
Informe mensual
Número 398  |  FeBrer 2016

ENTORN  
ECONÒMIC I FINANCER

mercaTs FiNaNcers
Les economies emergents poden aguantar  
la pujada de tipus d’interès als EUA?

ecoNomia iNTerNacioNal
Cap a una crisi del deute extern  
a l’Amèrica Llatina?

UNió eUropea
L’esternut del gegant asiàtic refredarà  
la zona de l’euro?

ecoNomia espaNyola
Les entrades de capital a l’economia 
espanyola: més i millors

DOSSIER: LES NOVES TECNOLOGIES  
I EL MERCAT DE TREBALL

Automatització: la por del treballador

Com aprofitar l’impacte positiu  
del canvi tecnològic en l’ocupació?

Arribarà la Quarta Revolució Industrial  
a Espanya?

La ineludible metamorfosi del mercat  
de treball: com pot ajudar l’educació?

02



FeBrer 2016

ÍNDEX

 1 EDITORIAL

 3 RESuM ExECuTIu

 4 pREVISIONS

 6 MERCATS FINANCERS

 9     El tipus d’interès natural: pistes, incògnites i algunes respostes

10  Les economies emergents poden aguantar la pujada de tipus 
d’interès als EUA?

12 ECONOMIA INTERNACIONAL

15    Canvi de patró en el consum d’energia: l’efecte Xina

16  Cap a una crisi del deute extern a l’Amèrica Llatina?

18 uNIó EuROpEA

21      Descobrint la política monetària a l’ombra

22  L’esternut del gegant asiàtic refredarà la zona de l’euro?

24 ECONOMIA ESpANYOLA

27     El dèficit públic: un ajust insuficient

28  Les entrades de capital a l’economia espanyola: més i millors

29     El sector bancari espanyol, llest per donar suport a la recuperació

32  DOSSIER: LES NOVES TECNOLOGIES I EL MERCAT  
DE TREBALL

32   Automatització: la por del treballador 
Clàudia Canals

34    Com aprofitar l’impacte positiu del canvi tecnològic  
en l’ocupació? 
Josep Mestres Domènech

36   Arribarà la Quarta Revolució Industrial a Espanya? 
Adrià Morron Salmeron

38     La ineludible metamorfosi del mercat de treball: 
com pot ajudar l’educació?

 Maria Gutiérrez-Domènech

INFORME MENSUAL
Febrer 2016

CaixaBank, S.A.
Planificació Estratègica i Estudis

Av. Diagonal, 629, torre I, planta 6
08028 BARCELONA
www.caixabank.com/research
research@caixabank.com

Subscripció a publicacions impreses:
publicaciones@caixabankresearch.info

Data de tancament d’aquesta edició: 
31 de gener de 2016

Jordi Gual
Director Executiu de Planificació 
Estratègica i Estudis

Enric Fernández
Director d’Estratègia Bancària

Oriol Aspachs
Director de Macroeconomia

Avelino Hernández
Director de Mercats Financers

02



EDITORIAL

FeBrer 2016

1  02

Vivim una era extraordinàriament contradictòria. El creixement ranquejant de les economies desenvolupades després de 
la gran crisi financera del 2008 i els tipus d’interès molt baixos regnants des de fa anys són, per a economistes influents com 
Larry Summers o Robert Gordon, conseqüència de l’estancament secular. És a dir, d’una tendència que fa que el creixement 
econòmic sigui cada vegada menor perquè ja no existeixen oportunitats significatives de millores tecnològiques.

Al mateix temps, es difon la idea que les noves tecnologies de la informació i la comunicació impulsaran la robòtica i la 
intel·ligència artificial cap a cotes desconegudes fins ara. I s’argumenta, també, que aquest progrés tècnic farà que molts 
llocs de treball siguin redundants, la qual cosa afectarà les qualificacions intermèdies, ja que els robots seran capaços de 
dur a terme tasques cada vegada més complexes, i no merament mecàniques i repetitives. Per a molts, les conseqüències 
socials d’aquests avanços serien nefastes, perquè augmentaria la polarització de la societat, ja que les millores se centrarien 
en els llocs de treball i en els salaris de les classes mitjanes.

No obstant això, aquest relat és incoherent, i fins i tot fal·laç. Si els avanços tecnològics i el progrés tècnic causen problemes 
d’ocupació, no ens poden conduir, al mateix temps, a l’estancament i al marasme econòmic. Les millores tecnològiques, 
com el terme mateix «millora» indica, amplien les nostres capacitats. Eixamplen el potencial productiu. Permeten fer més 
amb menys. O, en el llenguatge dels economistes, expandeixen la frontera de producció i permeten que uns mateixos fac-
tors productius generin un major producte, és a dir, més renda i, en última instància, més benestar.

El Dossier d’aquest Informe Mensual tracta de aclarir una mica aquest debat. Atesa la presència creixent d’idees neoludites 
als mitjans de comunicació i en alguns corrents d’opinió, paga la pena destacar la seva tesi central. El progrés tecnològic és 
bo per a les nostres societats i és, a més a més i en definitiva, l’únic factor inesgotable de creixement econòmic i de gene-
ració de benestar social. Els recursos naturals són finits i els rendiments del capital físic són decreixents. Aquest no és el cas 
de la capacitat de l’ésser humà de generar i de difondre noves idees.

L’auge recent de la visió neoludita s’explica, fonamentalment, per raons polítiques. En primer lloc, els avanços tecnològics 
no són neutres en termes del repartiment dels beneficis a la societat. I menys encara pel que fa als seus efectes adversos, 
com ja va succeir al segle XVIII a Anglaterra amb la introducció dels telers mecànics, que va generar el moviment ludita, que 
es dedicava a destruir la nova maquinària.

En segon lloc, la disseminació per tota l’economia de les oportunitats que genera el progrés tècnic depèn, en gran part, de 
l’organització de la societat. És a dir, de les institucions econòmiques i socials i de si són prou flexibles i dinàmiques per 
adaptar-se a les noves circumstàncies i facilitar l’aparició de nous llocs de treball, de noves empreses i de nous sectors que 
acabin substituint els llocs de treball i les fonts de benestar i de riquesa erosionades pel canvi tecnològic. La rigidesa o 
l’adaptabilitat d’aquestes institucions és una qüestió eminentment política, que sovint reflecteix la tensió i els interessos 
contraposats de diversos grups socials. D’una banda, els grups ja establerts, que, ben organitzats, es resisteixen al canvi, i, 
de l’altra, els grups emergents que podrien aprofitar-lo, que tenen al seu favor l’embranzida de les noves idees i tecnologies, 
però que, sovint, amb prou feines constitueixen un grup homogeni amb prou poder polític per alterar l’statu quo.

És un gran repte de les societats democràtiques avançades canalitzar aquest gran debat social i aquest combat polític de 
manera que s’aconsegueixi promoure el canvi tecnològic i, al mateix temps, assegurar que els seus beneficis arribin a tota 
la societat.

Jordi Gual
Economista en cap
31 de gener de 2016

Neoludisme
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CRONOLOGIA

SEtEmBrE 2015

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

OCtuBrE 2015

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

combatre l’envelliment de la població. 

nOvEmBrE 2015

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

30  l’Fmi anuncia la inclusió del iuan xinès en la cistella de divises que componen els drets especials de gir (SDR, per les sigles en 
anglès), juntament amb el dòlar nord-americà, l’euro, el ien japonès i la lliura esterlina. L’aprovació del iuan com a divisa de reser-
va serà efectiva a partir de l’octubre del 2016 i marca una fita important en la internacionalització de la moneda xinesa.

DESEmBrE 2015

 3  El BCE incrementa el grau acomodatici de la política monetària: estén el programa de compra d’actius fins al març del 2017, 
inclou títols de deute regional i local en el ventall d’actius elegibles en el programa i retalla en 10 p. b. el tipus de la facilitat de 
dipòsit, fins al –0,30%.

16  La reserva Federal dels EUA dóna començament al procés de normalització del tipus d’interès oficial amb una pujada de 25 p. b., 
fins al 0,25-0,50%, i manté la política de reinversió dels venciments de deute.

20  El resultat de les eleccions generals espanyoles ofereix un arc parlamentari més fragmentat.

GEnEr 2016

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

AGENDA

   2 Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (gener).
   8  Índex de producció industrial (desembre).
12  PIB de la zona de l’euro (4T).
15  PIB del Japó (4T).
18  Crèdits, dipòsits i taxa de morositat (desembre).
 Comerç exterior (desembre).
 Consell Europeu.
25  Comptabilitat Nacional Trimestral (4T).
26  Avanç IPC (febrer).
 Índex de sentiment econòmic zona de l’euro (febrer).
29  Balança de pagaments (desembre).

   2 Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (febrer).
   8  Índex de producció industrial (gener).
10  Consell de Govern del Banc Central Europeu.
15  Comitè de Mercat Obert de la Fed.
17  Consell Europeu.
18  Enquesta trimestral de cost laboral (4T).
 Crèdits, dipòsits i taxa de morositat (gener).
21  Comerç exterior (gener).
29   Execució pressupostària de l’Estat (desembre, gener  

i febrer).
30  Índex de sentiment econòmic zona de l’euro (març).
31  Avanç IPC (març).
 Balança de pagaments (gener).
 Posició d’inversió internacional neta (4T).
 Taxa d’estalvi de les llars (4T).
 Saldo de les administracions públiques (2015).
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timent econòmic han patit els efectes de la major incerte-
sa de l’entorn econòmic i han baixat lleugerament al 
començament del 2016, els nivells actuals evidencien que 
l’economia de la zona de l’euro ha iniciat el 2016 en fase 
expansiva. El BCE no va modificar la política monetària al 
gener, però, a di  ferència del seu homòleg nord-americà, es 
va mostrar més sensible a la incertesa econòmica i finan-
cera regnant i va obrir la porta a relaxar encara més la polí-
tica monetària al març.

Perspectives favorables per a l’economia espanyola. Les 
dades de creixement del 4T van confirmar que Espanya va 
registrar el 2015 el millor ritme d’avanç del PIB des del 2007, 
el 3,2%. Atesos els indicadors disponibles, en el tram final 
de l’any passat, els motors de l’expansió van continuar sent 
la demanda interna i, en particular, el consum, que es be -
ne  ficia de l’absència d’inflació, que continua sorprenent a 
la baixa, i de la notable expansió de l’ocupació (el 2015, es 
van crear 525.000 llocs de treball, un nivell que no s’assolia 
des del 2006). Així mateix, cal destacar que diferents dinà-
miques de sanejament i ajust han finalitzat o es troben en 
el tram final. Així, les últimes dades mostren que el sector 
immobiliari recupera el pols. A més a més, falta poc perquè 
es completi el procés de despalanquejament del sector pri-
vat: en el 3T 2015, el deute de les llars i de les empreses va 
assolir unes xifres properes a la mitjana de la zona de l’euro, 
situació que no es donava des de l’inici de la primera meitat 
de la dècada dels 2000. En aquest breu repàs de l’any 2015, 
un element relativament dissonant és l’evolució de les fi -
nan  ces públiques. Malgrat que el dèficit públic es va reduir 
durant l’any passat, en especial gràcies a una evolució de la 
recaptació millor del que s’havia previst inicialment, és 
pos  sible que la millora sigui insuficient per assolir els ob -
jectius de dèficit públic marcats. Així i tot, en l’àmbit econò-
mic, el balanç del 2015 és clarament positiu. Per al 2016, les 
perspectives són també esperançadores. Malgrat la major 
incertesa amb què s’obre l’any, sembla que els factors que 
van donar suport a la bona marxa de l’economia el 2015 
(els baixos preus del petroli, la depreciació de l’euro, la re -
baixa impositiva i la política monetària expansiva, fona-
mentalment) continuaran enguany, tot i que en menor 
me  sura que en l’exercici precedent. Com a resultat, el crei-
xement se situarà en el 2,8% anual, una mica menys que 
l’expansiu 2015, però clarament per damunt dels nostres 
veïns de la zona de l’euro.

les cotitzacions de les borses i del petroli comencen 
l’any amb fortes reculades. Els actius de risc han iniciat el 
2016 amb la mateixa tònica amb què van acabar el 2015: 
volatilitat elevada i caigudes apreciables de les cotitza-
cions, en particular a les borses avançades i emergents i al 
mercat del petroli. La gravetat de l’episodi, amb un dels pit-
 jors inicis d’any en diversos exercicis, va sorprendre els in -
ver  sors i els analistes. Malgrat que el detonant d’aquest 
ajust de les cotitzacions va ser el mal comportament de la 
borsa xinesa, l’autèntic estat de forma del més grans dels 
emergents i, de manera genèrica, la incertesa sobre les 
pers  pectives del creixement mundial són la preocupació 
de fons real. Tenen fonament aquests temors? O es tracta 
d’una d’aquestes situacions a la qual es pot aplicar l’afir  ma-
 ció de Paul Samuelson que la borsa anticipa nou de cada 
cinc recessions? Amb les dades macroeconòmiques a la 
mà, la hipòtesi d’una sobrereacció financera sembla vers-
emblant. Pel que fa al sospitós principal, la Xina, la dada del 
PIB del 4T (el 6,8% interanual, similar al 6,9% del 3T) sugge-
reix que el procés de reequilibri del creixement (amb un 
pro  tagonisme major del consum i menor de la inversió) és 
suau i coherent amb el desitjat (el Govern va marcar un 
objectiu del 7% anual per al 2015, amb prou feines una 
dècima més del que es va registrar efectivament). Si, a més 
a més, s’hi afegeix el fet que el marge de política econòmi-
ca existent a la Xina és ampli, els dubtes s’haurien de mati-
sar, quelcom que no es pot afirmar d’altres emergents (en 
particular, Turquia, Rússia, el Brasil i Sud-àfrica), on els des-
equilibris macroeconòmics sí justifiquen la preocupació 
que susciten entre els inversors.

El creixement dels EuA i de la zona de l’euro manté una 
velocitat de creuer raonable, la qual cosa fa pensar que 
els forts descensos en les respectives borses poden ser el 
resultat d’una lectura una mica esbiaixada a la baixa de la 
conjuntura macroeconòmica. Així, malgrat que, al final de 
l’any, el creixement es va alentir, l’economia nord-america-
na va créixer el 2,4% el 2015, una xifra una mica superior al 
creixement potencial, tessitura que es repetirà el 2016 
(amb un creixement esperat del 2,3%). En aquest context, 
la Reserva Federal (Fed), com s’esperava, va mantenir 
intacte el tipus de referència i es va reafirmar en l’estratègia 
de po  lítica monetària de pujades graduals. Així i tot, cal re -
conèixer que la Fed, emparant-se en la necessitat de seguir 
amb atenció l’evolució financera, va mostrar un to caut en 
la comunicació. A la zona de l’euro, les dades més recents 
certifiquen que l’expansió, tot i no ser extraordinària, s’ha 
consolidat en els últims mesos i que el ritme es va mante-
nir al final del 2015. Malgrat que alguns indicadors de sen-

Arrencada d’any turbulenta als mercats financers
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PREVISIONS
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari 

Economia internacional

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

CREIXEMENT DEL PIB

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

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

Estats Units 2,4 2,4 2,3 2,4 2,7 2,1 1,8 2,4 2,0 2,2

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

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

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

Itàlia –0,4 0,7 1,2 1,2 0,6 0,8 1,2 1,0 1,1 1,2

Espanya 1,4 3,2 2,8 2,1 3,2 3,4 3,5 3,3 2,8 2,7

Japó –0,1 0,7 1,0 0,8 0,7 1,7 1,5 0,8 1,1 1,1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Turquia 3,0 3,2 2,9 3,4 3,8 4,0 2,7 1,7 2,6 3,5

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

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

INFLACIó

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

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

Estats Units 1,6 0,1 1,4 2,1 0,0 0,1 0,5 1,3 1,1 1,3

Zona de l’euro 0,4 0,0 0,9 1,8 0,2 0,1 0,2 0,3 0,5 1,1

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

França 0,6 0,1 0,9 1,9 0,3 0,1 0,2 0,3 0,5 1,1

Itàlia 0,2 0,1 0,8 1,7 0,1 0,3 0,2 0,2 0,4 1,0

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

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

Regne Unit 1,5 0,0 1,3 2,0 0,0 0,0 0,1 0,5 0,9 1,5

Països emergents 5,1 5,4 5,6 6,0 5,4 5,4 5,4 5,6 5,7 5,5

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

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

Indonèsia 6,4 6,4 5,0 5,3 7,1 7,1 4,8 4,7 5,1 4,7

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

Mèxic 4,0 2,7 3,2 3,2 2,9 2,6 2,3 3,1 3,5 3,3

Xile 4,4 4,3 3,7 3,2 4,2 4,8 4,1 4,5 4,0 3,5

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

Turquia 8,9 7,7 7,3 6,3 7,7 7,3 8,2 8,1 7,1 7,0

Polònia 0,2 –0,9 1,7 2,5 –0,8 –0,8 –0,8 1,4 1,5 1,7

Sud-àfrica 6,1 4,6 4,7 5,0 4,6 4,7 4,9 5,5 4,3 4,1

Notes: 1. A partir del desembre de 2015, els agregats dels epígrafs «Països desenvolupats» i «Països emergents» comprenen tots els països de cada grup. Amb anterioritat, només s’incloïen els principals.   
2. Dades anuals representen any fiscal.  3. Contempla la pujada de l’impost al consum introduïda a l’abril de 2014. 
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Economia espanyola

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

Agregats macroeconòmics

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

Consum de les AP 0,0 2,7 1,0 –0,6 2,1 3,0 4,3 2,1 1,8 0,3

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

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

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

Demanda nacional (contr. Δ PIB) 1,6 3,5 2,7 1,6 3,3 3,9 4,0 3,5 2,9 2,3

Exportació de béns i serveis 5,1 6,1 6,5 4,9 6,2 5,6 6,8 7,2 7,1 5,9

Importació de béns i serveis 6,4 7,8 6,6 3,9 7,0 7,7 9,3 8,4 8,1 5,1

Producte interior brut 1,4 3,2 2,8 2,1 3,2 3,4 3,5 3,3 2,8 2,7

Altres variables

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

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

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

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

Saldo op. corrents (acum., % PIB) 1 1,0 1,8 1,9 1,7 1,4 1,5 1,8 1,8 1,8 1,9

Cap. o nec. financ. resta món (acum., % PIB) 1 1,4 2,4 2,5 2,3 1,8 2,0 2,4 2,4 2,4 2,5

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

Mercats financers

TIPUS D’INTERÈS

Dòlar

Fed funds 0,25 0,26 0,69 1,56 0,25 0,25 0,29 0,50 0,50 0,75

Líbor 3 mesos 0,23 0,32 0,92 1,79 0,28 0,31 0,41 0,66 0,84 1,01

Líbor 12 mesos 0,56 0,79 1,37 2,14 0,73 0,83 0,95 1,17 1,30 1,43

Deute públic a 2 anys 0,44 0,67 1,49 2,40 0,59 0,67 0,83 1,14 1,37 1,60

Deute públic a 10 anys 2,53 2,13 2,62 3,32 2,16 2,21 2,19 2,35 2,53 2,71

Euro

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

Euríbor 3 mesos 0,21 –0,02 –0,07 0,13 –0,01 –0,03 –0,09 –0,13 –0,09 –0,05

Euríbor 12 mesos 0,48 0,17 0,14 0,46 0,17 0,16 0,09 0,06 0,10 0,16

Deute públic a 2 anys (Alemanya) 0,05 –0,24 –0,23 0,33 –0,22 –0,24 –0,32 –0,35 –0,31 –0,21

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 1,23 0,53 0,88 1,83 0,53 0,69 0,57 0,57 0,67 0,99

TIPUS DE CANVI

$/€ 1,33 1,11 1,04 1,08 1,11 1,11 1,09 1,07 1,04 1,02

¥/€ 140,42 134,35 129,37 129,69 134,25 135,89 132,94 132,58 129,96 127,33

£/€ 0,81 0,73 0,72 0,71 0,72 0,72 0,72 0,73 0,72 0,72

PETROLI

Brent ($/barril) 99,45 53,61 42,64 65,62 63,43 51,10 44,70 33,36 39,50 45,50

Brent (€/barril) 74,54 48,30 41,08 60,50 57,32 46,00 40,82 31,22 38,00 44,60

Nota: 1. Acumulat de quatre trimestres.

