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Paul Krugman va escriure, cap a la meitat de la dècada dels noranta, un dels seus primers llibres per al gran públic, amb el 
suggeridor títol de The Age of Diminished Expectations. Vista en perspectiva, aquella dècada va ser bona per als EUA, i, pro-
bablement, l’era de les expectatives limitades (així va ser traduït el llibre) de la qual ens parlava Krugman sigui avui, més 
que 20 anys enrere, una caracterització precisa de l’ambient al món desenvolupat.

Després del daltabaix que han representat la profunditat i la durada de la Gran Recessió, i tenint en compte el que costa 
recuperar unes taxes brillants de creixement, s’ha instal·lat a les economies avançades un cert pessimisme sobre el futur. 
Molts economistes interpreten els tipus d’interès reals actuals tan baixos (i la seva prolongació en el futur, que es descomp-
ta als mercats financers) com a indicadors que som davant un estancament secular dels països desenvolupats. Les expec-
tatives són certament limitades, per no dir minvants.

En part, aquestes expectatives són una conseqüència lògica de la maduresa que han assolit les economies més avançades 
del planeta. El progrés històric dels països de la zona de l’euro, per exemple, ha estat enorme. La generació dels actuals 
jubilats ha presenciat com, al llarg de la seva vida laboral, la renda mitjana del país es multiplicava per 3,3. I els adults que 
es jubilaran en la pròxima dècada hauran vist com el nivell de vida del país es doblava al llarg de la seva etapa activa. A 
mesura que un país progressa i s’enriqueix, és natural que la taxa de creixement es moderi, ja que s’esgoten les oportunitats 
d’incorporar innovacions i noves tecnologies als processos productius.

No obstant això, tot i que tingui la seva lògica, no significa que aquest procés no provoqui un impacte profund en les nos-
tres societats. Al ritme actual de creixement potencial esperat per als pròxims anys, la generació jove que s’ha incorporat 
recentment al mercat laboral només pot aspirar a veure multiplicat per 1,5 el nivell de vida del país al llarg de la seva vida 
laboral. Aquesta és, naturalment, una xifra mitjana que, en conjugar-se amb un entorn empresarial i laboral molt més com-
plex, es pot traduir, certament per a moltes persones, en una era d’expectatives limitades. Molts joves no tenen clar que 
hagin de tenir un nivell de vida superior al dels seus pares.

A Espanya, la reducció, generació rere generació, del ritme al qual s’ha millorat el nivell de vida del país és, fins i tot, més acce-
lerada, ja que la generació dels actuals jubilats, en partir d’un nivell molt baix, va assolir millores enormes. Aquesta generació 
va veure com es multiplicava gairebé per sis el nivell de vida del país i com es doblava amb escreix el del seus fills, mentre 
que els néts (amb les tendències actuals), com a màxim, poden aspirar a fer-ho per 1,5, com al conjunt de la zona de l’euro.

Aquestes perspectives de creixement a llarg termini tenen serioses implicacions socials i polítiques. D’una banda, són fenò-
mens de fons que ajuden a explicar les tensions socials i els radicalismes polítics que s’observen en molts països desenvo-
lupats. L’estancament econòmic genera tensió, ja que dificulta de forma considerable les polítiques de redistribució i 
d’atenció social.

D’altra banda, des del punt de vista de la política econòmica, el món desenvolupat i, en especial, Europa no han de consi-
derar ineludible aquest marc d’estancament. De fet, amb les tendències actuals, tot i que Espanya i la zona de l’euro esperen 
multiplicar la renda per 1,5 en la propera generació, l’expectativa nord-americana és d’1,8. Aquesta xifra tampoc no és bri-
llant, però se situa només 4 dècimes per sota de l’assolida per la generació anterior, una mostra del lideratge que exerceixen 
els EUA en l’economia mundial.

Per evitar o alleujar l’estancament secular, el repte és situar-se a la frontera de la generació de noves tecnologies i disposar 
d’un sistema productiu eficient i flexible, que sigui capaç d’incorporar nous productes, nous serveis i noves indústries, i que 
tot això es tradueixi en un major benestar per a la població. Només si Europa assumeix de debò aquest repte aconseguirà 
que acabi aquesta era d’expectatives limitades i minvants que pot semblar que ens ha tocat viure.

Jordi Gual
Economista en cap
31 d’octubre de 2015

Expectatives minvants?
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CRONOLOGIA

 3 Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (octubre).
 6 Índex de producció industrial (setembre).
16  PIB del Japó (3T).
18  Crèdits, dipòsits i taxa de morositat (setembre).
19   Comerç exterior (setembre).
24  Execució pressupostària de l’Estat (octubre).
26   Comptabilitat Nacional Trimestral (3T).
27  Índex de sentiment econòmic de la zona de l’euro 

(novembre).
 Avanç de l’IPC (setembre).

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

AGENDA
NOVEmBRE 2015 dESEmBRE 2015

JUliOl 2015

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

a reduir el seu programa nuclear a canvi que s’aixequin les sancions imposades.
31  El Govern espanyol presenta de manera anticipada els Pressupostos Generals de l’Estat per al 2016.

AGOST 2015

11  El Banc Popular de la Xina anuncia un nou mecanisme per a la determinació del tipus de canvi del iuan, que es deprecia un 3,0% 
respecte del dòlar nord-americà en una setmana.

19  S’aprova el tercer programa d’ajuda financera per a Grècia per un import de 86.000 milions d’euros i sense la participació inicial 
de l’FMI. El primer ministre grec, Alexis Tsipras, anuncia la convocatòria d’eleccions anticipades.

mAiG 2015

 7  Majoria absoluta dels conservadors en les eleccions del Regne Unit, marcada per la promesa de convocar un referèndum sobre la 
permanència del país a la Unió Europea.

JUNY 2015

26  El Govern grec convoca un referèndum sobre l’acceptació de l’última oferta d’acord de les institucions europees per al dia 5 de 
juliol.

30 Grècia no paga el venciment de 1.600 milions d’euros de deute al Fons monetari internacional.

SETEmBRE 2015

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

OCTUBRE 2015

 2 l’agència creditícia S&P apuja el rating d’Espanya fins a BBB+ des de BBB i manté la perspectiva estable.
 5 Se signa l’acord de lliure comerç entre els EUA i diversos països del Pacífic, entre els quals hi ha el Japó, Mèxic, Austràlia i Canadà.
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van patir episodis d’inestabilitat notable, a l’octubre, la 
volatilitat es va reduir i les cotitzacions dels actius de risc 
van avançar amb una certa intensitat.

Enfront dels vaivens globals, la recuperació de la zona 
de l’euro prossegueix sense gaires canvis. Emparada per 
factors ja coneguts (l’abaratiment del petroli, la deprecia-
ció de l’euro i la política monetària acomodatícia), la millo-
ra de l’activitat és constant, tot i que lenta. En aquest con-
text, els matisos per països es mantenen. Alemanya, 
malgrat la seva major exposició als emergents, i Espanya 
continuen acumulant indicadors positius. França també 
millora, però el ritme d’activitat continua sent contingut. 
Itàlia segueix una tendència similar, però el més destaca-
ble és que s’ha intensificat el ritme de reformes. Després 
d’adoptar dues reformes clau abans de l’estiu (laboral i 
educativa), ara ha modificat el paper del Senat, que, sumat 
a la nova llei electoral del maig, facilitarà una governança 
més àgil del país transalpí. Fora de la zona de l’euro, cal 
esmentar que el Regne Unit, malgrat que s’hagi desaccele-
rat moderadament, creix de manera confortable per da -
munt del 2% interanual.

l’economia espanyola modera lleugerament el creixe-
ment, però les perspectives continuen sent clarament 
positives. L’economia espanyola va créixer el 0,8% intertri-
mestral en el 3T, una mica menys que l’1,0% del 2T. Es trac-
ta d’una desacceleració reduïda, fruit d’un cert esgota-
ment dels factors de suport temporal, que estava prevista 
i que no altera de forma essencial les tendències recents. 
Així, la demanda interna es manté com a motor fonamen-
tal de l’expansió, emparada pel bon to laboral (es continua 
creant ocupació, tot i que a un ritme una mica més pausat 
que en els trimestres anteriors, i això impulsa la recupera-
ció de la riquesa financera de les llars). Així mateix, gràcies 
a la caiguda dels preus energètics, la inexistència de ten-
sions inflacionistes es manté: tot i que s’espera una ràpida 
recuperació dels preus, ara com ara la inflació es limita a 
frenar-ne el descens. Més recent és la millora del mercat 
immobiliari, que registra de manera simultània un aug-
ment de les transaccions, del finançament hipotecari, dels 
preus i dels habitatges iniciats. Arran de l’expansió de 
l’activitat econòmica, els ingressos tributaris s’incrementen 
de forma apreciable, la qual cosa afavoreix la reducció del 
dèficit públic, tant de l’Estat com de les comunitats autò-
nomes. Així i tot, el ritme d’ajust de les finances públiques 
podria ser insuficient per complir l’objectiu de dèficit del 
2015 (del 4,2% del PIB), com recentment ha alertat la 
Comissió Europea.

l’Fmi expressa preocupació pel creixement mundial, 
però les dades matisen aquest sentiment. En la revisió 
semestral de les previsions econòmiques i financeres, 
l’FMI constata la millora gradual de les economies avança-
des, però adverteix del pitjor balanç de riscos dels emer-
gents (desequilibris macroeconòmics, feblesa de les pri-
meres matèries, enduriment de les condicions financeres i 
alentiment de l’economia xinesa, principalment). Malgrat 
aquest discurs tenyit, en part, de pessimisme, la revisió 
quantitativa de l’escenari macroeconòmic és relativament 
modesta, ja que les previsions de creixement mundial (del 
3,1% el 2015 i del 3,6% el 2016) són només moderadament 
pitjors que les anteriors. Això es degut al fet que el mante-
niment del creixement previst de la Xina i la rebaixa míni-
ma del dels EUA han pal·liat la revisió més intensa d’alguns 
emergents (en particular, del Brasil i, en menor grau, de 
Rússia). L’evolució econòmica més recent avala el diagnòs-
tic de l’FMI. La preocupació sobre l’autèntic estat de forma 
de la Xina ha quedat una mica temperada pels indicadors 
més recents, en especial, per la xifra de creixement del PIB 
del 3T, que es va situar en el 6,9%, amb prou feines una 
mica per sota del 7,0% del 2T i per damunt de la nostra 
previsió i de la del consens. Els EUA, per la seva banda, 
continuen creixent: malgrat que la dada del PIB del 3T ha 
quedat una mica per sota de les nostres previsions, no 
sembla que amenaci la tendència d’expansió prevista. 
Desafortunadament, el flanc feble identificat per l’FMI 
també confirma el seu pronòstic preocupant. En concret, 
el focus d’atenció del mes d’octubre s’ha centrat en 
l’augment dels riscos polítics, econòmics i geopolítics del 
Brasil i de Turquia.

A més de la millora de les dades macroeconòmiques, un 
altre factor que ha ajudat a rebaixar la percepció de risc 
dels emergents han estat les actuacions dels bancs cen-
trals. D’entrada, enfront d’una seqüència de missatges una 
mica confusos durant els mesos d’agost i de setembre, la 
comunicació s’ha afinat notablement. Per exemple, la 
Reserva Federal ha concretat el seu missatge i ha situat les 
expectatives d’augment del tipus d’interès en una zona, 
segons el nostre parer, més versemblant (el nostre escenari 
central és que la pujada tindrà lloc al desembre). El BCE 
també ha estat explícit i apunta a l’ampliació dels estímuls 
monetaris també al desembre. En altres casos, com el del 
banc central de la Xina, les intervencions no han estat 
només comunicatives, sinó que s’ha dut a terme una nova 
rebaixa de tipus. Aquestes mesures s’han reflectit en 
l’evolució dels mercats financers: si, a l’agost i al setembre, 

El risc emergent es conté
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PREVISIONS
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari 

Economia internacional

2013 2014 2015 2016 1T 2015 2T 2015 3T 2015 4T 2015 1T 2016 2T 2016

CREIXEMENT DEL PIB

Mundial 1 3,3 3,3 3,1 3,6 3,1 3,1 3,1 3,1 3,5 3,5

Països desenvolupats 0,9 1,6 2,0 2,1 1,8 2,0 1,9 2,1 2,2 2,1

Estats Units 1,5 2,4 2,5 2,5 2,9 2,7 2,0 2,4 2,8 2,3

Zona de l’euro –0,2 0,9 1,5 1,8 1,2 1,5 1,7 1,7 1,7 1,8

Alemanya 0,4 1,6 1,6 1,9 1,1 1,6 1,9 1,7 1,8 1,9

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

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

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

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

Regne Unit 2,2 2,9 2,5 2,3 2,7 2,4 2,3 2,4 2,5 2,4

Països emergents 6,3 5,8 5,0 5,5 5,1 5,0 5,0 4,9 5,4 5,6

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

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

Indonèsia 5,6 5,0 4,9 5,5 4,7 4,7 5,0 5,1 5,2 5,4

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

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

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

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

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

Polònia 1,7 3,5 3,5 3,7 3,4 3,6 3,5 3,6 3,7 3,6

Sud-àfrica 2,3 1,6 1,9 2,4 2,0 1,5 2,0 2,1 2,2 2,3

INFLACIó

Mundial 1 3,6 3,3 3,2 3,6 2,7 3,2 3,2 3,5 3,7 3,7

Països desenvolupats 1,4 1,3 0,3 1,5 0,1 0,1 0,1 0,7 1,6 1,4

Estats Units 1,5 1,6 0,2 1,8 –0,1 0,0 0,1 0,6 1,9 1,7

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

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

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

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

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

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

Regne Unit 2,6 1,5 0,2 1,4 0,1 0,0 0,0 0,5 0,9 1,3

Països emergents 4,4 3,8 4,1 4,1 3,0 4,5 4,5 4,6 4,2 0,0

Xina 2,6 2,0 1,5 2,1 1,2 1,4 1,7 1,9 1,8 2,4

Índia 10,7 6,6 5,0 5,7 5,3 5,1 3,9 5,8 7,0 6,2

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

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

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

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

Rússia 6,8 7,8 15,0 6,6 16,2 15,8 15,7 12,5 8,0 7,0

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

Polònia 1,2 0,2 –0,6 1,7 –1,2 –0,8 –0,8 0,6 1,4 1,5

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

Notes: 1. En paritat de poder adquisitiu.  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

2013 2014 2015 2016 1T 2015 2T 2015 3T 2015 4T 2015 1T 2016 2T 2016

Agregats macroeconòmics

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

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

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

Béns d’equipament 5,6 12,3 9,1 5,6 9,6 9,2 9,0 8,5 8,1 5,7

Construcció –8,9 –1,7 5,1 3,8 5,0 5,1 5,5 4,8 4,0 3,5

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

Exportació de béns i serveis 4,3 5,1 5,4 5,9 5,9 6,2 4,2 5,4 5,7 5,9

Importació de béns i serveis –0,3 6,4 6,4 5,1 7,1 7,0 5,0 6,6 5,6 5,2

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

Altres variables

Ocupació –3,2 1,2 3,0 2,5 2,8 2,9 3,1 3,1 2,9 2,5

Taxa d’atur (% pobl. activa) 26,1 24,4 22,2 20,3 23,8 22,4 21,2 21,3 21,6 20,4

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

Costos laborals unitaris –0,4 –0,4 0,5 0,9 0,9 –0,1 0,0 1,0 –0,3 1,5

Saldo op. corrents (acum., % PIB) 1 1,5 1,0 1,9 1,7 1,2 1,4 1,6 1,9 1,8 1,8

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

Saldo públic (acum., % PIB) 1 –6,8 –5,8 –4,8 –3,3 –5,8 –5,3     

Mercats financers

TIPUS D’INTERÈS

Dòlar

Fed funds 0,25 0,25 0,25 0,79 0,25 0,25 0,25 0,25 0,50 0,75

Líbor 3 mesos 0,27 0,23 0,32 0,96 0,26 0,28 0,31 0,44 0,64 0,85

Líbor 12 mesos 0,68 0,56 0,81 1,48 0,66 0,73 0,82 1,02 1,22 1,39

Deute públic a 2 anys 0,30 0,44 0,71 1,57 0,58 0,59 0,67 1,01 1,30 1,48

Deute públic a 10 anys 2,33 2,53 2,23 3,06 1,97 2,16 2,22 2,58 2,87 3,00

Euro

Refi BCE 0,54 0,16 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Euríbor 3 mesos 0,22 0,21 –0,01 –0,04 0,05 –0,01 –0,03 –0,05 –0,05 –0,05

Euríbor 12 mesos 0,54 0,48 0,18 0,17 0,26 0,17 0,16 0,14 0,14 0,14

Deute públic a 2 anys (Alemanya) 0,13 0,05 –0,23 –0,19 –0,18 –0,22 –0,24 –0,26 –0,25 –0,25

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 1,62 1,23 0,51 0,73 0,35 0,53 0,69 0,47 0,40 0,50

TIPUS DE CANVI

$/€ 1,33 1,33 1,11 1,04 1,13 1,11 1,11 1,10 1,06 1,02

¥/€ 129,65 140,42 134,72 129,69 134,30 134,25 135,82 134,53 133,58 128,79

£/€ 0,85 0,81 0,73 0,71 0,74 0,72 0,72 0,73 0,73 0,71

PETROLI

Brent ($/barril) 108,47 99,45 56,16 63,59 55,19 63,43 51,10 54,89 61,16 63,20

Brent (€/barril) 81,68 74,54 50,80 61,30 49,07 57,32 46,00 50,08 57,63 61,83

Nota: 1. Acumulat de quatre trimestres.

