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 Resum 
 
 El fort creixement del quart trimestre del 2010 i les últimes 

dades de creixement del crèdit, salaris i de dèficit corrent 
han reforçat la tesi que Turquia està acumulant 
desequilibris macroeconòmics que caldrà ajustar. 
L’economia turca està entrant en una etapa de 
sobreescalfament que justifica la necessitat de prendre 
mesures de política econòmica tendents a moderar el ritme 
d’activitat. 
 

 Per desgràcia, és poc probable que aquestes mesures es 
prenguin fins ben avançat l’exercici, atès que la política 
fiscal difícilment esdevindrà restrictiva abans del 2012. S’hi 
suma l’escassa proclivitat que el banc central turc ha 
mostrat a prendre mesures convencionals d’enduriment 
monetari. 
 

 Tot plegat condueix a preveure que en el tram final del 
2011 s’iniciarà un enduriment progressiu de la política 
monetària i que el 2012 el pressupost públic serà menys 
expansiu. Sobre la base d’aquestes previsions, esperem 
un escenari de desacceleració de l’activitat, acompanyada 
d’una certa reconducció del desequilibri corrent i de la 
inflació.  
 

 El procés d’ajustament estarà acompanyat probablement 
d’un augment de la volatilitat financera. En aquest context, 
serà difícil que Turquia pugui assolir el grau d’inversió en 
els pròxims dos anys. 
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Turquia, una economia en 
creixement insostenible?  

El quart trimestre del 2010 el creixement turc va 
assolir un 9,2% interanual, xifra elevada que va 
permetre que en el conjunt de l’any l’avenç del 
producte interior brut (PIB) fos del 8,9%. El ritme 
d’activitat del tram final de l’any va batre 
àmpliament les previsions dels analistes, una 
tessitura que s’ha anat repetint durant tot el 2010. 
Atès aquest vigor econòmic, que situa Turquia com 
una de les emergents que van créixer més en 
aquell any, comença a dominar entre els analistes 
la percepció que el camí de creixement s’ha tornat 
insostenible i que els ajustos, voluntaris o forçats, 
són inevitables. 

Tot i així, un ritme de creixement elevat no és per si 
mateix indicatiu de sobreescalfament si no està 
acompanyat d’altres indicis. Típicament, en una 
economia en creixement excessiu hauríem de 
detectar elements com tensions en preus i salaris, 
graus d’utilització de la capacitat productiva 
elevats, desequilibri extern, etc.1

En aquest sentit, les últimes dades disponibles 
avalen, efectivament, que el camí del creixement 
està generant en realitat desequilibris 
macroeconòmics excessius. D’entrada, un primer 
senyal s’obté en estimar el diferencial de producció 
(output gap, en anglès).

 

2

 

 D’acord amb aquesta 
mètrica, el 2010 l’economia turca va passar 
ràpidament d’una situació d’output gap negatiu a 
un altre de positiu, transició que s’ha tornat més 
dinàmica en l’últim trimestre de l’any. Si es 
mantenen aquestes tendències sense cap canvi 
(és a dir, en absència de mesures d’ajust per part 
de la política econòmica), el diferencial de 
producció se situaria el 2011 en nivells similars als 
que van forçar l’ajust macroeconòmic del 2001, 
últim exercici amb crisi de balança de pagaments. 

                                                      
1 Per a una revisió més completa de la qüestió del 
sobreescalfament, incloent-hi una comparativa internacional, 
vegeu Canals, C. i M. Noguer (2011) Sobreescalfament 
emergent: causes, conseqüències i riscos, Document de Treball 
02/11, “la Caixa”. 

2 El diferencial de producció s’ha calculat mitjançant la 
metodologia de Hodrick-Prescott, considerada la de referència. 
Atesa la sensibilitat del mètode a la selecció del període mostral, 
s’han fet servir dos mètodes alternatius, el de filtrat polinòmic i 
l’exponencial. En tots dos casos, el diagnòstic és que l’economia  
turca ha entrat en una zona d’output gap positiu. 