  Previsions
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CONJUNTURA • El binomi  
Xina-petroli sacseja l’escena 
financera internacional

Arrencada d’any turbulenta als mercats financers interna
cionals. Els actius amb risc globals han començat el 2016 en 
les mateixes coordenades amb què va finalitzar el 2015: volati-
litat elevada i descensos importants de les cotitzacions. La 
severitat de la correcció va sorprendre els inversors i els analis-
tes, la qual cosa va revifar alguns moments de desagradable 
record, com els originats després de l’esclat de la crisi financera 
el 2008. Com ja va succeir durant la segona meitat del 2015, els 
fac  tors de fons d’aquesta dinàmica són dos. En primer lloc, els 
dubtes sobre l’economia xinesa, reforçats per les devaluacions 
del iuan iniciades pel banc central xinès. En segon lloc, l’en -
fonsament del preu del petroli, que es va intensificar al gener i 
va situar el barril Brent en 27 dòlars, el nivell més baix en 12 
anys. El notable augment de la correlació del cru amb el preu 
dels actius de risc en els últims mesos posa de manifest la fase 
risk-off en què es troben immersos els actius financers globals. 
Malgrat que la durada d’aquesta fase és incerta, el més proba-
ble és que tendeixi a perdre intensitat en els pròxims mesos, 
gràcies al major protagonisme dels fonaments dels diferents 
mercats d’actius.

la magnitud i la durada del sell-off suggereixen que els in 
ver  sors internacionals especulen sobre una major probabili
tat de desacceleració del creixement global. No obstant això, 
pensem que hi ha hagut una sobrereacció i que els temors a 
una desacceleració intensa del creixement mundial són exces-
sius. En aquest sentit, la contribució de les palanques de fons 
hauria de continuar sent, en conjunt, positiva: creixement satis-
factori als EUA, recuperació sostinguda a la zona de l’euro i al 
Japó, condicions monetàries globals laxes i desacceleració 
econòmica a la Xina sota control. No obstant això, les condi-
cions actuals són poc propícies perquè es doni un clima més 
constructiu als mercats a curt termini. En primer lloc, a causa de 
factors d’abast global, com el pols feble de les primeres matè-
ries, en general, i del petroli, en particular, i el «soroll» proce-
dent de la Xina. En se  gon lloc, a causa de l’empitjorament de les 
perspectives de beneficis empresarials als EUA.

la incertesa procedent de la Xina es mantindrà com un fac
tor de risc important, però intermitent. Seran particularment 
rellevants les eventuals intervencions del banc central xinès al 
mercat de divises, sobretot després dels episodis d’aversió glo-
bal propiciats per les devaluacions del iuan. La probabilitat 
que es produeixin noves devaluacions en relació amb el dòlar 
és elevada, però no contemplem que siguin significatives. Un 
procés de devaluació agressiu del iuan tindria repercussions 
negatives per a la Xina en dos fronts. D’una banda, qüestiona-
ria la internacionalització del iuan com a divisa de reserva i, de 
l’altra, contribuiria a intensificar la sortida de capitals. Pel que 
fa a la situació econòmica del gegant asiàtic, la dinàmica de 
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fons continua sent de feblesa, a causa de la transició cap a un 
model de creixement més equilibrat. Per bé que és cert que el 
ba  lanç de riscos roman esbiaixat a la baixa, continuem pen-
sant que l’Executiu xinès disposa de prou capacitat per aco-
modar les polítiques monetària i fiscal. Per tant, l’inversor 
haurà de conviure, durant una bona part del 2016, amb aques-
tes coordenades, que comportaran episodis de volatilitat 
moderada.

mentrestant, la reserva Federal (Fed) manté el rumb de l’es 
tra  tègia monetària. En la primera reunió després d’apujar el 
tipus d’interès oficial al desembre, la Fed va mantenir sense 
canvis la taxa de referència. La presidenta de l’autoritat monetà-
 ria, Janet Yellen, va recalcar la conveniència de continuar avan -
çant de forma gradual en aquest procés. No obstant això, el co -
municat oficial va mostrar un to més caut del que s’esperava. La 
Fed va assenyalar que «vigilarà els esdeveniments econòmics i 
financers globals» i va indicar que aquests dos factors poden 
incidir en el balanç de riscos del quadre macroeconòmic del país. 
Pel que fa a l’activitat econòmica, va reconèixer que es va des-
accelerar en l’últim tram del 2015, però va constatar la fortalesa 
del mercat laboral. En matèria de preus, va fer referència al des-
cens de les expectatives d’inflació del mercat de bons, però va 
subratllar que les expectatives basades en les enquestes es 
mantenen estables.

Ateses les actuals circumstàncies d’aversió i de dubtes dels 
mer  cats internacionals, el ferm compromís de la Fed per dur 
a terme l’enduriment de tipus és crucial. Una demora excessi-
va de les noves pujades del tipus oficial podria ser contra -
produent si la comunitat inversora percep que la Fed no té el 
control necessari per implementar la seva estratègia. Les ex -
pec  tatives del mercat situen la segona pujada del fed funds cap 
a la meitat de l’any, tot i que les probabilitats es desplacen cap 
a l’últim trimestre del 2016.

Per la seva banda, el BCE obre la porta a l’adopció de més 
es    tímuls al març. El consens esperava que la reunió del Consell 
de Govern del BCE fos de tràmit. No obstant això, Mario Draghi 
va sorprendre pel to acomodatici dels seus missatges. El man-
datari europeu es va mostrar disposat a «revisar» els paràme-
tres de la política monetària del BCE en la propera reunió del 
març. Addicionalment, Draghi va sostenir que les polítiques del 
banc central per complir l’objectiu d’inflació (~2%) «no tenen 
límits», sempre que es mantinguin dins el mandat de la institu-
ció. L’afebliment de les economies emergents, la caiguda dels 
preus del petroli i la inestabilitat financera van ser els principals 
justificants del to dovish del president del BCE. No obstant això, 
és important subratllar que l’adopció de més estímuls moneta-
ris es podria no materialitzar al març, la qual cosa desemboca-
ria en un sentiment de decepció del mercat. El que va succeir 
després de la reunió del desembre és un precedent alliçonador. 
Creiem que el BCE només actuarà (nova retallada del tipus 
depo, extensió del QE) en cas d’un deteriorament significatiu 
del quadre macro o d’una intensificació de les turbulències 
financeres.
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El clima d’aversió al risc afavoreix el comportament del deu
te públic més segur. Les rendibilitats dels bons sobirans als 
EUA i a Alemanya han flexionat a la baixa a causa de la intensi-
ficació dels fluxos a la recerca de refugi. En el primer cas, la TIR 
del treasury a 10 anys ha baixat 30 p. b. des del final de desem-
bre i s’ha situat per sota del 2%. Per la seva banda, el rendiment 
del bund alemany ha reculat fins a la zona del 0,4%. A Espanya, 
la prima de risc a 10 anys ha mostrat una evolució més volàtil 
(entre els 120-130 p. b.), a causa de la incertesa política, mentre 
que, a Portugal, els compromisos en matèria fiscal del Govern 
entrant i les dificultats per canalitzar la venda de Novo Banc 
han incrementat la prima de risc fins als 250 p. b.

les borses internacionals es veuen sacsejades en un inici 
d’any funest. Les caigudes han estat importants (de l’ordre del 
7%-12%) a gairebé totes les places borsàries, tant del bloc 
avançat com de l’emergent. Als EUA, en la pitjor arrencada 
d’any des del 2009, l’índex S&P 500 ha reculat el 6%. El col·lapse 
dels preus del cru continua sent un veritable llast per als sectors 
energètic i miner. A més d’aquest últim factor, les pèrdues a les 
borses europees han estat intensificades pel tarannà negatiu 
dels sectors automobilístic i bancari. En aquest últim cas, l’e  pi -
centre s’ha situat a Itàlia, pels dubtes sobre el procés de saneja-
ment dels balanços dels bancs. Així i tot, interpretem aquest 
episodi com un focus d’incertesa puntual, que podria remetre 
quan el Govern italià presenti els detalls del pla per facilitar 
aquest procés de sanejament.

Als EuA, la campanya de resultats empresarials del 4t 2015 
ofereix algunes sorpreses positives, principalment en els 
àmbits tecnològic i financer. Lamentablement, és poc proba-
ble que aquesta circumstància aconsegueixi capgirar les revi-
sions a la baixa de les expectatives dels beneficis corporatius. 
Tampoc les condicions actuals d’elevada sobrevenda, malgrat 
que poden generar eventuals rebots de durada breu. No obs-
tant això, la reactivació de la tendència alcista es produirà a 
mesura que augmenti la certesa sobre els dos principals eixos 
de volatilitat del mercat (petroli i la Xina). Les ràtios de valora-
ció, que es troben, en alguns casos, per sota dels nivells mitjans 
a llarg termini, són un factor de suport. Particularment, a les 
borses emergents.

El canvi eurodòlar es manté estable, i les divises emer
gents continuen sense poder estabilitzarse. L’evolució de 
l’euro enfront del dòlar ha ofert fluctuacions d’escassa enver-
gadura. Les fluixes dades d’activitat als EUA van mantenir 
l’euro en l’in  ter  val dels 1,08-1,10 dòlars. No modifiquem la 
nostra visió a mit  jà termini sobre el canvi euro-dòlar, que pre-
veiem que se situï al voltant dels 1,05 dòlars. A l’apartat emer-
gent, les principals divises es van continuar afeblint, a causa 
del binomi Xina-petroli. Aquest és el cas de la moneda russa, 
que, amb un canvi de 78 rubles per dòlar, ha assolit un nou 
mínim històric enfront de la divisa nord-americana. El peso 
argentí també s’ha vist sotmès a fortes pressions, per bé que, 
en aquest cas, això obeeix a la decisió del nou Govern de flexi-
bilitzar el règim de tipus de can  vi i de posar fi als controls de 
capitals.
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El període posterior a l’esclat de la crisi financera global ha 
estat caracteritzat pel marcat descens dels tipus d’interès 
a les economies avançades. El fet que s’hagin mantingut 
en nivells tan baixos durant tant de temps suggereix que, 
potser, estiguem davant una disminució fins a un cert 
punt permanent, no solament cíclica, dels tipus d’interès 
d’equilibri. Es tracta d’una qüestió amb implicacions po -
ten  cials sobre el disseny de la política monetària, l’es  ta  bi -
litat financera i les decisions d’inversió del sector privat. 
L’anàlisi de l’anomenat tipus d’interès natural pot aclarir 
una mica aquesta qüestió.

Conceptualment, el tipus d’interès natural o d’equilibri 
(d’ara endavant, TIN) fa referència al tipus d’interès real a 
curt termini (a la pràctica, un tipus a curt termini com el 
ti  pus d’interès de referència del banc central ajustat per la 
inflació) compatible amb una economia que opera al seu 
ple potencial i amb una inflació estable al voltant d’un 
objectiu determinat. Per a les persones familiaritzades 
amb la regla de Taylor,1 el TIN és la constant d’aquesta fór-
mula: el tipus d’interès real que hauria de fixar el banc cen-
tral quan l’output gap és zero (el PIB real és igual al poten-
cial) i la inflació es troba en el nivell objectiu. La teoria 
econòmica postula que el TIN augmentarà a mesura que 
ho faci el creixement de la productivitat d’una economia o 
el creixement de la població (en definitiva, a mesura que 
augmenti el creixement potencial del PIB). Altres factors, 
com l’envelliment de la població i els canvis reguladors, 
que incrementen els costos de la intermediació financera, 
tendiran a deprimir el TIN.

En no ser directament observable, cal estimar el TIN mit-
jançant tècniques economètriques. Un dels mètodes 
més reconeguts és el desenvolupat per Laubach i 
Williams (2003),2 dos economistes de la Reserva Federal 
(Fed) que utilitzen una eina estadística anomenada «fil-
tre de Kalman» per estimar de forma simultània el TIN i 
l’output potencial dels EUA. Les seves estimacions, pre-
sentades al gràfic, evidencien que, en aquest país, el TIN 
ha variat de forma significativa al llarg dels anys, que les 
variacions acostumen a ser força persistents i que, en 
l’actualitat, el TIN se situa al voltant del 0%, més de 2 p. p. 
per sota dels nivells anteriors a la crisi financera global. 
Els autors atribueixen una part d’aquest descens, al vol-
tant d’1 p. p., a una caiguda d’una magnitud similar en el 
creixement potencial de l’economia nord-americana, 
mentre que la resta seria conseqüència de la combinació 
d’altres factors que no identifiquen de forma explícita, 

com l’envelliment de la població. Els aparents nous 
nivells del TIN suggereixen que el punt d’arribada del 
cicle de pujades de tipus d’interès de referència que la 
Fed ha iniciat pot ser sensiblement inferior al de cicles 
passats. Així, doncs, la «nova normalitat» dels tipus 
d’interès podria comportar que el tipus oficial se situï a 
llarg termini al voltant, o per sota, del 3%, nivell superior 
al contemplat avui pels agents que operen al mercat de 
bons nord-americans, proper a l’1,5%. En el passat, es 
considerava normal que el nivell a llarg termini del tipus 
oficial se situés entre el 4% i el 4,5%.

La confirmació d’aquest escenari introduiria, d’entrada, un 
factor limitador sobre la capacitat de maniobra de la polí-
tica monetària convencional quan l’economia es trobi en 
dificultats (és més fàcil assolir el sòl del 0% quan un cicle 
de baixades comença amb els tipus de referència en el 
3,0% que si ho fa en el 4% o en el 4,5%). En aquest món, 
haver de recórrer a una política monetària no convencio-
nal seria més habitual. D’altra banda, la previsible intensi-
ficació dels fluxos financers a la recerca de rendibilitat 
(search for yield) també podria tenir conseqüències adver-
ses sobre l’estabilitat financera. Malgrat que les estima-
cions del TIN van acompanyades d’un alt grau d’incertesa, 
paga la pena no passar per alt les implicacions que un 
entorn de tipus d’interès permanentment baixos tindria 
per a la política monetària.

FOCUS • El tipus d’interès natural: pistes, incògnites  
i algunes respostes
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1. Vegeu, per exemple, el Focus «Descobrint la política monetària a l’om -
bra», en aquest mateix Informe Mensual.
2. Laubach, T. i Williams, J. C. (2003), «Measuring the Natural Rate of Inte -
rest», Review of Economics and Statistics, 85.
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El passat mes de desembre, els inversors internacionals 
van acollir amb una relativa tranquil·litat la decisió de la 
Reserva Federal (Fed) d’iniciar el procés de pujada del 
tipus d’interès oficial. Fins i tot als mercats emergents, la 
notícia (d’altra banda, esperada) va ser rebuda, en general, 
de manera positiva, malgrat els temors als possibles 
impactes d’aquest pas cap a unes condicions monetàries i 
financeres internacionals més restrictives. No obstant 
això, aquesta reacció inicial no ha d’ocultar els desafia-
ments que planteja una pujada de tipus d’interès als EUA 
per a les economies emergents, en particular el focus de 
risc potencial que representa l’elevat nivell d’endeutament.

En els últims anys, les polítiques monetàries molt expansi-
ves dels principals bancs centrals de les economies avança-
des, encapçalats per la Fed, han anat acompanyades, en 
un context de recerca de rendibilitat (search for yield), d’un 
augment significatiu de l’endeutament de les economies 
emergents (vegeu el primer gràfic). Així, l’endeutament 
total del bloc emergent, que representava gairebé el 150% 
del PIB emergent al final del 2008, va assolir el 200% del 
PIB cap a la meitat del 2015. Una proporció significativa 
d’aquest augment s’ha produït en el balanç del sector cor-
poratiu no financer, on ha passat del 60% del PIB el 2008 a 
gairebé el 90%. A més a més, actualment, el pes del deute 
corporatiu en dòlars s’ha situat, de mitjana, al voltant del 
10% del PIB, una xifra que pot no semblar gaire alta, però 
que es localitza en un univers concentrat d’empreses.

En aquestes condicions, la pujada del tipus oficial als EUA 
comporta riscos potencials evidents per a les economies 
emergents. D’una banda, afavoreix l’apreciació del dòlar, 
que es tradueix en un augment del valor real en moneda 
local del deute emergent. De l’altra, pressiona a l’alça els 
tipus d’interès als països en desenvolupament, la qual 
cosa incrementa els costos de servei del deute en moneda 
local i limita les possibilitats de refinançar en condicions 
sostenibles el deute que vagi vencent.

No obstant això, diversos elements fan pensar que aquests 
riscos poden ser limitats i que poden no afectar per igual 
tots els països. En primer lloc, la pujada del tipus oficial ini-
ciada per la Fed es donava ja per descomptada des de feia 
temps i els mercats s’han anat ajustant des del taper tan-
trum del 2013 (de llavors ençà, els tipus d’interès de les 
noves emissions han evolucionat a l’alça). En segon lloc, el 
caràcter gradual que s’anticipa per a aquest cicle de pujada 
atorgarà més temps i flexibilitat als agents econòmics per 
ajustar-se a les noves condicions. A més a més, l’enduriment 
de les condicions monetàries als EUA està vinculat a la 
millora de l’economia nord-americana, la qual cosa hauria 
de beneficiar, en general, els països emergents i, en par -
ticular, les empreses emergents més dependents de les 
exportacions als EUA (probablement, són les que més 

s’han endeutat en dòlars). Finalment, no hem de mesurar 
tots els països amb el mateix criteri. Per exemple, preocupa 
més el significatiu increment del deute a la Xina (vegeu el 
segon gràfic) o l’elevada exposició en dòlars del deute cor-
poratiu a Turquia. Al seu torn, les empreses del sector de 
les primeres matèries, els ingressos en dòlars de les quals 
s’han reduït molt arran de les caigudes del preu de les 
vendes, poden ser també una major font de vulnerabilitat.