  Previsions
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CONJUNTURA • Els bancs centrals 
recuperen el protagonisme

la incertesa que ha planat sobre l’entorn global remet i deixa 
pas a un clima més favorable. Els episodis d’inestabilitat que 
van esquitxar l’escena financera internacional entre l’agost i el 
setembre han estat sufocats a l’octubre pels missatges i per les 
actuacions dels bancs centrals. En aquesta ocasió, el BCE ha 
estat el protagonista després d’assenyalar amb vehemència 
que, molt probablement al desembre, s’adoptaran més estí-
muls monetaris. En paral·lel, el major grau de concreció del mis-
satge de la Reserva Federal (Fed) sobre el seu full de ruta en 
matèria de tipus d’interès i les mesures expansives del banc 
central xinès també hi han contribuït en sentit favorable. En 
aquest entorn, els actius amb risc i els bons sobirans del bloc 
avançat han estat els grans beneficiats, tot i que les cotitzacions 
romanen encara per sota de les cotes assolides al juny. La creu 
l’encarnen les primeres matèries, que continuen immerses en el 
seu particular procés d’ajust i han quedat al marge de la major 
apetència pel risc.

A curt i a mitjà termini, els passos que traci la Fed i les notí-
cies procedents de la Xina seran els principals factors que 
modularan el sentiment inversor. En aquest sentit, les condi-
cions són ara més propícies perquè la dinàmica alcista tingui 
continuïtat i s’allargui fins al final d’enguany als diferents mer-
cats financers. La constatació que el procés de transició cap a 
un nou model de creixement a la Xina segueix el seu curs ha de 
sustentar aquest escenari positiu. També ho farà el factor esta-
cional del període en què ens endinsem ara. No obstant això, és 
molt probable que la materialització d’aquest escenari vagi 
acompanyada d’episodis eventuals de volatilitat, que poden 
assolir una magnitud considerable.

la Fed aclareix l’horitzó sobre una possible pujada de tipus 
al desembre. En el comunicat del Comitè Federal de Mercat 
Obert (FOMC) d’octubre, Janet Yellen va reorientar el focus 
d’atenció cap a l’economia domèstica, en eliminar l’esment 
anterior a l’«evolució econòmica i financera global», i va mante-
nir els comentaris sobre la vigilància dels factors interns. A més 
a més, per primera vegada, es va fer referència explícita a la pro-
pera reunió del FOMC al desembre per considerar si és apropiat 
començar les pujades de tipus. La probabilitat que assignen els 
mercats al fet que el començament de la normalització mone-
tària s’anunciï llavors (el nostre escenari central) ha augmentat 
de manera notable (en l’actualitat es troba en el 48%) en relació 
amb una pujada el 2016. Tot plegat es basa en un pla macro -
eco  nòmic positiu, amb un consum privat i amb una inversió 
que mantenen un pols ferm, malgrat un menor creixement del 
PIB en el 3T 2015 per la reducció dels inventaris.

la Xina continua sent un eix d’atenció important, però la 
percepció del risc sobre el país ha millorat. Els inversors van 
fer una lectura positiva de la dada de creixement del PIB del 3T 
2015 (del 6,9% interanual), que es va situar per damunt del que 
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esperava el consens d’analistes i va temperar el feble pols que 
han mostrat alguns indicadors d’activitat recents. La decisió del 
banc central xinès (PBOC) de retallar els tipus d’interès oficials 
sobre préstecs, dipòsits i reserves bancàries també va tenir un 
impacte positiu sobre el sentiment inversor. La resposta i l’abast 
de les mesures adoptades pel PBOC confirmen la seva disposi-
ció a actuar amb celeritat per limitar els riscos de cua. Això ha 
contribuït a diluir els temors sobre el fantasma d’una possible 
desacceleració brusca de l’economia xinesa. Així mateix, la 
decisió del PBOC d’eliminar les restriccions existents a la remu-
neració dels dipòsits bancaris és una fita remarcable i és un 
avanç notable cap a la liberalització dels tipus d’interès del 
gegant asiàtic. A curt i a mitjà termini, la política de comunica-
ció de l’Executiu xinès serà un element clau perquè les mesures 
que s’anunciïn no generin dosis elevades de volatilitat.

El BCE apuja el to acomodatici dels seus missatges i anticipa 
més estímuls monetaris al desembre. Després de la reunió de 
l’octubre, el Consell de Govern del BCE va mostrar una clara 
disposició a engegar mesures expansives addicionals i va 
assenyalar que podrien ser anunciades en la propera reunió 
del 3 de desembre. Mario Draghi va tornar a posar èmfasi espe-
cial en la persistència dels riscos a la baixa sobre el creixement 
i, en especial, de la inflació. Malgrat la millora dels agregats 
monetaris i crediticis, el BCE vol neutralitzar els efectes contra-
produents derivats d’un enduriment de les condicions finance-
res. En concret, el president del BCE va reiterar la possibilitat 
d’ajustar el programa de compra de bons (QE). Com a no  vetat, 
el president del BCE va indicar que l’opció de retallar el tipus de 
la remuneració de dipòsit és una possibilitat que l’entitat tam-
bé es planteja. La disposició de rebaixar els tipus oficials és un 
aspecte que contribueix a reforçar el compromís de la institu-
ció de complir el seu objectiu d’inflació. En qualsevol cas, la 
d  ecisió de revisar el grau acomodatici de la política monetària 
estarà condicionada per les previsions macroeconòmiques 
que l’autoritat presenti al desembre. No obstant això, no es 
descarta que el BCE opti per esperar al gener del 2016, sobre-
tot si es té en compte que la reunió del BCE del desembre pre-
cedirà la de la Fed.

El deute sobirà evoluciona al compàs dels bancs centrals. El 
rendiment a 10 anys dels bons nord-americans i alemanys ha 
tornat a fluctuar arran dels missatges de les autoritats mone-
tàries, que, al seu torn, han estat marcats per la preocupació 
creixent per una inflació feble. La nova versió d’«el que sigui 
necessari» de Mario Draghi, que promet revisar el programa 
d’expansió monetària al desembre, ha incrementat l’spread 
entre el rendiment nord-americà i l’alemany, per la baixada 
d’aquest últim. No obstant això, s’espera que aquesta tendèn-
cia es reverteixi durant la primera meitat del 2016, a mesura 
que remetin les pressions deflacionistes globals.

mentrestant, el deute sobirà perifèric manté el tipus i no pa -
teix els efectes de les múltiples cites electorals. Les rendibili-
tats del deute públic perifèric han perllongat a l’octubre la ten-
dència a la baixa iniciada el mes anterior amb els missatges 
acomodaticis dels bancs centrals com a teló de fons. La millora 
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gradual del quadre macro de països com Espanya, Itàlia o Portu-
gal i la indiscutible xarxa de seguretat teixida pel BCE han refor-
çat l’estabilitat del deute sobirà d’aquests països en un període 
de múltiples cites electorals. En aquest sentit, la prima de risc 
espanyola a 10 anys ha baixat fins a cotes properes a les de la 
italiana (al voltant dels 110 p. b.), ajudada, també, per la millora 
del rating sobirà (de BBB a BBB+) per part de l’agència S&P.

les borses internacionals avancen al mateix ritme després 
dels vaivens de l’agost i del setembre. El to general dels mer-
cats d’accions ha estat ferm a l’octubre, tot i que les cotitzacions 
es mantenen a una distància considerable dels nivells assolits a 
la primavera. La reconducció, tot i que no definitiva, dels focus 
d’incertesa que van desencadenar la correcció estival ha estat 
el suport d’aquesta pauta alcista. Això ha pesat més en l’ànim 
dels inversors que la poc lluïda campanya de beneficis empre-
sarials als EUA, tot i que és cert que, de les 230 companyies de 
l’índex S&P 500 que han publicat els comptes, el 75% han 
reportat uns beneficis per damunt de les expectatives. No obs-
tant això, el pols feble dels ingressos i de la facturació no passa 
desapercebut. En aquest cas, la ràtio de sorpreses positives és 
del 43%, mentre que les sorpreses negatives assoleixen el 56%. 
Així i tot, la probabilitat que el ral·li borsari tingui continuïtat 
fins al final de l’any a les borses avançades és elevada. El flux de 
notícies positives procedents de la Xina, el major grau de con-
creció de la Fed i el reforç d’unes condicions monetàries laxes a 
la zona de l’euro han de ser les principals palanques de suport. 
A l’àrea emergent, la dinàmica borsària haurà de continuar bre-
gant amb els obstacles ja coneguts, per bé que els fluxos de 
cartera cap a aquests països a l’octubre han mostrat una evolu-
ció positiva.

El mercat de renda fixa privada, a remolc de les borses. Les 
ampliacions al llarg dels últims mesos han estat generalitzades 
i significatives en els spreads dels bons corporatius (en especial, 
al segment de grau especulatiu). Cal ressaltar el destacat paper 
de l’emissió de bons destinats a sufragar la puixant activitat al 
segment de les fusions i de les adquisicions. Des del comença-
ment del 2015, el nombre de megaoperacions (superiors als 
10.000 milions de dòlars) se situa ja per damunt de les registra-
des al llarg de tot l’any 2007.

la crisi de les primeres matèries continua mantenint en sus-
pens el creixement global. Després de la lleugera apreciació 
de l’euro en la primera meitat de mes, la reunió del BCE va pro-
vocar que s’enfonsés més del 3%, de manera que el canvi dòlar/
euro va passar de l’1,14 a l’1,10 en dos dies. Al focus d’atenció, 
han estat, en especial, les monedes d’economies emergents 
com el Brasil i Turquia, que han tornat a patir les tensions inter-
nes i la feblesa de les primeres matèries. En aquest àmbit, des-
prés d’una pujada notable al començament del mes, pel reple-
gament dels temors sobre el creixement global, el cru va enfilar 
de nou la tendència a la baixa i va perdre el 2,4% a l’octubre, 
que situa el descens des de l’inici de l’any en el 17%. La nota 
po  sitiva l’ha aportat el coure, indicador avançat de l’activitat 
industrial, que havia perdut el 16% des del gener i que ha 
repuntat el 2,4% a l’octubre.
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Intentar estimar el possible grau de sobrevaloració o 
d’infravaloració de la borsa no és una tasca senzilla. Qual-
sevol indicador té avantatges i inconvenients, i, per aquest 
motiu, el més raonable és tenir en compte un ampli ven-
tall de mesures. Una avaluació global d’un conjunt d’indi -
ca  dors pot proporcionar un major grau de confiança sobre 
la valoració que es faci del mercat que s’analitza. Entre les 
múltiples mesures utilitzades, es troba la prima de risc 
borsària implícita (PRBI).

Abans d’abordar la PRBI, convé explicar què s’entén per 
prima de risc borsària. Aquesta mesura no és més que la 
compensació que exigeixen els inversors en termes de 
ren  dibilitat per invertir en actius amb més risc (accions) en 
lloc de fer-ho en títols amb nivells de risc més baixos (deu-
te públic). El nivell de risc de les diferents classes d’actius 
fa referència a la dispersió o a la volatilitat de les seves ren-
dibilitats històriques. A tall d’exemple, la desviació estàn-
dard dels retorns anuals històrics (des de les acaballes del 
segle XIX fins al començament de la segona dècada del 
segle actual) del mercat d’accions cotitzades dels EUA 
assoleix el 20%. En el cas de les lletres del Tresor nord-
americà a tres mesos, la desviació estàndard és del 4%. 
Na  turalment, la contrapartida al major risc que presenta el 
mercat borsari és que comporta un retorn molt superior al 
dels títols de renda fixa. Així, la rendibilitat mitjana anual 
real (ajustada per la inflació) històrica de la borsa nord-
americana és del 6,5%. Per la seva banda, la rendibilitat 
mitjana històrica del bo nord-americà a 10 anys s’ha situat 
al voltant del 3% en termes reals. La diferència entre les 
dues magnituds comporta una prima borsària històrica 
del 3,5%. Si es té en compte la rendibilitat històrica de les 
lletres del Tresor nord-americà (1,6%), la prima borsària 
puja fins al 4,9%, la qual cosa representa un diferencial de 
rendibilitat considerable, exigit pels inversors per invertir 
en accions en lloc de fer-ho en deute públic. De fet, la difi-
cultat de la teoria econòmica per justificar una prima de 
risc borsària tan important com l’observada en les dades 
continua sent, ara com ara, un trencaclosques (conegut 
com equity premium puzzle).

La PRBI no és més que la versió prospectiva d’aquest indi-
cador, i la comparació del seu valor amb el de la prima de 
risc borsària històrica ens pot oferir pistes sobre una po -
ten  cial sobrevaloració del mercat. Aquesta mesura parteix 
de les estimacions dels cash-flows, fonamentalment divi-
dends, que generarà la cartera d’accions analitzada (per 
exemple, els components de l’S&P 500). En un primer pas, 
cal calcular la taxa interna de retorn (TIR) implícita en 
aquesta evolució dels dividends tenint en compte el preu 
al qual cotitzen les accions i, en un segon pas, cal restar-li 
un tipus d’interès lliure de risc (generalment, la yield del 

bo nord-americà a 10 anys). Una PRBI baixa apuntarà en la 
direcció d’una possible sobrevaloració.

Què podem dir sobre la PRBI actual de la borsa nord-ame-
ricana? Primer, que s’apropa al 7%, per damunt de la prima 
de risc històrica observada. Així, doncs, en principi, no 
sembla que aquesta mètrica es trobi en cotes que sugge-
reixin una situació intensa de sobrevaloració, en clar con-
trast amb el que reflecteixen altres indicadors com el 
CAPE (una ràtio del preu actual sobre els beneficis mitjana 
dels 10 últims anys).

De tota manera, cal tenir en compte que els baixos nivells 
dels tipus d’interès lliures de risc justifiquen una PRBI ele-
vada, ja que és lògic que un inversor anticipi l’eventual 
nor  malització d’aquests tipus d’interès. De fet, en els úl -
tims anys, el descens dels tipus d’interès ha estat gairebé 
compensat per un augment de la PRBI. D’altra banda, i 
això és un problema fonamental de l’indicador, una PRBI 
re  lativament alta no és necessàriament incompatible amb 
una borsa sobrevalorada, ja que els dividends utilitzats 
per a la seva estimació poden pecar d’un optimisme des-
mesurat, situació que succeeix amb força freqüència.

En definitiva, encara que la PRBI no faci pensar, en aquests 
moments, en una situació de sobrevaloració a la borsa 
nord-americana, és important tenir presents els seus punts 
febles com a indicador. En qualsevol cas, es tracta d’una 
mesura que hem de continuar tenint en el radar, juntament 
amb moltes d’altres.

FOCUS • La prima de risc borsària implícita: un indicador  
clarament imperfecte que cal tenir en compte
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El Brasil ha estat en el punt de mira, en els últims mesos, 
per la seva delicada situació política i financera. La recent 
incertesa generada per la Xina i la inestabilitat als mercats 
de primeres matèries, acompanyada d’una rebaixa del 
rating del Brasil, han intensificat la pressió a la baixa sobre 
els actius d’aquest país. Amb els episodis de turbulència 
financera a l’Amèrica Llatina a la memòria (crisi del deute 
als vuitanta, «efecte tequila» el 1994, crisi del real brasiler 
al final dels noranta, etc.), els problemes que travessa 
actualment la primera economia llatinoamericana fan 
témer un possible risc de contagi financer a la resta del 
continent.

