 8,0 8,3 8,5 8,7 8,9 ...

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

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

Espanya 1,0 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4 1,7 ...

Tipus de canvi efectiu nominal 1 (valor) 101,8 92,3 91,1 92,7 92,4 94,1 94,8 95,0

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 1T 2016 04/16 05/16

Finançament del sector privat

Crèdit a les societats no financeres 1 –2,6 –0,1 –0,4 0,2 0,5 0,9 1,2 1,4

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

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 ...

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 1,9 ...

Dipòsits

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

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

Instruments negociables –7,2 3,0 5,7 2,0 0,7 –1,3 –2,1 2,8

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 ...

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 • L’economia 
espanyola navega en un entorn 
extern més desfavorable

L’economia espanyola aguanta el tipus en el primer semes
tre, però el segon es presenta més ennuvolat. La informació 
disponible corresponent als mesos d’abril a juny, encara molt 
incompleta, mostra que el creixement econòmic va continuar 
sent robust en el 2T 2016. En concret, l’indicador avançat del 
PIB de CaixaBank Research prediu un avanç del 0,7% intertri-
mestral, la qual cosa implica una desacceleració mínima en 
relació amb el 1T (el 0,8% intertrimestral). Aquest menor ritme 
de creixement entra dins el guió previst i obeeix, en gran part, a 
l’esgotament progressiu d’un seguit de factors que, temporal-
ment, impulsen l’economia espanyola, entre els quals desta-
quen la rebaixa fiscal i la caiguda del preu del petroli. Aquesta 
tendència s’intensificarà en el segon semestre, ja que aquests 
factors continuaran perdent força, i, a més a més, han aparegut 
en escena noves nuvolades: la decisió del Regne Unit de sortir 
de la UE (brexit) ha obert un període de forta incertesa i de tur-
bulències financeres que moderarà el creixement europeu, ja 
prou feble. Per a l’economia espanyola, preveiem un avanç del 
PIB més moderat, del 0,5% intertrimestral en els propers tri-
mestres, de manera que el còmput anual queda en el 2,8% per 
al 2016 i en el 2,2% per al 2017 (anterior: 2,4%).

L’impacte del brexit sobre l’economia espanyola serà mode
rat. Espanya té importants relacions econòmiques i comercials 
amb el Regne Unit, de manera que cal esperar que l’entrada en 
recessió del país anglosaxó afecti l’economia espanyola, tot i 
que l’impacte tindrà un abast moderat. L’efecte a través del 
canal comercial serà modest en comparació amb el d’altres 
països europeus, ja que el Regne Unit és la destinació del 7,3% 
de les exportacions de béns espanyoles (equivalent a l’1,7% 
del PIB espanyol), aproximadament la meitat de l’exposició 
que la zona de l’euro té al Regne Unit. De tota manera, destaca 
la importància que té el Regne Unit per al sector turístic, ja que 
és el primer país emissor de turistes internacionals per a 
Espanya (prop del 23% del total). Així mateix, cal assenyalar 
que un important nombre de visitants anglosaxons tenen resi-
dència permanent o temporal a Espanya (800.000 persones el 
2015). D’altra banda, les empreses espanyoles tenen un elevat 
estoc d’inversió estrangera directa (IED) al Regne Unit (el 17% 
de la IED espanyola total, equivalent al 7% del PIB espanyol). 
Una lliura feble i un empitjorament de les perspectives de crei-
xement del país anglosaxó afecten negativament el valor 
d’aquestes inversions, tal com s’ha reflectit en el descens de 
les cotitzacions borsàries després del referèndum. El Regne 
Unit és, també, una font d’IED rellevant per a Espanya: la inver-
sió britànica representa el 12,4% del total d’IED a Espanya. No 
obstant això, en els últims anys, els fluxos d’entrada d’IED pro-
vinents del Regne Unit han estat molt limitats (al voltant del 
0,1% del PIB). A més d’aquests efectes directes, l’impacte 
sobre l’economia espanyola podria ser més sever en funció de 
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Relacions econòmiques entre Espanya 
i el Regne Unit

Milions d’euros % del total

Exportacions de béns al Regne Unit 18.231 7,3

Importacions de béns del Regne Unit 12.584 4,6

Despesa de turistes del Regne Unit 9.558 19,5

IED espanyola al Regne Unit 75.568 17,1

IED del Regne Unit a Espanya 59.439 12,4

Nota: Última dada disponible.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Banc d’Espanya i del Departament de Duanes.
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l’efecte final sobre la zona de l’euro, sobretot si la situació 
d’incertesa s’allarga i alimenta nous episodis de turbulències 
financeres.

Les turbulències financeres podrien alentir el ritme de les 
entrades de capital a l’economia espanyola. Un dels factors 
que ha impulsat la recuperació des del 2013 ha estat el flux 
positiu de capitals que ha rebut l’economia, tant en forma 
d’inversió en cartera (sobretot, deute públic) com en forma 
d’IED. Així, en els 12 mesos fins al març, les entrades netes d’IED 
i d’inversió en cartera es van apropar als 40.000 milions d’euros, 
xifra lleugerament inferior a la dels dos anys precedents, però 
encara molt significativa. A més a més, mantenir la confiança 
dels inversors internacionals és de vital importància, ja que 
l’economia espanyola té un endeutament elevat amb la resta 
del món (la posició deutora neta va baixar al 90,8% del PIB en el 
1T 2016). El perill que un episodi de risk-off als mercats finan-
cers globals disminueixi l’apetència inversora cap a les econo-
mies perifèriques no és menyspreable i podria entorpir la recu-
peració econòmica.

Ara com ara, els elements en què es basa la recuperació con
tinuen sent sòlids. Pel costat de la demanda, els indicadors 
vinculats al consum privat (vendes al detall i confiança del con-
sumidor) es mantenen molt ferms, la qual cosa indica que 
aquest component continuarà exercint de motor de la deman-
da interna en el 2T. Al seu torn, el dinamisme del consum es 
basa en una millora continuada de les condicions de finança-
ment i de la renda bruta disponible de les llars (el 2,3% inter -
anual en el 1T). D’aquesta manera, en conjunt, les llars compa-
tibilitzen l’augment del consum amb el manteniment de la 
capacitat d’estalvi en cotes raonables. En concret, la taxa d’es -
tal  vi es va situar en el 9,3% de la renda bruta disponible en el 1T, 
una cota una mica inferior a la mitjana històrica del 9,7%.

La creació d’ocupació és molt dinàmica, i la moderació sala
rial es manté. El creixement de la renda bruta disponible de les 
llars en el 1T s’explica per l’augment de les rendes salarials (el 
3,2% interanual), les quals, al seu torn, deriven de l’increment 
de l’ocupació (el 3,5% interanual), ja que la remuneració per 
assalariat continua gairebé estancada (el –0,3% interanual). Si 
tenim en compte l’increment moderat dels salaris pactats en 
conveni al maig, de l’1,1% interanual, la contenció salarial pros-
seguirà en els propers trimestres, i això contribuirà a mantenir 
el dinamisme de la creació d’ocupació (el ritme d’afiliació a la 
Seguretat Social es manté en cotes elevades, del 2,6% inter -
anual al maig).

La inversió empresarial s’alenteix, com és habitual en aques
ta fase més avançada del cicle. Els indicadors disponibles 
assenyalen que el to expansiu de l’activitat empresarial es va 
perllongar durant el 2T, tot i que a un ritme una mica més 
moderat que en els tres primers mesos de l’any. En concret, 
l’indicador de sentiment empresarial (PMI) del sector manufac-
turer va flexionar a la baixa al maig, i la xifra de negocis de la 
indústria va recular lleugerament a l’abril (el –0,7% interanual). 
Així i tot, l’increment de les comandes industrials provinents de 
l’exterior (el 6,0% interanual en l’acumulat de 12 mesos), tant 
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de la zona de l’euro (el 7,3% interanual) com de la resta de des-
tinacions (el 4,4% interanual), vaticina una millora del sector 
industrial en els propers mesos. Pel que fa al sector serveis, els 
indicadors també apunten, en conjunt, a un manteniment del 
dinamisme de l’activitat. Així, l’índex PMI va mostrar una lleu-
gera millora i se situa per damunt de la mitjana del 1T. Un altre 
indicador que reflecteix com l’economia espanyola s’endinsa, a 
poc a poc, en una fase més madura del cicle econòmic és la 
utilització de la capacitat productiva, que es va situar en el 
78,2% en el 2T 2016, un registre lleugerament superior a la mit-
jana històrica des del 1980.