En definitiva, la transició cap a un entorn de tipus més alts 
pot, sens dubte, anar acompanyada d’episodis de tensió, tot 
i que no té per què ser la causa d’una crisi de grans propor-
cions. Com ho mostra el recent repunt d’aversió als mercats, 
elements relacionats amb els desequilibris macroeconò-
mics de les economies emergents, en particular els vincu-
lats a l’economia xinesa, i l’evolució del preu de les prime-
res matèries tindran un paper clau en l’estabilitat financera 
d’aquestes economies a mitjà o a llarg termini. Més fins i 
tot que el que succeeixi amb els tipus d’interès dels EUA.

FOCUS • Les economies emergents poden aguantar la pujada  
de tipus d’interès als EUA?
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Tipus d’interès (%)

29-gen 31-des Variació mensual  
(p. b.)

Variació acum.  
el 2016 (p. b.)

Variació interanual 
(p. b.)

Zona de l’euro

Refi BCE 0,05 0,05 0 0,0 0,0

Euríbor 3 mesos –0,16 –0,13 –3 –3,1 –21,4

Euríbor 12 mesos 0,02 0,06 –4 –4,0 –25,1

Deute públic a 1 any (Alemanya) –0,45 –0,38 –7 –7,2 –30,6

Deute públic a 2 anys (Alemanya) –0,49 –0,35 –14 –14,5 –31,4

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 0,33 0,63 –30 –29,9 –2,9

Deute públic a 10 anys (Espanya) 1,51 1,77 –26 –26,1 5,4

Diferencial de deute públic a 10 anys (p. b.) 1 119 114 4 4,4 9,0

EUA

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

Líbor 3 mesos 0,61 0,61 0 –0,3 35,5

Líbor 12 mesos 1,14 1,18 –4 –3,8 52,0

Deute públic a 1 any 0,45 0,60 –15 –14,7 30,3

Deute públic a 2 anys 0,77 1,05 –28 –27,8 25,4

Deute públic a 10 anys 1,92 2,27 –35 –34,9 16,9

Spreads de deute corporatiu (p. b.)

29-gen 31-des Variació mensual  
(p. b.)

Variació acum.  
el 2016 (p. b.)

Variació interanual 
(p. b.)

Itraxx Corporatiu 93 77 15 15,3 35,2

Itraxx Financer Sènior 92 77 15 14,8 27,2

Itraxx Financer Subordinat 208 156 52 52,4 69,3

Tipus de canvi

29-gen 31-des Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2016 (%)

Variació interanual  
(%)

$/€ 1,083 1,086 –0,3 –0,3 –4,3

¥/€ 131,210 130,640 0,4 0,4 –2,0

£/€ 0,761 0,737 3,2 3,2 1,3

¥/$ 121,140 120,220 0,8 0,8 2,4

Primeres matèries 

29-gen 31-des Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2016 (%)

Variació interanual  
(%)

Índex CRB de primeres matèries 383,3 374,7 2,3 2,3 –9,2

Brent ($/barril) 33,2 35,8 –7,1 –7,1 –29,1

Or ($/unça) 1.118,2 1.061,4 5,3 5,3 –11,1

Renda variable

29-gen 31-des Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2016 (%)

Variació interanual  
(%)

S&P 500 (EUA) 1.940,2 2.043,9 –5,1 –5,1 –4,0

Eurostoxx 50 (zona de l’euro) 3.045,1 3.267,5 –6,8 –6,8 –9,7

Ibex 35 (Espanya) 8.815,8 9.544,2 –7,6 –7,6 –16,1

Nikkei 225 (Japó) 17.518,3 19.033,7 –8,0 –8,0 –0,5

MSCI emergents 742,4 794,1 –6,5 –6,5 –23,7

Nasdaq (EUA) 4.614,0 5.007,4 –7,9 –7,9 –1,5

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

PRINCIPALS INDICADORS
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CONJUNTURA • 2016 serà un any  
de creixement mundial

Sense canvis en el nostre escenari central d’acceleració mun
dial: preveiem un creixement mundial del 3,5% el 2016, en 
relació amb el 3,1% del 2015. Aquestes previsions favorables es 
basen en uns desequilibris macroeconòmics menors que en 
anys anteriors, en un entorn monetari encara molt acomodatici 
i en un petroli més barat de mitjana. Cal recordar que, des d’una 
perspectiva global, la feblesa del preu del cru és un factor posi-
tiu per al creixement, ja que comporta un estalvi energètic 
important per a les regions importadores (en especial, la zona 
de l’euro, el Japó i la Xina).

no obstant això, ha augmentat la probabilitat de l’escenari 
de risc a la baixa, a causa dels dubtes renovats sobre l’aterratge 
brusc a la Xina i de la nova caiguda del preu del petroli durant el 
mes de gener (un sector clau en nombrosos països emergents 
exportadors). Aquests dos elements de risc, juntament amb el 
major impacte que puguin tenir el procés de normalització 
monetari de la Fed i l’empitjorament de la situació interna que 
pateixen alguns emergents, com el Brasil, podrien enterbolir el 
nostre escenari central. En aquest context, no sorprèn que l’FMI 
hagi revisat lleugerament a la baixa les previsions de creixement 
per al 2016 i el 2017. En particular, contempla una acceleració 
una mica més gradual en la revisió del gener que en l’informe de 
l’octubre (del 3,4% el 2016 i del 3,6% el 2017). El nostre posicio-
nament ha estat mantenir l’escenari central d’ac  celeració i, en 
canvi, augmentar la probabilitat de l’escenari de risc, en què el 
creixement mundial no s’acceleraria, sinó que es quedaria en 
cotes semblants a les del 2015. Un avanç que, tot i ser més con-
tingut, se situaria substancialment per damunt de les taxes del 
2009, el pitjor any de l’última dècada pel que fa al creixement.

EMERGENTS I PRIMERES MATÈRIES 

A la Xina, l’inici del 2016 ha estat marcat per les turbulències 
als mercats financers, que han repetit l’episodi de l’agost del 
2015. El detonant va ser, de nou, el temor a la incapacitat del 
ge  gant asiàtic d’evitar un aterratge brusc. La mala dada del de -
sembre de l’índex PMI de manufactures elaborat per Caixin/
Mar  kit i el final de les limitacions de certes entitats sobre les 
ven  des al mercat borsari van donar suport als descensos de les 
co  titzacions. La posada en marxa d’un mecanisme tallafoc que 
consisteix en el tancament automàtic dels mercats borsaris en 
cas de caigudes superiors al 7% va agreujar la situació. En 
aquest context, el banc central va reaccionar i va permetre una 
depreciació del iuan (propera al 3% enfront del dòlar nord-
americà) i va in  jectar liquiditat. Malgrat tot, la borsa de Xangai 
va perdre més del 15% durant les primeres setmanes de gener. 
Així i tot, pensem que, a mesura que les dades macroeconòmi-
ques confirmin una desacceleració controlada de l’economia 
asiàtica, les turbulències haurien d’anar a menys.

El PiB de la Xina resisteix, però persisteixen els riscos a la bai
 xa. La dada de creixement del PIB ens va sorprendre de manera 
positiva. L’economia xinesa va avançar el 6,8% en el 4T 2015 i va 
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deixar el creixement per al conjunt del 2015 en el 6,9%, només 
1 dècima per sota de les previsions de l’Executiu i lleugerament 
per damunt de la nostra previsió. La bona acollida inicial de la 
dada macroeconòmica no va impedir nous descensos als mer-
cats borsaris del país. La Xina està immersa en un doble reequi-
libri de la seva economia. En primer lloc, la inversió ha de cedir 
protagonisme al consum, i sembla que les dades del 4T apun-
ten en aquesta direcció. El segon reequilibri és la substitució 
gradual de la indústria pels serveis, com també ho mostren les 
dades del 4T, amb un valor afegit de la indústria que va avançar 
el 6,0% interanual, el menor ritme des del 1992, en relació amb 
un valor afegit dels serveis que va créixer el 8,2%. Per la seva 
banda, la inflació es va situar en l’1,6% al desembre, la qual cosa 
dóna marge al país per implementar noves polítiques mone-
tàries acomodatícies.

la inflació sorprèn a l’alça en un Brasil en recessió. A la degra-
dació de la situació econòmica del Brasil (s’estima que el PIB va 
caure el 3,5% el 2015) i a la incertesa política, s’ha d’afegir la 
intensificació dels desequilibris macroeconòmics, en particular, 
de la inflació, que ha tornat a sorprendre a l’alça (al desembre, 
va arribar al 10,7%). No s’espera que la situació millori gaire el 
2016, ja que el final de l’efecte graó de la liberalització dels 
preus administrats del 2015 (que comportaria un descens de la 
inflació) quedarà compensat per l’alta inflació derivada de la 
fe  blesa del real. En aquest sentit, revisem la nostra previsió 
d’inflació el 2016 del 6,4% al 6,6%. Mantenim la del PIB (–3,5% 
el 2015 i –2,5% el 2016), tot i que amb un biaix a la baixa.

El PiB de rússia baixa el 4,1% interanual en el 4t. Les xifres 
suggereixen que el punt més greu de la recessió pot haver que-
dat enrere. Així i tot, l’evolució recent del preu del cru, més 
negativa del que s’havia previst fa uns mesos, comportarà una 
recuperació més lenta del que s’esperava. Aquest factor, junta-
ment amb l’anunci d’un ajust important de la despesa pública, 
justifica una revisió a la baixa en el nostre escenari central per al 
país el 2016: del –0,2% al –0,8% (2015: –3,7%).

El preu del petroli torna a sorprendre a la baixa. El preu del 
petroli es va situar per sota dels 30 dòlars per barril Brent al 
gener. El motiu de la caiguda recent és un hivern més suau, que 
ha contribuït a un increment dels inventaris mundials, que, al 
seu torn, han comportat una sobreoferta de cru. A mitjà termi-
ni, si l’Iran progressa en el compliment dels termes de l’acord 
nuclear amb més celeritat del que s’esperava, s’incrementarà la 
probabilitat d’una major oferta de cru iranià al mercat interna-
cional el 2016 i el 2017. Per totes aquestes raons, revisem a la 
baixa la nostra previsió del preu del Brent, de 58,2 a 42,6 dòlars/
barril en la mitjana del 2016 i de 68,8 a 65,6 dòlars/barril el 2017.

ESTATS UNITS

El PiB nordamericà va créixer el 2,4% el 2015, de manera que 
va igualar l’avanç del 2014. El creixement del PIB es va tornar a 
desaccelerar en el 4T 2015, amb un avanç del 0,2% intertrimes-
tral (l’1,8% interanual), per sota del 0,5% del 3T (el 2,1% inter -
anual) i també lleugerament per sota del previst en el nostre 
escenari central. Per components de demanda, la desaccelera-
ció va ser conseqüència del menor ritme d’avanç del consum 
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privat, d’acord amb el que s’esperava, i de la caiguda de la inver-
sió no residencial, que, en aquest cas, va sorprendre negativa-
ment. També va destacar la reculada de les exportacions, afec-
tades, probablement, per la fortalesa del dòlar. Després de la 
publicació de la dada, revisem lleugerament a la baixa les nos-
tres previsions per al 2016, amb un creixement del 2,3% (en -
front del 2,5% anterior), i mantenim el 2,4% per al 2017.

El 2016 es presenta com un any de creixement significatiu. 
Els últims indicadors d’activitat, com el Beige Book, van mostrar 
també la feblesa manifesta de la dada del PIB del 4T. No obstant 
això, no s’hauria de perllongar el 2016, gràcies a l’efecte de la 
recuperació sostinguda del mercat laboral (al desembre, es van 
registrar 292.000 nous llocs de treball nets i una pujada salarial 
del 2,5% interanual), que donarà suport al consum privat i al 
mer  cat de l’habitatge. Així mateix, la despesa pública, tenint en 
compte que el 2016 és un any electoral, compensarà, en part, la 
menor inversió en les empreses energètiques (relacionades 
amb l’extracció de petroli shale).

la Fed manté els tipus al gener, després de la pujada del de  
sembre. En la declaració del 27 de gener, la Fed va suggerir, 
sense arribar a explicitar-ho, que els riscos per al creixement 
s’inclinaven a la baixa i va constatar l’alentiment del final del 
2015, marcat per una menor solidesa en la inversió en equipa-
ment i en la construcció. Aquests riscos sobre el creixement, als 
quals cal afegir les turbulències als mercats financers interna-
cionals i la disminució recent de les tensions inflacionistes, ens 
fan pensar que la institució monetària esperarà a la reunió del 
juny per anunciar la segona pujada de tipus (abans pensàvem 
que es produiria al març). L’IPC general va créixer el 0,7% al de -
sembre del 2015, 2 dècimes per damunt del registre del mes 
anterior, però lleugerament per sota de les nostres previsions. 
L’IPC subjacent va créixer el 2,1% interanual, 1 dècima per da -
munt del registre del novembre. En termes intermensuals (amb 
la sèrie ajustada estacionalment), va destacar la nova caiguda 
del component energètic (–2,4% intermensual), que va donar 
suport a la reculada de l’IPC general (–0,1% intermensual). L’a -
len  timent en termes intermensuals de l’IPC subjacent també va 
ser destacable. Les dades del desembre i la revisió a la baixa del 
preu del petroli comporten també una revisió a la baixa de les 
nostres previsions d’inflació per al 2016 (en l’1,4% de mitjana, 
abans l’1,7%).

JAPó

El Japó té un creixement modest. El consum privat pateix els 
efectes de la pèrdua de poder adquisitiu de les llars, i el ien ba -
rat redueix el poder de compra de les pimes i dels consumidors 
i no beneficia les exportacions com abans. Malgrat una de -
preciació del 31% des del final del 2012 (amb l’arribada al poder 
de Shinzo Abe), les exportacions japoneses a la Xina i als EUA 
cauen en volum. Així, el Banc del Japó podria intensificar l’ex -
pansió monetària el 2016, a causa de l’escàs creixement nomi-
nal, essencial per reduir l’elevada ràtio deute/PIB i la baixa in -
flació permanent (l’IPC sense aliments però amb energia, 
re      ferència del banc del Japó, va pujar un escàs 0,1% al desem-
bre). Així i tot, mantenim les nostres previsions del PIB del 2016 
(de l’1,0%, enfront del 0,7% previst el 2015).
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Entre el 2005 i el 2015, vam assistir a l’ascens de la Xina com 
a jugador de primer ordre en el concert energètic global. El 
2015, la Xina va ser el primer consumidor d’energia del 
món, amb el 23,1% del total, per davant dels EUA (17,0%), 
d’Europa (14,4%), de Rússia (5,8%) i de l’Índia (4,8%).1 La 
importància de la Xina encara és més clara en termes dinà-
mics, ja que, entre el 2005 i el 2015, va contribuir en un 
59,3% al creixement del consum energètic global.

Abans de començar una anàlisi una mica més detallada, és 
important recordar que hi ha cinc fonts d’energia primària: 
combustibles líquids (majoritàriament procedents del 
petroli), que representen el 32,4% del consum energètic 
total; carbó, el 28,7%; gas, el 21,7%; renovables-hidràuli-
ques, l’11,8%, i nuclear, el 5,3%. El fort augment de la de -
manda energètica de la Xina ha tingut una influència pro-
funda en el pes relatiu de les diferents fonts d’energia, ja 
que el consum energètic del gegant asiàtic difereix de 
forma substancial del de la resta del món. En particular, a 
la Xina, el consum de carbó representa dues terceres parts 
del consum total d’energia, una xifra molt superior al 17,5% 
que representa a la resta del món. Així, el carbó, una font 
d’energia altament contaminant, ha estat el gran protago-
nista de l’últim decenni: ha estat responsable de gairebé 
el 40% de l’increment del consum d’energia global, subs-
tancialment per davant de les renovables (el 28,9%), del 
gas (el 15,3%) i del petroli (el 14,7%).

No obstant això, l’evolució del consum d’energia en els 10 
pròxims anys podria ser molt diferent a la dels últims anys i 
registrar una menor rellevància del carbó. Això es pot veure 
afavorit pel canvi de patró de creixement perseguit per la 
Xina, on un major pes del consum i dels serveis comportarà 
una reducció de la despesa de capital (capex) a favor de la 
despesa operativa (opex). El consum d’energia associat a 
aquest últim tipus de despesa és menys intensiu en carbó. 
A més a més, la reducció de l’ús del carbó és una prioritat 
del país asiàtic, que ha anat adquirint consciència del pro-
blema mediambiental. De fet, la protecció del medi ambient 
és una de les línies estratègiques del nou Pla quinquennal 
presentat al final del 2015. Així, s’espera que el pes del carbó 
en el consum d’energia baixi del 66% actual al 60% el 2025.

És probable que un tercer factor s’afegeixi a aquests dos: 
el preu del petroli. Entre el 2005 i el 2015, l’ascens econò-
mic de la Xina va coexistir amb un petroli car, ja que va 
passar de 44,5 dòlars per barril el 2005 a 74,5 el 2014 (en 
part, per l’augment de la demanda de la Xina). Sens dubte, 
això va limitar el pes del petroli en el mix energètic del 
gegant asiàtic. En el context actual, en què, pel que sem-
bla, l’augment de l’oferta permetrà que el preu del petroli 

sigui inferior al dels últims anys, cal esperar que el pes d’a-
 questa font d’energia vagi augmentant.

De fet, si pensem que la Xina mantindrà un procés de con-
vergència energètica cap a fonts similars a les dels països 
desenvolupats, el mix energètic global pot ser molt dife-
rent a l’observat recentment. Segons les previsions de 
l’Agència Nord-americana de l’Energia (EIA) per al món 
sense la Xina, la creixent importància del consum ener-
gètic en l’àmbit domèstic i comercial, enfront de l’indus -
trial, i les preocupacions mediambientals permetran que 
una font relativament neta com el gas s’erigeixi com el 
mà  xim contribuïdor al creixement del consum energètic 
(amb el 32,4%). Les fonts renovables se situaran en segona 
posició (el 24,1%), seguides del petroli (el 15,1%, tot i que, 
en aquest cas, la contribució podria augmentar si es man-
tenen els baixos preus actuals), de la nuclear (el 14,9%) i 
del carbó, que, amb una contribució del 13,5%, quedaria 
en últim lloc. 

FOCUS • Canvi de patró en el consum d’energia: l’efecte Xina
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gions i per fonts energètiques.