 

 

 

 

En analitzar la composició del creixement que està 
subjacent a l’actual expansió turca es constata que 
s’ha basat fonamentalment en la solidesa de la 
demanda interna, aquesta alimentada, al seu torn, 
per una política monetària molt laxa (amb el tipus 
d’interès d’intervenció pràcticament zero en termes 
reals) i un fort avenç del crèdit privat. Aquesta 
última variable ha arribat a taxes de creixement 
superiors al 40% interanual (en termes nominals) a 
la primeria del 2011. Es tracta d’una xifra que alerta 
no sols per la intensitat assolida, sinó també pel fet 
que aquestes ràpides acceleracions s’han donat 
tradicionalment en moments en què el diferencial 
de producció s’ha fet molt positiu, com en l’etapa 
que va antecedir la crisi de 2008-2009.  

D’altra banda, els salaris també s’han situat en 
ritmes d’increment que suggereixen un possible 
sobreescalfament. Per exemple, els salaris per 
hora treballada en la manufactura van augmentar 
en el quart trimestre del 2010 aproximadament un 
13% interanual en termes reals.3

                                                      
3 Tot plegat en un context d’avenços reduïts de la productivitat 
(la productivitat laboral aparent va créixer menys de l’1% anual 
en la mitjana de 2006-2010), cosa que reforça el diagnòstic que 
les pressions salarials es deuen fonamentalment a què el 
desequilibri entre oferta i demanda de treball s’està estrenyent. 

 I tot i que els 
nivells d’atur registrat encara són superiors als 
anteriors a la crisi de 2008-2009, al ritme actual de 
reducció del nombre d’aturats, el pròxim any 2012 
aquesta situació s’haurà revertit del tot. 
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Una conseqüència de la forta expansió de la 
demanda interna, i que avala igualment la tesi d’un 
camí de creixement insostenible, és l’important 
creixement del dèficit corrent. En gairebé un any, 
entre el quart trimestre del 2009 i el mateix 
trimestre del 2010, la balança de pagaments ha 
passat d’estar en una situació deficitària equivalent 
al 2,3% del PIB a assolir un desequilibri equivalent 
al 6,7% del PIB. L’ampliació del dèficit per compte 
corrent preocupa no sols pel seu volum, sinó també 
pels dubtes que la composició del finançament 
exterior està generant. Així, el paper predominant 
que la inversió en cartera i altres fons a curt termini 
està adoptant incrementa la sensibilitat del 
finançament extern a possibles canvis de percepció 
dels inversors estrangers.  

Un altre símptoma addicional de reescalfament 
econòmic és l’evolució del tipus de canvi. 
Concretament, el tipus de canvi efectiu real s’ha 
apreciat un 20% entre el març del 2009 i el 
novembre del 2010, és a dir, des que els mercats 
descarten l’escenari mundial d’una nova Gran 
Depressió i fins que comencen a proliferar els 
senyals de sobreescalfament en diferents 
economies emergents. 

 

 

 

 

 

 

 

En aquesta mateixa línia de discussió, un altre 
aspecte que convé determinar és si les creixents 
necessitats de finançament exterior estan 
provocant un augment excessiu del deute extern, 
cosa que augmentaria la vulnerabilitat del país 
davant de canvis de sentiment dels inversors. Els 
nivells actuals, de l’ordre del 42,5% del PIB el 
2010, són similars als que hi havia abans de la crisi 
de 2008-2009. Tot i que per si mateixos no són 
alarmants, tampoc no permeten ser complaents, 
especialment si es té en compte que les previsions 
disponibles apunten que es podria superar el llindar 
del 50% del PIB el 2012 si no hi ha un ajustament 
d’una certa intensitat.4

Partint dels indicis anteriors (creixement 
notablement per damunt de la tendència, alça 
salarial, notable creixement del crèdit i desequilibri 
exterior creixent), l’element que hauria d’acabar de 
fonamentar un diagnòstic de sobreescalfament és 
la inflació. Encara que les últimes xifres disponibles 
semblen allunyar els riscos inflacionistes externs 
(avenç interanual del 4,3% a l’abril), la veritat és 
que les previsions apunten que la moderació 
relativa que ara entrelluquem és conjuntural, i si no 
hi ha un ajustament a la baixa ràpid i permanent de 

 