Una dificultat a l’hora d’avaluar la capacitat de transmissió 
d’una crisi financera al Brasil a la resta de Llatinoamèrica, 
a través de la banca o dels mercats de capitals, és 
l’escassetat d’informació sobre les exposicions creuades 
entre països que capti el grau d’integració financera del 
continent. Assumint aquesta restricció, una alternativa 
indirecta per analitzar el grau de connexió financera es 
basa en l’evolució de les correlacions entre els mercats 
financers brasilers i els de la regió. En concret, un aug-
ment dels coeficients de correlació durant un període de 
crisi suggereix la possibilitat d’un potencial contagi i és, 
normalment, una condició necessària, però no suficient. 
L’evidència recent, en canvi, mostra que la correlació entre 
els mercats brasilers de renda fixa i variable i els de Llati-
noamèrica ha tendit a disminuir, la qual cosa apunta a un 
potencial de contagi limitat (per la via dels canals pura-
ment financers) a altres països de la regió (sembla que els 
efectes per la via dels canals reals i financers més vinculats 
a l’àmbit econòmic, analitzats al Focus «El Brasil en reces-
sió, contagi a l’Amèrica Llatina?», també tenen un abast 
modest). Aquest resultat guanya força en la mesura que, 
en els últims mesos, han existit factors, com els dubtes 
sobre la Xina o la caiguda del preu de les primeres matè-
ries, que han pogut afectar de manera transversal el con-
junt de les economies llatinoamericanes i els seus mercats 
financers i han pogut empènyer a l’alça les correlacions 
entre aquests mercats.

Un exercici addicional que pot ajudar a aïllar l’efecte del 
contagi financer del Brasil als països veïns analitza el com-
portament dels mercats en dies concrets en què s’han 
produït esdeveniments amb un alt impacte als mercats 
brasilers (els anomenats event studies). Per exemple: el 9 
de setembre de 2015, dia en què el bo sobirà brasiler va 
perdre l’estatus de grau d’inversió, i el 17 de setembre de 
2015, quan es va escalar el procés de recusació de la presi-
denta Rousseff. En aquestes dues jornades, les rendibili-
tats del deute dels països de la regió van evolucionar en 
una direcció diferent a la dels bons brasilers i, de fet, van 

fluctuar més en línia amb els d’altres àrees emergents. 
Aquesta dinàmica apunta, també, a l’existència d’un efec-
te de contagi financer feble.

En definitiva, l’evidència disponible no és indicativa, en 
principi, d’un risc alt de contagi del Brasil a altres països de 
la regió per la via financera. No obstant això, és important 
tenir consciència de fins a quin punt poden ser imprevisi-
bles, a vegades, els mercats financers i tenir en compte 
l’existència de tipping points o efectes no lineals: el passat 
no té per què repetir-se.

FOCUS • El Brasil desperta el fantasma del contagi financer  
a l’Amèrica Llatina
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Tipus d’interès (%)

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

Variació acum.  
el 2015 (p. b.)

Variació interanual 
(p. b.)

Zona de l’euro

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

Euríbor 3 mesos –0,07 –0,04 –3 –14,6 –15,4

Euríbor 12 mesos 0,11 0,14 –3 –21,5 –23,0

Deute públic a 1 any (Alemanya) –0,35 –0,27 –8 –28,6 –28,9

Deute públic a 2 anys (Alemanya) –0,32 –0,25 –7 –22,2 –26,4

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 0,52 0,59 –7 –2,1 –32,1

Deute públic a 10 anys (Espanya) 1,67 1,89 –22 5,9 –40,6

Diferencial de deute públic a 10 anys (p. b.) 1 115 131 –15 8,4 –8,1

EUA

Fed funds 0,25 0,25 0 0,0 0,0

Líbor 3 mesos 0,33 0,33 0 7,4 9,8

Líbor 12 mesos 0,87 0,85 2 24,1 31,6

Deute públic a 1 any 0,32 0,31 1 10,7 22,9

Deute públic a 2 anys 0,72 0,63 9 5,6 22,9

Deute públic a 10 anys 2,14 2,04 10 –3,1 –19,5

Spreads de deute corporatiu (p. b.)

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

Variació acum.  
el 2015 (p. b.)

Variació interanual 
(p. b.)

Itraxx Corporatiu 71 91 –20 8,1 5,9

Itraxx Financer Sènior 69 96 –26 2,0 2,1

Itraxx Financer Subordinat 148 194 –46 –1,2 –6,9

Tipus de canvi

30-oct 30-set Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2015 (%)

Variació interanual  
(%)

$/€ 1,101 1,118 –1,5 –9,0 –12,1

¥/€ 132,750 133,990 –0,9 –8,4 –5,6

£/€ 0,713 0,739 –3,5 –8,1 –8,9

¥/$ 120,620 119,880 0,6 0,7 7,4

Primeres matèries 

30-oct 30-set Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2015 (%)

Variació interanual  
(%)

Índex CRB de primeres matèries 395,2 403,1 –2,0 –9,7 –13,9

Brent ($/barril) 47,6 47,1 1,0 –14,6 –43,8

Or ($/unça) 1.142,2 1.115,1 2,4 –3,6 –2,7

Renda variable

30-oct 30-set Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2015 (%)

Variació interanual  
(%)

S&P 500 (EUA) 2.079,4 1.920,0 8,3 1,0 3,0

Eurostoxx 50 (zona de l’euro) 3.418,2 3.100,7 10,2 8,6 9,8

Ibex 35 (Espanya) 10.360,7 9.559,9 8,4 0,8 –1,1

Nikkei 225 (Japó) 19.083,1 17.388,2 9,7 17,1 16,3

MSCI emergents 847,8 792,1 7,0 –11,3 –16,6

Nasdaq (EUA) 5.053,7 4.620,2 9,4 6,7 9,1

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

PRINCIPALS INDICADORS
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CONJUNTURA • Els EUA pateixen 
una pausa i la Xina aguanta

Segons l’Fmi, l’economia mundial creixerà el 3,1% el 2015 i el 
3,6% el 2016, lleugerament per sota de la previsió del juliol. El 
creixement es basarà en la recuperació moderada de les econo-
mies avançades, mentre es constata la desacceleració de les 
emergents i l’increment dels riscos a la baixa pels dubtes sobre 
la Xina i per la feblesa dels exportadors de primeres matèries. 
Entre els avançats, la recuperació està més avançada als EUA, 
amb un creixement esperat del 2,6% el 2015 i del 2,8% el 2016. 
No obstant això, es rebaixen les previsions per al Japó, amb 
avanços estimats del 0,6% i de l’1,0%. Entre els emergents, el 
Brasil torna a patir una de les majors revisions a la baixa, amb 
caigudes previstes del 3,0% i de l’1,0% per al 2015 i el 2016, res-
 pectivament, i, per a Rússia, s’esperen reculades del 3,8% i del 
0,6%. En canvi, es manté la previsió de creixement per a la Xina 
(6,8% i 6,3%) i es rebaixa molt lleugerament la previsió per a 
l’Ín  dia (7,3% i 7,5%).

ESTATS UNITS

Es desaccelera l’avanç del PiB dels EUA en el 3T 2015, tot i 
que de manera temporal. Segons la primera estimació realitza-
da pel Bureau of Economic Analysis, l’economia nord-america-
na va créixer un moderat 0,4% intertrimestral en el 3T 2015 (el 
2,0% interanual), en relació amb el 0,6% del 2T. Un registre 
feble que va ser degut, sobretot, a un ajust puntual de les exis-
tències, que va sostreure 0,4 p. p. a l’avanç intertrimestral del 
PIB. La lectura per a la resta de components, que marca la ten-
dència a mitjà termini, és més favorable. El consum privat va 
avançar un significatiu 0,8% intertrimestral, tal com ho havien 
apuntat els indicadors de confiança del consumidor, i la inver-
sió no residencial va avançar un més moderat 0,5% intertrimes-
tral. Per una altra banda, en el component del consum públic, 
el descens de la despesa de defensa va ser compensat per 
l’augment d’altres partides. La feblesa de l’avanç, superior a la 
prevista, ens empeny a revisar a la baixa la nostra previsió de 
creixement per al 2015 fins al 2,5% (abans: 2,7%). De cara al 
2016, també hem revisat lleugerament a la baixa el nostre es -
ce  nari central, que ara preveu un avanç del 2,5% (abans: 2,7%), 
per un dòlar que esperem que sigui més fort davant l’am  pliació 
del QE del BCE. Així i tot, no canvia la nostra visió positiva de 
l’expansió nord-americana, que es basarà en el consum, en la 
in  versió (tant empresarial com residencial) i en una menor con-
solidació fiscal. En aquest context d’expansió s’emmarca el mis-
satge de la Fed del mes d’octubre, que reforça la possibilitat de 
l’inici de la pujada de tipus al desembre (coincidint amb el nos-
tre escenari central).

Els indicadors del consum i de l’habitatge donen suport a la 
continuïtat de la fase expansiva als EUA. L’índex de confiança 
del consumidor del Conference Board de l’octubre (97,6 punts) 
va perdre una mica de l’embranzida del fort repunt del setem-
bre (102,6), però, amb el suport d’una percepció molt positiva 
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del moment actual, se situa 5 punts per damunt de la mitjana 
històrica. El sector immobiliari també mostra un bon to, amb 
unes vendes a l’alça d’habitatges de segona mà i un índex 
NAHB de sentiment dels promotors (que té en compte els 
preus i les vendes) que va assolir, al setembre, el nivell dels  
64 punts, nivell màxim des de l’octubre del 2005. Més ambigus 
es van mostrar els índexs de sentiment empresarial ISM del se -
tembre, que van registrar un segon mes de reculades, tot i que 
es van mantenir en cotes coincidents amb una economia 
expansiva.

El mercat laboral continuarà afavorint el consum, pilar de 
l’ex  pansió nord-americana. Malgrat l’alentiment de la creació 
d’ocupació en els dos últims mesos, el mercat laboral es conti-
nua recuperant. Al setembre, es van crear 142.000 llocs de tre-
ball, i, tot i que el registre es va situar per sota del llistó dels 
200.000, la mitjana mensual des de l’inici d’enguany (de 
198.000) continua apuntant a un mercat de treball dinàmic. 
Així mateix, la taxa d’atur es va mantenir en un baix 5,1%. No 
obstant això, els salaris, afavorits per una subocupació encara 
significativa, van tornar a avançar un contingut 2,2% interanual, 
molt per sota de la zona de normalitat del 3%-4% assenyalada 
per Janet Yellen fa uns mesos. En canvi, els preus del setembre 
van sorprendre positivament. En particular, la inflació subja-
cent del setembre, que exclou els preus de l’alimentació i de 
l’energia, es va situar en l’1,9%, el registre més alt des del febrer 
del 2013. L’IPC general, llastat pels preus energètics, que acu-
mulen un descens interanual del 18,4%, va tenir una variació 
interanual nul·la.

JAPó

Esperem una segona meitat del 2015 més robusta per al 
Japó. L’acceleració que preveiem en els pròxims mesos es basa 
en un consum més dinàmic, afavorit per la persistència d’un 
petroli barat i d’una inflació baixa, que són un suport per al 
poder adquisitiu de les llars. En aquest context, es va revisar 
lleugerament a l’alça l’avanç del PIB del 2T 2015.

malgrat l’acceleració prevista, la Xina és un risc a la baixa. La 
feblesa de les demandes xinesa i nord-americana de béns 
japonesos impedeix que el ien barat beneficiï les empreses 
exportadores (majoritàriament grans) com ho feia en el passat. 
Així mateix, la caiguda del ien encareix les importacions per als 
consumidors i per a les petites i mitjanes empreses, que són 
importadores de béns intermedis. Així, la producció industrial, 
molt vinculada al creixement general de l’economia, ha seguit 
una trajectòria plana malgrat els estímuls monetaris que es 
van començar a posar en pràctica el 2013. Així i tot, el banc 
central del país va decidir, a l’octubre, no intensificar el progra-
ma de compra d’actius (en l’actualitat, de 80 bilions de iens 
anuals, el 16% del PIB).

EMERGENTS

A la Xina, el PiB del 3T va sorprendre a l’alça amb un avanç 
del 6,9% interanual, només lleugerament per sota del 7,0% 
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del 2T. L’avanç, per damunt de les nostres previsions, ens 
empeny a efectuar una revisió tècnica a l’alça de les previsions 
de creixement del PIB del 2015 fins al 6,8% (abans: 6,7%). Així i 
tot, els riscos a la baixa continuen sent elevats. Una prova d’això 
són les mesures que l’Executiu continua adoptant per donar 
suport al creixement: la més recent, la nova retallada del banc 
central sobre el tipus d’interès de referència (de 25 p. b., fins al 
4,35%), la cinquena retallada des del començament de l’any. 
També va rebaixar el coeficient de caixa en 50 p. b. (fins al 17,5% 
per a la majoria de grans bancs). En paral·lel, l’autoritat mone-
tària va anunciar la suspensió del límit sobre la remuneració 
dels dipòsits bancaris, un pas més cap a la liberalització i la 
modernització del sistema financer. Precisament, en el Plenari 
del Partit Comunista, que va tenir lloc al final d’octubre i en què 
es van esbossar les línies d’actuació que ha de seguir el país en 
els cinc pròxims anys (2016-2020), es va tornar a esmentar la 
necessitat de reformes en el sistema financer. També es va deci-
dir suspendre la llei del fill únic, la qual cosa permet a les pare-
lles tenir dos fills, i es va posar l’accent en la voluntat de mante-
nir un creixement mitjà (del 6,5% per al 2016), respectuós amb 
el medi ambient i compatible amb el canvi de model més orien-
tat cap al consum i cap als serveis.

El Brasil continua sense reconduir els seus problemes. Els 
últims indicadors confirmen que la caiguda de l’activitat es 
manté sense que millorin de manera apreciable els desequili-
bris més urgents (en particular, la inflació, que es va enfilar fins 
al 9,5% al setembre). A més a més, la incertesa política augmen-
ta. El 80% de les mesures del programa d’ajust fiscal proposat 
per al 2016 pel Govern de Dilma Rousseff exigeix una aprovació 
parlamentària que, ara com ara, és difícil d’assegurar. Addicio-
nalment, el Tribunal de Comptes no ha validat els comptes del 
2014, i s’ha obert la porta a un possible impeachement de Rous-
seff (escenari que considerem poc probable). En aquesta tessi-
tura, la presidenta ha emprès una remodelació de l’Executiu per 
reforçar els seus suports al Congrés. L’efecte combinat del baix 
pols de l’activitat, la incertesa política i l’impacte de l’ajust fiscal 
el 2016 (per valor de l’1,2% del PIB) justifiquen una revisió a la 
baixa del nostre escenari central per al creixement del PIB: del 
–1,8% al –2,3% el 2015 i del +0,4% al –0,6% el 2016.

A Turquia, el creixement del 2T sorprèn a l’alça, però aug-
menten els riscos a la baixa. El PIB del 2T va avançar el 3,8% 
interanual, notablement per damunt del previst i del registre 
del trimestre anterior (2,5%). La fortalesa de la demanda inter-
na, en particular l’acceleració de la inversió i del consum públic, 
és el factor central que explica aquest major ritme de l’activitat. 
No obstant això, les perspectives econòmiques per al 3T són 
més contingudes per l’augment dels riscos polítics interns (con-
flictivitat política) i externs (Síria) i per una intensificació de la 
crisi canviària. La probable majoria absoluta del partit gover-
nant, l’AKP (islamista moderat), en les eleccions de l’1 de no -
vem  bre, tot i que redueix la inestabilitat política interna, no 
garanteix que es neutralitzin els importants desequilibris ma -
croeconòmics ni que es redueixin els riscos geopolítics externs. 
Per aquest motiu, revisem a la baixa el creixement: del 3,3% al 
3,1% el 2015 i del 4,0% al 3,3% el 2016.