16  

FeBrer 2016

ecoNomia iNTerNacioNal 02

Històricament, l’Amèrica Llatina s’ha mostrat molt sensi-
ble als augments del tipus de referència als EUA. En la dè -
ca  da dels vuitanta, la pujada del tipus d’interès de la Re -
serva Federal va propiciar que la tònica de creixement del 
deute públic de la dècada anterior es tornés insostenible i 
que 27 països haguessin de reestructurar-lo. Es podria re -
pe  tir una crisi semblant en l’actual context d’enduriment 
mo  netari dels EUA?

Després de situar-se en nivells mínims de les últimes dèca-
des, el deute extern total a l’Amèrica Llatina ha repuntat de 
manera apreciable i ha passat de representar el 20% del PIB 
al 30%, la qual cosa equival, gairebé, a la mitjana del perío-
de 1980-2015. Malgrat que aquest nivell és inferior al consi-
 derat, convencionalment, de risc elevat (a partir del 60%-70% 
del PIB en el cas dels països emergents), sí que preo  cu  pen 
la tendència recent i la velocitat del procés d’endeutament.

A més a més, quan es compara el deute extern amb les 
reserves internacionals (un mesurament de la capacitat de 
resposta davant una eventual crisi),1 la preocupació aug-
menta. Com succeeix amb el deute extern, l’evolució de 
les reserves va ser positiva fins al 2011, però, de llavors 
ençà, s’ha desfet el camí, i, el 2014, es va situar en l’equiva-
 lent al 50% del deute extern. Aquest és, justament, el llin-
dar que habitualment es pren com a referència d’un nivell 
mínim de reserves. En poc temps, la regió ha passat d’estar 
en una zona confortable i segura a situar-se en el límit del 
que és prudent.

L’anàlisi per països valida les conclusions anteriors. El 2015, 
quatre països de la regió van superar el llindar del 40% del 
PIB en deute extern (Xile, Mèxic, Uruguai i Colòmbia). No 
obstant això, dels quatre, només Uruguai acumula un ni  vell 
de reserves en zona segura (amb el 76% del deute extern). 
Afortunadament, Mèxic i Colòmbia disposen d’una línia 
de crèdit flexible de l’FMI, concebuda, precisament, per 
ajudar països amb fonaments macroeconòmics sòlids, la 
qual cosa, si arriba el cas, permet incrementar la capacitat 
de reacció. I Xile es beneficia d’un element no quantificable 
però rellevant: disposa de la millor credibilitat internacional 
de la regió i d’un quadre macroeconòmic raonablement sa.

Així i tot, aquesta anàlisi no liquida tots els focus de risc. 
Què succeeix, per exemple, si una filial radicada a Espanya 
d’una empresa brasilera emet un bo en dòlars a Londres i 
el compra un resident brasiler? Aquest passiu no està in -
clòs en el deute extern del Brasil, ja que està emès per una 
entitat no resident i comprat per un resident. Però té un 
risc canviari i, en funció de com estigui estructurada la re -
la  ció entre la matriu i la filial de l’empresa brasilera, pot 
aca  bar afectant la solvència de la matriu. Precisament, el 
BIS ha alertat repetidament sobre aquest tipus de riscos i, 
per quantificar-los, ha compilat informació de les emissions 

de bons realitzades per entitats nacionals fora del país d’o-
 ri  gen i comprades tant per entitats residents com per no 
residents.2 Tot i que pot semblar que aquests casos són 
anecdòtics, les xifres ho desmenteixen, ja que, el 2014, van 
superar el 12% del PIB de l’Amèrica Llatina. A més a més, la 
seva tendència és creixent (el 2008, eren, només, el 8% del 
PIB), i l’instrument ha estat cada vegada més utilitzat pels 
bancs i per les empreses. Aquest ús per part del sector pri-
vat és especialment intens a Xile (el 2014, el deute inter -
nacional dels bancs i de les empreses va pujar al 15,6% del 
PIB), a Mèxic (10,6%) i al Brasil (10,5%).

Malgrat que un episodi d’impagament del deute de l’estil 
de la dècada de 1980 és poc probable, certament el deute 
ha crescut, molt d’aquest deute és sensible a canvis en el 
finançament internacional i el marge de maniobra és infe-
rior al d’uns anys enrere.

FOCUS • Cap a una crisi del deute extern a l’Amèrica Llatina?
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2. Així, segons el BIS, les emissions d’una matriu brasilera i les seves filials 
estrangeres són considerades, en aquesta estadística, com «nacionals del 
Brasil».

1. En una anàlisi més detallada, les reserves internacionals s’avaluen en 
relació, només, amb el deute a curt termini.
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ESTATS UNITS
2013 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015 3T 2015 10/15 11/15 12/15

Activitat

PIB real 1,5 2,4 2,5 2,9 2,7 2,1 – 1,8 –

Vendes al detall (sense cotxes ni benzina) 3,4 3,9 4,8 4,8 3,7 4,0 3,3 3,5 3,2

Confiança del consumidor (valor) 73,2 86,9 92,7 101,3 96,2 98,3 99,1 92,6 96,3

Producció industrial 1,9 3,7 4,5 3,5 1,5 1,2 0,5 –1,3 –1,8

Índex activitat manufacturera (ISM) (valor) 53,8 55,7 56,9 52,6 52,6 51,3 50,1 48,6 48,2

Habitatges iniciats (milers) 928 1.001 1.055 978 1.158 1.158 1.071 1.179 1.149

Case-Shiller preu habitatge 2a mà (valor) 158 171 173 177 179 179 181,1 182,8 ...

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

Taxa d’ocupació (% pobl. > 16 anys) 58,6 59,0 59,2 59,3 59,3 59,3 59,3 59,4 59,5

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

Preus

Preus de consum 1,5 1,6 1,2 –0,1 0,0 0,1 0,2 0,5 0,7

Preus de consum subjacent 1,8 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 2,0 2,1

Nota: 1. Saldo acumulat durant els 12 últims mesos.
Font: CaixaBank Research, a partir de les dades del Bureau of Economic Analysis, Dept. de Treball, Reserva Federal, Standard & Poor’s, ISM i Thomson Reuters Datastream.

 
XINA

2013 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015 3T 2015 10/15 11/15 12/15

Activitat

PIB real 7,7 7,3 7,2 7,0 7,0 6,9 – 6,8 –

Vendes al detall 15,5 12,0 16,5 10,5 10,2 10,7 11,0 11,2 11,1

Producció industrial 9,7 8,3 7,6 6,4 6,3 5,9 5,6 6,2 5,9

PMI manufactures (oficial) (valor) 50,8 50,7 50,4 49,9 50,2 49,8 49,8 49,6 49,7

Sector exterior

Balança comercial 1 (valor) 258 383 383 489 542 577 593 592 602

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

Importacions 7,3 0,4 –1,9 –17,6 –13,5 –14,3 –18,8 –9,0 –7,6

Preus

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

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

Renminbi per dòlar (valor) 6,1 6,2 6,1 6,2 6,2 6,3 6,3 6,4 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
2013 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015 3T 2015 10/15 11/15 12/15

Activitat

PIB real 1,4 –0,1 –0,9 –1,0 0,7 1,7 – ... –

Confiança del consumidor (valor) 43,6 39,3 38,9 40,7 41,5 40,9 41,5 42,6 42,7

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

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

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

Balança comercial 1 (% PIB) –2,4 –2,6 –2,6 –1,8 –1,4 –1,0 –0,9 –0,7 –0,6

Preus

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

Preus de consum subjacent –0,2 1,8 2,1 2,1 0,4 0,8 0,8 0,9 0,8

Nota: 1. Saldo acumulat durant els 12 últims mesos.
Font: CaixaBank Research, a partir de les dades del Departament de Comunicacions, Banc del Japó i Thomson Reuters Datastream.
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CONJUNTURA • La demanda 
interna empeny el creixement, 
malgrat la inestabilitat global

la recuperació econòmica prossegueix en un entorn més 
incert. L’economia de la zona de l’euro continua creixent, amb 
el suport, en especial, de la demanda domèstica. Ara com ara, la 
desacceleració de les economies emergents i les turbulències 
financeres han tingut un impacte mínim sobre el creixement de 
la zona de l’euro, que es basa, a més a més, en una política 
monetària acomodatícia, en una política fiscal neutra i en un 
preu del petroli molt baix. En aquest sentit, l’FMI ha revisat en 1 
dècima a l’alça la previsió de creixement per a la zona de l’euro 
el 2016, fins a l’1,7%, malgrat rebaixar les previsions de creixe-
ment mundial a causa de la creixent inestabilitat global. Per la 
seva banda, el BCE ha indicat, també, les forces contraposades 
en la recuperació de la zona de l’euro, entre uns vents de cara 
procedents de l’àmbit internacional i l’avanç de la demanda 
interna. En aquest sentit, el BCE va anunciar que, al març, revi-
sarà la política monetària i que podria ajustar-la, com va fer al 
desembre, per assegurar-se que l’objectiu d’estabilitat de preus 
no es torça.

l’activitat continua creixent, però a un ritme menor. Els indi-
cadors d’activitat disponibles per al mes de gener indiquen que 
l’economia va continuar creixent el 2016. No obstant això, tant 
l’índex de sentiment econòmic com els índexs PMI es van reduir 
en relació amb el mes de desembre, malgrat que es mantenen 
per damunt de la mitjana del 2015, en clara zona expansiva 
(per damunt dels 50 punts). Per països, a Alemanya, el PMI 
compost va recular un punt, fins als 54,5, i l’índex IFO de senti-
ment econòmic va disminuir lleugerament al gener en relació 
amb el mes anterior. Per la seva banda, França va millorar lleu -
ge  rament el nivell del PMI compost, tot i que es manté a la vora 
de l’estancament, en els 50,5. Aquest descens en la majoria 
d’indicadors d’activitat és comprensible, atesa la forta inestabi-
litat financera de les últimes setmanes, però creiem que es trac-
ta d’un episodi temporal, tot i que virulent, de manera que es -
pe  rem que vagi a menys a mesura que es confirmi que els 
creixements sobre els quals es basa la recuperació econòmica 
són sòlids. En conseqüència, ara com ara, no farem canvis signi-
ficatius en les nostres previsions de creixement per al 2016.

Els indicadors de demanda i d’inversió avancen. Les vendes  
al detall van continuar creixent a un ritme superior al 2% inter -
anual en el mes de novembre i mantenen la bona tònica ex   pe -
ri  mentada el 2015, tot i que l’última dada és lleugerament in -
ferior a la de la mitjana de l’any. Al seu torn, la matriculació 
d’automòbils va créixer el 13,9% al desembre, 5 p. p. per da -
munt de la mitjana del 2015. Aquests indicadors de demanda 
corroboren la sòlida recuperació de la demanda interna que 
ex  perimenta la zona de l’euro. Per la seva banda, la inversió 
també mostra avanços: la producció industrial va augmentar 
l’1,5% interanual al no  vem  bre, 2 dècimes per damunt de la mit-
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Zona de l’euro 1,5 1,7 1,7 0,1 =

Alemanya 1,5 1,7 1,7 0,1 0,2
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jana de l’any, tot i que lleugerament per sota del mes anterior. 
Així mateix, l’in  di  ca  dor de confiança industrial va registrar la 
millor dada de l’any al desembre.

la inflació puja, però continua lluny de l’objectiu del BCE. La 
variació interanual de l’índex de preus de consum harmonitzat 
(IPCH) de la zona de l’euro es va situar en el 0,4% al gener, 2 dè -
cimes per damunt de la dada del mes anterior, a causa de la 
me  nor caiguda del preu de l’energia i del major avanç de la in -
flació subjacent, la qual, arran de l’ascens del preu del sector 
ser    veis i dels béns industrials no energètics, va pujar fins a 
l’1,0%, 1 dècima per damunt del valor observat en els dos úl -
tims mesos. La davallada del preu del petroli té també efectes 
indirectes sobre la inflació subjacent, en reduir-se els costos de 
producció i transport de les empreses que ofereixen productes 
no energètics i serveis i els costos de les llars. No obstant això, 
preveiem una progressió contínua de la inflació subjacent en 
els dos pròxims anys, que reflectirà la recuperació de l’economia. 
La pujada del preu del petroli prevista al llarg del 2016 i de la 
primera meitat del 2017 produirà un efecte rebot en la inflació 
general, que acabaria superant la subjacent. A partir de la sego-
na meitat del 2017, quan els efectes del preu del petroli s’es -
vaeixin, la inflació general es tornaria a apropar a la subjacent i 
a l’objectiu del BCE.

les exportacions creixen a menys velocitat en un entorn 
global desfavorable. Les exportacions van registrar un creixe-
ment de l’1,4% interanual al novembre en un entorn global 
d’incerte  sa, a causa de la desacceleració de les economies 
emer  gents. El sector exterior es continua beneficiant de la 
depreciació de l’euro, propera al 5% en el tipus de canvi efectiu 
nominal des del de  sembre del 2014, a conseqüència de la polí-
tica monetària ex  pansiva del BCE. Així i tot, cal continuar gua-
nyant competitivitat per intensificar la bona dinàmica del sec-
tor exterior. Per la seva banda, el valor de les importacions va 
cau  re el 0,6% interanual arran de l’enfonsament del preu del 
pe  troli, ja que la zona de l’euro és una importadora neta d’a -
ques  ta primera matèria. La caiguda de les importacions i l’aug-
 ment, tot i que menys intens, de les exportacions comporten 
una mi  llo  ra de la balança co  mercial al conjunt de la zona de 
l’euro fins al 3,2% del PIB.

El BCE anuncia que revisarà, i possiblement reconsiderarà, la 
política monetària al març. El Consell de Govern del BCE no va 
modificar la política monetària en la reunió del gener, tot i que 
la institució continua atenta als riscos procedents de la desac-
celeració de les economies emergents i de la inestabilitat finan-
cera del començament de l’any. La recuperació de la zona de 
l’euro continua el seu curs, empesa per la demanda interna, 
però Draghi va assenyalar que la incertesa global i les caigudes 
del preu del petroli afecten les expectatives d’inflació i va obrir 
la porta a relaxar encara més la política monetària en la reunió 
del març. Per aquest motiu, cal esperar que les condicions mo -
ne  tàries continuïn sent molt laxes (vegeu el Focus d’aquest mes 
«Descobrint la política monetària a l’ombra»). Per consolidar la 
re  cuperació, el BCE va recomanar mantenir unes polítiques fis-
cals més expansives i aprofundir en les reformes estructurals. 
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En aquest sentit, més enllà d’aprofitar l’actual moment cíclic ex -
pan  siu, la zona de l’euro necessita intensificar les reformes 
estructurals de les seves economies per augmentar el creixe-
ment potencial a llarg termini.

El crèdit bancari donarà suport al creixement de la demanda 
domèstica el 2016. L’enquesta sobre préstecs bancaris mostra 
que els criteris d’aprovació de crèdits es van continuar relaxant 
en el 4T 2015, afavorits per l’entorn propici que ofereix la po -
lítica monetària, i van impulsar, així, la demanda domèstica. 
Aquesta millora, provocada per les pressions competitives del 
sector bancari, es reflecteix en especial en els crèdits hipoteca-
ris i en els crèdits a les empreses, que tanquen 8 trimestres con-
secutius de relaxament. D’altra banda, els crèdits per al consum 
van romandre gairebé estables. Esperem que les condicions de 
concessió de crèdit continuïn millorant al llarg del 2016 i que, 
d’aquesta manera, donin suport al creixement a la zona de 
l’euro en l’àmbit de la demanda domèstica.

la zona de l’euro aconsegueix abaixar el dèficit i el deute pú 
blic en un entorn fiscal neutre. La millora del cicle econòmic i 
els baixos tipus d’interès dels quals gaudeixen els països de la 
moneda comuna van permetre que la zona de l’euro en conjunt 
reduís el dèficit del 3T 2015 fins a l’1,8% del PIB, 4 dècimes 
menys que en el 2T 2015. Aquesta reducció també va ser el re -
sultat de les polítiques de consolidació fiscal i dels ajustos que 
alguns països duen a terme. De tota manera, cal recordar que 
no tots els països es troben en la mateixa posició fiscal i que els 
que presenten un major superàvit haurien d’aprofitar el mar  ge 
per adoptar polítiques fiscals més expansives que impulsin el 
creixement. Per la seva banda, el deute públic es va reduir tam-
bé fins al 91,6% del PIB, 7 dècimes menys que en el 2T 2015. 
Mentre que Grècia i Portugal han augmentat el deute públic en 
relació amb el trimestre anterior, Irlanda, Itàlia, França i Alema -
nya l’han disminuït de forma notable. Aquesta reducció de deu-
te hauria de continuar de manera ràpida per assolir nivells més 
sostenibles, en particular als països amb un nivell elevat de 
deu  te, com Grècia, Itàlia, Portugal, Irlanda i Espanya.

Preocupa el canvi de rumb de les regles de joc a Polònia. En 
els últims mesos, Polònia ha dut a terme importants canvis en 
el marc normatiu del país, que han empès l’agència de rating 
S&P a rebaixar la qualificació creditícia d’A– a BBB+, el primer 
descens des del 1996. Específicament, S&P destaca que algu-
nes decisions poden afeblir les institucions (referint-se al Tri-
bunal Constitucional i a la independència dels mitjans de co -
mu  nicació). Més enllà d’aquestes qüestions, cal destacar que 
s’ha adoptat una taxa bancària sobre els actius totals del 
0,44%, la qual cosa pressionarà un sector amb una rendibilitat 
ja prou reduïda (el 2014, la rendibilitat sobre actius era, no -
més, de l’1,1%). Fi  nalment, cal esmentar que el Govern ha mo -
dificat la llei pressupostària i li ha restat rigor. Així i tot, és im -
portant recordar que Polònia manté un ritme de creixement 
no    table (l’estimació preliminar del creixement del PIB el 2015 
és del 3,6%).
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FOCUS • Descobrint la política monetària a l’ombra

La política monetària s’ajusta a les necessitats de l’eco  no -
mia? Malgrat que pugui semblar trivial, aquesta pregunta 
requereix saber com mesurar la política monetària. Abans 
de la Gran Recessió, el tipus d’interès al qual el banc cen-
tral presta als bancs privats (el tipus refi, en el cas del BCE) 
proporcionava una bona descripció del grau de laxitud 
mo  netària.1 No obstant això, en els últims anys, aquests 
ti  pus han quedat atrapats en el 0% i els bancs centrals de 
les economies avançades han començat a utilitzar mesu-
res no convencionals, com la compra d’actius a gran esca-
la. Així, el tipus d’interès dels bancs centrals ha perdut el 
po  der informatiu.