                                                      
4 El Banc Mundial acostuma a esmentar com a llindars de risc 
un deute extern equivalent al 50% del PIB o al 275% de les 
exportacions. El 2012, d’acord amb les nostres previsions, 
aquesta segona mesura assoliria en el cas turc el 210% de la 
suma de les exportacions de béns i serveis. Confirmaria, per 
tant, una situació amb un cert marge de seguretat, tot i que 
tampoc no gaire folgat. Unes conclusions similars s’extreuen de 
treballs com Yilanci, V. i B. Ozcan (2008). External Debt 
Sustainability of Turkey: A Nonlinear Approach. International 
Research Journal of Finance and Economics, 20, p. 91-8. 
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l’energia i els aliments, la inflació se situarà a la 
zona del 7,5% al final d’aquest 2011. D’aquestes 
previsions preocupen no sols el nivell de la inflació 
assolit, elevat però no excepcional en el context 
turc, sinó també la rapidesa amb què aquesta 
variable pujarà.5

 

  

Els elements anteriors, conjuntament, semblen 
sustentar el diagnòstic d’una economia que està 
generant desequilibris macroeconòmics en el seu 
camí de creixement i que ha d’afrontar un 
ajustament. En aquest context, i acostant-nos a la 
qüestió següent de l’anàlisi, cal plantejar-se si 
s’estan prenent ara mateix les mesures per 
desaccelerar l’economia, atès que l’evidència 
disponible per justificar aquest gir sembla poc 
qüestionable. 

Quina ha estat la resposta de la 
política econòmica? 

Atesa la magnitud d’alguns indicadors que acabem 
d’esmentar, seria lògic pensar que les autoritats 
econòmiques haurien d’haver intervingut en la 
qüestió fa mesos. La realitat, en canvi, és que la 
política econòmica amb prou feines ha pal·liat els 
creixents desajustaments macroeconòmics. La 
política fiscal, tot i mostrar un nivell de dèficit públic 
no exagerat, és, de fet, laxa, ja que, beneficiant-se 
                                                      
5 La inflació reduïda del principi del 2011 es deu a la presència 
d’un efecte de base, ja que a la primeria del 2010 el govern va 
incrementar els impostos especials sobre l’alcohol, el tabac i els 
hidrocarburs. S’hi suma l’efecte antiinflacionista de la sensible 
apreciació de la lira turca registrat des de la primavera del 2009. 

d’un fort augment dels ingressos fiscals vinculats al 
cicle, està alimentant uns augments de la despesa 
pública notables.  

Tot plegat s’ha degut, en certa mesura, a què el 
govern ha hagut d’afrontar un calendari electoral 
atapeït, format, primer, per les eleccions locals del 
març del 2009, posteriorment el referèndum de 
ratificació de la reforma constitucional (considerat 
un test de la popularitat del partit islamista) al 
setembre del 2010 i, en aquest 2011, les crítiques 
eleccions legislatives del juny. Això ha induït a una 
certa proclivitat a permetre un major creixement a 
curt termini del que la seva sostenibilitat de mitjà 
termini recomanaria. 

En absència de contenció fiscal, la política 
monetària esdevé decisiva. Malgrat això, la política 
de tipus d’interès real pràcticament zero ja apunta 
l’oposició de l’autoritat monetària a actuacions 
contundents. Davant d’altres alternatives, l’opció 
del banc central ha estat intervenir puntualment per 
mitjà d’una política no convencional que combina la 
rebaixa del tipus d’interès (disminució de 25 punts 
bàsics al gener, fins al 6,25%, a fi de rebaixar 
l’atractiu de la lira turca per als inversors més 
especulatius) i l’augment dels requeriments de 
reserva bancaris, a fi de donar liquiditat al sistema. 
Específicament, aquest últim moviment ha dut al 
coeficient de reserves que s’aplica als dipòsits a 
curt termini en lires turques del 6% al 16% des de 
l’inici d’aquesta estratègia de contenció monetària. 

En aquest context, de moment, el gruix de la 
intervenció governamental és verbal, ja que 
l’executiu ha anunciat el seu desig de resituar el 
creixement del crèdit a la zona del 25%, i ha 
suggerit a la banca que prengui mesures de 
racionament d’aquest en aquesta direcció. Les 
dades disponibles apunten que aquesta directriu 
encara està lluny d’assolir-se. 