Previsió
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La gravetat de la recessió brasilera ha agafat per sorpresa 
propis i estranys: després de caure el 0,7% intertrimestral 
en el 1T, el PIB es va enfonsar un notable 1,9% en el 2T. Les 
causes d’aquest mal rendiment s’exploren en un Focus 
recent:1 el Brasil s’enfronta al repte de corregir uns impor-
tants desequilibris macroeconòmics en un context de cai-
guda de l’activitat i de dificultats per implementar la polí-
tica econòmica. Aquí ens centrarem a analitzar el possible 
im  pacte econòmic a l’Amèrica Llatina del xoc de la seva 
pri  mera economia, equivalent al 37% del PIB regional.

Un primer canal fonamental de contagi és el comercial. 
Així, els països més exposats són els que tenen un nivell 
més elevat d’exportacions de béns al Brasil: el Paraguai, 
Bolívia, l’Argentina i l’Uruguai, que dirigeixen entre una 
cin  quena i una tercera part del total de les exportacions al 
gegant sud-americà. No obstant això, per tenir una apre-
ciació més ajustada de l’impacte econòmic, cal relacionar 
les exportacions amb la dimensió econòmica. Aquí cal dis-
tingir entre la situació més vulnerable de Bolívia i del Para-
guai (on les exportacions representen, respectivament, 
l’11,7% i el 9,7% del PIB nacional) i la de l’Uruguai (3,3% del 
PIB) i l’Argentina (2,6% del PIB).

Per tant, Bolívia i el Paraguai són els països més exposats 
al xoc del Brasil. Es pot, però, matisar el risc en funció del 
tipus de mercaderia que s’intercanvia? Efectivament, ja 
que els dos països estan en situacions diferents: mentre 
que Bolívia exporta gas natural i petroli, productes la 
demanda dels quals, tot i que parcialment inelàstica, caurà 
arran de la reculada brasilera del consum i de la inversió, el 
Paraguai és un exportador de primeres matèries agrícoles, 
que, en principi, són béns de primera necessitat i que, a 
més a més, poden ser recol·locats internacionalment amb 
més facilitat (tot i que, en el context actual de caiguda glo-
bal de la demanda de primeres primeres, aquest últim fac-
tor quedarà matisat). En resum, el balanç de riscos comer-
cials és més preocupant en el cas de Bolívia (per la 
in  tensitat comercial i per la composició dels intercanvis) i 
una mica menys al Paraguai (on el nivell d’intercanvis que-
da compensat, en part, per la composició).

Un segon canal de contagi potencial és el financer. Pel que 
fa a les inversions de l’Amèrica Llatina que rep el Brasil, 
l’estoc d’inversió estrangera directa de l’Uruguai equival 
al 7,9% del PIB nacional; el de Xile, al 3,5%, i el de Mèxic, a 
l’1,1%. D’altra banda, les inversions d’empreses brasileres 
representaven, el 2013, un estoc equivalent al 5,2% del PIB 
a l’Uruguai, al 2,2% del PIB al Paraguai i a l’1,6% del PIB al 

FOCUS • El Brasil en recessió, contagi a l’Amèrica Llatina?
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Perú, mentre que la resta de països de la regió estan molt 
menys exposats.2 En definitiva, podem concloure que la 
recessió brasilera hauria de tenir, al conjunt de l’Amèrica 
Llatina, un efecte que podríem qualificar d’escàs a mitjà. 
És el resultat d’un territori relativament poc integrat i amb 
dos motors centrals (el Brasil i Mèxic) escassament relacio-
nats entre si.

Així i tot, quan, a la recessió brasilera, s’afegeix el fet que té 
lloc en el context d’un segon xoc (el de les primeres matè-
ries) i d’un enduriment de les condicions de finançament, 
la valoració s’ha de tenyir de prudència. A més a més, cal 
apuntar que, malgrat que els canals econòmics (i els finan-
cers més vinculats a la dinàmica econòmica) són relativa-
ment reduïts i es limiten a pocs països, altres vies de con-
tagi poden comportar un risc més gran. En particular, si els 
inversors internacionals desfessin les posicions inversores 
al Brasil (una reacció raonable, ja que respon a les perspec-
tives més negatives del país), es podria generar una res-
posta similar, en part irracional, en altres economies.3

Disposem d’alguna aproximació quantitativa del possible 
efecte total dels diferents canals esmentats? Segons un 
estudi recent de l’FMI,4 que avalua la intensitat amb què es 
transmeten els xocs del Brasil a la regió, l’impacte conjunt 
seria particularment intens al Paraguai (cada caiguda  
d’1 p. p. del PIB brasiler redueix el PIB paraguaià en 0,9 p. p.) 
i marcadament més reduït, tot i que encara apreciable, a 
l’Argentina, Bolívia i l’Uruguai (de l’ordre de 0,25 p. p.).

1. Vegeu «El deteriorament de les perspectives del Brasil: una ensopega-
da conjuntural o quelcom més profund?», publicat a l’IM05/2015.
2. No es tenen en compte les inversions de cartera, perquè no es disposa
d’informació sobre els països de destinació i d’origen. Així i tot, cal dir que 
els fluxos d’inversió directa estrangera representen el 90% de les sortides 
de capitals i el 60% de les entrades.

3. Aquest canal s’explora amb més detall al Focus «El Brasil desperta el fan-
tasma del contagi financer a l’Amèrica Llatina», d’aquest mateix informe.
4. G. Adler i S. Sosa (2012), «Intra-Regional Spillovers in South America: Is 
Brazil Systemic after All?», IMF Working Paper, WP/12/145.
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Un dels canals més destacats a través dels quals la política 
monetària acomodatícia dóna suport al creixement 
econòmic és la depreciació de la moneda. Una deprecia-
ció de la divisa local estimula les exportacions del país, ja 
que, a ulls estrangers, són més barates. No obstant això, 
alguns estudis recents mostren que la relació entre tipus 
de canvi i exportacions s’ha afeblit en els últims anys.

Diferents elements són presentats com els causants d’a -
ques  ta menor sensibilitat, però, sens dubte, el més impor-
tant és la proliferació de les cadenes de valor globals 
(CVG). En concret, es considera que un país està integrat 
en una CVG quan les seves exportacions, a més d’estar 
com  postes per valor afegit generat al país mateix, conte-
nen una part rellevant de béns i de serveis intermedis pro-
vinents d’altres economies. En aquest cas, el preu d’aques-
 tes exportacions depèn tant del cost local com del cost dels 
béns i dels serveis intermedis importats. Així, si la moneda 
del país es deprecia, des del punt de vista estranger, dis-
minueix el cost de la part de les exportacions produïdes 
localment, ja que la moneda local s’ha abaratit en relació 
amb la forana. No obstant això, els costos dels inputs im -
portats es mantenen en moneda estrangera i s’encareixen 
en moneda local. Això significa que, davant una deprecia-
ció de la divisa local, el preu de les exportacions produïdes 
dins les CVG es redueix menys (de nou, a ulls estrangers) 
que si els béns exportats haguessin estat produïts local-
ment de forma íntegra i, en conseqüència, el seu efecte 
estimulador sobre el volum exportat és també menor.

En sentit contrari, altres fenòmens de caràcter global po -
drien haver enfortit la relació entre tipus de canvi i expor-
tacions. En particular, l’entrada de nous països a l’arena del 
comerç mundial i la liberalització d’alguns mercats. Aquest 
factor augmenta la competència, de manera que els movi-
ments canviaris no poden ser absorbits amb tanta facilitat 
pels mark-ups empresarials i repercuteixen més sobre els 
preus. I, precisament, en ser els preus un element que in -
flueix de manera directa sobre la demanda exportadora, 
una major sensibilitat d’aquests preus al tipus de canvi es 
tradueix en una major sensibilitat del volum exportat a la 
cotització de la moneda.

Davant aquesta confluència d’elements que poden haver 
afeblit o enfortit el vincle canviari-exportador, diferents 
es  tudis empírics intenten quantificar-lo i rastrejar la seva 
evolució al llarg del temps. La conclusió és controvertida. 
Mentre que un informe recent del Banc Mundial afirma 
que sí hi ha hagut un afebliment d’aquest vincle i que les 
CVG són responsables d’una part important d’aquest de -
bilitament, en les «Perspectives de l’economia mundial» 
de l’octubre del 2015 (WEO, per les sigles en anglès), l’FMI 

no troba cap evidència que ho confirmi.1 En la mateixa 
línia que l’estudi del Banc Mundial, el BCE esmenta un cert 
afebliment de la relació en el cas de les exportacions de 
manufactures dels països europeus, i la Fed en el cas de 
les nord-americanes.2

Si féssim ús dels resultats d’aquests últims estudis per a la 
situació actual de la zona de l’euro, la depreciació recent 
de l’euro, propera al 5% real en relació amb els seus socis 
comercials, hauria comportat un augment del volum d’ex-
 portacions del 3%-3,8%. Una millora que, tot i ser clara-
ment inferior al 5,5% que s’hauria registrat fa uns anys en 
un món menys integrat, és significativa. Així, doncs, mal-
grat una sensibilitat possiblement menor entre els movi-
ments canviaris i les exportacions, la seva relació no està, 
ni de bon tros, extingida.

FOCUS • Moviments canviaris i exportacions:  
sentit i sensibilitat
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Depreciació  → 

1. Vegeu Ahmed, S., Appendino, M. A. i Ruta, M. «Depreciations without 
exports? Global value chains and the exchange rate elasticity of exports», 
World Bank Policy Research Working Paper, 11 d’agost de 2015. En aquest 
article, els autors consideren que l’efecte del tipus de canvi real sobre les 
exportacions s’ha reduït a gairebé la meitat entre el 1996 i el 2012 i que les 
CVG expliquen el 40% d’aquesta reducció. Vegeu també IMF, World Eco-
nomic Outlook (octubre 2015), capítol 3.
2. Vegeu Di Mauro, F., Rüffer, R. i Bunda, I. (2008), «The changing role of the 
exchange rate in a globalised economy», ECB Occasional Paper, núm. 94.
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ESTATS UNITS
2013 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015 07/15 08/15 09/15

Activitat

PIB real 1,5 2,4 2,9 2,5 2,9 2,7 – 2,0 –

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

Confiança del consumidor (valor) 73,2 86,9 90,9 92,7 101,3 96,2 91,0 101,3 102,6

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

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

Habitatges iniciats (milers) 928 1.001 1.029 1.055 978 1.158 1.152 1.132 1.206

Case-Shiller preu habitatge 2a mà (valor) 158 171 170 173 177 179 178 179 ...

Taxa d’atur (% pobl. activa) 7,4 6,2 6,1 5,7 5,6 5,4 5,3 5,1 5,1

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

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

Preus

Preus de consum 1,5 1,6 1,8 1,2 –0,1 0,0 0,2 0,2 0,0

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

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

 
XINA

2013 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015 07/15 08/15 09/15

Activitat

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

Vendes al detall 13,1 14,3 15,9 11,7 10,5 10,2 10,5 10,8 10,9

Producció industrial 9,7 8,3 8,0 7,6 6,4 6,3 6,0 6,1 5,7

PMI manufactures (oficial) (valor) 50,8 50,7 51,3 50,4 49,9 50,2 50,0 49,7 49,8

Sector exterior

Balança comercial 1 (valor) 258 382 322 382 488 541 537 547 576

Exportacions 7,8 6,0 12,9 8,6 4,6 –2,2 –8,3 –5,5 –3,7

Importacions 7,3 0,5 1,0 –1,7 –17,6 –13,5 –8,1 –13,8 –20,4

Preus

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

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

Renminbi per dòlar (valor) 6,1 6,2 6,2 6,1 6,2 6,2 6,2 6,3 6,4

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 3T 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015 07/15 08/15 09/15

Activitat

PIB real 1,6 –0,1 –1,4 –0,8 –0,8 0,9 – ... –

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

Producció industrial –0,6 2,1 –0,3 –1,4 –2,2 –0,5 0,0 –0,4 –0,8

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

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

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

Preus

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

Preus de consum subjacent –0,2 1,8 2,3 2,1 2,1 0,4 0,6 0,8 0,9

Nota: 1. Saldo acumulat durant els 12 últims mesos.
Font: CaixaBank Research, a partir de les dades del Departament de Comunicacions, Banc del Japó i Thomson Reuters Datastream.
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CONJUNTURA • El ritme d’avanç  
no frena a la zona de l’euro

la recuperació de la zona de l’euro prossegueix sense gaires 
canvis. Si s’ha de jutjar per l’evolució dels indicadors d’activitat, 
el ritme de creixement és constant durant la segona meitat del 
2015. Una mostra d’això és que l’FMI ha mantingut gairebé 
intactes les previsions de creixement per a la regió (de l’1,5% el 
2015 i de l’1,6% el 2016). Per tant, la recuperació continua amb 
el suport del baix preu del petroli, la depreciació de l’euro i la 
política monetària acomodatícia. A curt termini, la capacitat de 
crei  xement de la zona de l’euro es podria veure afectada per 
una desacceleració de les economies emergents superior a la 
prevista, tot i que, si arribés a succeir, podria ser compensada 
amb mesures de política monetària expansiva. Malgrat tot, això 
no hauria de ser un remei a mitjà i llarg termini: continua sent 
necessària la implementació de reformes estructurals (unió 
econòmica, fiscal, bancària i política) que permetin millorar la 
productivitat.

l’activitat econòmica manté el to en el 3T, malgrat l’alenti -
ment de les economies emergents. En conjunt, les dades mos-
tren una recuperació gradual de la indústria, tot i que de forma 
dispar entre països. Així, a l’agost, mentre que la producció in -
dustrial va créixer en termes interanuals a taxes similars a les del 
mes anterior a Alemanya i a Espanya, els registres van ser lleuge-
rament inferiors a Itàlia i a França. De cara al 4T, destaca positiva-
ment l’evolució de l’índex PMI compost de la zona de l’euro a 
l’octubre, que es va situar en els 54,0 punts, lleugerament per 
sobre del registre del 3T (53,9) i en una còmoda zona expansiva. 
Per països, l’índex francès va registrar en aquest mes un augment 
compatible amb una suau acceleració de l’activitat, malgrat que 
encara es manté en nivells continguts. Per la seva banda, l’índex 
PMI alemany va mostrar una lleugera millora a l’octubre en rela-
ció amb el 3T. Un altre dels índexs d’activitat empresarial ale-
manys de referència, l’IFO, es va mantenir en cotes molt altes 
(108,3 punts, en relació amb els 108,2 del 3T). Aquests indica-
dors, per tant, suggereixen que l’economia alemanya resisteix 
bé la desacceleració de les economies emergents.