La inflació aviat reflectirà la situació cíclica de l’economia. 
Malgrat que ja fa més de tres anys que es va iniciar la recupera-
ció econòmica, la inflació encara continua en terreny negatiu. 
Malgrat que aquesta situació obeeix, en gran part, a l’en  fon -
sament del preu dels carburants en l’últim any, la falta de pres-
sions inflacionistes en un context d’elevat creixement econò-
mic pot semblar sorprenent. Però falta poc perquè aquesta 
situació canviï. Al juny, la inflació es va recuperar 2 dècimes, fins 
al –0,8%, i, de cara als propers mesos, es preveu que iniciï una 
ràpida tendència alcista en desfer-se l’efecte graó de la caiguda 
del preu del petroli. Així mateix, després de la sotragada del 
maig, l’IPC subjacent recuperarà la tendència suau a l’alça, grà-
cies al dinamisme constant del consum privat.

L’ajust del dèficit públic continua pendent. L’execució pressu-
postària fins a l’abril situa el dèficit (excloses les corporacions 
locals) en l’1,2% del PIB, 1 dècima per damunt del registre d’un 
any enrere. Malgrat que l’Administració central i les comunitats 
autònomes han millorat el saldo, continua el deteriorament del 
superàvit de la Seguretat Social (vegeu el Focus «La sostenibili-
tat dels comptes de la Seguretat Social, la tasca pendent», en 
aquest mateix Informe Mensual). La falta d’ajust dels comptes 
públics durant la primera meitat de l’any suggereix que, per 
aconseguir reduir el dèficit públic fins al 3,6% contemplat a 
l’Actualització del Pla d’Estabilitat presentat pel Govern, serà 
necessari adoptar mesures en el segon semestre.

El crèdit bancari es continua recuperant, i la morositat con
tinua baixant. El desglossament del crèdit del 1T 2016 mostra 
que cada vegada més segments passen a anotar taxes de 
variació interanual positives. A més del crèdit al consum i al 
sector agrícola, que van començar a créixer el 2015, en el 1T, 
també ho ha fet el crèdit a la indústria, una mostra més que el 
crèdit dóna suport a la recuperació de l’activitat productiva 
empresarial. Per la seva banda, la taxa de morositat va conti-
nuar baixant en tots els segments, tot i que cal destacar que la 
de la construcció i la del crèdit al promotor encara continuen 
en cotes molt altes. Aquesta tendència es mantindrà, gràcies 
a les polítiques expansives del BCE, i donarà suport al consum 
i a la inversió.
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La puixança de les exportacions de béns i de serveis espa -
nyoles, el pes de les quals sobre el PIB va passar del 24% el 
2009 al 33% el 2015, una cota mai vista abans, ha estat cru-
cial per reduir el dèficit per compte corrent i per impulsar 
l’economia. Un factor fonamental que explica aquesta di -
nà  mica són els guanys de competitivitat, tal com ho reflec-
teix la depreciació del tipus de canvi efectiu real, del 18,5% 
en aquest mateix període (vegeu el primer gràfic).1

Des d’una perspectiva històrica, la primera gran devalua-
ció de la pesseta des del 1970 va succeir al final de la dèca-
da, en plena transició, en un context de gran incertesa po -
lítica i d’elevada inflació. El 1982, es va efectuar la segona 
devaluació, en aquest cas del 8% en relació amb el dòlar. 
Entre el 1992 i el 1993, es van dur a terme tres devaluacions 
més, del 5%, del 6% i del 8%. Tots els episodis esmen  tats 
es caracteritzen per una devaluació nominal de la mone-
da, un instrument de política canviària que potencia les 
exportacions, ja que les abarateix. No obstant això, amb la 
introducció de l’euro el 1999, es va perdre la potestat 
sobre aquest instrument, de manera que l’últim episodi 
de depreciació del tipus de canvi efectiu real, en marxa 
des del 2009, s’ha assolit, en gran part, mitjançant la re -
duc  ció dels costos laborals unitaris (CLU) relatius, feno-
men conegut com «devaluació interna». En concret, els 
CLU de l’economia espanyola en relació amb els dels prin-
cipals socis comercials han caigut el 17%, la qual cosa ha 
permès que el descens del tipus de canvi real hagi estat 
superior al dels episodis anteriors (vegeu el segon gràfic).

Així mateix, cal destacar que la resposta de les exportacions 
a la millora de la competitivitat és similar a la que es va pro-
duir en els episodis de devaluació nominal de la pesseta. En 
concret, per cada 1% de descens del tipus de canvi efectiu 
real, la ràtio d’exportacions sobre el PIB augmenta 0,6 p. p. 
A més a més, els efectes a mitjà i a llarg ter   mini d’una deva-
luació interna solen ser més persistents. Les devaluacions 
nominals es caracteritzen per la im  mediatesa de la resposta 
del tipus de canvi real, però una gran part de l’efecte és tem-
poral, ja que, tard o d’hora, la devaluació nominal acaba 
generant un repunt de la inflació, la qual cosa desfà els 
guanys de competitivitat inicials. En canvi, pot ser que, ini-
cialment, els efectes de la devaluació interna triguin més a 
aparèixer, però, a priori, no hi ha cap força que, de manera 
«automàtica», desfaci els guanys de competitivitat. De fet, 
hi ha dos factors que suggereixen que els guanys de com-
petitivitat assolits es consolidaran o que, fins i tot, poden 
augmentar en els propers anys. Primer, sol haver-hi una 
major correspondència entre el creixement dels salaris i el 

creixement de la productivitat en les empreses que expor-
ten.2 En aquest sentit, és encoratjador que moltes de les 
empreses que han fet el salt al mercat internacional es con-
soliden com exportadores regulars.3 Segon, les reformes 
impulsades en els últims anys, com la Llei de desindexació 
de l’economia espanyola o unes eines millors a disposició 
dels treballadors i de les empreses per ajustar les condicions 
al cicle econòmic, haurien d’afavorir un millor ajust dels 
costos laborals a la productivitat en tot el teixit productiu.

De tota manera, malgrat que hi ha motius per a l’opti  mis -
me, perquè aquesta tendència es consolidi en el futur i 
perquè el pes de les exportacions s’apropi, potser a mitjà 
termini, al 47% registrat per Alemanya el 2015, és impres-
cindible continuar adoptant mesures que impulsin la posi-
ció competitiva internacional de l’economia espanyola.

FOCUS • La devaluació interna, clau en l’auge de les exportacions
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1. El tipus de canvi efectiu real s’obté després de deflactar el tipus de canvi
efectiu nominal amb un mesurament de preus relatius, com poden ser els 
IPC relatius, els costos laborals unitaris o els preus d’exportació.
2. A més a més, el creixement de la productivitat sol ser major a les empre-
ses que exporten.

3. Vegeu el Focus «Les exportacions espanyoles es consoliden», en 
l’IM05/2016.
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L’any 2015 va ser molt favorable per a Espanya en termes 
d’activitat econòmica: el PIB va créixer el 3,2% i es va crear 
més de mig milió de llocs de treball. No obstant això, la 
bona marxa de l’economia no va ser suficient per sufragar 
els problemes pressupostaris de la Seguretat Social: el 
dèficit va empitjorar 1 dècima en relació amb el 2014, fins 
a l’1,26% del PIB, i va superar l’objectiu del 0,6%. Tenint en 
compte que no sembla que el dèficit s’hagi de corregir de 
forma significativa a mitjà termini, cal que la situació sigui 
discutida.