El nomenament, a l’abril passat, d’Erdem Başçı 
com a nou governador del banc central turc no 
hauria de representar un canvi radical en la manera 
d’entendre les demandes que el moment actual 
estableix per a la política monetària, i a més Başçı, 
durant les seves anteriors funcions com a 
vicegovernador, és considerat el dissenyador 
intel·lectual d’aquesta estratègia. Així mateix, i a fi 
de contextualitzar millor aquesta política no 
ortodoxa del banc central, convé recordar que el 
banc central ha tendit històricament a permetre 
desviacions del seu target d’inflació relativament 
notables. Així, dels últims cinc exercicis (2006-
2010), només el 2009 es va saldar amb un 
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compliment clar de l’objectiu, ja que la inflació va 
arribar en els tres primers exercicis a més que 
doblar aquesta referència. 

 

 

 

En definitiva, s’ha fet poc en matèria d’ajustament 
fiscal fins ara. En aquests moments, superades les 
crítiques eleccions legislatives del 12 de juny, el 
nostre parer és que el canvi d’orientació de política 
econòmica que la conjuntura exigeix es començarà 
a produir després de l’estiu. 

Ingredients d’un ajustament 
econòmic 

Cal plantejar-se per què, si l’evidència disponible 
sobre el reescalfament no ha estat suficient per 
ajustar la política econòmica abans de les 
eleccions, ara es produirà aquest gir contractiu.  

La premissa fonamental que justifica l’escenari 
d’ajustament que construïm és que el compromís 
amb l’ortodòxia macroeconòmica dels decisors de 
la política econòmica –govern i banc central– 
continua sent sòlid. Creiem que en tots dos àmbits 
el que s’ha produït ha estat una remissió en el 
temps de la política de rigor a causa de factors de 
caràcter conjuntural, però els objectius de mitjà 
termini continuen sent vàlids. 

Pel que fa al banc central del país, el marc de 
referència que regeix la política monetària creiem 
que es manté plenament vigent. L’objectiu de la 
política monetària és mantenir l’estabilitat de preus. 

Sempre que aquest objectiu no perilli, el banc 
central contribuirà a donar suport al creixement i la 
creació d’ocupació. Malgrat el fet, esmentat abans, 
que l’economia turca ha experimentat etapes 
relativament dilatades de distància entre la inflació 
desitjada (objectiu d’inflació que es fixa any rere 
any) i l’efectivament registrada, fins a l’adveniment 
de la crisi el banc central havia combatut aquesta 
desviació mitjançant l’ús d’una política monetària 
restrictiva convencional. Així, el 2006, l’últim 
exercici totalment lliure dels efectes disruptius de la 
crisi subprime, davant de l’evidència que la inflació 
pràcticament doblava el target establert, el tipus 
d’interès de referència va passar del 13,5% al 
17,5%. 

Les turbulències financeres del 2007 i, 
especialment, del 2008, juntament amb la notable 
caiguda del PIB el 2009, semblen haver fet el banc 
central molt més vigilant en matèria de riscos sobre 
el creixement. En particular, els dubtes sobre la 
sostenibilitat de l’expansió econòmica que es va 
iniciar a la segona meitat del 2009 han extremat 
l’oposició del banc central a ajustar de manera 
contundent els tipus d’interès de referència, i s’ha 
preferit, com s’ha vist, una política menys directa 
que bascula sobre l’augment del requeriment de 
caixa bancari. Ara que la incertesa sobre el 
dinamisme de la recuperació es pot considerar 
superada, res no suggereix que el banc central no 
comenci el 2011 a normalitzar la seva política 
monetària. En particular, l’actual conjuntura 
econòmica justificarà que l’objectiu d’inflació (5,5% 
per al 2011) recuperi la primacia com a eix bàsic de 
la política monetària. 

Sobre la base d’experiències anteriors, les nostres 
previsions apunten a un procés continuat, però 
progressiu, que durà al tipus de referència de 
l’actual 6,25% al 7,50% a finals del 2011 i al 8,50% 
en el tram final del 2012. De manera addicional, és 
altament probable que, juntament amb aquestes 
mesures d’augment de tipus d’interès, el banc 
central emprengui nous increments del coeficient 
de reserva, a fi d’intensificar la pressió sobre la 
concessió de nou crèdit per part de les entitats 
financeres turques.  