El consum avança a un ritme notable. Els indicadors de con-
sum evidencien que, en el 3T, aquest component va tenir un 
pes considerable en el creixement de l’economia de la zona de 
l’euro. Tot i que l’índex de confiança del consumidor va caure 
lleugerament a l’octubre, se situa encara en nivells molt supe-
riors a la mitjana històrica. Ofereix la mateixa lectura la taxa de 
variació de les vendes al detall, que es va mantenir en nivells 
elevats, tot i que va experimentar una certa reculada a l’agost, 
fins al 2,3% interanual. Un altre indicador del consum, la matri-
culació d’automòbils, va registrar també un avanç significatiu al 
setembre, del 10,2% interanual. La inversió també manté el 
pols. De fet, el fort increment de la producció industrial de béns 
de capital a l’agost, del 4,1% interanual, indica que la inversió 
podria haver guanyat pols en el 3T.
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Previsió Variació en relació amb la 
previsió del juliol del 2015

2014 2015 2016 2015 2016

Zona de l’euro 0,9 1,5 1,6 = 0,1

Alemanya 1,6 1,5 1,6 0,1 0,1

França 0,2 1,2 1,5 = =

Itàlia –0,4 0,8 1,3 0,1 0,1

Espanya 1,4 3,1 2,5 = =

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’FMI (WEO).
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la recuperació gradual del mercat laboral dóna suport al 
consum. Al setembre, la taxa d’atur de la zona de l’euro es va 
situar en el 10,8%, 7 dècimes per sota del nivell d’un any abans. 
Els països perifèrics, sobretot Espanya, han contribuït de forma 
important a aquest descens. De cara al 4T, les dades d’ex  pec  ta -
ti  ves de creació d’ocupació de la Comissió Europea fan pensar 
que la millora del mercat laboral continuarà. En concret, pel 
que fa a la indústria, per bé que la dada de l’octubre suggereix 
un lleuger alentiment (–3,0 punts, en relació amb els –2,8 punts 
del 3T), continua en cotes elevades, compatibles amb aug-
ments d’ocupació. El mateix patró s’observa al sector serveis. 
Destaca el cas alemany, que continua reportant xifres excel·lents 
en l’àmbit del mercat laboral, amb una taxa d’atur en mínims, el 
4,5%. Aquest entorn de bonança al mercat laboral ha contribuït 
al fort suport que Alemanya ofereix als refugiats, ja que el Go -
vern intueix que, a mitjà termini, podrien ser un actiu útil per 
suplir l’escassetat d’oferta laboral.

l’entorn de baixa inflació empeny el BCE a anunciar possi-
bles mesures addicionals al desembre. La feblesa perllonga-
da i generalitzada de la inflació, els senyals de desacceleració 
de l’activitat de la Xina i les turbulències als mercats internacio-
nals dels últims mesos justifiquen, segons la institució, una 
revisió del grau acomodatici de la política monetària. En con-
cret, el president, Mario Draghi, va confirmar la possibilitat de 
modificar la composició, la magnitud o la durada del programa 
de compra de bons i va afegir la de retallar el tipus de la facilitat 
de dipòsit. La intenció principal del BCE va ser assenyalar als 
mercats la voluntat de fer ús de totes les eines disponibles per 
complir el seu mandat amb l’objectiu d’ancorar els tipus 
d’interès en nivells baixos i assegurar un tipus de canvi favora-
ble. Atès que, segons les dades d’activitat, el procés de recupe-
ració està ben encarrilat, esperem que les possibles mesures 
que acabi adoptant el BCE no siguin gaire àmplies i estiguin 
encaminades a reforçar el compromís amb el compliment del 
seu mandat. La lectura de l’evolució de les expectatives 
d’inflació és similar, ja que es mantenen en cotes semblants a 
les anotades a l’inici de l’expansió monetària. Així mateix, cal 
destacar que la inflació va augmentar en 1 dècima a l’octubre, 
fins al 0,0%, i esperem que vagi a l’alça a mesura que la recupe-
ració es consolidi i desapareguin els efectes de la caiguda del 
preu del petroli. La inflació subjacent també va pujar 1 dècima, 
fins al 0,9%, valor en què s’ha mantingut durant una gran part 
de la segona meitat de l’any.

l’ampliació del programa d’expansió quantitativa, si es du a 
ter  me, intensificaria la depreciació de l’euro i impulsaria, 
així, les exportacions. A l’agost, les exportacions de béns de la 
zona de l’euro a la resta del món van augmentar el 5,6% inter -
anual, un nivell similar al del juliol. L’increment de les importa-
cions, del 3,0% interanual, va ser menor, gràcies, en part, als 
baixos preus del petroli, que van permetre reduir la factura 
energètica. Com a resultat, la balança comercial de la zona de 
l’euro va incrementar de forma considerable el superàvit, dels 
7.400 milions d’euros de l’agost del 2014 als 11.200 del mateix 
mes del 2015. Precisament, un dels objectius que pot haver 
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perseguit el BCE amb l’anunci d’una expansió monetària possi-
blement major seria la de mantenir la depreciació de l’euro, cir-
cumstància que permetria impulsar el bon comportament del 
sector exterior.

l’augment del crèdit suggereix que els estímuls monetaris 
són eficaços. Segons l’enquesta de préstecs bancaris de l’oc -
tubre, en el 3T 2015, els bancs van relaxar els criteris de la con-
cessió de crèdit a les empreses i al consum de les llars, segments 
en què s’observa una forta demanda, afavorida per uns tipus 
d’interès baixos. En canvi, els bancs van endurir lleugerament 
els criteris per al crèdit hipotecari, principalment per raons 
reguladores, malgrat una demanda que creix amb força en 
alguns països, com els Països Baixos. D’aquesta forma, l’en -
questa mostra que els bancs utilitzen la liquiditat injectada pel 
BCE per concedir més crèdit.

la caiguda dels tipus d’interès dels bons sobirans fa més 
suportable l’ajust del dèficit públic. En el 3T, el dèficit públic 
de la zona de l’euro es va situar en el 2,0% del PIB, 6 dècimes 
per sota del registre del 2T 2014. Per tant, el procés de consoli-
dació fiscal de la zona de l’euro continua el seu curs, afavorit 
per les caigudes de les primes de risc i dels tipus d’interès arran 
de la política monetària expansiva del BCE. En aquest sentit, la 
possibilitat que la institució ampliï els programes actuals facili-
taria aquest procés. D’altra banda, les dades referents al deute 
públic indiquen que podria haver iniciat una via decreixent (va 
ser del 92,2% del PIB en el 2T, en relació amb el 92,7% del 2T 
2014). L’evolució del dèficit del conjunt de la zona de l’euro és 
resultat de situacions molt dispars entre països. Mentre que 
Alemanya, per exemple, va tenir un superàvit del 0,3% del PIB 
el 2014 (i un deute públic del 74,9%), França va tenir un dèficit 
del 3,9% el 2014 i un deute del 95,6%. En general, els països de 
la perifèria van experimentar descensos considerables del dèfi-
cit públic al llarg del 2014.

El ritme de creixement del Regne Unit es desaccelera, però 
continua sent robust. El PIB britànic va augmentar el 0,5% in -
ter  trimestral en el 3T 2015 (0,7% en el 2T). D’aquesta forma, 
manté la tònica de lleugera desacceleració iniciada al final del 
2014: la taxa de variació interanual es va situar en el 2,3% en el 
3T (en relació amb el 2,9% del 3T 2014). Aquest menor avanç 
de l’activitat és degut, probablement, a una estabilització de la 
demanda interna (ara com ara, es desconeix la composició del 
PIB del 3T), que era el motor principal del creixement des de 
l’inici de la recuperació, però que, en els últims mesos, ja havia 
mostrat senyals d’alentiment. Aquesta moderació de l’avanç 
del PIB, la taxa d’inflació propera a zero i les respostes de la 
resta de bancs centrals dels països desenvolupats a la desa  c  ce-
 leració dels emergents podrien justificar que el Banc d’An -
glaterra (BoE) ajornés la primera pujada de tipus. Si el BoE es 
veu forçat a mantenir el to acomodatici actual, l’atenció s’haurà 
de centrar en si és possible frenar, en aquest context, les pres-
sions sobre els preus dels actius de risc, en especial els im -
mobiliaris.
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FOCUS • La corba de Beveridge i el desajustament de les habilitats 
professionals a la zona de l’euro 

La corba de Beveridge mostra la relació entre la taxa d’atur i 
la taxa de vacants. Els moviments al llarg de la corba, en què 
les vacants i l’atur prenen direccions oposades, mostren 
l’impacte sobre aquestes variables de les fluctuacions cícli-
ques de l’activitat econòmica. D’aquesta manera, una etapa 
expansiva es caracteritza per una taxa d’atur baixa i per una 
ràtio de vacants elevada, i, en una etapa recessiva, s’observa 
el contrari. D’altra banda, un desplaçament cap a l’exterior 
de tota la corba, és a dir, una major taxa d’atur per a la ma -
 teixa ràtio de vacants, indica un possible deteriorament del 
procés d’emparellament. Aquest fenomen, en què és més 
difícil cobrir una vacant i, per tant, més em  preses manifes-
ten que la falta de mà d’obra limita la producció, s’associa a 
un major desajustament entre les habilitats que necessi-
ten les empreses i les disponibles en la força laboral.1

Així, durant la crisi, la corba de Beveridge per a la zona de 
l’euro es va desplaçar cap a fora (vegeu el primer gràfic) i, 
llevat d’Alemanya, tots els països van empitjorar, en major 
o menor grau, l’emparellament del mercat laboral. És sig-
nificatiu que la millora del cicle econòmic s’apreciï ja en la 
corba sense que, ara com ara, hi hagi hagut un desplaça-
ment cap a l’interior, és a dir, una recuperació de l’eficiència 
de l’emparellament.

Una forma de valorar l’efecte del desajustament de les 
habilitats sobre l’emparellament la proporciona l’índex de 
desajustament d’habilitats (IDH), que compara el nivell edu-
catiu de la població activa (que representaria l’oferta labo-
ral) amb l’ocupada (una aproximació a la demanda).2 Aquest 
índex creix quan la diferència entre el nivell educatiu dels 
dos grups augmenta, situació que es va donar a la zona de 
l’euro durant la recessió, quan l’IDH es va triplicar. Espanya 
va ser la principal responsable d’aquest creixement (vegeu 
el segon gràfic), la qual cosa no sorprèn per la naturalesa 
de la seva crisi, estretament vinculada al sector immobiliari, 
on la força laboral es caracteritza per un nivell educatiu més 
baix. El cas irlandès és semblant, perquè també va patir un 
xoc al sector de la construcció, tot i que menys sever. Amb 
la millora de l’entorn econòmic, s’observa una correcció 
de l’índex als dos països. No obstant això, el descens és molt 
lent, ja que una gran part de l’escalada de l’IDH va respon-
dre no solament a factors cíclics, sinó també estructurals.

A la resta de països, la crisi es va concentrar menys en un 
sec  tor en concret, així que cal esperar una trajectòria de 
l’IDH menys depenent del cicle. En efecte, l’augment que 

s’observa a França, per exemple, és gradual, la qual cosa 
suggereix que el desajustament al mercat laboral francès 
s’incrementa de forma progressiva i estructural. L’IDH ale-
many va ser, de nou, la gran excepció, ja que va seguir una 
tendència decreixent, i això va afavorir el bon comporta-
ment del mercat laboral. Finalment, altres economies, 
com els Països Baixos, tenen un nivell de desajustament 
d’habi  li  tats molt reduït, la qual cosa, sens dubte, propicia 
que el pro  cés d’emparellament funcioni millor.

En definitiva, l’augment del desajustament d’habilitats difi-
culta el procés d’emparellament al mercat laboral a la majo-
ria de països de la zona de l’euro. Malgrat que una part 
d’aquest moviment ha estat cíclic i, per tant, s’anirà rever-
tint amb la recuperació econòmica, una altra part impor-
tant és estructural. Això justifica la necessitat d’incrementar 
la coordinació entre les polítiques passives i actives i de 
fomentar programes de formació que ajudin a alinear el 
capital humà de l’aturat i les necessitats de l’empresa.
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Al final de setembre, el Govern francès va presentar els 
pressupostos públics per al 2016. Els pressupostos conti-
nuen la relativa consolidació fiscal iniciada fa uns anys i 
preveuen un procés de recuperació gradual de l’economia 
gal·la, que assoliria un creixement del PIB de l’1,5% el 2016 
(previsió realista però no lliure de riscos, segons l’Haut 
Con  seil des Finances Publiques). També esperen portar el 
nivell de dèficit del 3,8% el 2015 al 3,3% el 2016, una reduc-
ció que seria conseqüència, gairebé en la seva totalitat, de 
la reducció del dèficit estructural, que passaria de l’1,7% el 
2015 a l’1,2% el 2016, gràcies, en particular, a l’esforç en la 
des  pesa. Cal destacar que aquesta reducció té lloc al ma -
teix temps que una rebaixa important de la càrrega impo-
sitiva, tant per a les empreses com per a les llars.1 A part 
d’a  quest esforç en els comptes públics, el Govern gal em -
prèn altres reformes per dinamitzar l’economia. Tot seguit, 
passem a analitzar les més importants.

Una part considerable de l’agenda reformadora busca la 
recuperació de la competitivitat perduda de les empreses 
franceses. Per aquest motiu, s’ha introduït un crèdit fiscal i 
una reducció de les cotitzacions socials de les empreses: el 
Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) i el Pac-
te de responsabilité et de solidarité, respectivament. Les 
dues mesures redueixen el cost empresarial del factor tre-
ball. Així mateix, el 2015, s’ha aprovat per decret la Llei 
Macron de liberalització de mercats per fomentar l’activitat. 
Aquesta llei inclou mesures en diversos àmbits, des de 
l’ampliació de l’obertura de comerços en diumenge i la 
liberalització del servei d’autocars i de diverses professions 
reglamentades, com el notariat, fins a una acceleració dels 
procediments judicials en la magistratura del treball o una 
reducció dels costos d’acomiadament per a les pimes.

En l’àmbit laboral, recentment s’ha anunciat que, en un 
futur proper, es durà a terme una reforma del mercat de 
treball amb l’objectiu d’augmentar-ne la flexibilitat. Està 
previst que el primer esborrany estigui llest al comença-
ment del 2016. La reforma busca simplificar la legislació 
laboral recollida en el Code du travail,2 la versió actual del 
qual té ara gairebé 3.000 pàgines. Així mateix, busca refor-
mar la negociació col·lectiva per apropar-la al nivell de 
l’empresa i fixar més la validesa temporal dels convenis, 
seguint les bases del Rapport Combrexelle. Tot i que encara 
no hi ha esborrador, el Govern ha traçat ja tres línies ver-
melles: no es modificarà la setmana laboral de 35 hores, ni 
el salari mínim, ni els contractes laborals. Una altra reforma 
destacable encaminada a corregir les rigideses del mercat 

laboral gal és la creació d’un compte que agruparia els 
drets individuals d’atur, formació, etc. El seu propòsit és 
posar el focus en la protecció dels drets dels treballadors, i 
no dels llocs de treball específics, per mantenir el nivell 
d’em  para dels treballadors i millorar la capacitat d’ajust 
del mercat laboral a les condicions econòmiques.

L’objectiu del Govern francès amb aquestes iniciatives és 
aconseguir una economia més flexible, més competitiva i 
més emprenedora. El ministre d’Economia considera que 
ho estan aconseguint i assenyala que «per algun motiu, 
entrepreneur és una paraula d’origen francès». Per bé que 
les reformes anunciades van en la bona direcció, tenen 
massa línies vermelles i el marge de millora continua sent 
molt ampli. La capacitat de maniobra del Govern es pre-
senta limitada davant l’àmplia contestació social en un 
atapeït calendari electoral. En qualsevol cas, és imprescin-
dible que França dinamitzi l’economia com més aviat 
millor i que tots els actors implicats posin fil a l’agulla.

FOCUS • L’aposta de l’Estat francès per reformar l’economia gal·la: 
un per a tots i tots per a un?
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Portugal1. Els pressupostos preveuen que, el 2016, les empreses estalviaran 13.500 
milions d’euros amb el Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) 
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retat, la salut, la formació, etc.
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Indicadors d’activitat i ocupació
Valors, llevat que s’indiqui el contrari

2013 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015 07/15 08/15 09/15 10/15

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

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

Confiança del consumidor –18,7 –10,1 –11,3 –6,3 –5,3 –7,2 –6,9 –7,1 –7,7

Sentiment econòmic 93,8 101,6 100,8 102,6 103,7 104,0 104,1 105,6 105,9

PMI manufactures 49,6 51,8 50,5 51,4 52,2 52,4 52,4 52,0 52,0

PMI serveis 49,3 52,5 51,7 53,5 54,1 54,0 54,3 53,7 54,2

Mercat de treball

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

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

Alemanya (% pobl. activa) 5,2 5,0 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,5 ...

França (% pobl. activa) 10,3 10,3 10,5 10,4 10,4 10,6 10,8 10,7 ...

Itàlia (% pobl. activa) 12,2 12,7 12,8 12,3 12,4 12,0 11,9 11,8 ...

Espanya (% pobl. activa) 26,1 24,5 23,7 23,1 22,5 22,0 21,8 21,6 ...

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

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

2013 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015 07/15 08/15 09/15

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

Alemanya 6,4 7,4 7,4 7,6 7,9 8,1 8,1 ...

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

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

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

Tipus de canvi efectiu nominal 1 (valor) 101,2 101,8 99,0 93,0 91,1 91,3 93,0 93,8

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

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

2013 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015 07/15 08/15 09/15

Finançament del sector privat

Crèdit a les societats no financeres 1 –2,6 –2,6 –1,7 –0,8 –0,4 0,3 0,4 0,1

Crèdit a les llars 1, 2 –0,2 –0,1 0,1 0,2 0,5 0,9 1,0 1,1

Tipus d’interès de crèdit a les societats   
no financeres 3 (%) 2,2 2,0 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 ...