L’Actualització del Programa d’Estabilitat (APE), presentat 
pel Govern a l’abril, estableix un nou objectiu de dèficit 
per a la Seguretat Social de l’1,1% el 2016, mentre que l’ob-
 jec  tiu fixat fa un any era del 0,3%. A més a més, és espe-
cialment inquietant que l’APE prevegi que la Seguretat 
Social continuarà registrant un dèficit del 0,7% el 2019 
(vegeu el primer gràfic), any en què l’economia espanyola 
haurà tancat la bretxa de producció.1 Que es mantingui un 
dèficit crònic, fins i tot durant l’etapa expansiva del cicle, 
posa de manifest el problema estructural que pateix l’or -
ga  nisme. A més a més, no sembla que els objectius de 
dèficit de la Seguretat Social presentats siguin assolibles 
sense mesures addicionals, tal com ho adverteix l’AIReF.2

Tot sembla indicar, per tant, que la Seguretat Social conti-
nuarà en dèficit a mitjà termini. En els últims anys, el dèfi-
cit s’ha finançat mitjançant el Fons de Reserva. Aquest 
fons va ser creat el 2003 i acumula els actius (bàsicament 
deute públic espanyol) en què es van invertir els superà-
vits que la Seguretat Social va tenir entre el 2003 i el 2008. 
L’objectiu estava ben definit: afrontar el pagament de les 
pensions contributives en situacions perllongades de 
dèficit de la Seguretat Social. Al principi, la disposició 
anual d’actius es va limitar al 3% del total de l’esmentada 
despesa.3 No obstant això, el límit va ser suprimit de ma -
nera excepcional a partir del 2012, de manera que, entre 
aquest any i el 2015, van ser utilitzats 47.201 milions d’euros, 
xifra que representa més del 70% dels recursos que tenia 
el Fons de Reserva el 2011.

Al final del 2015, el Fons de Reserva disposava de 32.481 mi -
  lions d’euros. Si, en els propers exercicis, s’estén l’excepció 
del límit del 3% i el dèficit es continua finançant amb el 
fons, s’esgotaria el 2018. Si, en canvi, a partir del 2017, s’eli-

 mina la pròrroga de la suspensió del límit del 3%, el des-
cens de la dimensió del fons serà molt més gradual (vegeu 
el segon gràfic). No obstant això, en aquest cas, el finança-
ment del dèficit de la Seguretat Social s’hauria de fer di -
rectament a través de transferències de l’Estat. En aquest 
sentit, els Pressupostos Generals de l’Estat del 2016 incor-
poren la possibilitat que s’ampliïn les pensions considera-
des no contributives i que es financin amb transferència 
de l’Administració central.

De tota manera, el quid de la qüestió és el dèficit de la Se -
guretat Social en si mateix, i no tant com es finança. És 
indispensable abordar el problema del desequilibri es -
tructural de la Seguretat Social i prendre sense dilació les 
decisions necessàries per corregir-lo.

FOCUS • La sostenibilitat dels comptes de la Seguretat Social,  
la tasca pendent
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1. L’APE estima que, el 2019, el PIB superarà el PIB potencial, és a dir, es 
tancarà la bretxa de producció (output gap), que és la diferència entre el 
PIB observat i el PIB potencial que s’obtindria si s’utilitzessin tots els factors 
productius.
2. Vegeu AIReF (2016), «Informe sobre l’actualització del Programa d’Esta-
 bi  litat del Regne d’Espanya 2016-2019».
3. La despesa inclou el pagament de les pensions contributives i les des -
pe  ses derivades de la seva gestió.
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FOCUS • El sector agroalimentari espanyol: l’horta d’Europa  
i molt més

Malgrat la tendència secular a la terciarització de l’e  co -
nomia, el sector agroalimentari és un pilar fonamental del 
teixit productiu espanyol. Tot i que l’activitat primària ha 
anat perdent pes,1 la indústria alimentària, encarregada 
de l’elaboració d’aliments processats amb més valor afe-
git, ha mantingut la seva aportació al voltant del 3,0% del 
VAB total i s’ha consolidat com la primera branca indus-
trial: el 2014, va aportar el 22,3% del VAB de la indústria 
manufacturera i va donar feina a 430.400 persones. Així 
mateix, cal destacar que la xifra d’ocupats en aquesta 
branca no ha patit caigudes tan significatives com en 
altres sectors (vegeu el primer gràfic).

Un dels pilars de la bona evolució del sector agroalimenta-
ri és l’augment constant de les exportacions. Amb un crei-
xement mitjà del 6,5% en els últims 10 anys, superior al 
5,1% de la resta de sectors, van assolir els 40.500 milions 
d’euros el 2015 (el 16,2% del total de les exportacions de 
béns), una xifra comparable amb els 42.600 milions del 
sector de l’automòbil. La internacionalització de les 
empreses del sector ha estat espectacular: 17.375 empre-
ses van exportar aliments a la resta del món el 2015 i gai-
rebé van duplicar les 10.000 de l’any 2000, i, a diferència 
de l’estabilització del nombre total d’empreses exporta-
dores en els dos últims anys, aquest sector ha mantingut 
la tendència ascendent (vegeu el segon gràfic).

Els productes hortofrutícoles, amb un pes del 40% de les 
exportacions agroalimentàries, copen les vendes a 
l’exterior, la qual cosa ha conferit a Espanya el qualificatiu 
de l’«horta d’Europa». Però la gamma de productes expor-
tats és cada vegada més àmplia i de major valor afegit. A 
més a més, el sector ha estat capaç d’augmentar i d’a  pro -
fundir en el ventall de destinacions: tot i que la zona de 
l’euro continua acaparant el gros de les exportacions ali-
mentàries (el 60,0% el 2015), el seu pes ha anat baixant a 
favor de mercats més llunyans, com Àsia, Àfrica o l’Amèrica 
Llatina (el 8,6%, el 4,3% i el 2,8%, respectivament, el 2015). 
Aquesta bona evolució del sector ha permès que Espanya 
es mantingui en el vuitè lloc en el rànquing mundial de 
països exportadors de productes agroalimentaris.2

Malgrat els èxits assolits, en gran part gràcies a la moder-
nització i a la tecnificació duta a terme, el sector encara 
presenta un alt grau d’atomització: només el 3,6% de les 
empreses de la indústria alimentària tenen més de 50 
empleats. Una anàlisi dels subsectors de la indústria ali-
mentària revela que les exportacions van créixer més en 
aquells amb una major proporció d’empreses grans 
(vegeu el tercer gràfic). Per tant, augmentar la dimensió 
em  presarial és una via que permetria continuar millorant 
la competitivitat de les empreses del sector en un mercat 
cada vegada més global.
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1. El pes del VAB de l’agricultura, la ramaderia, la silvicultura i la pesca s’ha
reduït del 4,2% del 1995 al 2,5% del 2014. En termes d’ocupats equiva-
lents a temps complet, el descens del seu pes ha estat encara més intens: 
del 7,3% al 4,2%, tot i que continua donant feina a 685.500 persones.
2. La quota espanyola al mercat mundial de béns agroalimentaris és del 
3,1%, superior a la quota de l’1,7% per al total de béns (OMC).
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Indicadors d’activitat

2014 2015 2T 2015 3T 2015 4T 2015 1T 2016 04/16 05/16 06/16

Indústria

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

Índex de producció industrial 1,3 3,3 3,5 4,0 4,2 2,6 2,7 ... ...

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

PMI de manufactures (valor) 53,2 53,6 54,8 52,8 52,5 54,3 53,5 51,8 ...