A l’hora de trobar un nou indicador de política monetària, 
s’ha proposat utilitzar la relació històrica entre el tipus refi 
oficial i un conjunt de variables monetàries per calcular el 
tipus refi que observaríem en l’actual entorn si no es tro-
bés ancorat en el 0%: l’anomenat tipus d’interès ombra. 
Una de les metodologies més populars per calcular-lo és 
la de Wu i Xia (2015),2 que utilitzen un model de la corba 
de tipus per projectar el tipus refi ombra. Com veiem al 
pri  mer gràfic, en temps de política monetària convencio-
nal (fins al final del 2008), el tipus ombra i el veritable tipus 
refi són gairebé indistingibles. No obstant això, a partir de 
la crisi financera, el tipus ombra ens revela informació molt 
útil. Clarament, les mesures no convencionals del BCE han 
relaxat les condicions monetàries més enllà del que el ti -
pus oficial reflecteix el 2009, el 2012 i el 2015. A més a més, 
el tipus ombra també ens indica un cert enduriment de la 
política monetària amb la retirada d’aquestes mesures i la 
reducció del balanç del BCE (malgrat rebaixar el tipus refi 
oficial entre el desembre del 2012 i l’estiu del 2014). Final-
ment, l’anunci i la implementació del QE per part del BCE 
han provocat un relaxament dramàtic de la política mone-
tària el 2015, equivalent a una reducció del tipus ombra 
des del 0,54% del desembre del 2014 fins al –3,38% del 
desembre del 2015.

Més enllà d’informar-nos sobre les condicions monetàries 
efectives, el tipus ombra ens permet avaluar amb eines 
tra  dicionals si aquestes condicions s’adeqüen a les neces-
sitats de l’economia. Per exemple, amb la regla de Taylor, 
que ens diu quin hauria de ser el tipus d’interès oficial en 
funció del tipus d’interès natural, la inflació (subjacent) i la 
distància que separa l’activitat econòmica del seu poten-
cial.3 Així, el segon gràfic mostra que, abans de la crisi fi -
nancera, la política monetària s’ajustava molt més a les 
ne  cessitats dels països del centre que a les dels de la peri-
fèria. No obstant això, des del 2009, la política del BCE ha 

trobat un punt intermedi entre les dues àrees. Durant l’any 
2015, amb la recuperació gradual de la inflació subjacent i 
de l’activitat econòmica, la regla de Taylor ens recomana 
ja un menor relaxament monetari, tant al centre com a la 
perifèria de la zona de l’euro. De tota manera, aquesta re -
gla es basa en el funcionament de l’economia en temps 
nor  mals, i la conjuntura actual no ho és. En concret, exis-
teix incertesa sobre la distància que separa l’economia del 
seu potencial. Això suggeriria prudència a l’hora d’inter -
pre  tar la normalització de les condicions monetàries que 
ens indica. D’altra banda, cal tenir en compte que un en -
torn de tipus massa baixos pot generar inestabilitat finan-
cera. Així i tot, és raonable interpretar l’actual discrepància 
entre la regla de Taylor i les condicions monetàries com un 
senyal que, segurament, no s’ha de relaxar més la política 
i que el següent pas que l’economia necessita serà una 
nor  malització gradual de la política del BCE.
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1. El consens no sempre ha estat aquest. Per exemple, el 1963, Friedman i
Schwartz defensaven l’ús d’agregats monetaris com l’M1.
2. Measuring the Macroeconomic Impact of Monetary Policy at the Zero Lower 
Bound, propera publicació al Journal of Money, Credit and Banking.

3. En concret, tipus 
t
taylor =  r n + πt  +  øπ(πt – π*) + øu(ut – u 

t
n), on  r n = 2% és el 

tipus d’interès natural, πt és la inflació actual i π*  = 2% la inflació objec-
tiu, ut és la taxa d’atur i u 

t
n la taxa d’atur natural i øπ = 0,5 i øu = –1. Vegeu  

Ne chio (2011), Monetary Policy When One Size Does Not Fit All, Federal 
Reserve Bank of San Francisco Economic Letter.
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Els estrets vincles que la Xina manté amb la resta de països 
asiàtics, amb els països exportadors de primeres matèries 
o amb Àfrica expliquen l’impacte que la desacceleració 
d’aquesta economia té sobre ells. No obstant això, els lla -
ços que la uneixen a Europa són una mica més descone-
guts. L’objectiu d’aquest Focus és estudiar la relació co -
mer   cial, d’inversió i financera entre la zona de l’euro i el país 
asiàtic per analitzar les possibles repercussions de l’alenti-
 ment de l’economia xinesa a la regió.

Les relacions comercials de la zona de l’euro amb la Xina 
van experimentar un increment significatiu a mesura que 
el país asiàtic va intensificar el protagonisme mundial en 
termes econòmics. En particular, les exportacions de béns 
dels països de la zona de l’euro a la Xina van passar de re -
pre  sentar l’1% del total d’exportacions anuals el 2000 al 
3,3% el 2015. Malgrat aquest augment, les exportacions a la 
Xina representen encara un percentatge petit del total de 
les exportacions per a la majoria de països. En aquest sentit, 
i en termes comercials, l’impacte directe d’una desaccelera-
ció xinesa serà moderat, i, en la mesura que aquesta desac-
celeració sigui gradual i no afecti de manera substancial el 
creixement mundial, serà compensada amb millores de les 
exportacions a tercers països on el creixement augmenta, 
com els EUA, el Regne Unit i altres veïns de la zona de l’euro.

El cas d’Alemanya, però, mereix un esment especial, ja que 
és el país amb una major quota d’exportacions a la Xina (el 
5,7% del total de les exportacions de béns). No obstant 
això, aquesta rellevància queda una mica matisada quan 
analitzem amb una mica més de profunditat els fluxos 
exportadors. Si ordenem les exportacions alemanyes en 
funció del valor afegit generat al país,1 les exportacions a 
la Xina baixen a la cinquena posició, després dels EUA, de 
França, del Regne Unit i d’Itàlia. Pel que fa a l’impacte 
financer directe d’un alentiment xinès, s’estima que tam-
bé serà reduït, atesos els limitats vincles financers directes 
europeus amb el país. En bona part, això és el reflex de les 
transaccions financeres transfrontereres xineses, encara 
reduïdes. Al voltant de l’1% del total dels passius financers 
de la zona de l’euro es troben a la Xina (inclòs Hong Kong). 
Un canal de transmissió més significatiu pot ser el de la 
inversió estrangera directa (IED) que la Xina realitza a la 
UE, estimada en uns 10.400 milions d’euros el 20132 (al vol-
tant del 4,2% de la IED rebuda a la zona de l’euro), que es 
podria reduir si l’alentiment xinès s’intensifica. No obstant 
això, els fluxos d’IED xinesos estan encara infrarepresen-
tats en comparació amb la dimensió de la seva economia i 

haurien d’augmentar a mesura que es liberalitza de ma  ne-
 ra gradual el sistema financer.

En agregat, considerant les relacions directes entre la zona 
de l’euro i la Xina, l’impacte de la desacceleració del ge -
gant asiàtic hauria de ser limitat. Segons les simulacions 
de la Comissió Europea i del BCE, una reducció del creixe-
ment xinès d’1 p. p. provocaria una disminució del crei  xe -
ment de la zona de l’euro de 0,1-0,2 p. p. Així, si els te  mors 
sobre la Xina es materialitzessin i, per exemple, la nostra 
previsió de creixement per al 2016 es reduís del 6,5% al 
6,0%, un escenari allunyat encara d’un alentiment brusc, 
el creixement de la zona de l’euro se situaria entre 0,05 i 
0,1 p. p., inferior al previst actualment, que és de l’1,8%.

Finalment, hi ha altres vies indirectes per les quals la desac-
celeració de l’economia del gegant asiàtic pot impactar en 
l’economia europea, com una reducció del preu de les pri-
meres matèries o potencials efectes de contagi per l’aug -
ment de la incertesa. La primera via té un impacte fonamen-
 talment positiu per al creixement europeu, importador net 
d’aquestes primeres matèries i, en particular, de petroli. Així 
mateix, cal esperar que, mentre la desacceleració del creixe-
 ment xinès sigui gradual, els efectes indirectes siguin tam-
bé limitats. El temor rau en la possibilitat que el procés de 
desacceleració s’acceleri i que les autoritats xineses no utili-
tzin de forma adequada el marge de política econòmica 
que tenen al seu abast per frenar-lo ràpidament. Aquest 
cas, poc probable avui dia, podria generar un repunt de la 
volatilitat financera global que podria qüestionar l’actual 
procés de recuperació de la zona de l’euro.

En definitiva, els llaços entre la Xina i Europa no són prou 
es  trets perquè l’esternut xinès es converteixi directament 
en un refredat europeu. Fa falta que la Xina agafi la grip 
per  què Europa es refredi, i les autoritats xineses tenen prou 
vacunes per evitar-ho.

FOCUS • L’esternut del gegant asiàtic refredarà la zona de l’euro?
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1. Això implica que moltes de les exportacions alemanyes cap a la Xina 
comporten la transformació de productes o de primeres matèries que 
s’han importat prèviament.
2. Bruegel (2015): «China’s outward foreign direct investment»,  
http://bruegel.org/2015/06/chinas-outward-foreign-direct-investment/
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Indicadors d’activitat i ocupació
Valors, llevat que s’indiqui el contrari

2013 2014 1T 2015 2T 2015 3T 2015 10/15 11/15 12/15 01/16

Vendes al detall (variació interanual) –0,8 1,2 2,3 2,5 3,1 2,4 1,4 ... ...

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

Confiança del consumidor –18,8 –10,2 –6,2 –5,2 –7,0 –7,5 –5,9 –5,7 –6,3

Sentiment econòmic 93,5 101,5 102,6 103,7 104,5 106,1 106,0 106,7 105,0

PMI manufactures 49,6 51,8 51,4 52,2 52,2 52,3 52,8 53,2 52,3

PMI serveis 49,3 52,5 53,5 54,1 54,0 54,1 54,2 54,2 53,6

Mercat de treball

Ocupació (persones) (variació interanual) –0,7 0,6 0,9 1,0 1,1 – ... – –

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

Alemanya (% pobl. activa) 5,2 5,0 4,8 4,7 4,6 4,5 4,5 ... ...

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

Itàlia (% pobl. activa) 12,2 12,7 12,3 12,3 11,7 11,5 11,3 ... ...

Espanya (% pobl. activa) 26,1 24,5 23,1 22,5 21,8 21,5 21,4 ... ...

Font: CaixaBank Research, a partir de les dades d’Eurostat, el Banc Central Europeu, la Comissió Europea i Markit.

Sector exterior
Saldo acumulat durant els 12 últims mesos en % del PIB dels 4 últims trimestres, llevat que s’indiqui el contrari 

2013 2014 1T 2015 2T 2015 3T 2015 10/15 11/15 12/15

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

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

França -0,8 -0,9 -0,5 0,1 0,2 0,2 0,1 ...

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

Espanya 1,5 1,0 1,2 1,4 1,5 1,6 1,5 ...

Tipus de canvi efectiu nominal 1 (valor) 101,2 101,8 93,0 91,1 92,7 93,6 91,1 92,5

Nota: 1. Ponderat pel flux de comerç exterior. Valors superiors signifiquen apreciació de la moneda.
Font: CaixaBank Research, a partir de les dades d’Eurostat, la Comissió Europea i organismes nacionals d’estadística.

Finançament i dipòsits dels sectors no financers
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari 

2013 2014 1T 2015 2T 2015 3T 2015 10/15 11/15 12/15

Finançament del sector privat

Crèdit a les societats no financeres 1 –2,6 –2,6 –1,0 –0,5 0,1 0,4 0,7 0,3

Crèdit a les llars 1, 2 –0,2 –0,1 0,2 0,5 1,0 1,2 1,4 1,4

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

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

Dipòsits

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

Altres dipòsits a curt termini –0,1 –2,0 –3,1 –4,0 –4,6 –4,3 –4,0 –3,5

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

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

Notes: 1. Dades ajustades de vendes i titulitzacions.  2. Inclou les institucions financeres sense ànim de lucre al servei de les llars.  3. Crèdits de més d’un milió d’euros a tipus flexible i fins a un any de fixació del 
tipus oficial.  4. Préstecs a tipus flexible i fins a un any de fixació del tipus oficial.
Font: CaixaBank Research, a partir de les dades del Banc Central Europeu.

PRINCIPALS INDICADORS
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CONJUNTURA • Creixement robust 
sense pressions inflacionistes

D’acord amb el que s’esperava, el PiB va créixer el 0,8% in 
ter  trimestral en el 4t, de manera que el còmput anual es va 
situar en el 3,2%. El dinamisme dels indicadors de consum evi-
dencia que la demanda interna va continuar sent el principal 
mo  tor de creixement, amb el suport de la millora del mercat 
la  boral. En canvi, tal com ha succeït des de l’inici de la recupera-
ció el 2013, la demanda externa molt probablement va restar al 
creixement: malgrat el bon comportament de les exportacions, 
el dinamisme de la demanda interna pressiona les importa-
cions a l’alça.

De cara al 2016, les perspectives són positives, tot i que pre
senten considerables riscos a la baixa. Segons les nostres es -
ti  macions, l’economia espanyola creixerà el 2,8% anual, 1 dèci-
ma per damunt del que s’havia considerat un mes enrere, a 
cau  sa de la rebaixa de la nostra previsió del preu del petroli. La 
bona marxa prevista de l’activitat econòmica es basa en el fet 
que, pel que sembla, els factors que van donar suport al creixe-
ment el 2015 (els baixos preus del petroli, la rebaixa impositiva, 
la política monetària expansiva i la depreciació de l’euro) es 
mantindran enguany, malgrat que ho facin amb menys intensi-
tat, de manera que continuaran impulsant el consum i la inver-
sió. Els indicadors d’activitat i de confiança apunten a un bon 
inici d’any i, per tant, donen suport a aquest ajust a l’alça de les 
previsions. No obstant això, la incertesa política i un entorn ex -
tern menys favorable incrementen els riscos a la baixa sobre el 
nostre escenari central de previsions. Així, per exemple, l’índex 
de sentiment econòmic de la Comissió Europea suggereix que 
la confiança dels agents es va mantenir en cotes elevades al 
ge  ner, tot i que amb una lleugera correcció a la baixa. En con-
cret, aquest índex es va situar en els 107,6 punts en aquest mes, 
un re  gistre una mica inferior al del 4T 2015, però molt per da -
munt dels 100 punts que marquen la mitjana històrica. Aquesta 
visió una mica menys optimista dels indicadors de sentiment 
podria reflectir una major inquietud, a causa de les turbulèn-
cies financeres internacionals i de la situació política actual. Si 
aquesta in  certesa s’allarga en el temps, podria acabar tenint un 
efecte negatiu sobre la marxa de l’economia. Cal tenir en 
compte que, malgrat l’avanç notable en la correcció dels des-
equilibris ma  croeconòmics, l’economia espanyola continua 
sent molt vulnerable als canvis de sentiment dels inversors 
internacionals, a causa de la seva elevada posició deutora inter-
nacional i del desequilibri encara existent en els comptes 
públics (vegeu el Focus «El dèficit públic: un ajust insuficient», 
en aquest Informe Mensual). En aquest sentit, l’informe sobre la 
sostenibilitat de les finances públiques de la Comissió Europea 
ha assenyalat que l’alt nivell de deute públic espanyol és una de 
les principals fonts de feblesa de la seva economia, sobretot a 
mitjà termini.

Ara com ara, la recuperació manté la intensitat. Malgrat l’in-
cre  ment de la inestabilitat, els indicadors d’oferta i de demanda 
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continuen sorprenent a l’alça. Pel que fa a l’oferta, l’índex de 
pro ducció industrial va créixer el 4,2% interanual al novembre, 
una xifra coherent amb l’avanç robust del 4T. Així mateix, els 
índexs de sentiment empresarial (PMI), tant de manufactures 
com de serveis, van tancar el 2015 significativament per da -
munt del límit dels 50 punts que delimita la zona expansiva. La 
mateixa lectura de solidesa es desprèn de la tendència de crei-
xent utilització de la capacitat productiva de la indústria, que 
va assolir la seva mitjana històrica en el 4T. Pel que fa a la de -
manda, destaca l’avanç vigorós de les diferents variables de 
consum, ja que totes mantenen una tendència creixent i en va -
lors per damunt de la seva mitjana històrica. Així, per exemple, 
les vendes d’automòbils van registrar, al desembre, una forta 
taxa d’augment interanual, del 16,6% (dades acumulades de 
tres mesos).

la creació d’ocupació va ser enèrgica en el 4t, amb una va -
ria  ció trimestral del 0,7% (en relació amb el 0,6% del 3T) en 
ter  mes desestacionalitzats, la qual cosa va permetre que el 
2015 finalitzés amb 525.100 llocs de treball més (el 3,0% anual), 
per damunt dels 433.900 creats el 2014. L’augment de 
l’ocupació en el 4T i la imprevista caiguda de la població activa 
han comportat una reducció de la taxa d’atur de 3 dècimes, 
fins al 20,9%.

El sector privat va liderar la creació d’ocupació el 2015 i va 
propiciar que la taxa no baixés del 3,0% durant la segona mei-
tat de l’any, una cota clarament superior a la esperada fa uns 
mesos. Després del boom de creació d’ocupació durant els pri-
mers mesos del 2015, gràcies, en gran part, a l’impacte tempo-
ral del sector públic, es preveia una desacceleració que, final-
ment, no es va produir, perquè l’ocupació al sector privat va 
agafar les regnes i va augmentar amb vigor. Per sectors, el gros 
de la recuperació en el conjunt de l’any es va concentrar als ser-
veis, amb 421.500 llocs de treball més. Al llarg de l’any, la indús-
tria i la construcció van tenir un paper rellevant, però van per-
dre embranzida en el 4T.

l’augment de l’ocupació millora la renda bruta disponible 
de les llars. En el 3T 2015, la renda bruta disponible (RBD) de les 
llars va avançar el 2,1% interanual (acumulat de quatre trimes-
tres), impulsada per la remuneració dels assalariats, la qual cosa 
s’explica per l’increment de l’ocupació, ja que els salaris es van 
mantenir continguts, i també per l’augment de l’excedent brut 
d’explotació dels autònoms. Sens dubte, l’increment de l’RBD 
va afavorir el consum, que, com que va acabar creixent a un 
ritme més elevat, va comportar un descens de la taxa d’estalvi. 
En concret, es va reduir en 5 dècimes en el 3T, fins al 9,2% de 
l’RBD. En els pròxims mesos, i de forma temporal mentre es 
consolida la recuperació, preveiem que la taxa d’estalvi se 
situarà per sota de la mitjana històrica, del 9,8%, a causa d’un 
increment del consum superior a l’avanç de l’RBD.