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

Dipòsits

Dipòsits a la vista 7,8 6,1 7,3 9,8 11,8 13,0 12,1 12,4

Altres dipòsits a curt termini –0,1 –2,0 –2,0 –3,2 –4,0 –4,7 –4,5 –4,7

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

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

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

PRINCIPALS INDICADORS
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CONJUNTURA • La recuperació 
continua sent robusta, però 
afluixa el pas

l’economia espanyola entra en una via d’expansió més con-
tinguda, després d’un primer semestre de creixement dinà-
mic. El ritme d’avanç del PIB es va situar en el 0,8% intertri-
mestral en el 3T (en el 2T, va ser de l’1,0%). Aquesta lleugera 
desacceleració, d’acord amb el que s’havia previst, és deguda 
a un cert esgotament dels factors de suport temporal que han 
esperonat la recuperació. Sense disposar del detall per com-
ponents, els indicadors avançats mostren que la demanda 
interna va continuar sent el principal motor del creixement, 
tot i que el consum privat podria haver perdut una mica de 
força, a causa del menor dinamisme del mercat laboral. De 
tota manera, la bona evolució d’elements de fons, com la reac-
tivació del crèdit o la recuperació del sector immobiliari, fa 
pre  veure que el creixement es mantindrà per damunt del 2% a 
mitjà termini.

les bones perspectives han empès l’agència creditícia S&P a 
millorar el rating d’Espanya. També hi han contribuït la valo-
ració positiva de les reformes estructurals dutes a terme en  
els últims anys, la millora registrada per la competitivitat i 
l’evolució favorable de la consolidació fiscal. No obstant això, 
cal recordar que encara persisteixen possibles desencadenants 
d’una rebaixa, com, per exemple, el deute elevat, sobretot si 
acaba superant el 100% del PIB. Aquesta circumstància recorda 
la importància que el Govern no relaxi el procés de reducció 
del dèficit fiscal.

Els indicadors d’activitat perden força en el 3T, però conti-
nuen en nivells considerables. Pel que fa a l’oferta, la produc-
ció industrial va créixer el 2,4% interanual a l’agost, un ritme 
d’avanç intens, però inferior al del trimestre precedent (3,5%). 
De manera similar, l’índex de sentiment empresarial (PMI) com-
post va recular fins als 57,2 punts en la mitjana del 3T, també 
lleugerament per sota de la mitjana del 2T (57,7 punts). Aques-
ta reculada va ser més intensa al sector manufacturer que al de 
serveis. Els indicadors de demanda mostren un cert esgota-
ment del consum privat: la confiança del consumidor del 3T 
(–1,3) va ser inferior a la del 2T (1,6), però supera amb escreix la 
mitjana històrica (–13,6), de manera que s’espera que el con-
sum continuï sent un puntal del creixement.

Avanç robust de l’ocupació en el 3T, tot i que s’ha desaccele-
rat en relació amb el 2T (ha passat de l’1,0% intertrimestral al 
0,6%, en termes desestacionalitzats). En taxa interanual, 
l’augment ha estat del 3,1%, lleugerament per damunt del 
registrat en el 2T. Malgrat que, en el 3T, la millora es va concen-
trar en els serveis, des del començament d’enguany, la creació 
neta d’ocupació s’ha consolidat a tots els sectors. Si es manté 
aquesta mateixa tònica, l’augment de llocs de treball podria 
superar el mig milió el 2015. No obstant això, el perfil de les 
noves ocupacions, en gran part temporals, suggereix que, pro-
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bablement, els guanys de productivitat del treball hagin estat 
limitats. En concret, per tipus de contracte, en el 3T, la taxa de 
creixement interanual dels assalariats amb contracte indefinit 
es va estabilitzar en l’1,6%, mentre que la corresponent a la 
contractació temporal es va incrementar fins al 10,1%. Amb 
aquesta evolució, la ràtio de temporalitat ha augmentat, en l’úl-
 tim any, 1,6 p. p., fins al 26,2%.

la taxa d’atur es va reduir en 1,2 p. p. en el 3T, fins al 21,2%, 
grà    cies a l’augment de l’ocupació i, també, a una caiguda im -
prevista de la població activa (de 116.000 persones). Aquesta 
disminució del total d’actius, que interromp la tònica de creixe-
ment registrada en el primer semestre de l’any, ha sorprès en 
un entorn de recuperació econòmica. A més a més, cal tenir en 
compte que la caiguda no va ser conseqüència d’un increment 
de les jubilacions, ja que la major part del descens va tenir lloc 
en el grup d’edat comprès entre els 26 i els 55 anys.

la creació d’ocupació impulsa la riquesa financera neta de 
les famílies. En el 2T, va créixer el 6,8% interanual i va assolir 
un total d’1,26 bilions d’euros (xifra que s’apropa als nivells del 
2000). D’una banda, l’increment del nombre d’ocupats va per-
metre augmentar la massa salarial, que és la part més impor-
tant de les rendes que reben les llars. Les famílies van aprofitar 
aquest increment de la renda per adquirir actius financers 
(sobretot, accions i fons d’inversió). Aquesta circumstància, 
juntament amb la revaloració de les accions en aquest perío-
de, es va traduir en un augment considerable del valor dels 
actius financers i, en conseqüència, de la riquesa neta. En 
menor mesura, les llars també van usar la millora de la renda 
per disminuir el deute hipotecari, de manera que els passius 
financers a llarg termini es van continuar reduint (per a una 
discussió més detallada sobre aquest tema, vegeu el Focus 
«Perspectives sobre el consum i l’estalvi familiar», en aquest 
mateix informe).

Es frena el descens de la inflació. l’iPC es va contreure el 
0,7% a l’octubre, 2 dècimes menys que al setembre. S’espera 
que l’avanç sigui degut al comportament dels carburants i 
dels lubrificants, els preus dels quals haurien caigut me  nys 
que el 2014. Es preveu que la inflació subjacent, aliena a les 
fluctuacions de l’energia i dels aliments frescos, hagi avançat 
lleugerament. Després de conèixer aquestes dades, es mante-
nen equilibrats els riscos sobre la previsió de la inflació per al 
conjunt del 2015 (del –0,4% la general i del 0,6% la subjacent). 
Si tenim en compte el component no energètic dels preus 
industrials, que serveix, fins a un cert punt, per aproximar l’e -
vo     lució de l’IPC en els pròxims mesos, la inflació es continuarà 
re  cu  perant, però ho farà de forma gradual. En concret, al set-
embre, aquest indicador va reduir en 2 dècimes el ritme de 
crei  xement interanual, fins al 0,4%, tot i que es troba en cotes 
po  sitives des del febrer (es va situar en el –0,4% al setembre 
del 2014). Així i tot, cal assenyalar que, al final de l’any, la taxa 
d’in  flació experimentarà un increment notable, fins a situar-se 
en nivells clarament positius (0,9% al desembre), en desfer-se 
l’efecte baula de la intensa baixada del petroli en aquest ma -
teix mes del 2014.
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El sector exportador continua donant bones notícies. Les ex -
por  tacions van créixer el 5,8% interanual a l’agost per a l’a  cu -
mulat dels tres últims mesos, malgrat, fins i tot, que la dada 
més recent, corresponent al mes d’agost, va ser una mica més 
feble del que s’esperava, a conseqüència de la forta contribució 
ne  ga  tiva a l’avanç exportador del sector de productes ener-
gètics. La forta embranzida que va experimentar la demanda 
de co  mandes industrials procedent de la zona de l’euro a l’agost 
fa pensar que el creixement de les vendes a l’exterior podria 
continuar sent important. D’altra banda, el turisme va conti-
nuar tenint un comportament excepcional al setembre. Van 
arribar a Espanya 7,2 milions de turistes internacionals, el 2,2% 
més que al setembre del 2014. Aquesta bona marxa del sector 
exterior hauria de continuar, facilitada per la previsible depre-
ciació de l’euro després que el BCE comuniqués la seva disposi-
ció a fer ús, en cas necessari, de la flexibilitat que ofereix el pro-
grama actual de compra d’actius pel que fa a la seva dimensió, 
composició o durada.

la recuperació del mercat immobiliari, cada vegada més 
evident. Segons les dades del Ministeri de Foment, el 2014, es 
van iniciar 35.790 habitatges, xifra que representa un creixe-
ment del 0,1% en relació amb l’any anterior, el primer avanç 
des de l’inici de la crisi. Així i tot, aquesta millora no s’observa 
encara en el nombre d’habitatges acabats, que continua en 
contracció (al juny, van caure el 25% interanual acumulat de 
12 mesos). Aquest factor, juntament amb el repunt de les com-
pravendes (a l’agost, van avançar el 12,8% interanual acumu-
lat de 12 mesos), permet que l’excés d’estoc d’habitatges buits 
per vendre es continuï reduint de manera gradual (vegeu el 
Focus «La recuperació de la demanda immobiliària desperta 
l’ac  tivitat a la construcció», en aquest mateix informe). L’e  vo  lu  ció 
de les hipoteques és una altra mostra que la recuperació del 
sector immobiliari es consolida. Així, el nombre d’hipoteques 
sobre habitatges inscrits als registres de la propietat va ser, a 
l’agost, el 25,8% superior a la dada del mateix mes del 2014, tot 
i que continua en nivells baixos (19.272, enfront de les 90.763 
de l’agost del 2007).

important ajust del dèficit, tot i que insuficient per assolir 
l’ob  jectiu. El dèficit de l’Estat es va situar en el 2,4% del PIB al 
setembre (enfront del 3,1% del mateix mes del 2014), a causa, 
en gran part, de l’increment dels ingressos tributaris i, en me -
nor mesura, de la contracció de la despesa. Per la seva banda, 
el dèficit de les comunitats autònomes, del 0,7% a l’agost, 
també va ser inferior al registrat el 2014. Malgrat la millora del 
dèficit dels diferents ens del sector públic, el ritme d’ajust 
podria ser insuficient per assolir l’objectiu acordat amb 
Brussel·les. A tall il·lustratiu, si, en el segon semestre del 2015, 
el dèficit públic es re  duís al mateix ritme que en el segon 
semestre del 2014, es tancaria l’exercici en el 4,7% (enfront de 
l’objectiu del 4,2%). En aquest context, la Comissió Europea ha 
alertat dels riscos de des  viació i ha criticat la falta de mesures 
estructurals als Pressupostos Generals del 2016. A més a més, 
la revisió a la baixa de la sèrie històrica del PIB i l’avanç limitat 
del deflactor del PIB afegeixen factors de risc addicional al seu 
compliment.
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La recuperació del mercat immobiliari es va confirmant a 
poc a poc. La demanda fa més d’un any que creix i, en els 
últims mesos, a mesura que milloraven les condicions fi -
nan  ceres, ha anat guanyant tracció. Pel que fa a l’oferta, 
l’activitat al sector de la construcció continua feble, però 
hi ha indicis, com l’evolució favorable dels visats d’obra 
nova i el repunt de la inversió residencial,1 que permeten 
pensar que la recuperació ha començat. La baixa activitat 
i l’avanç de les compravendes permeten que l’elevat 
excés d’estoc d’habitatges nous per vendre es continuï 
reduint de forma gradual. Malgrat que el panorama sigui 
esperançador a nivell agregat, hi ha diferències impor-
tants a nivell de submercat. Aquesta heterogeneïtat 
característica del sector fa imprescindible una anàlisi més 
detallada.

A nivell provincial, les dinàmiques que es perceben són 
clarament diferents. Tal com s’observa al primer gràfic, les 
províncies amb un estoc d’habitatges per vendre2 més 
reduït són les que concentren el volum més elevat de 
demanda (acumulen el 50% del total de compravendes) i 
són les que presenten un avanç més ferm de les compra-
vendes. També són les províncies en què la construcció 
s’ha començat a revifar: concentren més del 50% dels 
visats d’obra nova del conjunt del país. En canvi, el pano-
rama de les províncies amb un estoc elevat d’habitatges 
per vendre és menys favorable: la recuperació de la de -
man  da és més moderada, i el sector de la construcció no 
emet encara senyals de millora (el nombre de peticions de 
visats d’inici d’obra es continuava contraient al juliol, com 
s’observa al gràfic).

De fet, l’heterogeneïtat entre províncies és tan elevada 
que és probable que, en algunes zones, es puguin arribar 
a produir situacions d’escassetat d’habitatges per vendre i 
que, en unes altres, l’excés d’oferta continuï sent abundant. 
Així, si l’evolució actual de la demanda i de l’oferta es man-
té en els pròxims trimestres, com ho contempla el nostre 
escenari de previsions, el conjunt de províncies amb poc 
estoc i elevada demanda podria començar a experimentar 
una escassetat d’oferta al final de l’any. En concret, el nivell 
d’estoc d’habitatges nous acabats per vendre se situaria 
per sota del nivell d’equilibri, el qual, en general, voreja els 
0,75 anys de compravendes necessaris per buidar l’estoc. 
Poc es pot fer de cara al 2015, ja que els habitatges que 

s’a  cabaran enguany es van començar a construir fa uns 18 
mesos (el que es triga, de mitjana, a construir un habitat-
ge). No obstant això, al final del 2016, la recuperació del 
sector de la construcció hauria de guanyar tracció en fer-
se patent la falta d’oferta a certes zones, la qual cosa impe-
diria que la situació s’agreugés.

En definitiva, la recuperació del conjunt de l’economia ja 
ha arribat al sector de la construcció. En algunes zones, cal 
esperar que el repunt de la inversió residencial sigui espe-
cialment intens en els pròxims trimestres. En cas contrari, 
no seria estrany que s’observessin temporalment pres-
sions a l’alça en els preus de l’habitatge a les zones amb 
escassetat d’oferta.

FOCUS • La recuperació de la demanda immobiliària desperta 
l’activitat a la construcció
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1. Malgrat que, al juliol, els visats d’obra nova van créixer el 19% inter -
anual acumulat de 12 mesos, el punt de partida és baix.
2. Al grup de províncies amb un estoc baix d’habitatges nous per vendre, 
hi ha Madrid, Huelva, Ourense, Cantàbria i Biscaia, entre d’altres. Al grup 
amb un estoc mitjà, hi ha Barcelona, Palència, Sevilla i Saragossa, entre 
d’altres. Al grup amb un estoc alt, hi ha Toledo, La Rioja, Lleida, Castelló i 
Ciudad Real, entre d’altres.
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Un dels principals motors de la recuperació de l’economia 
espanyola és el consum de les llars. Segons les últimes 
dades disponibles, corresponents al 2T 2015, el creixe-
ment del consum privat en termes nominals es va accele-
rar fins a l’1,8% interanual (acumulat de 4 trimestres).1,2 
Aquest augment es basa en els avanços de la renda bruta 
disponible nominal (de l’1,9% interanual), que han per-
mès que la taxa d’estalvi de les llars es mantingui gairebé 
estable al voltant del 9,5%, un registre que se situa lleu-
gerament per sota de la mitjana històrica, del 9,7%. Atès 
que l’economia entra en una fase de moderació de les 
taxes de creixement i de creació d’ocupació, en aquest 
Focus, analitzem el paper que poden exercir les dinàmi-
ques del consum i de l’estalvi per esmorteir aquest alenti-
ment.

Una decisió fonamental que prenen les llars és quina part 
de la renda disponible desitgen consumir i quina part 
volen estalviar. A mitjà termini, un patró de consum equi-
librat és el que es fonamenta en avanços de la renda dis-
ponible. Però, a curt termini, el consum i la renda poden 
divergir. Així, les llars poden reduir el consum (i augmen-
tar l’estalvi) davant un entorn econòmic més incert, com 
va succeir a Espanya el 2009, quan la taxa d’estalvi de les 
llars va superar el 13,0%. Arran d’aquest increment de 
l’estalvi per precaució, les llars espanyoles van acumular 
actius financers líquids (dipòsits i efectiu) per valor d’uns 
50.000 milions d’euros (vegeu el Focus «La riquesa finan-
cera de les llars: un matalàs per al consum», de l’IM12/2014). 
En altres ocasions, quan l’entorn econòmic és més favora-
ble i hi ha perspectives de millora, les llars poden decidir 
augmentar el consum (i reduir l’estalvi) per damunt de la 
renda de forma temporal, amb la finalitat de suavitzar el 
consum al llarg del temps. A continuació, constatem que 
podríem presenciar aquesta segona situació en els prò xims 
trimestres.

L’enquesta que realitza mensualment la Comissió Europea 
per elaborar l’índex de confiança del consumidor pregun-
ta a les llars sobre la intenció de gastar en béns duradors 
en els 12 pròxims mesos. Tal com es mostra al gràfic, les 
famílies amb ingressos més elevats són les que, ja des de 
l’any passat, mostren una major expectativa de comprar 
aquest tipus de productes. Possiblement, aquestes llars 
són les que, efectuant les compres que havien ajornat 

durant la recessió a causa de l’elevat grau d’incertesa, han 
liderat la recuperació del consum.