Construcció

Visats d’obra nova (acum. de 12 mesos) –7,7 20,0 17,0 19,7 31,1 45,2 46,2 ... ...

Compravenda d’habitatges (acum. de 12 mesos) –5,6 10,8 10,3 12,3 11,6 10,3 12,7 ... ...

Serveis

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

PMI de serveis (valor) 55,2 57,3 58,3 58,1 55,9 54,7 55,1 55,4 ...

Consum

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

Matriculacions d’automòbils 18,4 21,3 13,6 23,1 17,1 8,0 21,2 20,9 ...

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

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 06/16

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

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

Aliments sense elaboració –1,2 1,8 1,9 2,3 2,5 2,1 3,2 2,6 ...

Productes energètics –0,8 –9,0 –6,4 –9,7 –10,2 –13,1 –15,1 –14,0 ...

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 04/16 05/16

Afiliats a la Seguretat Social 1

Sectors d’activitat

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

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

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

Situació professional

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

No assalariats 2,2 1,9 2,2 1,7 1,4 1,2 1,1 1,0

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

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 18,2 17,0

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

TOTAL 13,4 11,3 10,9 9,7 11,5 6,4 7,0 11,1

Atur registrat 3

Menors de 25 anys –8,2 –11,0 –9,3 –13,4 –11,7 –10,9 –10,7 –12,4

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

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

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

PRINCIPALS INDICADORS
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari
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Sector exterior
Saldo acumulat durant els 12 últims mesos en milers de milions d’euros, llevat que s’indiqui el contrari 

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

Comerç de béns

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

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

Saldo corrent 10,2 15,0 14,3 15,1 15,0 15,5 15,5 18,4

Béns i serveis 26,0 25,6 27,1 26,5 25,6 25,2 25,2 27,1

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

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament 14,7 21,0 18,4 20,8 21,0 21,4 21,4 23,6

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 2T 2015 3T 2015 4T 2015 1T 2016 04/16 Saldo  
04/161

Finançament als sectors no financers 2

Sector privat –6,2 –3,9 –3,9 –4,0 –3,1 –3,6 –4,0 1.626,1

Empreses no financeres –7,1 –4,0 –4,0 –4,3 –3,0 –4,1 –4,8 908,2

Llars 3 –5,1 –3,7 –3,7 –3,6 –3,3 –3,1 –3,0 717,9

Administracions públiques 4 6,9 4,7 4,6 4,3 4,3 3,5 3,9 1.078,8

TOTAL –1,8 –0,7 –0,8 –1,0 –0,3 –0,9 –1,0 2.704,9

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

Total dipòsits –0,9 –1,0 –1,2 –1,1 –0,5 –0,4 –0,7 1.148,2

A la vista 10,8 18,5 19,5 18,8 17,7 16,2 15,7 402,5

D’estalvi 5,8 12,9 12,3 13,7 15,2 13,4 13,1 258,3

A termini –7,6 –15,3 –15,5 –16,3 –15,8 –15,4 –16,3 466,3

En moneda estrangera 1,1 5,6 10,5 5,1 –2,3 –4,0 –6,4 21,1

Resta del passiu 5 –8,2 –13,0 –11,5 –14,0 –15,1 –16,7 –14,8 92,9

TOTAL –1,7 –2,2 –2,2 –2,3 –1,9 –1,9 –1,9 1.241,1

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

Taxa de cobertura (%) 6 58,1 59,2 60,0 60,6 59,2 59,0 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 2T 2015 3T 2015 4T 2015 1T 2016 04/16

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

Administració central –3,7 –2,6 –1,8 –2,1 –2,6 –0,8 –1,1

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

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

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

Deute públic (% PIB) 99,3 99,2 99,8 99,7 99,2 100,5 ...

Nota: 1. 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 NOU ENTORN PER A LA BANCA

La (r)evolució del marc regulador i supervisor arran de la crisi

Han passat ja gairebé 87 anys des del «Dimarts Negre», més conegut com el crack borsari de Wall Street del 1929. Aquest esdeve-
niment paorós va ser el tret de sortida d’un llarg període de depressió econòmica global. Una de les conseqüències que va com-
portar aquella crisi va ser l’enduriment de la regulació sobre el sector financer (el 1933, es va aprovar la Banking Act als EUA, que, 
entre altres mesures, va introduir un sistema de garantia de dipòsits i la separació entre la banca comercial i la d’inversió). Sabem 
tots prou bé que aquest vell conegut del sector financer, la crisi, ens va tornar a visitar el 2008. D’una manera similar a la de llavors, 
la principal resposta de les autoritats econòmiques s’ha encaminat, una vegada més, a reforçar el marc regulador bancari amb 
l’objectiu de fer el sector més robust i d’incrementar-ne la capacitat d’absorbir els xocs.

Aquest article farà un repàs de les reformes reguladores més rellevants introduïdes en els últims anys. Abans, però, i per entendre 
millor aquestes mesures, recordem algunes de les evidències que ens ha ofert la crisi financera. D’una banda, els baixos nivells de 
capital del sector per absorbir pèrdues davant xocs imprevistos van fer necessàries les ajudes públiques per recapitalitzar algunes 
entitats (bail-outs). La crisi també va evidenciar les mancances en el marc de supervisió i els riscos sistèmics causats per bancs 
considerats massa grans per caure (too big to fail), però també per grups d’entitats petites (too many to fail). De l’altra, la crisi va 
comportar un tancament indiscriminat dels mercats majoristes, que va evidenciar l’estructura inadequada de finançament 
d’algunes entitats en relació amb el seu model de negoci.

Una de les mesures reguladores globals més importants 
implementades arran de la crisi ha estat la reformulació del 
marc de capital, conegut com Basilea 3 i plasmat en la directi-
va de requisits de capital (CRD IV) a Europa, que ha comportat, 
a la pràctica, una major exigència de capital, i de més qualitat, 
i la introducció de requisits de liquiditat per poder afrontar 
escenaris adversos. Per implementar aquests majors requisits 
i per minimitzar-ne l’impacte sobre l’estabilitat financera, es 
va fixar un període transitori fins al 2019. Així i tot, entre els 
diversos agents (mercats, supervisors, etc.), preval la preferèn-
cia per les ràtios amb càrrega plena (fully loaded), és a dir, un 
cop aplicades totes les mesures exigibles el 2019. El resultat de 
tot plegat és que, en els últims anys, s’ha produït un augment 
continu de la solvència, tant de la banca espanyola (llevat del 
2012, any en què es van realitzar elevades provisions), com de 
l’europea en conjunt (vegeu el gràfic). Per bé que el marc de 
Basilea ha evolucionat de forma substancial amb Basilea 3, cal 
dir que el marc anterior que es començava a implementar a 
molts països quan la gran crisi del 2008 era a punt d’esclatar, 

Basilea 2, ja representava un avanç significatiu en el mesurament i la gestió del risc entre les entitats (malgrat que no va arribar a 
temps i segurament tampoc no hauria estat suficient per evitar la crisi).