En aquest context favorable, la demanda de crèdit conti
nua a l’alça. Segons l’enquesta sobre préstecs bancaris a 
Espanya del 4T, els criteris d’aprovació de préstecs no van 
registrar canvis i les sol·licituds de finançament es van incre-
mentar, en general, en totes les modalitats de préstecs. Així 
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mateix, les perspectives de les institucions entrevistades  
són que les peticions de préstecs continuïn a l’alça en el 1T 
2016. D’altra banda, si s’ha de jutjar per la reducció continuada 
de la taxa de morositat del sector bancari (al novembre, va 
baixar 3 dècimes, fins al 10,3%, 2,4 p. p. per sota del registre 
d’un any enrere), els ba  lanços bancaris estan cada vegada més 
sanejats, la qual cosa po  dria afavorir una major oferta de crè-
dit (vegeu el Focus «El sector bancari espanyol, llest per donar 
suport a la recuperació», en aquest Informe Mensual). En 
aquest sentit, en l’informe de seguiment del programa d’as  sis -
tència financera a Espanya, la Comissió Europea valora de  
forma positiva les mesures adoptades entre el 2012 i el 2014, 
perquè considera que van contribuir a millorar la capacitat de 
re  sistència dels bancs, un factor clau perquè hi hagi disponibili-
tat de crèdit.

la tònica de recuperació del mercat immobiliari es manté, 
amb el suport de l’increment de la demanda de crèdit per a 
l’ad  quisició d’habitatge. Una mostra d’això és l’evolució de les 
compravendes d’habitatges, que, al novembre, van augmentar 
fins a l’11,7% interanual (en l’acumulat de 12 mesos). Així i tot, 
les divergències regionals i l’excés d’oferta fan preveure una 
evolució dispar dels preus.

la inflació sorprèn i recula 3 dècimes al gener, fins al –0,3%, 
de manera que no compleix la nostra previsió d’una lleugera 
pujada. Aquesta caiguda inesperada ha estat deguda, princi-
palment, al descens dels preus de l’electricitat i de l’energia. 
Per incorporar uns preus del petroli més baixos del que es con-
templava fa unes setmanes i aquesta imprevista reculada de la 
dada del gener, duem a terme una important reducció de la 
previsió d’inflació per a enguany. En concret, esperem que, el 
2016, la inflació se situï, de mitjana, en el 0,5% (enfront del 
–0,5% del 2014). L’evolució de la inflació al gener va ser molt 
desigual entre Espanya i la zona de l’euro, ja que, mentre que, 
a Espanya, es va situar en cotes negatives, a la zona de l’euro, 
es va recuperar en 2 dècimes, fins al 0,4%. Si es manté així, 
aquest diferencial d’inflació podria ajudar l’economia espa -
nyola a continuar recuperant competitivitat en relació amb la 
zona de l’euro i impulsar, d’aquesta manera, les vendes cap a 
aquest soci comercial.

la rebaixa del preu del petroli afavorirà el saldo per compte 
corrent el 2016. A més de l’abaratiment de l’energia, la balan-
ça comercial, tant de béns com de serveis, també donarà 
suport a l’evolució del saldo per compte corrent. Així, al 
novembre, es va registrar un repunt notable del comerç exte-
rior: la demanda interna va impulsar un fort increment de les 
importacions de béns, del 2,7% en l’acumulat de tres mesos, 
tot i que les exportacions van augmentar més, el 2,8% inte-
ranual, gràcies al comportament excepcional de les exporta-
cions no energè tiques, que van contribuir en 5 p. p. a l’avanç 
total. D’altra banda, l’excel·lent comportament del sector turís-
tic va contribuir de manera molt positiva a la bona evolució de 
la balança de serveis. La xifra rècord de 68,1 milions de turistes 
que van arribar a Espanya el 2015, el 4,9% més que el 2014, 
reforça aquesta visió.
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Amb el nou any ja iniciat, és un bon moment per repassar 
l’evolució dels comptes públics del 2015 i entreveure què 
ens pot oferir aquest nou exercici. El dèficit de les Adminis-
 tracions públiques acumulat fins al setembre del 2015 va 
ser del 4,1% del PIB, només 1 dècima per sota de l’ob  jec  tiu 
per al conjunt de l’any, del 4,2%. Per tant, malgrat que el 
dèficit del 3T es va situar 8 dècimes per sota de l’any ante-
rior, l’ajust sembla insuficient: si es manté la tendència 
d’exercicis anteriors, el dèficit del 2015 superarà el 5%.

Aquesta evolució dels comptes públics crida l’atenció en 
un context econòmic significativament millor que el pre-
vist als Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) del 2015.1 El 
2015, el creixement del PIB va ser del 3,2%, mentre que la 
pre   visió amb què es va elaborar els PGE, segons els quals 
s’esperava assolir l’objectiu del 4,2%, era del 2,0%. A més a 
més, l’entorn de tipus d’interès baixos propiciat pel BCE 
també va ajudar a contenir les despeses per interessos (ve -
geu la taula). Per tant, la millora de les principals variables 
macroeconòmiques hauria d’haver permès una reducció 
del dèficit superior a la prevista inicialment, de la mateixa 
manera que fa uns anys, quan les condicions econòmi-
ques van empitjorar de forma inesperada, l’objectiu de 
dèficit va ser revisat a l’alça. L’efecte que la sorpresa positi-
va del creixement del 2015 hagi pogut tenir sobre l’ajust 
del dèficit no és menor.

Una anàlisi dels ingressos i de les despeses de les diferents 
Administracions públiques mostra que l’evolució més po -
si  tiva de l’activitat econòmica va afavorir, en especial, l’Es-
 tat, que va experimentar un avanç notable de la recapta-
ció impositiva durant la primera meitat de l’any (del 6,1% 
interanual fins al juny, en relació amb el 5,4% previst als 
PGE 2015). No obstant això, l’impuls dels ingressos tributa-
ris en el primer semestre va empènyer el Govern a adoptar 
mesures addicionals de caire expansiu no contemplades al 
pressupost, com l’avançament de la reforma fiscal de l’IRPF 
prevista, inicialment, per al 2016 i la devolució del 25% de la 
paga extra del 2012 als funcionaris.

L’impacte de la millora econòmica sobre els comptes de la 
Seguretat Social també ha estat limitat. Els ingressos per 
cotitzacions socials, que, segons les estimacions de l’Au  to-
 ri  tat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF), ja te -
nien pressupostat un augment ambiciós, van quedar afec-
tats per les noves mesures sobre les bonificacions a la 
con  tractació, que van limitar el creixement de la recapta-
ció. Així i tot, és important destacar que la despesa en 
prestacions de desocupació sí que es va reduir més del 
que s’havia previst, d’acord amb el major descens del 
nom  bre d’aturats. De tota manera, això no ha pogut com-

pensar la davallada dels ingressos. De fet, la desviació 
pressupostària que molt probablement es va produir a la 
Seguretat Social en un any en què la taxa d’atur es va re  duir 
més de 2 p. p., juntament amb factors de caràcter estructu-
 ral, com les perspectives demogràfiques, hauria de fer re -
fle  xionar sobre la necessitat d’explorar noves fórmules 
que assegurin la sostenibilitat del sistema.2

En definitiva, l’impuls fiscal que va rebre l’economia es  pa-
 nyo  la el 2015 va ser notable, la qual cosa va propiciar que 
millorés la confiança en la capacitat de creixement de 
l’economia. No obstant això, l’escàs ajust del dèficit ajor-
na, un any més, l’estabilització del nivell de deute públic. 
Te  nint en compte que el deute públic voreja el 100% del 
PIB, és imprescindible aprofitar el vent de cua per sanejar 
els comptes públics i poder, així, adoptar una política fis-
cal contracíclica quan el vent torni a bufar de cara.

FOCUS • El dèficit públic: un ajust insuficient
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2. Vegeu «Sobre la sostenibilitat del sistema de pensions», publicat en 
l’IM01/2015, i «L’ús del Fons de Reserva de la Seguretat Social», publicat 
en l’IM05/2015.

Hipòtesis macroeconòmiques i realitat  
als pressupostos del 2015

PGE 2015 Dada 2015

PIB (%) 2,0 3,2

Ocupació EPA (%) 1,7 3,0

Ocupació EPA (variació en milers) * 348 525

Aturats EPA (variació en milers) * –474 –678

Taxa d’atur (% pobl. activa) * 22,2 20,9

Tipus d’interès del deute públic  
a 10 anys (%) 2,6 1,7

Nota: * Dades acumulades en el 4T.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE, del Ministeri d’Hisenda i Administra  cions 
públiques i del Ministeri d’Economia i Competitivitat.

1. El desviament per part de les comunitats autònomes ja era previsible, 
tal com ho va advertir l’AIReF en l’informe de l’octubre del 2014.
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Des de l’inici de la recuperació econòmica, en la segona 
meitat del 2013, Espanya ha registrat un augment nota-
ble de les entrades de capital. El ritme de creixement és 
tan intens que, en els 10 primers mesos del 2015, les en -
tra  des netes1 d’inversió estrangera directa (IED) i d’in  ver -
sió en cartera2 van sumar gairebé 80.000 milions d’euros, 
el 75% més que en el mateix període del 2014 i quatre 
vegades més que en el mateix període del 2013 (vegeu el 
primer gràfic).

Durant els tres primers trimestres del 2015, les Administra-
cions públiques van acaparar el 72% del total de les entra-
des de capital. La compra de deute públic per part d’in  ver-
 sors estrangers, per tant, és la raó principal de l’augment 
de les entrades de capital. Les institucions financeres mo -
ne  tàries3 van rebre una altra part important, el 24% del 
to  tal, principalment en forma de participacions de capital 
i, en menor mesura, de deute i d’IED. Les entrades de capi-
tal al sector empresarial han estat menors i només van re -
presentar el 4% restant. No obstant això, aquesta xifra 
queda matisada si s’analitza el desglossament per instru-
ments, ja que es produeix un canvi de patró en les fonts de 
finançament empresarial.

En primer lloc, durant aquest període, es va registrar una 
desinversió en deute corporatiu de 20.000 milions d’euros 
(vegeu el segon gràfic), una tendència que s’observa des 
del 2009 i que forma part del procés de despalanqueja-
ment que duen a terme les empreses espanyoles. En se -
gon lloc, es van registrar unes entrades netes de 9.000 
mi  lions en participacions de capital. La intensificació de 
les compres d’accions per part d’estrangers va començar 
al final del 2014, encoratjada per l’augment de la con-
fiança en la capacitat de creixement de l’economia espa -
nyola i per l’efecte positiu sobre la revaloració de la borsa 
del programa d’expansió quantitativa del BCE. En tercer 
lloc, les entrades d’IED que rep el sector empresarial tam-
bé han estat considerables (14.400 milions d’euros en els 
tres primers trimestres del 2015). Segons les dades del 
Registre d’Inversions Exteriors,4 aquestes entrades d’IED 
s’han di  ver  sificat entre diferents sectors d’activitat i han 
seguit un patró similar a l’anterior de la recessió. No obs-
tant això, cal puntualitzar que, a diferència del que va 

succeir el 2013 i el 2014, s’observa un repunt en les entra-
des cap al sector im  mobiliari. El fet que el sector hagi 
recuperat l’atractiu per als inversors internacionals és un 
signe positiu de la seva recuperació, tot i que una part 
d’aquest increment respon a la recerca de rendibilitat en 
actius alternatius als financers en un context de tipus 
d’interès baixos.

En definitiva, malgrat que el canvi de patró del finança-
ment internacional és una bona notícia, no cal ser com-
plaents. La confiança dels inversors internacionals és 
difícil d’aconseguir, però es pot evaporar ràpidament si 
tornen a emergir els dubtes sobre la capacitat de creixe-
ment de l’economia. Per aquest motiu és imprescindible 
mantenir una agenda de reformes estructurals que ajudi 
les empreses espanyoles a continuar guanyant competi-
tivitat.

FOCUS • Les entrades de capital a l’economia espanyola:  
més i millors
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En l’actual fase expansiva, l’economia espanyola té un 
suport fonamental: el crèdit bancari. Després del profund 
procés de reestructuració i de sanejament dut a terme en 
els últims anys, les entitats bancàries disposen de més 
capacitat per finançar nous projectes empresarials i les 
necessitats de crèdit de les famílies.1 Com veurem tot 
seguit, el nivell d’endeutament de la banca s’ha reduït de 
manera significativa des del màxim assolit el 2012, en 
especial la dependència del finançament extern.2

Durant la primera meitat de la dècada dels 2000, el crèdit 
bancari es va expandir de manera notable i va satisfer, 
així, la demanda creixent. Atès que els dipòsits dels resi-
dents augmentaven a un ritme menor, les institucions 
financeres van recórrer a altres fonts de finançament 
alternatives. En concret, a l’emissió de deute. Així, mentre 
que, l’any 2000, els valors de deute emesos pels bancs 
amb prou feines representaven el 6,7% del PIB, entre el 
4T 2000 i el 2T 2007, van augmentar fins al 66,7% del PIB. 
La major part d’aquest deute bancari va ser adquirida per 
no residents (58,6 p. p.) i només una part marginal va ser 
comprada pels residents (1,4 p. p.). A més a més, els dipò-
sits de no residents també van augmentar en aquest 
període. El finançament bancari, per tant, es va tornar 
més dependent dels fluxos financers provinents de 
l’exterior.

Una gran part del deute bancari contret en aquest període 
va ser destinat al finançament d’aquesta bretxa d’inter -
me  diació financera domèstica (vegeu el primer gràfic). En 
concret, el 72% del total (47 p. p. del PIB) va finançar la 
concessió de crèdit al sector resident que no es cobria 
amb els dipòsits dels residents. La resta del deute contret, 
equivalent a 13 p. p. del PIB, va ser utilitzat per comprar 
altres actius financers. En particular, destaca l’augment de 
la compra d’actius emesos per no residents, en forma de 
participacions de capital i de valors de deute.

Els fluxos de capital de l’exterior són una font de finança-
ment relativament volàtil i sensible als canvis de percep-
ció de risc per part dels inversors. A partir del 2010, arran 
de les tensions als mercats de finançament bancari majo-
rista provocades per la crisi de deute sobirà europeu, es va 
evaporar una part important del finançament bancari pro-
vinent de l’exterior. En concret, el deute extern de les ins-
titucions financeres espanyoles es va reduir de 72,5 p. p. 

del PIB en el 4T 2009 a 47,4 p. p. en el 4T 2012. No obstant 
això, aquest descens va ser compensat amb escreix amb el 
finançament provinent del BCE, que es canalitza a través 
del Banc d’Espanya (vegeu el segon gràfic).

Després d’aquest ràpid desendeutament en relació amb 
la resta del món, el deute del sector bancari no destinat a 
la intermediació financera és gairebé nul. És a dir, el deute 
bancari es destina íntegrament a donar suport a la recu-
peració del crèdit. D’aquesta manera, cal preveure que, 
després de sis anys caient, l’estoc de crèdit abandoni les 
taxes de creixement negatives el 2016.
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Indicadors d’activitat

2013 2014 1T 2015 2T 2015 3T 2015 10/15 11/15 12/15 01/16

Indústria

Consum d’electricitat –2,1 –0,1 1,2 –0,1 2,5 3,7 1,4 2,4 ...

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

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

PMI de manufactures (valor) 48,5 53,2 54,4 54,8 52,8 51,3 53,1 53,0 ...

Construcció

Visats d’obra nova (acum. de 12 mesos) –36,3 –7,7 12,1 17,0 19,7 21,1 29,4 ... ...

Compravenda d’habitatges (acum. de 12 mesos) 0,4 –5,6 8,9 10,2 12,2 11,7 11,7 ... ...

Serveis

Turistes estrangers (acum. de 12 mesos) 3,2 7,2 6,6 5,9 5,0 4,4 4,8 4,9 ...

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

Consum

Vendes comerç al detall –3,7 1,0 2,5 2,9 3,3 5,6 2,7 1,8 ...

Matriculacions d’automòbils 5,6 18,4 31,4 13,6 23,1 5,2 25,4 20,7 ...

Indicador de confiança dels consumidors (valor) –25,3 –8,9 –0,6 1,6 –1,3 –1,2 0,6 5,4 –0,9

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

Preus

2013 2014 1T 2015 2T 2015 3T 2015 10/15 11/15 12/15 01/16

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

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

Aliments sense elaboració 3,6 –1,2 0,3 1,9 2,3 2,7 2,4 2,5 ...

Productes energètics 0,1 –0,8 –9,7 –6,4 –9,7 –13,1 –9,9 –7,5 ...

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

Indicadors d’ocupació

2013 2014 1T 2015 2T 2015 3T 2015 10/15 11/15 12/15

Afiliats a la Seguretat Social 1

Sectors d’activitat

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

Construcció –12,1 –1,6 4,6 5,6 4,6 4,3 4,2 3,7

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

Situació professional

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

No assalariats –0,6 2,2 2,4 2,2 1,7 1,5 1,5 1,3

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

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

Contractes registrats 3

Indefinits –14,2 18,8 24,1 7,7 9,7 1,9 13,0 8,0

Temporals 6,4 13,1 12,2 11,2 9,7 3,6 16,1 15,8

TOTAL 4,0 13,4 13,2 10,9 9,7 3,4 15,8 15,2

Atur registrat 3

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

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

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

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



31  ecoNomia espaNyola

FeBrer 2016

02

Sector exterior
Saldo acumulat durant els 12 últims mesos en milers de milions d’euros, llevat que s’indiqui el contrari 

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

Comerç de béns

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

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

Saldo corrent 15,6 10,2 12,1 14,9 15,8 15,8 17,0 16,4

Béns i serveis 33,5 26,0 27,4 27,5 27,2 27,2 27,6 27,6

Rendes primàries i secundàries –17,9 –15,7 –15,3 –12,6 –11,4 –11,4 –10,7 –11,2

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament 22,3 14,7 15,6 19,0 21,5 21,5 22,5 21,9

Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials i el Banc d’Espanya.

Finançament i dipòsits dels sectors no financers
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari 

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

Finançament als sectors no financers 2

Sector privat –7,5 –6,2 –4,8 –4,2 –4,3 –4,4 –3,4 –3,4 1.659,1

Empreses no financeres –9,3 –7,0 –5,4 –4,6 –4,7 –4,9 –3,4 –3,6 925,9

Llars 3 –5,0 –5,1 –4,2 –3,7 –3,6 –3,7 –3,4 –3,2 733,2

Administracions públiques 4 16,8 6,9 5,0 4,0 3,8 4,1 3,9 4,4 1.067,9

TOTAL –0,5 –1,8 –1,3 –1,2 –1,3 –1,2 –0,7 –0,5 2.727,0

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

Total dipòsits 2,1 –0,9 –1,3 –1,2 –1,1 –1,1 –0,4 –1,0 1.152,5

A la vista 4,2 10,8 17,9 19,5 18,8 19,2 19,4 16,9 379,5

D’estalvi –0,1 5,8 10,5 12,3 13,7 14,4 16,1 15,0 248,9

A termini 1,7 –7,6 –13,5 –15,5 –16,3 –16,8 –16,0 –16,3 503,1

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

Resta del passiu 5 –16,8 –8,2 –11,4 –11,5 –14,0 –9,6 –12,8 –11,6 103,9

TOTAL –0,2 –1,7 –2,3 –2,2 –2,3 –1,8 –1,5 –1,9 1.256,4

Taxa de morositat (%) 6 13,6 12,5 12,1 11,0 10,7 10,7 10,6 10,3 –

Taxa de cobertura (%) 6 58,0 58,1 58,5 60,0 60,6 60,6 60,2 60,3 –

Notes: 1. Milers de milions d’euros.  2. Residents a Espanya.  3. Inclouen les institucions financeres sense ànim de lucre al servei de les llars.  4. Total de passius (consolidats). Es dedueixen els passius entre admi 
nis  tracions públiques.  5. Balanç agregat segons els estats de supervisió. Inclou les transferències d’actius, els passius financers titulitzats, la cessió temporal d’actius i els dipòsits subordinats.  6. Dada fi del període.
Font: CaixaBank Research, a partir de les dades del Banc d’Espanya.