No obstant això, és a les llars amb ingressos mitjans i 
baixos on s’observa el canvi més substancial en la intenció 
de compra: mentre que, fa un any, es mostraven molt poc 
disposades a fer grans compres, actualment anticipen que 
les realitzaran en els 12 pròxims mesos. Quan aquestes 
llars amb ingressos més baixos comencin a consumir, cal 
esperar que la taxa d’estalvi es redueixi lleugerament 
durant alguns trimestres: segons les nostres previsions, 
seguirà una tendència lleugerament descendent l’any 
vinent, ja que esperem un augment del consum nominal 
(del 3,5%) una mica superior al de la renda bruta disponi-
ble (del 3,2%). Així, doncs, malgrat que el consum es con-
tinuarà basant en l’avanç de la renda (gràcies, sobretot, a 
la creació d’ocupació i, en menor grau, a l’impacte positiu 
dels baixos tipus d’interès), esperem que una reducció 
suau de la taxa d’estalvi actuï com un mecanisme addicio-
nal per impulsar el consum.

De tota manera, si la taxa d’estalvi es mantingués en el 
nivell actual durant tot l’any 2016, el consum només seria 
0,3 p. p. inferior a la previsió (del 3,2%, en lloc del 3,5%). En 
canvi, si la taxa d’estalvi es reduís 1 p. p. més del previst, el 
consum nominal augmentaria 1,1 p. p. addicionals, fins al 
4,6%. En definitiva, una anàlisi de l’evolució prevista del 
consum i de l’estalvi l’any vinent atenua la preocupació 
sobre l’impacte en l’activitat de la previsible desaccelera-
ció del ritme de creació d’ocupació.

FOCUS • Perspectives sobre el consum i l’estalvi familiar
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1. El creixement interanual del consum nominal sense acumular de qua-
tre trimestres es va situar en el 2,6% en el 2T. En aquest Focus, les dades 
acumulen els quatre últims trimestres perquè és la forma habitual de calcu-
 lar la taxa d’estalvi.
2. Segons la nova sèrie del PIB publicada per l’INE el 30 d’octubre. La revi-
sió de la sèrie històrica del PIB va evidenciar que el consum va ser menys 
dinàmic del que s’havia estimat amb anterioritat. En concret, el 2014, el 
consum real va créixer l’1,2% i el nominal, l’1,4%, per sota del registre del 
2,4% estimat en els dos casos abans de la revisió.
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La crisi financera internacional va posar en relleu la neces-
sitat de comptar amb un marc normatiu amb potestats i 
amb instruments específics per intervenir, de forma àgil i 
amb el menor cost possible per a l’erari públic, les entitats 
financeres amb problemes. Amb aquesta finalitat, la UE va 
aprovar el 2014 la directiva de recuperació i de resolució 
d’entitats de crèdit (BRRD, per les sigles en anglès). Recent-
ment, el Govern va aprovar la llei que trasllada aquesta di -
rectiva al dret nacional.

Aquesta llei preveu dos mecanismes fonamentals per ges-
tionar una situació de feblesa intensa en una entitat fi  nan-
 cera: l’actuació primerenca i la resolució. A més a més, 
s’es    tableix una autoritat de resolució preventiva (el Banc 
d’Espanya) i una altra d’executiva (el Fons de Reestructu-
ració Ordenada Bancària, FROB).

En l’àmbit d’actuació primerenca, la llei obliga totes les 
en   ti  tats a elaborar de manera preventiva un pla de recu-
peració que haurà d’aprovar el supervisor (el BCE en el cas 
de les 13 entitats més grans i el Banc d’Espanya en el cas 
de les altres). El pla ha de contemplar les accions que 
podria adoptar l’entitat (per exemple, en matèria de capi-
tal i de liquiditat) per restablir la posició financera en cas 
de deteriorament. L’actuació primerenca s’iniciarà, a ins-
tància del supervisor competent, quan l’en  titat incom-
pleixi o sigui previsible que incompleixi la normativa de 
solvència però es consideri que pot ser capaç de tornar-la 
a complir pels seus mitjans. En aquest es  ce  nari, el super-
visor podrà forçar l’adopció de mesures contemplades en 
el pla de recuperació i, a més a més, si ho estima necessa-
ri, canvis en l’es  tra  tè  gia de l’entitat, el cessament de 
membres dels òrgans d’ad  ministració i de direcció i, arri-
bats a l’extrem, la intervenció de l’entitat si les mesures 
anteriors són insuficients.

En l’àmbit de la resolució, la llei estableix que l’autoritat de 
resolució preventiva (Banc d’Espanya) ha d’elaborar, sota 
la direcció de la Junta Única de Resolució a nivell europeu 
i en col·laboració amb cada banc, un pla de resolució que 
descrigui les accions que, si arriba el cas, l’autoritat de re -
so  lució executiva (FROB) podrà aplicar per «resoldre» un 
banc. En cap cas aquest pla pot pressuposar l’existència de 
suport financer públic. Un procés de resolució s’iniciarà, a 
criteri del supervisor competent, prèvia consulta al Banc 
d’Espanya i al FROB, quan un banc sigui inviable o es pre-
vegi que pugui ser-ho en un futur proper, quan aquesta 
situació no es pugui evitar mitjançant les mesures d’ac  tua-
 ció primerenca i quan la liquidació de l’enti  tat no sigui de -
sitjable des d’un punt de vista de l’interès públic. Davant 
aquestes circumstàncies, el FROB procedirà a la substitu-
ció de l’òrgan de govern del banc i executarà els instru-
ments de resolució que estiguin a la seva disposició i 

siguin necessaris. El ventall d’instruments inclou la venda 
del negoci, la transmissió d’actius o de passius a una enti-
tat pont, la transmissió d’actius o de passius a una societat 
de gestió d’actius i la recapitalització interna o bail-in.

Sens dubte, el bail-in, que entrarà en vigor a partir del 
gener del 2016 i que amplia als creditors del banc l’o  bli -
gació d’absorbir les pèrdues, és una de les pedres angulars 
del marc de resolució. Així, s’estableixen els passius admis-
sibles que seran susceptibles de ser amortitzats o de ser 
convertits en capital per recapitalitzar el banc, seguint un 
ordre de prelació predeterminat: els accionistes seran els 
primers a absorbir les pèrdues, seguits dels tenidors d’hí -
brids i de passius subordinats, etc. En canvi, queden exclo-
sos, entre d’altres, els dipòsits garantits pel Fons de Garan-
tia de Dipòsits (FGD) fins a 100.000 euros i les cèdules 
hi  potecàries garantides per una cartera de préstecs hipo-
tecaris.

En relació amb el bail-in, les autoritats de resolució hauran 
d’establir, a partir del gener del 2016, un requeriment 
mínim de fons propis i de passius admissibles (MREL, per 
les sigles en anglès de minimum requirement for own funds 
and eligible liabilities) per a cada entitat en funció del seu 
perfil de risc i d’altres característiques específiques. L’MREL 
té com a objectiu assegurar que l’entitat disposa de prou 
fons propis i de prou passius admissibles per absorbir les 
pèrdues i per recapitalitzar-se de forma adequada un cop 
aplicat el pla de resolució. En tot cas, el requisit exigible 
serà, com a mínim, equivalent al 8% del balanç.

En l’aplicació d’un procés de resolució, després de recórrer 
a un bail-in mínim del 8% del balanç, les entitats podran 
utilitzar el Fons de Resolució (FR) constituït pel sector per 
completar les seves necessitats de recapitalització fins a 
un màxim del 5% del seu balanç. Si fossin necessaris més 
fons, es continuaria aplicant el bail-in seguint la seqüència 
de prelació preestablerta. En el cas improbable que s’arri -
bés als dipòsits garantits, seria el FGD qui assumiria el cost. 
També es contempla la possibilitat de permetre l’ús de 
fons públics, en lloc de fer un bail-in de dipòsits no assegu-
 rats, per evitar situacions d’inestabilitat financera. Un es -
tat podrà recórrer a fons de la UE (MEDE) d’altres països sota 
unes regles que encara cal concretar.

Sembla clar que aquestes regles de resolució aconsegui-
ran, tal com pretenen, minimitzar el cost per a l’erari públic 
de possibles crisis bancàries. No obstant això, no podem 
perdre de vista que els bancs hauran d’emetre, a curt ter-
mini, nous passius relativament costosos per complir les 
exigències de l’MREL i que això encarirà el cost de finança-
ment de la banca, la qual cosa podria tenir efectes ma  cro-
 econòmics adversos. Perquè, com diu un dels aforismes 
preferits pels economistes, «res no és gratis».
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Indicadors d’activitat

2013 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015 07/15 08/15 09/15 10/15

Indústria

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

Índex de producció industrial –1,5 1,3 0,3 1,5 3,5 5,8 2,4 ... ...

Indicador de confiança a la indústria (valor) –13,9 –7,1 –5,3 –3,2 0,9 –0,9 1,6 1,4 –0,7

PMI de manufactures (valor) 48,5 53,2 53,7 54,4 54,8 53,6 53,2 51,7 ...

Construcció

Visats d’obra nova (acum. de 12 mesos) –36,3 –7,7 4,0 12,1 17,0 18,8 19,0 ... ...

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

Serveis

Turistes estrangers 5,8 7,2 5,4 5,2 3,7 6,3 1,6 2,2 ...

PMI de serveis (valor) 48,3 55,2 54,3 56,7 58,3 59,7 59,6 55,1 ...

Consum

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

Matriculacions d’automòbils 5,6 18,4 21,7 31,4 13,6 23,5 23,3 22,5 ...

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

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

Preus

2013 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015 07/15 08/15 09/15 10/15

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

Subjacent 1,5 0,0 0,0 0,2 0,5 0,8 0,7 0,8 ...

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

Productes energètics 0,1 –0,8 –4,3 –9,7 –6,4 –5,8 –9,8 –13,6 ...

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

Indicadors d’ocupació

2013 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015 07/15 08/15 09/15

Afiliats a la Seguretat Social 1

Sectors d’activitat

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

Construcció –12,1 –1,6 1,6 4,6 5,6 4,9 4,5 4,5

Serveis –2,0 2,2 2,8 3,5 3,7 3,6 3,4 3,4

Situació professional

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

No assalariats –0,6 2,2 2,5 2,4 2,2 1,9 1,7 1,6

TOTAL –3,2 1,6 2,3 2,9 3,5 3,4 3,2 3,2

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

Contractes registrats 3

Indefinits –14,2 18,8 23,0 24,1 7,7 8,6 10,1 10,4

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

TOTAL 4,0 13,4 8,8 13,2 10,9 9,1 10,0 9,9

Atur registrat 3

Menors de 25 anys –6,2 –8,2 –6,9 –9,8 –9,3 –14,3 –13,4 –12,4

Resta d’edats 3,7 –5,3 –5,7 –6,1 –7,4 –7,9 –7,6 –7,5

TOTAL 2,7 –5,6 –5,8 –6,5 –7,6 –8,5 –8,1 –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
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Sector exterior
Saldo acumulat durant els 12 últims mesos en milers de milions d’euros, llevat que s’indiqui el contrari 

2013 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015 07/15 08/15

Comerç de béns

Exportacions (variació interanual) 5,2 2,5 4,8 4,3 4,4 5,4 8,9 –0,8

Importacions (variació interanual) –1,3 5,7 7,3 5,0 2,5 5,8 6,4 1,5

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

Béns i serveis 33,5 26,0 25,6 26,0 27,4 27,6 28,2 27,9

Rendes primàries i secundàries –17,9 –15,7 –18,1 –15,7 –15,3 –12,6 –12,0 –12,1

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament 22,3 14,7 13,4 14,7 15,6 19,1 21,0 21,1

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

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

2013 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015 07/15 08/15 Saldo  
08/151

Finançament als sectors no financers 2

Sector privat –7,4 –6,2 –5,7 –5,9 –4,8 –4,2 –4,0 –4,4 1.658,3

Empreses no financeres –9,2 –7,0 –6,2 –6,9 –5,4 –4,6 –4,2 –5,0 927,4

Llars 3 –5,0 –5,1 –5,0 –4,6 –4,1 –3,7 –3,6 –3,6 730,9

Administracions públiques 4 16,8 6,9 5,9 6,7 5,1 4,2 3,5 4,0 1.050,5

TOTAL –0,5 –1,8 –1,7 –1,5 –1,2 –1,1 –1,2 –1,3 2.708,3

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

Total dipòsits 2,1 –0,9 –1,2 –1,7 –1,3 –1,2 –1,0 –1,4 1.157,6

A la vista 4,2 10,8 13,6 14,8 17,9 19,5 19,7 17,4 365,3

D’estalvi –0,1 5,8 6,9 6,8 10,5 12,3 13,6 13,1 243,3

A termini 1,7 –7,6 –9,4 –11,3 –13,5 –15,5 –16,1 –15,9 526,9

En moneda estrangera 16,8 1,1 0,3 5,2 8,9 10,5 6,0 5,0 22,1

Resta del passiu 5 –16,8 –8,2 –6,8 –6,8 –11,4 –11,5 –16,1 –16,3 98,5

TOTAL –0,2 –1,7 –1,7 –2,2 –2,3 –2,2 –2,4 –2,7 1.256,1

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

Taxa de cobertura (%) 6 58,0 58,1 59,1 58,1 58,5 60,0 60,3 60,5 –

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 4T 2014 1T 2015 2T 2015 07/15 08/15 09/15

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament –6,8 –5,8 –5,9 –0,7 –2,9 – – ...

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

Comunitats autònomes –1,5 –1,7 –1,7 –0,2 –0,8 –0,7 –0,7 ...

Corporacions locals 0,5 0,6 0,6 0,1 0,2 – – ...

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

Deute públic (% PIB) 93,8 99,4 99,4 99,8 99,5 ... ... ...

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



La recuperació a la perifèria i el paper de les reformes

Si alguna cosa bona ha tingut la crisi del deute sobirà de la zona de l’euro ha estat l’ímpetu reformista desencadenat a la regió, 
tant a nivell nacional com a nivell europeu. Els països perifèrics, sotmesos a una intensa pressió per part dels mercats financers, 
han implementat múltiples reformes per corregir els desequilibris macroeconòmics acumulats durant l’etapa expansiva posterior 
a la posada en circulació de l’euro. En aquest Dossier, analitzem l’impacte de les reformes que, amb més o menys intensitat, s’han 
dut a terme a Espanya, a Irlanda, a Portugal, a Itàlia i a Grècia i que han englobat múltiples àmbits, inclosos el mercat de treball i 
de productes i el sector públic i financer. L’evidència disponible permet concloure que els esforços fets han donat resultats: la 
recuperació econòmica dels països perifèrics, que ha sorprès per la seva vitalitat, s’explica, en gran part, per l’impacte positiu de 
les reformes adoptades, les quals han establert les bases d’un creixement més equilibrat i sostenible a llarg termini.

El primer programa d’assistència financera grec, signat al 
maig del 2010, va marcar l’inici d’una onada reformista que 
va recórrer la zona de l’euro. Òbviament, les reformes van ser 
més profundes als països que van sol·licitar assistència finan-
cera externa, atesa la condicionalitat explícita en aquests 
programes. Però la necessitat d’adoptar mesures estructurals 
va arribar a un conjunt més ampli de països, com, per exem-
ple, Itàlia, que, el 2011 i el 2012, també va augmentar de for-
ma significativa la taxa de resposta a les reformes estructu-
rals que recomana l’OCDE (vegeu el primer gràfic). Com és 
ben sabut, les mesures de consolidació fiscal per reduir el 
dèficit públic i per reconduir el deute públic cap a una via 
sostenible van ser prioritàries per neutralitzar la crisi del deu-
te sobirà. A més a més, als països on s’havia gestat un boom 
creditici, com ara Irlanda i Espanya, la reforma del sector ban-
cari va ser un element crucial. Amb el pas del temps, quan les 
tensions financeres es van relaxar sensiblement, va haver-hi 
un cert canvi de rumb en la política econòmica a favor d’un 

ajust fiscal favorable al creixement. Així, van guanyar preponderància les reformes enfocades a restaurar la competitivitat 
d’aquestes economies.