A Europa, un altre gran esdeveniment regulador ha estat la creació de la unió bancària, un projecte que sorgeix arran de la crisi 
del deute sobirà del 2012 i que, fonamentalment, busca deslligar el risc sobirà del bancari. Amb aquest objectiu en ment, la unió 
bancària s’ha edificat amb tres pilars bàsics: el mecanisme únic de supervisió (SSM, per les sigles en anglès), el mecanisme únic 
de resolució (SRM) i el sistema de garantia de dipòsits comú (EDIS). L’SSM va entrar en vigor el 2014 i va atorgar al BCE el rol de 
supervisor únic de tots els bancs de la zona de l’euro, una tasca que realitza de forma coordinada amb les autoritats nacionals 
competents. En el seu procés per supervisar i per avaluar de manera homogènia les entitats, l’SSM ha adoptat una aproximació 
prospectiva (o forward-looking) i orientada al risc. Aquest procés, anomenat SREP per les sigles en anglès de Supervisory Review 
and Evaluation Process, analitza quatre aspectes clau: el model de negoci, la governança i gestió del risc, l’estructura de capital i 
l’estructura de liquiditat de les entitats. Aquesta anàlisi permet a l’SSM, com a supervisor prudencial, establir els requisits de 
capital i de liquiditat de cada entitat.
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El segon pilar, l’SRM, va comportar l’establiment d’un marc normatiu (la directiva de recuperació i de resolució d’entitats de crèdit 
o BRRD, per les sigles en anglès) amb potestats i amb instruments específics per intervenir les entitats financeres amb problemes 
de forma àgil i amb el menor cost possible per a l’erari públic. Una de les pedres angulars del marc de resolució és la recapitalit-
zació interna o bail-in, que ha entrat en vigor aquest 2016 i que estén als creditors del banc l’obligació d’absorbir les pèrdues. Així, 
s’estableixen els passius susceptibles de ser amortitzats o de convertir-se en capital per recapitalitzar el banc («passius admissi-
bles»), seguint un ordre de prelació predeterminat: els accionistes absorbeixen les pèrdues primer, seguits dels tenidors d’híbrids 
i de passius subordinats, etc. Recentment, han sorgit algunes veus, com la del governador del Banc d’Itàlia o l’FMI, que recoma-
nen flexibilitzar el nou marc de resolució i, per exemple, permetre utilitzar ajuts públics temporals dins la BRRD.

El tercer i últim pilar encara es troba en fase d’àrdua discussió. L’EDIS té l’objectiu de garantir que, amb independència de l’entitat 
i del país de procedència, tots els dipòsits de la unió bancària gaudeixin d’un mateix nivell de protecció. La proposta realitzada 
per la Comissió Europea, si és acceptada, s’introduiria de forma gradual en tres fases i es passaria d’un sistema de reassegurança 
(els sistemes nacionals podrien accedir al fons europeu quan haguessin esgotat els seus recursos) a un de mutualització progres-
siva en règim de coassegurança (els dos fons es responsabilitzarien dels costos) i, finalment, s’assoliria la mutualització completa 
(prevista per al 2024). Alguns Governs, com l’alemany, desitgen condicionar els avanços en l’EDIS a una reducció de l’exposició 
dels bancs europeus al deute públic dels respectius governs, la majoria molt endeutats.

La creació de la unió bancària hauria d’afavorir un procés de major consolidació a nivell transfronterer, la qual cosa permetria 
millorar la rendibilitat de la banca en un entorn molt complex, com ho ha destacat el BCE. En tot cas, ara com ara, sembla que 
aquest procés de consolidació serà lent, ja que encara hi ha importants barreres reguladores, econòmiques i culturals que limiten 
les economies d’escala a nivell paneuropeu.

Els canvis profunds que comporten la CRD IV i la unió bancària fan que la incertesa sobre l’aplicació i el funcionament del nou 
marc regulador sigui molt elevada. Malgrat que moltes de les iniciatives que hem repassat ja han estat implementades (o estan 
en procés de ser-ho), determinades normes encara no han estat posades a prova (com el bail-in), de manera que encara hi ha 
dubtes sobre la seva efectivitat pràctica. Aquesta incertesa reguladora afecta molts altres àmbits. Per exemple, precisament en 
relació amb el bail-in, totes les entitats europees han de complir un requeriment mínim de fons propis i de passius admissibles 
(ràtio MREL – minimum requirement for own funds and eligible liabilities) que encara no s’ha especificat i que implicarà que els 
bancs hagin d’emetre nous passius relativament costosos. Un altre exemple prové de l’àmbit del Comitè de Basilea, que revisa els 
models tant interns com estàndards per reduir les elevades i injustificades diferències en les ponderacions per risc en els actius 
(APR) de les diferents entitats. L’harmonització d’aquests models no hauria de comportar un augment significatiu dels requisits 
de capital, però existeix una elevada incertesa sobre el seu impacte final. El Comitè de Basilea també revisa la ràtio de palanque-
jament (una ràtio simple de capital sobre actiu, sense tenir en compte el seu risc), així com la possibilitat d’endurir el tractament 
del deute sobirà, actualment exempt de requisits de capital. De cara al 2018, també està previst introduir noves regles per al 
càlcul de les provisions comptables relatives al deteriorament d’actius (el Banc d’Espanya acaba d’introduir alguns canvis en les 
regles existents, un pas en aquesta direcció). Totes aquestes incerteses afecten negativament la banca i dificulten, encara més, la 
seva capacitat de reforçar els recursos propis i passius admissibles que exigeix la nova regulació.

Davant aquesta situació, han sorgit diferents veus, incloses les de diverses autoritats supervisores de l’Eurosistema, reclamant un 
període de certa estabilitat reguladora per facilitar la implementació efectiva i coherent, per part de les entitats i dels supervisors, 
de tot el nou marc regulador i supervisor i per comprovar, a la pràctica, els resultats de la seva aplicació per a l’estabilitat finance-
ra. La iniciativa de la Comissió Europea, anomenada Better regulation, està encaminada, precisament, a revisar i a simplificar, en 
la mesura del possible, les noves regulacions per intentar que els seus objectius s’assoleixin a un cost que no sigui excessiu. Al 
capdavall, això comportaria un menor cost d’intermediació financera.

Gerard Arqué
Departament d’Estratègia Bancària, Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank
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Rendibilitat i riscos de la banca europea: tendències divergents

L’entorn macroeconòmic i la política monetària condicionen la rendibilitat dels bancs de la zona de l’euro. D’una banda, la lenta 
recuperació econòmica i el despalanquejament del sector privat en alguns països limiten el creixement del volum de crèdits i de 
recursos. De l’altra, els baixos tipus d’interès (fins i tot negatius en alguns casos) i uns costos derivats de la crisi encara alts (en 
especial per provisions de crèdit) pressionen també els beneficis de les entitats. En aquest context, el retorn sobre fons propis 
(ROE) dels bancs europeus es va situar en el 5,0% de mitjana el 2015, gairebé el doble que el 2014 (el 2,7%), però lluny encara de 
la seva mitjana des del 2000 (el 10,1%).

Un altre factor que explica, en part, la baixa rendibilitat són els majors requisits reguladors de capital. Des del 2009, la ràtio de 
capital de màxima qualitat (CET1) ha passat del 9% a gairebé el 14% el 2015. Aquest menor palanquejament ha contribuït a reduir 
el ROE en 1,6 punts percentuals.

Teòricament, el major pes dels fons propis en l’estructura de 
balanç dels bancs hauria de reduir el risc percebut pels accio-
nistes. Com que són els primers a absorbir les pèrdues, si el 
grau de capitalització d’una entitat és baix, el risc de perdre 
una gran part dels fons propis és molt més gran que si el nivell 
de capitalització és més elevat. A més a més, la gestió d’una 
entitat tendirà a ser més previnguda si els accionistes tenen 
més capital en joc. D’aquesta manera, caldria esperar que, si es 
percep que la inversió en accions de bancs és menys arriscada, 
la rendibilitat exigida pels inversors, o cost dels fons propis 
(per les sigles en anglès de cost of equity, COE), també hauria 
de ser menor. Però no ha succeït així.

Utilitzant el model CAPM,1 estimem un COE per a la banca 
europea del 9,7% per al 2015 i del 10,0% per al període històric 
2000-2015. Tot i que són xifres similars, la descomposició del 
COE entre el tipus d’interès lliure de risc, la prima de risc de 
mercat i la prima de risc del sector bancari revela canvis signi-
ficatius en la contribució de cada component. Així, el tipus d’interès lliure de risc és ara menor en aproximadament 3 p. p. en 
relació amb la mitjana històrica, mentre que la prima de risc de mercat ha augmentat gairebé 1 punt, i la prima de risc bancari ha 
augmentat en 1,7 p. p.