Sector públic
Percentatge del PIB, acumulat en l’any, llevat que s’indiqui el contrari

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

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament –6,9 –5,9 –0,7 –3,0 –3,1 –3,1 – ...

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

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

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

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

Deute públic (% PIB) 93,7 99,3 99,7 99,3 99,3 99,3 – ...

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

Automatització: la por del treballador

En un món on les màquines no solament executen ordres i pensen, sinó que comencen a aprendre, les possibilitats d’automatització 
dels treballs es podrien ampliar fins a límits inimaginables. Però, si les màquines fan la nostra feina, què farem nosaltres? Aquesta 
és la por de molts treballadors i de no pocs economistes. No obstant això, el que alguns entenen com una amenaça uns altres ho 
perceben com una oportunitat. Un contrast de visions que es repeteix cada vegada que un canvi tecnològic sacseja l’statu quo de 
la nostra societat.

L’automatització pot afectar l’ocupació a través de diferents vies. En general, els qui temen que les màquines ens puguin reem-
plaçar en el treball es basen en l’anomenat «efecte substitució». Perquè l’automatització ha estat, és i serà un clar substitut de 
nombrosos llocs de treball, la qual cosa comporta la destrucció de llocs de treball en certs sectors i ocupacions. Així, al comença-
ment del segle XX, una mica més del 40% de la força laboral nord-americana estava ocupada al sector agrícola, lluny del 2% 
actual. No obstant això, els EUA continuen sent un dels principals productors i exportadors de productes agrícoles al món, i la 
seva taxa d’atur se situa en un molt baix 5%.

Malgrat les similituds que podem trobar entre la situació ac -
tual i el que va succeir en el passat, hi ha diversos factors que 
suggereixen que el cicle que vivim és diferent. L’explotació del 
big data i els avanços en la tecnologia visual i del reconeixe-
ment del llenguatge poden comportar una autèntica revolu-
ció en el desenvolupament de la intel·ligència artificial. Una 
Quarta Revolució Industrial, com ja es comença a anomenar. 
Una màquina, en un futur no gaire llunyà, podria exercir de 
taxista o de radiòleg. Segons un informe recent de la consulto-
ra McKinsey, la revolució actual tindria la capacitat de substi-
tuir el 45% de les tasques que realitzen els treballadors en 
l’actualitat. Un percentatge que, malgrat tot, s’apropa a la re -
ducció del 40% al 2% al sector agrícola nord-americà comen-
tada més amunt (vegeu «Arribarà la Quarta Revolució Indus-
trial a Espa  nya?», en aquest mateix Dossier, per a més detalls 
sobre els diferents estudis que tracten la qüestió i per a una 
anàlisi elaborada del cas espanyol).

A més de l’efecte substitució, existeix, també, l’efecte complementarietat. Hi ha llocs de treball en què l’automatització comple-
menta la feina del treballador. En aquests casos, de fet, les màquines incrementen la productivitat dels treballadors, la qual cosa 
repercuteix, també, en un augment de la remuneració. Més enllà d’aquests dos efectes (substitució i complementarietat), el 
que els crítics a l’automatització solen obviar és que la innovació tecnològica expandeix la frontera de producció: amb els 
mateixos recursos, es pot produir més (creix el PIB o la dimensió del pastís, o renda, per repartir). D’aquesta manera, el nivell 
d’activitat econòmica augmenta clarament si els recursos que les noves tecnologies alliberen són utilitzats per realitzar altres 
tasques i produir altres béns i serveis (que poden tenir a veure o no amb la tecnologia desenvolupada). Aquesta anàlisi és la que 
efectuen economistes com David Autor, del Massachussetts Institute of Technology, i que atenuen els temors a la nova era de 
les màquines intel·ligents. Al capdavall, com afirma en un dels seus articles, «els dos últims segles d’automatització i de progrés 
tecnològic no han fet que el treballador fos obsolet».1 És més, la Revolució Industrial (1760-1840) va comportar el creixement 
econòmic en majúscules.2

Malgrat que les virtuts a llarg termini de la Revolució Industrial són evidents, a curt termini, no tothom va guanyar amb el canvi. 
Òbviament, els primers perjudicats van ser els treballadors que van perdre la feina en ser substituïts per les noves màquines.  
A més a més, els treballadors que no van perdre la feina no van veure augmentar el salari real durant dècades, tot i que la seva 
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1. Vegeu Autor, D. H. (2015), «Why are there still so many jobs? The history and future of workplace automation», The Journal of Economic Perspectives, 29, núm. 3  
(2015), 3-30.
2. Segons les estimacions d’Angus Maddison, a partir de la Revolució Industrial, es van produir avanços significatius en el PIB per capita.
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productivitat va millorar de forma substancial (vegeu el gràfic que recull el lent avanç dels salaris entre el 1800 i el 1860).3 D’altra 
banda, tampoc van augmentar els salaris dels treballadors amb més coneixements tècnics, malgrat l’avantatge que representa-
ven aquests coneixements durant l’època de la industrialització (en anglès, l’efecte wage skill premium).4

Joel Mokyr, expert en història econòmica de la universitat nord-americana de Northwestern, ofereix com una possible explicació 
de la falta de translació de les millores de productivitat als salaris el paper de les institucions.5 Esmenta, per exemple, tradicions 
com l’obligació dels camperols de fer ús del molí del senyor o el propi sistema mercantilista com a pràctiques que permetien que 
uns pocs capturessin les rendes generades mitjançant el progrés tecnològic. En aquest sentit, destaca que les reformes institu-
cionals, que van permetre la desaparició dels monopolis i dels privilegis que frenaven la competència, van proporcionar l’entorn 
adequat per millorar la distribució de les rendes i per assegurar progressos tecnològics sostinguts.

El descens de la participació del factor treball en la renda (en relació amb el factor capital) a la majoria de països avançats durant 
les últimes dècades s’esgrimeix com a prova de l’impacte sobre el mercat de treball dels avanços tecnològics actuals, així com de 
la necessitat de canvis institucionals que frenin aquesta tendència (vegeu l’article «Com aprofitar l’impacte positiu del canvi tec-
nològic en l’ocupació?», en aquest mateix Dossier, per saber més sobre les actuacions institucionals que es proposen davant la 
revolució actual). No obstant això, és important comentar que no solament la tecnologia pot haver provocat aquesta disminució. 
Entre altres elements, destaca la globalització (amb l’entrada de treballadors procedents dels països pobres al mercat laboral dels 
rics a través del comerç i de l’offshoring) o la pèrdua de poder dels sindicats.6

En canvi, sembla que l’efecte de l’automatització sobre la polarització dels salaris dels treballadors és un fenomen sobre el qual 
hi ha més consens entre els experts. El fet que els nous robots siguin capaços de substituir un perfil de professionals amb conei-
xements intermedis i salaris mitjans podria ser un factor important que expliqui l’augment d’aquesta polarització. Així i tot, en 
aquest aspecte, elements com la globalització entren de nou en escena i causen el mateix tipus de dicotomia.

En suma, predir els efectes que tindran les màquines del futur sobre el treball tal com l’entenem avui dia és complex. Però sembla 
probable que, si els vam crear, els C-3PO i els R2-D2 del demà tinguin com a objectiu fer-nos la vida més còmoda. Així i tot, els 
ajustos en el procés de millora global poden ser importants per als treballadors més directament afectats per la competència de 
les màquines que puguin fer la seva feina. Per aquest motiu, són necessàries unes institucions que afavoreixin el desenvolupa-
ment tecnològic sense oblidar les persones que, a curt termin, puguin resultar més perjudicades.

Clàudia Canals
Departament de Macroeconomia, Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank

3. Vegeu Allen, R. C. (2009), «Engels’ pause: Technical change, capital accumulation, and inequality in the british industrial revolution», Explorations in Economic  
History, 46(4), 418-435.
4. Vegeu Mokyr, J. (2005), «Long-term economic growth and the history of technology», Handbook of economic growth, 1, 1113-1180.
5. Ibíd.
6. Vegeu CaixaBank Research (2014), «Les rendes del treball en perspectiva», Dossier de l’Informe Mensual del febrer del 2014.
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Com aprofitar l’impacte positiu del canvi tecnològic en l’ocupació?

A principis del segle XIX, un grup d’artesans anglesos, coneguts com «ludites», van reaccionar a la introducció dels telers indus-
trials destruint les màquines que substituïen el seu ofici i els reemplaçaven per treballadors menys qualificats. Aquesta resistència 
instintiva al rival que els treia la feina va acabar frustrada: la implementació dels telers es va ajornar momentàniament, però les 
millores tecnològiques es van acabar implementant.1 De manera similar, les noves tecnologies provoquen, en l’actualitat, una 
alteració del mercat de treball, i una reacció ludita no ho evitarà. En canvi, l’entorn en què es produeixi aquest canvi i com reac-
cionin els actors influiran en l’abast i en la materialització d’aquest potencial de creixement, sobretot a curt termini. L’objectiu 
d’aquest article és analitzar com cal modificar el marc regulador per poder aprofitar al màxim aquest potencial i minimitzar, al 
mateix temps, els possibles impactes negatius sobre el mercat de treball.

Malgrat que la implementació de les noves tecnologies és beneficiosa a llarg termini, ja que desplaça la frontera de producció, 
també comporta un procés d’adaptació (per a més detalls, vegeu l’article «Automatització: la por del treballador», en aquest 
mateix Dossier). Diferents elements poden contribuir a reduir el temps que triga la societat a posar-les en funcionament, entre els 
quals destaca el paper de les institucions. Per maximitzar 
l’im  pacte positiu de les noves tecnologies al mercat de tre-
ball, l’entorn ha de propiciar que es puguin traslladar ràpida-
ment a l’e  co  no  mia i que, d’aquesta manera, es creïn noves 
empreses i no  ves ocupacions. Sembla que això succeeix en 
alguns països, però no en uns altres: els avanços tecnològics 
s’incorporen a diferents velocitats. Les patents en són un 
exemple: mentre que, a Corea, es van sol·licitar més de 3.000 
patents per milió d’habitants el 2014, a la zona de l’euro, se’n 
van sol·licitar 460 i, en països com Espanya, menys de 100. A 
més a més, una nova empresa innovadora (per exemple, un 
nou Google) s’ha de poder expandir i ha de poder augmentar 
la seva dimensió: a Europa, es creen nombroses start-ups, 
però poques arriben a créixer, sigui per falta d’accés al mercat 
de capitals o sigui per altres motius.

Per accelerar la implementació de les noves tecnologies, els 
Governs podrien, d’una banda, afavorir infraestructures bàsi-
ques i eliminar les barreres institucionals que la dificulten. En el cas europeu, per exemple, es pot avançar en la creació d’un 
mercat únic digital que incrementi els beneficis potencials de les empreses i dels individus. Així mateix, l’Estat podria adaptar la 
legislació per donar més facilitats a la creació d’empreses i d’start-ups i vetllar més perquè les primeres empreses a arribar no 
abusin d’un poder de mercat excessiu que impedeixi l’entrada als competidors. A més a més, podria facilitar que la força laboral 
tingui les habilitats adequades per treure profit de les noves tecnologies al mercat laboral, en particular en tasques complemen-
tàries a les automatitzables, mitjançant polítiques educatives i de formació (vegeu l’article «La ineludible metamorfosi del mercat 
de treball: com pot ajudar l’educació?», en aquest mateix Dossier).

D’altra banda, potencialment, les noves tecnologies poden tenir un impacte negatiu a curt termini, en perjudicar de manera 
directa alguns treballadors que perden la feina o que veuen reduït el salari per culpa de l’automatització (vegeu l’article «Arri-
barà la Quarta Revolució Industrial a Espanya?», en aquest mateix Dossier). Per a aquests treballadors, és important que exis-
teixin unes polítiques d’ocupació passives i actives adequades per pal·liar l’impacte negatiu i per propiciar que trobin una nova 
feina.2 L’economia digital ha permès, al seu torn, que hagin augmentat algunes modalitats de treball, com el treball a temps 
parcial, els autònoms o els treballadors de l’economia gig 3 (per exemple, Uber). En aquest sentit, la regulació laboral s’ha 
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1. La seva única contribució seria el que Hobsbawm va anomenar «negociació col·lectiva per disturbi», l’intent d’aconseguir una millora en les condicions salarials que 
no era possible a través de manifestacions multitudinàries, perquè les indústries estaven distribuïdes per tot el territori.
2. Per a més detalls, vegeu el Dossier «Polítiques per activar el mercat laboral», en l’IM09/2015. 
3. L’economia gig fa referència a aquells treballadors que utilitzen aplicacions d’internet creades per empreses intermediàries per buscar clients per als quals realitzar 
petites tasques a curt termini.
4. Harris, S. i Krueger, A. (2016), «A Proposal for modernizing labor laws for the twenty-first-century work: the ‘Independent Worker’», Policy Brief 2015-10, The Hamil-
ton Project. 
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d’adaptar per en  globar les noves relacions de treball, perquè ja no responen als patrons clàssics. Harris i Krueger,4 per exemple, 
proposen un estatus específic per als treballadors independents de l’economia gig (independent workers), que no poden ser 
considerats ni empleats (ja que treballen, només, quan volen) ni completament autònoms (ja que la companyia fixa els preus i 
les condicions del servei). Aquest estatus, segons els autors, inclouria drets com la sindicació, però no uns altres (com el salari 
mínim, l’atur o el pagament d’hores extres, la prestació dels quals no és tan clara), ja que són els treballadors els que decideixen 
quan treballar.

Finalment, els avanços tecnològics han contribuït a una part significativa de l’increment de la polarització al mercat de treball, ja 
que han augmentat la dispersió salarial5 i han beneficiat els treballadors que realitzen tasques menys substituïbles o més com-
plementàries a aquests avanços tecnològics (en detriment dels 
que realitzen tasques més repetitives i, per tant, més automa-
titzables, normalment en ocupacions intermèdies). Al mateix 
temps, aquests canvis tecnològics han fet augmentar les opor-
tunitats d’ocupació als extrems de la distribució ocupacional i 
han propiciat la disminució de les intermèdies.

El canvi tecnològic ha intensificat, així, la desigualtat de rendes 
entre els treballadors, la qual cosa pot afectar el creixement 
econòmic dels països desenvolupats. A mesura que els països 
es desenvolupen, la inversió en capital humà passa a ser un 
factor més determinant del creixement (com ho era la inversió 
en capital físic en les primeres fases del desenvolupament).6 

D’aquesta manera, un augment de la desigualtat podria pro-
vocar una infrainversió en educació per una part de la pobla-
ció, la qual cosa acabaria repercutint en un menor creixement 
agregat,7 llevat que les polítiques públiques garanteixin l’accés 
a una educació de qualitat dels col·lectius més desfavorits. En 
aquest context, és clau que els beneficis generats per la tecno-
logia repercuteixin, mitjançant les polítiques públiques, en una igualtat efectiva d’oportunitats i assegurin que cap part de la 
població en quedi exclosa. D’una banda, és necessari vigilar que el sistema impositiu continuï generant prou recursos per dur a 
terme aquestes polítiques. Per exemple, s’han d’examinar els efectes d’un fort augment de la polarització del mercat de treball 
en la recaptació impositiva i fer els ajustos necessaris per assegurar un nivell recaptador adequat. De l’altra, és necessari un bon 
disseny i una bona implementació de les polítiques educatives i socials per permetre una inversió adequada en capital humà dels 
treballadors. En tot cas, perquè aquestes polítiques siguin efectives, és necessari sistematitzar-ne l’avaluació rigorosa.

Altres mesures per reduir la desigualtat es poden orientar a propiciar que els treballadors puguin convertir-se en accionistes, 
amos també dels beneficis generats pels avanços tecnològics que repercuteixen en els propietaris de les companyies innova-
dores. Kaplan ha proposat que el Govern nord-americà incentivi econòmicament les empreses en què una gran part del capital 
cotitzi en borsa, per possibilitar que els beneficis potencials estiguin a l’abast d’un major nombre d’individus,8 tot i que una 
major capitalització borsària pugui no estar exempta de problemes, ja que pot influir en una presa de decisions empresarials a 
més curt termini.

En conclusió, la destrucció del robot que pot automatitzar una tasca no seria la millor solució per a una potencial pèrdua de llocs 
de treball, ja que, a llarg termini, les innovacions tecnològiques incrementen el benestar de tota la societat. No obstant això, és 
important pensar quines són les polítiques públiques més adequades perquè aquest major benestar arribi a totes les persones.

Josep Mestres Domènech 
Departament de Macroeconomia, Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank
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5. OECD (2011), «Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising», OECD Publishing, París.
6. Galor, O. (2011), «Inequality, Human Capital Formation and the Process of Development», Handbook of the Economics of Education, North Holand.
7. IMF (2014), «Causes and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective», IMF Discussion Note 15/13. OECD (2015), «In It Together: Why Less Inequality 
Benefits All», OECD Publishing, París.
8. Kaplan, J. (2015), «Humans Need Not Apply: A Guide to Wealth and Work in the Age of Artificial Intelligence», Yale University Press.
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Arribarà la Quarta Revolució Industrial a Espanya?

Si vostè és dels que pensa que un robot difícilment pot substituir-lo al seu lloc de treball, potser aquest article li mostri que està 
equivocat. Pot ser que la seva opinió es basi en el fet que, en el passat, l’automatització de l’economia es va limitar a les tasques 
repetitives, com el càlcul mental (calculadores), la còpia de textos i d’imatges (ordinadors i impressores) o la neteja (rentaplats).1 

No obstant això, s’estan produint millores tecnològiques que permetran la robotització de tasques no repetitives que fins ara 
eren del domini exclusiu de les persones. Tot seguit analitzarem l’impacte d’aquests canvis en el món del treball, considerats per 
alguns experts com la Quarta Revolució Industrial.