En el cas del govern, mantenim una tesi similar a la 
presentada anteriorment per a la política monetària. 
Tot i que, per factors circumstancials, la política 
fiscal s’ha mostrat poc adaptada a la situació de 
fort dinamisme de l’economia turca, el compromís 
amb l’estabilitat macroeconòmica continua sent 
plenament vigent. En l’àmbit de la política fiscal 
l’element central que cal destacar és el Programa 
Fiscal de Mitjà Termini que el govern va aprovar al 
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setembre del 2009. Com el seu nom indica, es 
tracta d’un marc de referència que concreta 
l’evolució a mitjà termini (2009-2012) de les 
finances públiques i té com a objectiu contribuir a 
consolidar la credibilitat del govern en matèria 
d’estabilitat macroeconòmica. Es tracta d’un 
element fonamental en l’intent de Turquia d’assolir 
en uns pocs exercicis el grau d’inversió.  

D’acord amb aquest Programa, el dèficit públic es 
reduiria del 7,1% del 2009 que llavors es preveia al 
3,4% el 2012, alhora que el deute públic 
començaria a baixar el 2011. L’estratègia de 
consolidació pressupostària del govern planejava 
assolir un superàvit primari el 2011, saldo que 
arribaria pràcticament a l’1% del PIB el 2012. 
L’escenari de creixement que basava aquestes 
projeccions fiscals no era excessivament optimista, 
ja que s’esperava una recuperació molt gradual, del 
3,5% que llavors es preveia per al 2010 al 5,0% del 
2012. Eren xifres consistents amb la visió del 
moment, encara molt condicionada per la forta 
caiguda de l’activitat del 2008 i part del 2009. 
Finalment, i com a element complementari del 
Programa, es preveia l’adopció d’una llei fiscal que 
establís com a referència el fet de mantenir un 
dèficit públic de llarg termini de l’1% del PIB i, any 
rere any, un procés d’ajustament pràcticament 
automàtic en funció de la posició cíclica i de la 
desviació respecte a l’objectiu pressupostari de 
llarg termini del dèficit públic. La valoració 
majoritària que en el seu dia es va fer d’aquest 
projecte i del Programa va ser positiva. 

Els esdeveniments des del 2009 han estat, això no 
obstant, menys satisfactoris. Tal com passava amb 
la política fiscal, factors conjunturals han suposat la 
postergació de les decisions més rigoroses del 
marc fiscal. D’entrada, el projecte de llei fiscal, que 
s’havia d’aprovar el 2010, es va posposar a la 
legislatura següent. A més, les xifres de creixement 
assolit realment (recordem que el 2009 l’economia 
va caure un 4,8%, menys del descens del 6% 
previst, i que el 2010 el creixement va ser del 8,9%, 
davant del 3,5% previst en el Programa), van 
facilitar que el dèficit efectivament assolit fos millor 
que el que s’havia planificat.6

Què hi ha al darrere d’aquestes opcions de política 
fiscal? L’element fonamental que sembla haver 
guiat les decisions governamentals és minimitzar el 
risc de patir dificultats econòmiques en un moment 

  

                                                      
6 Aquesta evolució, més positiva del previst a causa de factors 
cíclics, es manté fins i tot quan s’hi incorporen les dades de la 
versió actualitzada del Programa, realitzada a l’octubre del 2010 
i que incorpora previsions de creixement més elevades.  

electoral clau. Això comportava, en un primer 
moment, garantir que la recuperació era sòlida i 
dinàmica (judici que es pot considerar definitiu a 
mitjan 2010) i després intentar escurçar al màxim el 
període temporal fins que variables com l’ocupació 
tornessin a nivells anteriors a la crisi. 