Els baixos tipus d’interès lliures de risc són fruit de l’actual 
política monetària expansiva. Per tant, a mesura que es nor-
malitzi la política monetària, el cost dels fons propis de la 
banca hauria d’augmentar si, al seu torn, no es corregeix la 
prima de risc bancari. De què depèn, llavors, que es relaxi  
la prima de risc bancari? Per què la banca encara és percebu-
da com una inversió arriscada si els esforços reguladors aspi-
ren justament al contrari?

Tal com ho recull una enquesta recent de la consultora PWC2 
sobre els riscos que afronta la banca, l’entorn macroeconò-
mic és una de les majors preocupacions per a la banca mun-
dial i, en especial, per a les entitats europees. En aquest sen-

tit, els inversors poden estar descomptant que l’actual entorn de baix creixement econòmic (acompanyat per uns tipus d’interès 
baixos i per un feble creixement o estancament dels volums de negoci) és estructural, la qual cosa afectaria el model de negoci 
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Bloomberg.  

1. Vegeu el Dossier «Un cost del capital més baix per a la banca», de l’IM10/2014.
2. Vegeu «Banking Banana Skins 2015», de CSFI i de la consultora PWC.

Descomposició del cost dels fons propis  
per als bancs de la zona de l’euro

2000-2015 2015

Interès lliure de risc 3,3% 0,5%

Prima de risc de mercat 5,0% 5,8%

Prima de risc bancari 1,7% 3,4%

CoE 10,0% 9,7%

Nota: Utilitzem el bo sobirà alemany a 10 anys com actiu lliure de risc i calculem la prima de risc de 
mercat sobre la base dels dividends esperats (vegeu el requadre 5 de la «Financial Stability Review»  
del Banc Central Europeu del maig del 2015). La beta s’obté a partir de l’índex Eurostoxx de la zona  
de l’euro aplicant una finestra temporal de cinc anys amb dades mensuals. La prima de risc bancari  
és (beta1) x prima de risc de mercat.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Bloomberg i de Thomson Reuters Datastream.
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de la banca de forma permanent. Una altra tendència que, a més d’oportunitats, també planteja riscos i incerteses per a les enti-
tats bancàries tradicionals és la digitalització, en la mesura que pot erosionar la rendibilitat amb l’aparició de nous competidors 
tecnològics i perquè no és clar que totes les entitats tinguin prou capacitat innovadora per continuar oferint una proposta com-
petitiva als seus clients (vegeu l’article «Les plataformes de finançament participatiu: una alternativa al finançament bancari?», en 
aquest Dossier).

El segon risc destacat en l’enquesta és el regulador. El marc regulador encara no s’ha estabilitzat i queden per definir mesures i 
requeriments amb un impacte encara incert sobre els comptes de resultats del sector. Lògicament, un inversor exigirà un retorn 
esperat sobre fons propis major mentre no es resolguin aquests focus d’incertesa. D’altra banda, el cost dels fons propis també 
pot haver augmentat per la pràctica eliminació de les garanties públiques implícites (el principi de no bail-out). A més a més, 
existeix el temor que les pròpies pressions sobre la rendibilitat indueixin algunes entitats a assumir riscos no observables de 
forma precisa pel supervisor o pels accionistes, la qual cosa es trasllada a un major COE exigit per al conjunt del sector.

En qualsevol cas, malgrat que es resolguin de forma favorable els riscos i les incerteses esmentats, i això comporti una reducció 
de la prima de risc bancària, res no garanteix que aquesta reducció compensi la normalització dels tipus lliures de risc i que el COE 
se situï per sota dels nivells previs a la crisi. De fet, la majoria d’analistes el situa, a mitjà termini, al voltant del 10%, el seu nivell 
mitjà a llarg termini. Per tant, els nivells de rendibilitat actuals de la banca hauran d’augmentar de manera significativa per supe-
rar aquest llindar. Segons l’enquesta del desembre de l’Autoritat Bancària Europea (EBA, per les sigles en anglès), menys de la 
meitat de les entitats van respondre que la seva rendibilitat el 2015 era suficient per cobrir el COE. Una rendibilitat persistentment 
baixa dels bancs de la zona de l’euro redueix l’acumulació orgànica de capital i en dificulta la captació externa, la qual cosa limita 
el creixement del finançament bancari, principal mecanisme de finançament per a l’economia europea (vegeu l’article «El sector 
bancari i el mercat de capitals: la unió fa la força», en aquest Dossier).

La millora de la rendibilitat s’haurà de basar en diverses palanques. D’una banda, en l’adaptació del model de negoci als baixos 
tipus d’interès, que comprimeixen els ingressos per interessos, i a un entorn cada vegada més digital. No hi ha dubte que una 
disciplina estricta de costos també serà imprescindible per apuntalar els comptes de resultats. Així mateix, els sistemes bancaris 
més fragmentats i amb baixa eficiència poden impulsar la rendibilitat mitjançant processos de consolidació nacionals que 
redueixin els excessos de capacitat. Les adquisicions transfrontereres, dins la unió bancària, d’entitats relativament febles o amb 
marge de millora en eficiència també poden servir per millorar la rendibilitat del conjunt del sistema (tot i que, ara com ara, les 
economies d’escala paneuropees no són significatives, ateses les diferències reguladores, institucionals i culturals entre països). 
En definitiva, existeix una varietat de vies per millorar la rendibilitat i per poder arribar a retribuir de forma adequada i sostenible 
els accionistes dels bancs. Només els que ho aconsegueixin podran dir que, finalment, han deixat la crisi enrere.

Pau Labró Vila
Departament d’Estratègia Bancària, Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank
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El sector bancari i el mercat de capitals: la unió fa la força

El paper que exerceixen les entitats bancàries i els mercats de capitals com a mecanismes canalitzadors de l’estalvi cap a les 
oportunitats d’inversió va donar lloc a un intens i animat debat en els cercles acadèmics durant la dècada dels noranta, amb el 
focus en les bondats i en els inconvenients associats a les dues alternatives. En els anys posteriors a l’esclat de la Gran Recessió, 
aquest debat ha tornat a guanyar protagonisme, en especial a Europa, on s’ha forjat un cert consens sobre la conveniència 
d’impulsar el desenvolupament dels mercats de capitals i de reduir una dependència excessiva del finançament bancari a la 
zona de l’euro. El projecte impulsat per la Comissió Europea que contempla la creació d’una unió del mercat de capitals a Euro-
pa és una iniciativa en aquesta direcció. No obstant això, convé no reduir la qüestió de fons a un simple debat «bancs enfront 
de mercats de capitals», ja que les dues esferes del sistema financer són complementàries entre si i no tant alternatives con-
traposades.

Tradicionalment, la zona de l’euro i el Japó han estat clars exemples d’economies amb un elevat grau de bancarització: entre el 
70% i el 80% del finançament aliè del sector corporatiu és de procedència bancària. El percentatge s’eleva fins al 85% en el cas 
de les petites i mitjanes empreses del continent europeu. En efecte, els mercats de capitals exerceixen un paper molt modest, 
ja sigui a través de l’emissió de bons o de la captació de capital (equity), en el patró de finançament del teixit empresarial euro-
peu. En canvi, l’obtenció de fons procedents dels mercats de capitals i, en particular, del mercat de deute corporatiu és 
l’esquema de finançament predominant als EUA, i el finançament bancari només representa entre el 10% i el 15% del total dels 
recursos financers aliens del sector empresarial nord-americà. No obstant això, cal matisar que el reduït paper de la banca als 
EUA en termes de provisió de fons al sector privat presenta un cert biaix a la baixa, pel fet que no es tenen en compte els elevats 
volums de crèdit titulitzat originats per les entitats bancàries. Així i tot, les diferències amb l’experiència europea són també 
molt significatives si tenim en compte la reduïda apel·lació bancària de les petites i mitjanes empreses nord-americanes, que 
se situa en el 35%, en relació amb el 85% en el cas europeu. Considerant aquestes dades, han estat moltes les veus que, en els 
últims temps i des de diferents àmbits, han propugnat la conveniència de reduir de forma considerable el paper del sector 
bancari a la zona de l’euro i de delegar als mercats de capitals el gros de la mobilització de capital per satisfer les necessitats 
financeres empresarials.