El comportament d’un robot es regeix per un algoritme, és a dir, 
per una llista de procediments establerts prèviament per un pro-
gramador humà. Per exemple, vostè pot indicar al seu ordinador 
que vengui 100 accions només si superen els 50 euros. Tradicional-
ment, perquè un robot realitzés una tasca, era necessari que un 
programador humà entengués la seqüència de passos necessaris 
per dur-la a terme i fos capaç d’especificar-los clarament. No obs-
tant això, algunes millores recents en les capacitats sensorials i de 
processament i el desenvolupament del big data i de la intel·ligència 
artificial permeten que l’automatització s’estengui a gairebé qual-
sevol tasca no repetitiva, com la conducció de vehicles (l’automòbil 
sense conductor de Google) o el diagnòstic mèdic (el robot Watson 
d’IBM). Gràcies al big data, els robots disposen d’una gran base de 
dades per experimentar i aprendre quins algoritmes funcionen 

millor. A més a més, poden compartir les experiències i, així, aprendre dels errors i dels encerts d’uns altres. Per exemple, al 
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center de Nova York, el robot Watson d’IBM proporciona possibles diagnòstics i tractaments 
a partir d’una extensa base de dades d’informes mèdics i articles científics. Per la seva banda, l’automòbil de Google compara 
la informació dels seus sensors amb un mapa de carreteres molt detallat, on s’especifica la posició exacta dels carrers, dels 
senyals i dels obstacles, per decidir en temps real si cal girar, frenar o accelerar en funció del que facin els altres cotxes o els 
vianants.

L’avanç tecnològic és de tal magnitud que un estudi de McKinsey 
estima que, avui mateix, podrien ser automatitzades el 45% de 
les tasques existents als EUA.2 Però no cal confondre tasques 
amb llocs de treball: un lloc de treball o una professió comprèn 
múltiples tasques, com la interacció social o l’exercici físic. Per 
avaluar l’impacte sobre l’ocupació, hem d’analitzar quantes de 
les tasques de cada professió corren el risc de ser automatitza-
des. Això és precisament el que han fet dos professors de la 
Universitat d’Oxford, Carl B. Frey i Michael A. Os  borne.3 En la 
seva anàlisi, identifiquen tres grups de tasques que la tecnolo-
gia encara no serà capaç d’exercir en les properes dues dèca-
des: la percepció i la manipulació en entorns desordenats,4 la 
intel·ligència creativa (fer una broma) i la intel·li  gèn  cia emo-
cional (persuadir algú). En funció de la importància que tenen 
aquests tres tipus de tasques, Frey i Osborne calculen la proba-
bilitat que cada professió pugui ser automatitzada.5 Així, per 
als EUA, elaboren una llista amb 702 professions i la probabili-
tat d’automatització associada a cadascuna d’elles. Si conver-
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1. Vegeu també l'article «Automatització: la por del treballador», en aquest mateix Dossier.
2. McKinsey & Company (2015), «Four fundamentals of workplace automation», McKinsey Quarterly, novembre del 2015. Descomponent cada tasca en múltiples capa-
citats (per exemple, per a la tasca «rebre els clients», es necessiten capacitats com la percepció i la transmissió d’emocions), avaluen el percentatge de capacitats de 
cada tasca que la tecnologia actual és capaç de reproduir.
3. Frey, C. i Osborne, M. (2013), «The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerisation?», Document de treball.
4. Per exemple, és molt més difícil programar un robot perquè trobi un llibre en un traster (entorn desordenat) que a les prestatgeries organitzades d’un magatzem 
d’Amazon.

Professions i risc d’automatització

Professió Grup de risc Probabilitat

Metges de família Baix 0,42%

Compositors, músics i cantants Baix 4,45%

Economistes Mitjà 43,00%

Analistes financers Mitjà 46,00%

Transportistes (cotxes, taxis, 
furgonetes) Mitjà 56,78%

Empleats de comptabilitat Alt 97,00%

Operadors de telemàrqueting Alt 99,00%

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Frey i Osborne (2013) i de l’INE.
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tim la seva classificació nord-americana a l’espanyola, podem estimar l’efecte sobre una llista de 485 professions a Es  pa  nya. La pri-
mera taula mostra exemples de professions en funció del risc d’automatització.

Com hem assenyalat, s’estima que la tecnologia ja és capaç d’automatitzar professions qualificades (vegeu el risc que corren els 
comptables, els analistes financers i els economistes), mentre que les feines en què la interacció humana i la creativitat tenen més 
importància (metges de família, músics) són les més protegides. Així ho il·lustra també el primer gràfic, on hem agrupat les pro-
fessions en nou grans grups. Científics (creativitat) i gerents (interacció social) tenen poc risc, mentre que els administratius es 
concentren en el grup d’alt risc.

En conjunt, segons les nostres estimacions, el 43% dels llocs de tre-
ball existents en l’actualitat a Espanya tenen un risc elevat (amb una 
probabilitat superior al 66%) de poder ser automatitzats a mitjà ter-
mini, mentre que la resta dels llocs de treball queden repartits, a 
parts iguals, entre el grup de risc mitjà (entre el 33% i el 66%) i baix 
(inferior al 33%).

No obstant això, no cal confondre el potencial de la robotització de 
l’e    co  nomia amb la desaparició dels llocs de treball. La tecnologia 

des  trueix professions, però no la possibilitat de treballar. L’automatit  za  ció de les professions que coneixem avui dia ofereix la 
possibilitat de reorientar la naturalesa del treball i alliberar els treballadors perquè es puguin dedicar a noves activitats en què 
desenvolupin tot el seu potencial, com ja van fer l’aspiradora o la rentadora en l’àmbit domèstic. La majoria dels treballadors 
dediquen una gran part del seu temps a tasques en què desaprofiten l’a  vantatge comparatiu en relació amb el robot,6 de mane-
ra que hi ha un gran potencial per crear noves professions si les institucions i els individus aprofiten l’ocasió.7 Els robots tenen 
una gran capacitat lògica i de gestió del big data, però la inspiració, la intuïció i la creativitat queden lluny del seu abast.8

Les millores tecnològiques ofereixen l’oportunitat d’enriquir 
el conjunt de la societat. Però, més enllà del potencial tecnolò-
 gic, hi ha importants determinants econòmics en relació amb 
la seva adopció i amb el seu impacte social. D’una banda, les 
em  preses adoptaran la tecnologia només si és prou barata. 
Per exemple, en les últimes dècades, la reducció del cost dels 
ordinadors ha comportat la substitució de treballadors amb 
coneixements intermedis, que realitzaven tasques repetitives 
i fàcils d’especificar en un algoritme, la qual cosa ha contribuït 
a la polarització del mercat laboral i a un augment de la des-
igualtat.9 Això ens du a un altre aspecte econòmic rellevant: la 
distribució de la nova riquesa. Les nostres dades indiquen una 
correlació negativa entre la probabilitat d’automatització d’una 
professió i el seu salari anual mitjà, la qual cosa suggereix un 
possible augment de la desigualtat a curt termini.

A llarg termini, en un món en què els robots fossin capaços de 
realitzar absolutament totes les tasques, la distribució de la 
renda i de la riquesa, i no l’escassetat de recursos, seria la prin-
cipal raó de ser dels economistes.10 Si és que la seva professió continua existint.

Adrià Morron Salmeron
Departament de Macroeconomia, Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank
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5. Un grup d’investigadors en robòtica, reunits per la Universitat d’Oxford, analitza 70 professions i assigna a cada cas una probabilitat igual a u, si consideren que totes 
les tasques de la professió en qüestió poden ser realitzades amb la tecnologia més avançada de la qual disposem, i igual a zero en qualsevol altre cas. Després extra-
polen aquesta assignació a l’univers de 702 ocupacions amb un model d’assignació probabilística, basat en nou variables que descriuen el grau de percepció, de 
manipulació, de creativitat i d’intel·ligència social necessari per exercir cada tasca d’una ocupació.
6. L’informe de McKinsey estima que, actualment, només el 4% dels treballs als EUA són exigents en termes de creativitat.
7. Vegeu també els articles «Com aprofitar l’impacte positiu del canvi tecnològic en l’ocupació?» i «La ineludible metamorfosi del mercat de treball: com pot ajudar 
l’educació?», en aquest mateix Dossier.
8. Vegeu Autor, D. H. (2015), «Why are there still so many jobs?», Journal of Economic Perspectives, pàgines 3-30.
9. Vegeu també l’article «Com aprofitar l’impacte positiu del canvi tecnològic en l’ocupació?», en aquest mateix Dossier.
10. Vegeu també Keynes, J. M. (1930), «The Economic Possibilities for our Grandchildren». En aquest món, es produiria una redefinició dels principis morals, i decidir a 
què dedicar les nostres vides, lliures de restriccions materials, seria el primer repte que hauríem d’afrontar.

Percentatge de l’ocupació en funció del risc

Risc d’automatització Espanya EUA UK

Baix (< 33%) 29% 33% 37%

Mitjà (33-66%) 28% 10% 28%

Alt (> 66%) 43% 47% 35%

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Frey i Osborne (2013), del Banc d’Anglaterra 
i de l’INE.
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La ineludible metamorfosi del mercat de treball:  
com pot ajudar l’educació?

Després d’un xoc tecnològic, una part de l’oferta laboral existent es queda obsoleta i s’ha de transformar per tornar a ser útil. 
Aquesta metamorfosi no és immediata: hi ha un període d’adaptació ardu mentre els treballadors adquireixen els coneixe-
ments ara exigits. Quan la tecnologia avança tan ràpid que el sistema educatiu no es pot adaptar al mateix ritme,1 l’atur i el 
diferencial salarial augmenten, i, de retruc, ho fa la desigualtat. Minimitzar el període d’ajust és, per tant, de summa importàn-
cia, de manera que és imprescindible anticipar-se i dissenyar mesures en matèria educativa que ajudin a reduir els costos 
d’aquesta transició.2

Ningú dubta que la innovació tecnològica ofereix immenses 
oportunitats, també dins el camp de l’educació, ja que, entre 
altres coses, incrementa de forma exponencial l’accés al co -
neixement i la col·laboració entre pedagogs en la creació de 
materials. Així, l’aprenentatge mitjançant cursos en línia per-
met, per exemple, disposar dels millors professors, continguts 
i mètodes a molt baix cost, la qual cosa, al seu torn, impulsa 
els centres i els formadors més tradicionals a renovar-se per 
po  der competir. No obstant això, l’impacte de la tecnologia 
com a suport per a l’educació continua sent reduït. Malgrat 
l’in  crement notable dels recursos tecnològics (el 2003, el 
13,4% dels professors de l’OCDE consideraven que la falta 
d’or  di  na  dors és un factor limitador per a la seva capacitat 
d’ensenyar en relació amb el 8,7% del 2012), no hi ha evidèn-
cia que, ara com ara, aquesta major disponibilitat informàtica 
afegeixi va  lor addicional a l’ensenyament. Així, segons l’in   -
forme Students, Computers and Learning. Making the Connec-

tion de l’OCDE, els estudiants que usen ordinadors amb molta freqüència a l’es  co  la tendeixen a sortir-se’n significativament pitjor 
en la ma  jo  ria d’aprenentatges, fins i tot quan es tenen en compte les diferències socials (vegeu el primer gràfic). Així mateix, no 
es troba cap millora apreciable en la lectura, en les matemàtiques o en els coneixements de ciència als països que han invertit 
intensament en la tecnologia de la informació i la comunicació (TIC) en el seu sistema educatiu.

Una interpretació d’aquesta inapreciable contribució de les TIC als resultats acadèmics és que la comprensió de molts conceptes 
requereix intenses interaccions entre professor i alumne i que la tecnologia pot distreure d’aquest valuós contacte humà. Una 
altra explicació molt plausible és que encara no hem desenvolupat el tipus de pedagogies que treguin profit de la tecnologia. És 
a dir, els professionals de l’educació encara no estan preparats per utilitzar de forma òptima els recursos tecnològics per a 
l’ensenyament. De fet, el 18% dels professors de secundària de l’OCDE assenyalen que tenen una elevada necessitat de desenvo-
lupament professional en l’ús d’aquestes eines per a l’elaboració de les classes (vegeu el segon gràfic).3 Cal esperar que, a mesura 
que la preparació del professorat en l’ús de les TIC vagi millorant, els resultats siguin cada vegada més satisfactoris.

La metamorfosi del sistema educatiu no consisteix, només, a progressar en l’ús de les TIC, sinó que cal anar més enllà i identifi-
car quins seran els atributs que es valoraran més al mercat de treball. El sentit comú ens diu que seran els menys reemplaçables 
per la tecnologia, és a dir, els exclusius de l’ésser humà, com la creativitat, la motivació, la innovació, la cooperació, la intuïció, la 
capacitat per comunicar i emprendre, la persuasió i l’originalitat. En efecte, l’evidència empírica corrobora que els llocs de tre-
ball que requereixen aquestes qualitats no cognitives tenen menor risc de desaparèixer, perquè disposen d’un avantatge com-
paratiu en relació amb les màquines (vegeu l’article «Arribarà la Quarta Revolució Industrial a Espanya?», d’aquest Dossier). 
Alguns dels sectors que, ara com ara, precisen d’aquest tipus d’atributs serien, per exemple, els de salut, educació, serveis 
socials i art.4
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1. Goldin, C. i Katz, L. F. (2008), «The Race between Education and Technology».
2. Més enllà del sistema educatiu, el marc regulador s’ha d’adaptar en altres aspectes per ajudar l’oferta laboral (vegeu l’article «Com aprofitar l’impacte positiu del can  vi 
tecnològic en l’ocupació?», en aquest Dossier).
3. Vegeu OECD (2014), «TALIS 2013 Results: An International Perspective on Teaching and Learning», TALIS, OECD Publishing.
4. Vegeu Frey, C. B. i Osborne, M. A. (2013), «The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerization?», Oxford University Programme on the Impacts 
of Future Technology.
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Desafortunadament, aquestes característiques no reben tota la importància que mereixen en el sistema educatiu actual. La 
memorització sense més encara té un paper massa rellevant, i l’ensenyament se centra en matèries indispensables en les dècades 
en què es van dissenyar les escoles, però insuficients en el nou entorn.5 Atès que les pràctiques docents del segle XX no preparen 
prou per als atributs estrella del segle XXI, és imprescindible innovar. És a dir, els plans educatius no poden funcionar per simple 
inèrcia, sinó que s’han de renovar de forma contínua. Algunes metodologies que estimulen la cooperació, la iniciativa, la respon-
sabilitat i l’aprenentatge a partir de la curiositat des de l’etapa preescolar, com, per exemple, el sistema Montessori o el Waldorf, 
acostumen a donar excel·lents resultats.6 No és casualitat que els fundadors de Google, de Wikipedia i d’Amazon anessin a aquest 
tipus d’escoles. Una altra tendència recent és l’articulació de l’educació per projectes multidisciplinaris, en lloc de les assignatures 
tradicionals, que té per objectiu fomentar l’autogestió de l’esforç, el treball en equip i la capacitat d’adaptació al canvi.

No obstant això, no totes les invencions educatives acaben 
do  nant els fruits desitjats. Per aquest motiu, és fonamental 
dur a terme una avaluació rigorosa i aprofitar les experiències 
dels centres capdavanters. Aquí la tecnologia torna a ser la 
gran aliada, ja que facilita i accelera enormement l’anàlisi de 
l’evolució dels diferents mètodes formatius. Sobre aquesta 
qüestió, és molt il·lustrativa l’anàlisi de l’OCDE Education Policy 
Outlook 2015, que repassa reformes educatives molt diverses 
implementades a diversos països entre el 2008 i el 2014 i mos-
tra alguns casos interessants. Per exemple, a Finlàndia, el pro-
grama Innolukio connecta l’escola secundària superior amb 
les empreses i dóna suport a la formació creativa mitjançant 
diverses eines, com l’organització d’un concurs de projectes 
innovadors. L’excel·lència del professorat també és bàsica per 
obtenir bons resultats en l’aprenentatge, i, per aquesta raó, 
molts països han implementat reformes que busquen aquest 
objectiu, com el programa OSAAVA a Finlàndia, que propor-
ciona orientació continuada als professors, o el GNIST a Norue-

ga, que busca convertir els estudiants més preparats en professors. Malgrat l’elevat volum de noves mesures, de l’informe de 
l’OCDE es desprèn també que, només en el 10% dels casos, es va dur a terme un seguiment formal després de la implementació, 
de manera que es desconeix el grau d’assoliment dels objectius. Per tant, sembla que un mesurament més rigorós de l’impacte 
de les polítiques és essencial per al desenvolupament de les millors pràctiques en matèria didàctica.

En aquest indispensable procés reformista del sistema educatiu, la col·laboració entre els centres d’ensenyament i les empreses 
és fonamental. Conèixer l’opinió dels empresaris sobre el futur de l’ocupació pot ser de gran utilitat per reorientar l’oferta educa-
tiva cap a les professions menys susceptibles de desaparèixer. Així, els resultats d’una enquesta duta a terme pel World Economic 
Forum a executius de multinacionals són contundents: segons els entrevistats, la informàtica i les matemàtiques experimentaran 
un elevat creixement en una àmplia gamma d’indústries.7 En canvi, hi ha un percentatge reduït d’homes i de dones als països de 
l’OCDE (el 10% i el 7%, respectivament) que tinguin aquest tipus de formació. Això suggereix que, en l’actualitat, hi ha pocs tre-
balladors preparats per realitzar els oficis del futur, la qual cosa corrobora la necessitat de reorientar l’oferta docent cap a la nova 
demanda laboral. Una major cooperació entre les empreses i les escoles també és més viable si es compta amb un sistema de 
formació professional dual consolidat, com a Alemanya, Àustria i Dinamarca. En aquests països, l’empresa s’involucra en el pro-
jecte formatiu perquè s’adapti a les seves necessitats. A més a més, com els programes acostumen a durar més de dos anys, 
l’empresa acaba recuperant el cost de la inversió a mesura que l’alumne va exercint de forma progressiva tasques més producti-
ves. En aquest sentit, és positiu que diversos països implementin canvis en aquesta direcció.8

En definitiva, la revolució tecnològica que vivim comporta grans possibilitats, però també enormes reptes per a la societat. Entre 
altres exigències, obliga a una inevitable transformació educativa que tregui el màxim partit de les TIC i ensenyi les noves com-
petències del futur. No ens podem adormir, o l’impacte advers del progrés tècnic en termes de guanyadors i perdedors atenuarà 
els efectes beneficiosos de les noves tecnologies.

Maria Gutiérrez-Domènech 
Departament de Macroeconomia, Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank
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5. Vegeu Brynjolfsson, E. i McAfee (2014), «The Second Machine Age».
6. Vegeu OECD (2013), «Innovative Learning Environments, Educational Research and Innovation», OECD Publishing.
7. Vegeu World Economic Forum (2015), «The Future of Jobs: Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution».
8. Vegeu OECD (2015), «Education at a Glance: OECD Indicators», OECD Publishing.
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