Superada la fita electoral, les nostres previsions 
pressupostàries es basen en la premissa que el 
govern intentarà recuperar ràpidament part de la 
credibilitat cedida en els últims exercicis. 
L’estratègia, al nostre parer, és retornar a la pauta 
marcada pel Programa Fiscal de Mitjà Termini. 
Concretament, preveiem que es materialitzin 
ajustaments de despesa pública que facilitin assolir 
ja el 2012 un saldo fiscal primari estructural (és a 
dir, aquell que s’obté de restar al saldo públic la 
part dels ingressos i les despeses directament 
vinculable al cicle i els interessos del deute) 
positiu.7

 

 Cal recordar que en el Programa inicial 
s’apostava per assolir aquesta situació ja el 2010 
però que, d’acord amb els pressupostos del 2011 i 
les previsions de creixement que es manegen, en 
aquest 2011 aquest saldo seria, en absència de 
mesures d’ajustament, clarament negatiu. 
Concretament, el dèficit primari estructural se 
situaria probablement a la zona de l’1% del PIB. En 
termes de dèficit públic, d’acord amb les nostres 
previsions, el 2011 el dèficit fiscal seria equivalent 
al 3,5% del PIB, es reduiria al 2,7% el 2012 i al 
2,6% el 2013.  

 

 

                                                      
7 En sentit estricte, el saldo primari actual també hauria de llevar 
els ingressos extraordinaris puntuals. En el cas turc, no s’han 
produït el 2010 i no se’n preveu l’ocurrència en 2011-2012. 
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A partir d’aquestes previsions de política fiscal i 
monetària, i prenent en consideració les tendències 
macroeconòmiques actuals, podem concretar altres 
elements de l’escenari macroeconòmic turc per a 
2011-2012. Específicament, preveiem un 
creixement real mitjà del 5,9% el 2011 i del 4,1% el 
2012. Aquest ritme d’activitat estaria acompanyat 
d’una certa reconducció de la inflació, que passaria 
del 7,5% interanual previst per a finals del 2011 al 
6,3% un any després. Per la seva banda, el dèficit 
corrent, després de situar-se el 2011 
previsiblement per damunt del 8% del PIB, es 
moderaria fins al 7,5% del PIB el 2012. 

Malgrat la correcció dels desequilibris, difícilment 
es pot considerar que els nivells que s’assoliran el 
2012 ja són plenament sostenibles. En una 
perspectiva de més llarg termini, caldria esperar 
que l’economia turca operés amb nivells d’inflació a 
la zona del 5% i un desequilibri corrent de l’ordre 
del 5%-6% del PIB. Se’n dedueix que el procés 
d’ajustament no s’esgota en els anys 2011 i 2012.  

 

 

Unes altres dues variables que acompanyarien la 
desacceleració econòmica turca serien l’alentiment 
del crèdit privat i la depreciació de la lira turca. En 
el primer cas, considerem probable que les 
voluminoses taxes de creixement actuals –de 
l’ordre del 40% en termes nominals– es 
reconduiran cap a ritmes més similars als que el 
mateix govern ha indicat com a desitjables. 
Específicament, el nostre escenari apunta que 
aquesta macromagnitud avançaria un 25% 
interanual a finals del 2012, un ritme elevat però 
uns 15 punts percentuals per sota que l’actual.  

La depreciació de la lira turca, un desenvolupament 
que ha acostumat a acompanyar les diferents 
correccions del dèficit per compte corrent, no 
hauria de tenir una intensitat excessiva, per tal com 
les perspectives de la inflació fan esperar 
intervencions del banc central en cas contrari. En el 
seu conjunt, l’episodi 2011-2012 podria representar 
que la lira perdés (davant de l’euro) de l’ordre del 
7% del seu valor respecte de la cotització de finals 
del 2010.8

Es tracta, per tant, d’un escenari benigne, ja que 
descarta alternatives extremes, tant la de 
sobreescalfament descontrolat (que es concretaria 
en una economia creixent a ritmes similars als de 
finals del 2010 i amb el desequilibri corrent trencant 
la barrera del 10% del PIB) com la d’ajustament 
brusc. En aquest segon cas, el determinant més 
probable seria una caiguda sobtada de la confiança 
dels inversors internacionals que drenés l’entrada 
de capitals estrangers i eixugués el finançament 
extern, públic i privat, del país. Un episodi 
d’aquestes característiques afectaria fortament 
l’activitat i situaria l’economia en el caire de la 
recessió en l’exercici que es produís.  