No obstant això, aquestes propostes no sempre tenen en compte els efectes positius del finançament bancari en general i sobre 
la capacitat d’accedir al mercat de capitals. En primer lloc, l’activitat creditícia de les entitats bancàries va associada a un impor-
tant procés de comparació i anàlisi de la capacitat i de la qualitat creditícia de les empreses, tant ex ante com al llarg de la relació 
entre el banc i el client. Fruit d’això i de la relació a llarg termini que, en molts casos, s’estableix entre les dues parts, l’asimetria 
d’informació sobre la solvència del deutor es veu reduïda i, de retruc, el seu cost de finançament.1 En segon lloc, el monitoratge 
i la selecció dels projectes i de la destinació dels fons rebuts incentiven el reforç de les polítiques de governança empresarial, i 
això últim, al seu torn, tendeix a millorar la capacitat creditícia del conjunt del sector privat i, com en el cas anterior, a reduir-ne 
els costos de finançament. En paral·lel, la senyalització i la reducció d’asimetries d’informació que sorgeixen de l’extensió del 
crèdit bancari repercuteixen de forma favorable sobre les empreses que decideixen apel·lar al mercat de capitals per captar fons. 
En particular, les companyies que mantenen un cert grau de vinculació bancària aconsegueixen reduir els costos d’emissió de 
deute i equity en relació amb les empreses amb un grau de vinculació menor.2 Així, doncs, els efectes derivats de l’activitat ban-
cària tradicional van més enllà del propi àmbit bancari i transcendeixen el mercat de capitals.

Perla seva banda, les fortaleses dels mercats com a mecanisme de finançament són, principalment, dos. D’una banda, permeten 
la transferència del risc (risk sharing) entre agents en funció de les seves preferències i, en particular, de la seva tolerància al risc. 
De l’altra, quan els mercats en què es negocien els títols de deute o equity són prou líquids i la base inversora és àmplia, els costos 
de finançament empresarials tendeixen a disminuir. Això, normalment, requereix una dimensió mínima de l’empresa i de les 
emissions. La possibilitat de negociar valors al mercat secundari enriqueix el procés de formació de preus, ja que aquests últims 
reflecteixen, de forma aproximada i en absència de distorsions significatives, les expectatives agregades dels inversors sobre la 
viabilitat del projecte empresarial.

1. La literatura sobre el paper dels bancs en la reducció de les asimetries d’informació és molt extensa. El lector trobarà una referència interessant a Song, F. i Thakor, 
A. (2010), «Financial System Architecture and the Co-evolution of Banks and Capital Markets», Economic Journal.
2. Sobre aquesta qüestió, vegeu Drucker, S. i Puri, M. (2005), «On the benefits of concurrent lending and underwriting», Journal of Finance, i «Banks in capital markets», 
Handbook of Corporate Finance, vol. I (2007).
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Així, doncs, els bancs i els mercats s’allunyen de la visió que tendeix a concebre’ls com compartiments estancs, ja que, a la pràc-
tica, les dues alternatives estan estretament relacionades i són complementàries entre si.3 Més encara si introduïm en l’anàlisi 
l’activitat de titulització, vincle natural entre la banca i els mercats. A més a més, a curt o a mitjà termini, difícilment els mercats 
de capitals poden jugar un paper substitutiu del finançament bancari, perquè l’accés de les empreses de la zona de l’euro als 
mercats de bons corporatius i equity és actualment molt limitat (en especial, a aquest últim). Això és degut tant a l’absència d’un 
marc operatiu, regulador i d’insolvències comú com a aspectes relacionats amb la predominança d’empreses de dimensions 
reduïdes a la zona de l’euro. Un estudi recent del Banc Mundial posa de manifest aquesta circumstància i revela que les empreses 
que emeten deute o capital són molt més grans que les que no ho fan.4 En concret, els autors analitzen una mostra de 45.000 
empreses de 51 països durant el període 2003-2011 i constaten que l’empresa mitjana emissora de capital dobla en dimensió (en 
termes d’actius totals) l’empresa mitjana no emissora. El contrast encara és més accentuat entre les empreses emissores de bons 
i les no emissores, ja que la immensa majoria dels fons captats a través de l’emissió de deute es concentren en unes poques 
empreses de gran dimensió.

D’altra banda, un major pes dels mercats de capitals no ga -
ranteix més estabilitat en el finançament disponible per a les 
empreses. Els bancs i els mercats de capitals incideixen de 
manera dispar sobre la naturalesa i la volatilitat del cicle 
econòmic i financer.5 La severitat de la crisi econòmica a 
Europa després de l’esclat de la crisi financera és el principal 
argument dels qui prediquen les bondats d’un sistema orien-
tat al mercat enfront dels perills d’un altre bancaritzat. No 
obstant això, a diferència dels mercats, la banca, si està ben 
capitalitzada, gaudeix de capacitat per absorbir xocs, la qual 
cosa contribueix a estabilitzar la provisió de crèdit i a suavit-
zar l’impacte d’aquests xocs sobre el conjunt de l’economia. 
A més a més, els costos i els volums de les emissions de bons 
i de capital exhibeixen una volatilitat elevada, i la liquiditat 
d’aquests mercats tendeix a drenar-se en episodis d’ines  ta  bi-
 litat financera. Circumstàncies que podrien acabar tenint 
l’efecte oposat al desitjat: accentuar la prociclicitat del siste-
ma financer i afectar negativament l’estabilitat financera i 
econòmica. En aquest sentit, l’anàlisi duta a terme per eco-

nomistes del BIS mostra que la profunditat de les recessions normals (en termes de pèrdua de PIB) en economies bancaritzades 
és menor que en economies més basades en els mercats de capitals.6

En conclusió, lluny de ser alternatives purament competidores, els bancs i els mercats formen un binomi en què el desenvolupa-
ment d’una part redunda de forma positiva sobre l’altra. Iniciatives com la unió del mercat de capitals són oportunes, ja que, a 
llarg termini, complementaran el canal de finançament bancari. Més encara després de tots els esforços que s’han dut a terme per 
enfortir el sistema bancari de la zona de l’euro.

Carlos Martínez Sarnago
Departament de Mercats Financers, Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank
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3. En línia amb la tesi que sostenen diversos estudis, entre els quals destaca Levine, R. (2002), «Bank-Based or Market-Based Financial Systems: Which is better?», Jour-
nal of Financial Intermediation.
4. Didier, T., Levine, R. i Schmukler, S. (2015), «Capital Market Financing, Firm Growth and Firm Size Distribution», Policy Research Working Paper, 7353, The World Bank.
5. Sobre la prociclicitat del sistema financer, vegeu Jódar-Rosell, S. i Gual, J. (2014), «La prociclicitat del sistema financer després de les reformes», Documents 
d’Economia de CaixaBank.
6. Gambacorta, L., Yang, J. i Tsatsaronis, K. (2014), «Financial Structure and Growth», BIS Quarterly Review, març del 2014.



38  DOSSIER: EL NOU ENTORN PER A LA BANCA

JULIOL-AGOST 2016

07

Les plataformes de finançament participatiu: una alternativa  
al finançament bancari?

Les plataformes de finançament participatiu1 són una nova via d’intermediació que té el potencial de substituir o de complemen-
tar el sistema financer tradicional. Aquests portals financers 100% on-line faciliten el contacte directe entre prestadors i prestata-
ris i ofereixen serveis de preselecció de préstecs, de qualificació creditícia, de gestió de pagaments i cobraments i de recobrament 
de la morositat. En part, es tracta d’un tipus de fintech que busca utilitzar la tecnologia per oferir serveis financers amb un enfo-
cament especial, tot i que no exclusivament, en segments de mercat que poden no ser rendibles per a la banca tradicional,2 en 
particular nínxols de crèdit al consum o de finançament per a micro i petites empreses.