 

Tot i així, reiterem que considerem aquests 
desenvolupaments alternatius poc probables. Un 
dels factors que juga a favor de l’ajustament és que 
entre l’actual generació de decisors públics i de 
votants persisteix el record de les dues grans crisis 
de balança de pagaments de les últimes dècades, 
les del 1994 i del 2001. Tot i que es tracta d’una 
economia que opera sota un règim diferent 
(diagnòstic que es fa palès amb la simple 
observació de la distància que hi ha entre la inflació 
o el dèficit públic actual i el registrat en aquestes 
crisis), es tracta d’una lliçó que el país manté viva.  

Tornant a l’escenari central que acabem de 
presentar, un interrogant justificat és el referit a les 
repercussions financeres que aquest camí de 
desacceleració podria tenir. D’entrada, un element 
favorable és que els mercats financers ja estan 
descomptant una trajectòria d’ajustament econòmic 
de certa entitat. Així, per exemple, quan les borses 

                                                      
8 En aquest sentit, esperem que l’ajustament macroeconòmic 
segueixi la modalitat més habitual a Turquia. Com recorden 
Algieri, B. i T. Bracke (2007), Patterns of current account 
adjustment: insights from past experience, ECB Working 
Papers, 762, Turquia ha tendit a la forma d’ajustament que els 
autors anomenen mixt, és a dir, que combina contracció de la 
demanda interna i depreciació del tipus de canvi. Com a mitjana, 
aquest tipus d’ajustament acostuma a generar un retrocés de 
l’activitat de més intensitat que en altres modalitats (per 
exemple, davant d’opcions més basades en l’ajustament intern o 
en la depreciació), però també tendeix a afavorir una millor 
correcció del desequilibri corrent.  
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emergents van començar sincronitzadament a 
corregir a la baixa al novembre del 2010, la borsa 
turca va patir un descens netament superior al del 
conjunt de les emergents. Tot i que, com s’aprecia 
en el gràfic adjunt, posteriorment aquest diferencial 
de cotitzacions s’ha tancat una mica, va arribar a 
ser de 15 punts percentuals al març passat. 
Sembla, per tant, que un element de risc 
idiosincràtic ja ha estat assumit pels inversors des 
de finals del 2010. Es tracta, com dèiem abans, 
d’un element positiu, ja que, a priori, té més 
gravetat potencial l’enfonsament sobtat de la 
confiança inversora que una correcció més dilatada 
en el temps. 

 

El fet que els mercats hagin filtrat a les seves 
expectatives un escenari d’ajustament no implica 
que en els pròxims dos anys no es produeixin 
períodes de volatilitat financera similars als de 
finals del 2010 i principis del 2011. Es tracta d’una 
situació lògica mentre els inversors internacionals 
no vegin amb claredat la determinació de les 
autoritats a aplacar els desequilibris i a millorar els 
fonaments macroeconòmics del país.  

Més enllà de la conjuntura dels mercats, els dubtes 
sobre la sostenibilitat del creixement allunyen, de 
moment, la possibilitat que Turquia assoleixi el grau 
d’inversió en els dos pròxims exercicis. Abans que 
els desequilibris macroeconòmics, i especialment el 
dèficit corrent, pugessin als nivells actuals, la 
situació del ràting turc (dos graus per sota del grau 
d’inversió en el cas de Moody’s i S&P, un en el 
ràting que atorga Fitch) feia concebre esperances 
que després de les eleccions es premiés la 
dinàmica trajectòria econòmica amb un augment i 
que aquest grau d’inversió fos assolible al llarg del 

2012. Els esdeveniments dels últims mesos 
allunyen aquest escenari. Tot i així, si bé el progrés 
a graus més positius és poc esperable, tampoc no 
sembla probable que la qualificació creditícia 
internacional del país empitjori de manera acusada, 
atès l’escàs risc de solvència que mostren les 
finances públiques turques. 

En definitiva, Turquia afronta dos anys crítics, el 
2011 i el 2012, per reconduir una situació que 
podria escalar a un sobreescalfament de 
l’economia més amenaçador. Malgrat que hauria 
estat desitjable una resposta preventiva, si la 
política econòmica actua en línia del que es preveu 
a la segona meitat del 2011 i el 2012 s’entrarà en 
una etapa de menor creixement econòmic, 
desequilibri exterior i pressions inflacionistes. Tot 
plegat hauria de millorar la sostenibilitat del 
creixement i afavorir que les bones perspectives de 
mitjà i llarg termini de l’economia turca es 
materialitzin.  
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