Les fintechs s’estan desenvolupant a gran velocitat a la Xina, als EUA i al Regne Unit, com ho evidencia el fet que, el 2015, les pla-
taformes finançades per fons de capital de risc captessin més de 3.500 milions de dòlars en capital als tres països.3 Es preveu que 
aquestes inversions, associades a un elevat interès per part d’inversors particulars i institucionals a la recerca de rendibilitat, 
impulsaran un fort creixement en aquests mercats. Alguns analistes, per exemple, estimen que el volum de préstecs en aquests 
tres països pot augmentar gairebé el 75% anual en els propers anys i pot passar de 89.000 milions de dòlars el 2015 a 467.000 
milions de dòlars el 2018.4 Si es compleixen les previsions, les plataformes de finançament participatiu demostrarien el seu 
potencial per convertir-se en una alternativa important al finançament bancari.

A Espanya, el mercat és al començament. S’estima que el 
volum de crèdit finançat per plataformes de finançament par-
ticipatiu va pujar, aproximadament, a 30 milions d’euros el 
2015,5 xifra que representa encara una part molt petita del crè-
dit total del sector.

Les fintechs més innovadores busquen diferenciar-se de la 
banca tradicional mitjançant la reducció dels costos operatius, 
el desenvolupament de nous models de risc i la millora de 
l’experiència del client. L’avantatge dels costos operatius deri-
va d’un model de negoci basat en la cessió de crèdit (que no es 
reté en balanç), de la distribució en exclusiva a través de canals 
de distribució digitals i de l’automatització de processos. A 
més a més, com no són entitats que capten dipòsits, no han de 
complir els mateixos costos reguladors que les entitats ban-
càries (vegeu l’article «La (r)evolució del marc regulador i 
supervisor arran de la crisi», en aquest mateix Dossier). El segon 
dels pilars estratègics d’aquestes plataformes consisteix a des-
envolupar nous models de risc de crèdit basats en l’explotació d’una gran quantitat de dades,6 incloses les fonts no tradicionals, 
com les xarxes socials o la informació sobre la velocitat a la qual s’emplena la sol·licitud de crèdit. Aquesta innovació pot contri-
buir a reduir el frau i a refinar les avaluacions de solvència, en la mesura que les noves fonts de dades poden millorar la capacitat 
predictiva dels models. Finalment, aquests factors diferenciadors permeten que els processos d’avaluació de les sol·licituds de 
préstec siguin relativament àgils, un aspecte clau de l’experiència del client.

D’altra banda, hi ha un seguit de consideracions que són seriosos reptes per al model de negoci de les plataformes de finança-
ment participatiu. D’una banda, la capacitat de predicció i d’exactitud d’alguns dels nous models de risc no es podrà validar fins 
que no hagin passat per diferents moments del cicle de crèdit.6 Un altre aspecte que cal tenir en compte és la volatilitat en el 
finançament de les fintech. En una fase a la baixa del cicle, és a dir, en un entorn d’elevada morositat o de tipus d’interès més alts, 
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1. També conegudes com empreses de marketplace lending, crowdlending o peer-to-peer lending.
2. Per determinats requeriments normatius (per exemple, la prevenció de blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme) o per polítiques de crèdit.
3. Vegeu KPMG, CB Insights (2016), «The Pulse of Fintech, 2015 in Review».
4. Vegeu Citi (2016), «Digital Disruption, How Fintech is Forcing Banking to a Tipping Point».
5. Per a estimacions del mercat el 2013 i el 2014, vegeu AltFi o University of Cambridge, EY (2015), «Moving Mainstream, The European Alternative Finance Benchmar-
king Report».
6. Vegeu U.S. Department of the Treasury (2016), «Opportunities and Challenges in Online Marketplace Lending».
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aquestes plataformes podrien veure reduïts els fluxos de finançament arran d’un menor interès per part dels inversors.7 Així 
mateix, a diferència dels bancs, que financen els préstecs amb dipòsits, les fintechs depenen d’una base d’inversors que exigeix 
una rendibilitat molt més alta que el cost mitjà dels fons dels bancs. Així, s’estima que els menors costos operatius de les plata-
formes de finançament participatiu són compensats, de fet, per un major cost de finançament, de manera que els costos totals 
dels bancs i de les plataformes no són tan diferents.8 Finalment, una dimensió de mercat relativament petita, com Espanya, 
també pot dificultar la captació d’inversors per part de les plataformes de préstecs de finançament participatiu.

A més d’aquestes consideracions sobre el seu model de negoci, les fintechs han d’operar en un entorn complex i molt competi-
tiu. A Espanya, amb l’objectiu de protegir el petit estalviador, el règim jurídic de les plataformes limita el volum dels préstecs 
individuals, la inversió màxima que un inversor no acreditat pot realitzar i la inversió que una plataforma pot retenir al seu 
balanç.9 A més a més, la proliferació de fintechs i l’avanç de la digitalització a les entitats financeres tradicionals augmenten el 
nivell de competència en un sector en què aconseguir economies d’escala és crucial en la mesura que es permet agregar més 
informació del comportament dels prestataris per desenvolupar models i invertir en innovació i en seguretat. Així mateix, mol-
tes empreses poden tenir dificultats per mantenir els elevats ritmes de creixement observats fins ara, com ho demostra la des-
acceleració que comencen a registrar les inversions en plataformes de finançament participatiu a Europa, en particular les pla-
taformes amb escala limitada.10

En aquest sentit, els bancs tradicionals també tenen un seguit d’avantatges competitius en relació amb les fintechs (economies 
de gamma i d’escala, fonts de finançament més estables i xarxes de distribució omnicanal integrades) que els permeten suportar 
els costos de regulació i les inversions necessàries en tecnologia i en seguretat. En aquest context, la teoria de la innovació dis-
ruptiva11 suggereix que les organitzacions dominants acceleren les innovacions en relació amb nous competidors que inicial-
ment poden oferir millors productes o serveis als seus clients actuals. En definitiva, el risc és alt per a les entitats menys àgils a 
l’hora innovar.

Al capdavall, el principal repte per a qualsevol empresa –sigui una fintech o una entitat financera tradicional– és oferir una bona 
proposta de valor i guanyar-se la confiança dels clients i dels inversors. Encara és aviat per saber com evolucionarà el model de 
negoci de les plataformes de finançament participatiu en els propers anys, però sí és possible preveure que no totes les entitats 
superaran aquest repte, ni les tradicionals ni les fintechs.

Denis Nakagaki 
Departament d’Estratègia Bancària, Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank

7. Vegeu McKinsey & Co (2015), «The Fight for the Customer. McKinsey Global Banking Annual Review 2015».
8. Vegeu Deloitte (2016), «Marketplace Lending: A Temporary Phenomenon?».
9. Les plataformes de finançament participatiu a Espanya són supervisades pel Banc d’Espanya (activitat de cobrament i de pagament) i per la CNMV (activitat de 
plataforma de finançament participatiu). Cada projecte pot captar fins a 2 milions d’euros, llevat dels destinats exclusivament a inversors acreditats (5 milions d’euros). 
Un inversor no acreditat pot invertir fins a 3.000 euros en un mateix projecte i fins a 10.000 euros en totes les diferents plataformes de finançament participatiu en un 
període de 12 mesos. Una plataforma pot utilitzar el seu balanç i finançar fins al 10% de l’objectiu de finançament de cada projecte.
10. Vegeu KPMG, CB Insights (2016), «The Pulse of Fintech, Q1 2016».
11. Vegeu Christensen, C., Raynor, M. i McDonald, R. (2015), «What Is Disruptive Innovation?», Harvard Business Review.
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