Després de més de cinc anys de reformes, i en un moment en què la recuperació guanya intensitat a la majoria de perifèrics, és 
un bon moment per mirar enrere i fer balanç de l’èxit assolit. La valoració global és positiva, atès l’important progrés en la reduc-
ció dels desequilibris macroeconòmics. En primer lloc, les reformes al mercat de productes i de treball han permès restaurar la 
competitivitat perduda, la qual cosa es reflecteix en una millora clara en el saldo per compte corrent (vegeu «Competitivitat a la 
perifèria: liberalització laboral i del mercat de béns i serveis»). En segon lloc, la reducció del dèficit públic també ha avançat de 
manera significativa, i el deute públic s’ha estabilitzat, tot i que continuï en nivells alts (vegeu «La consolidació fiscal a la perifèria 
comportarà un canvi de model per a les finances públiques?»). Finalment, la reparació dels balanços del sector privat i de les 
institucions financeres està ben canalitzada (vegeu «La reestructuració de la banca perifèrica»). En aquest sentit, es pot afirmar 
que, en general, les mesures van ser adequades. Així, el creixement que experimenta la perifèria europea es fonamenta en una 
economia més competitiva, en unes finances públiques encaminades a la sostenibilitat, en un sector privat menys endeutat i en 
un sector bancari amb més capacitat per facilitar crèdit i per donar suport a la recuperació.

En determinades ocasions, s’argumenta que els resultats obtinguts podrien haver estat millors si els programes s’haguessin 
implementat completament i més aviat. El registre del seguiment dels programes de l’FMI1 aclareix aquesta qüestió. En concret, 
la proporció de mesures dutes a terme íntegrament (amb i sense retard) supera el 95% en els casos de Portugal i d’Irlanda. El cas 
grec, tantes vegades comentat per la suposada falta de compromís amb les reformes, registra una taxa d’implementació del 90%. 
Per tant, el fet que la seva efectivitat pugui haver estat inferior a la prevista s’hauria d’atribuir, d’una banda, a la dificultat de dis-
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1. Dades extretes de «Monitoring of Fund Arrangements» (MONA), FMI.
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senyar programes efectius i que s’adaptin a les condicions específiques de cada país i, de l’altra, a la importància que les autoritats 
locals es comprometin i liderin l’agenda reformista. Un altre element que pot haver influït en la percepció de l’efectivitat de les 
reformes implementades és el corrent d’opinió negatiu que genera qualsevol procés reformista, en especial si és profund. En 
general, hi ha una minoria que es veu afectada negativament de forma molt directa per la reforma en qüestió i que, malgrat que 
pugui ser profitosa per al conjunt de la societat, lluita perquè no es dugui a terme. La dificultat rau en el fet que els beneficis estan 
molt repartits entre múltiples agents, mentre que els costos els suporta una minoria molt reticent al canvi. Aquest problema és 
encara més rellevant per a les reformes econòmiques de caràcter estructural, atès el desfasament temporal entre la implementa-
ció i els resultats. Per bé que els estudis empírics mostren que les reformes estructurals proporcionen beneficis elevats a mitjà i a 
llarg termini, la veritat és que els guanys a curt termini són escassos, a causa, per exemple, dels costos de reassignació dels recur-
sos productius entre sectors (Bouis i Duval, 2011).

Una manera de pal·liar els efectes negatius a curt termini és l’ús 
d’estímuls de caire fiscal i monetari. Considerant el poc (o nul) 
marge del qual disposaven els països perifèrics en el pla fiscal, 
la política monetària es va convertir en la principal eina disponi-
ble. En aquest sentit, el BCE va complir la seva comesa, en espe-
cial després del juliol del 2012, mitjançant una política mone-
tària ultraacomodatícia: va reduir el tipus d’interès a nivells 
mínims, va adoptar nombroses mesures per millorar l’accés a la 
liquiditat del sistema bancari i, finalment, al març del 2015, va 
iniciar un programa de compra de bons sobirans que va acabar 
d’apuntalar la recuperació a la perifèria. En particular, la com-
pressió de les primes de risc ha permès que les condicions 
d’accés al crèdit milloressin de forma notable en aquests països. 
A més a més, el descens del preu del petroli i la depreciació de 
l’euro també han jugat a favor del creixement. Tot plegat s’ha 
reflectit en l’espectacular millora de les perspectives de creixe-
ment per a l’any 2015, en especial a Irlanda i a Espanya. Així, 
mentre que, al gener del 2014, el creixement previst del PIB irlandès era del 2,2%, la previsió actual és del 5,4% (una diferència de 
més de 3 p. p., com recull el segon gràfic). La revisió a l’alça de les previsions també ha estat substancial per a l’economia espa -
nyola i, en menor mesura, per a la portuguesa.2 En canvi, les previsions dels països del centre s’han mantingut gairebé sense 
canvis, tot i que també han rebut els xocs positius esmentats. Per tant, sembla que, més enllà dels factors de suport temporal, les 
reformes implementades explicarien aquesta millor evolució relativa dels països perifèrics.

Existeix un ampli consens que les reformes estructurals tenen un impacte positiu sobre el creixement a llarg termini d’una eco-
nomia. Moltes anàlisis empíriques així ho avalen. A més a més, es pot estimar, per a cada país, quin tipus de reforma tindria un 
ma  jor impacte. Per exemple, un estudi de la Comissió Europea3 estima que Grècia es beneficiaria substancialment de la reforma 
del mercat de productes. En concret, fomentar la competència i reduir les barreres a l’entrada al mercat comportaria, a llarg ter-
mini, un augment del nivell de PIB grec del 47%. L’estudi mostra, també, que les reformes orientades a millorar les habilitats dels 
treballadors poc qualificats serien molt positives a tots els països perifèrics, en especial a Portugal, on el nivell del PIB augmenta-
ria el 28% a llarg termini. Malgrat que la incertesa que envolta l’estimació d’aquestes xifres és elevada, ja que es basa en models 
i en hipòtesis variats, el missatge que se’n desprèn és que l’impacte positiu de les reformes estructurals és de primera magnitud.

Malgrat l’important avanç dels últims anys, per assegurar la capacitat de creixement a llarg termini, cal persistir en l’esforç refor-
mista. Per bé que la prima de risc no pressiona i la millora cíclica és evident, cal continuar aprofundint en les reformes, tant a nivell 
nacional com en l’avanç en la construcció de l’arquitectura europea. No hi ha lloc per a la complaença.

Judit Montoriol-Garriga
Departament de Macroeconomia, Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank
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2. L’evolució positiva de les perspectives de creixement per al 2015 contrasta amb el deteriorament experimentat el 2012, quan, per a Espanya, es va passar de preveu-
re un creixement de l’1,2% al gener del 2011 al –1,4% al desembre del 2012 (una reducció de 2,6 p. p.).
3. «Growth effects of structural reforms in southern europe», Economic Papers, núm. 511, Comissió Europea, desembre del 2013.



34  DOSSIER: LA PERIFÈRIA EUROPEA DESPRÉS DE LES REFORMES

NOVEMBRE 2015

11

Competitivitat a la perifèria: liberalització laboral i del mercat  
de béns i serveis

Els desequilibris externs dels països perifèrics es van incrementar de manera substancial després de la formació de la unió mone
tària europea. La crisi i, també, les reformes implementades van contribuir a corregir la majoria de casos. Tot i que una gran part 
de la correcció ha estat conseqüència directa de la profunditat de la crisi i dels seus efectes sobre la caiguda de la demanda 
interna, una part de la millora dels saldos exteriors ha estat resultat dels guanys de competitivitat arran dels processos de libe
ralització del mercat laboral i de béns i serveis. Uns guanys que haurien d’anar a més, a mesura que les reformes i la liberalització 
vagin fent efecte.1

Just abans de l’esclat de la crisi, la majoria de països perifèrics 
(llevat d’Itàlia) mostraven dèficits per compte corrent al vol
tant del 10% del PIB. Entre el 2008 i el 2013, aquests saldos 
corrents, empesos per unes importacions més baixes, però 
també per la fortalesa de les exportacions, van presentar 
superàvit. Precisament, en aquest Dossier, analitzem les 
mesures que, pel seu impacte sobre la competitivitat, haurien 
de continuar donant suport a aquesta fortalesa exportadora i 
afavorir la reducció de les importacions. En concret, ens centra
rem en les mesures que afecten el pla laboral i el mercat de 
béns i serveis.

En l’àmbit del mercat de treball, les mesures implementades 
han tractat de facilitar un millor ajust de la força laboral i de la 
retribució dels treballadors a les condicions econòmiques al 
llarg del cicle. Entre aquestes mesures, destaca una disminució 
del cost d’indemnització per acomiadament a Grècia, a Espa 

nya i, en especial, a Portugal. Així i tot, a Espanya, i malgrat la rebaixa, aquest cost se situa encara molt per damunt de la mitjana 
europea, grega i portuguesa: puja a 14,3 setmanes de salari per als acomiadaments procedents de treballadors amb una antigui
tat de cinc anys, enfront de les 13,0 setmanes dels treballadors grecs o de les 8,6 dels portuguesos, segons l’informe Doing Business 
elaborat pel Banc Mundial.

Entre les reformes que incideixen en la retribució dels treballadors, destaquen els canvis en el procés de negociació col·lectiva 
que han afavorit una opció més descentralitzada de la negociació, segons la qual els convenis a nivell d’empresa prevalen sobre 
uns altres a nivell sectorial o provincial. Aquestes receptes, que augmenten la flexibilitat interna de les empreses i permeten 
ajustar millor els salaris als nivells de productivitat empresarial, són les que haurien de proporcionar més bons resultats a mitjà 
termini sobre la competitivitat dels països. Espanya i Grècia han avançat considerablement en aquest aspecte. Per exemple, Grè
cia va suspendre, el 2011, la clàusula de favoritisme que obligava a iniciar qualsevol tipus de negociació a partir del contracte més 
favorable aconseguit per treballadors semblants. Així mateix, en aquest mateix any, va permetre la signatura de nous acords a 
grups de treballadors representatius, en el cas que no existís representació sindical a l’empresa. En canvi, a Portugal, els avanços 
en aquest front han estat menys contundents. El motiu és que, malgrat que es permet la suspensió dels acords col·lectius a nivell 
sectorial enfront d’un nou acord a nivell empresarial, perquè la suspensió de l’acord sectorial sigui possible, s’exigeix la firma dels 
signants originals. Aquesta condició ha limitat el nombre de suspensions i, per tant, de nous convenis a nivell empresarial.2 Així i 
tot, Portugal ha iniciat, en conjunt, importants reformes en l’àmbit laboral. A més de la rebaixa del cost d’acomiadament ja 
esmentada, ha potenciat la flexibilitat horària, ha enfortit les polítiques actives d’ocupació mitjançant cursos de formació i el 
foment de l’aprenentatge a les empreses, i ha reduït els subsidis per atur. Això explica que Portugal sigui, segons l’índex elaborat 
pel Fòrum Econòmic Mundial (vegeu el primer gràfic, eix vertical), un dels països perifèrics que ha millorat més en termes 
d’eficiència del mercat laboral.
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1. Irlanda forma part del grup de països que han corregit de manera substancial el seu desequilibri extern i que han dut a terme reformes importants. No obstant això,
aquestes reformes s’han centrat en el sector financer i públic i no en l’àmbit laboral i de béns i serveis, ja que es tracta d’una economia amb mercats laborals i de béns 
i serveis molt més liberalitzats. Per aquesta raó, aquest article del Dossier no aprofundirà en el cas d’Irlanda.
2. Fins al maig del 2015, no s’havia suspès cap acord (vegeu «PostProgram Surveillance Report», Portugal Spring 2015, European Comission, 2015).
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En canvi, Itàlia, segons aquest mateix índex, és el país perifèric que s’ha comportat pitjor pel que fa a la millora de l’eficiència del 
mercat laboral. La raó principal és que, fins fa poc, no havia efectuat modificacions significatives en aquest àmbit. No obstant 
això, al desembre del 2014, es va aprovar una important reforma laboral que ha entrat en funcionament enguany i que pretén 
atacar el problema de la dualitat laboral. Entre altres mesures, destaca un nou contracte per a les noves incorporacions, amb una 
indemnització creixent o la no obligatorietat de readmetre els empleats acomiadats en cas de perdre el judici.3 En aquest sentit, 
cal esperar una millora significativa de l’índex d’eficiència del Fòrum Econòmic Mundial quan reculli les polítiques implementa
des recentment.

En el pla de les reformes del mercat de béns i serveis, el gros 
de les mesures s’ha centrat en la reducció dels costos adminis
tratius, d’una banda, i en la millora de la competència de sec
tors clau per al funcionament del conjunt de l’economia, de 
l’altra. En particular, Portugal, Espanya i Grècia han progressat 
de manera substancial en la simplificació administrativa per 
obrir un negoci. Així, Portugal va llançar, el 2011, la iniciativa 
«Autorització zero», que simplificava la tramitació electrònica 
amb l’Administració central. Malgrat que la Comissió Europea 
encara opina que l’economia lusitana ha d’insistir més en la 
facilitació dels tràmits de les Administracions locals, segons 
l’índex Doing Business elaborat pel Banc Mundial, les millores 
han estat importants en aquest aspecte: al subíndex Starting a 
Business, ha passat de 90,22 en l’índex del 2010 a 96,28 en el 
del 2016.4 La millora d’Espanya en aquest subíndex ha estat 
encara més significativa, però el marge de millora continua 
sent ampli: ha passat de 68,88 a 86,30 (vegeu el segon gràfic).

Finalment, també s’han engegat nombroses mesures per incrementar el grau de competència en certs sectors rellevants. No 
obstant això, i segons un informe recent elaborat per l’OCDE, encara queda treball per fer.5 En concret, la institució internacional 
subratlla que Portugal ha de continuar avançant per augmentar la competència a les indústries de xarxes, així com en algunes de 
les professions regulades, i que Espanya ha de fer el mateix amb l’elevat nombre de professions liberals amb col·legiació obliga
tòria. D’altra banda, a Itàlia, encara no són clars els efectes de l’extensa desregulació sobre els serveis professionals duta a terme 
entre el 2011 i el 2013 (vegeu el primer gràfic, eix horitzontal). I, malgrat que Grècia ha rebaixat de manera substancial les barreres 
a la competència en nombrosos sectors i professions, cal recordar que, dels països de la UE, era uns dels països amb més regula
cions sobre els serveis professionals, de manera que serà necessari supervisarne l’evolució.

En definitiva, els processos de liberalització del mercat de treball i de béns i serveis als països perifèrics han estat importants. I 
les mesures implementades han proporcionat una major flexibilitat laboral i han reduït les barreres a la competència en diver
sos sectors. No obstant això, malgrat els esforços, en el terreny laboral, el grau de dualitat, encara elevat, és un element que ha 
de ser atacat amb accions més definitives. En el pla de les reformes de mercat, sembla que incrementar el grau de competència 
en nombrosos serveis i professions liberals també és un aspecte comú que s’hauria d’enfortir. Així, doncs, les bones xifres en el 
pla de l’activitat econòmica a gran part de la zona de l’euro no ens han de fer perdre l’embranzida reformista que els anys de 
crisi ens han obligat a afrontar.

Clàudia Canals
Departament de Macroeconomia, Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank
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3. Vegeu «Reforma laboral a Itàlia: un gran pas endavant», IM03/2015.
4. Quan es mesura la distància fins a la frontera, es classifica cada economia dins un grup d’economies semblants i s’atorga la puntuació de 100 a l’economia del grup 
amb les millors característiques en cada aspecte. Així, quan Portugal passa de 90,22 a 96,28 significa que s’apropa al millor país en el subíndex Starting a Business.
5. Vegeu «Economic Policy Reforms 2015. Going for Growth», OCDE, 2015.
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La consolidació fiscal a la perifèria comportarà un canvi de model  
per a les finances públiques?

La crisi del deute sobirà va tenir l’origen, com el nom mateix indica, en els dubtes sobre la solvència del sector públic en un con-
text en què tenia un model de finances poc sostenible, en què els ingressos eren inferiors a les despeses de manera crònica. El 
dèficit públic mitjà dels països de la perifèria europea (Irlanda, Portugal, Espanya, Itàlia i Grècia) va arribar a assolir el 8,7% el 2009. 
Davant aquesta tessitura, l’ajust dels comptes públics no solament era indispensable per aconseguir un creixement sostenible, 
sinó també per recuperar la confiança a nivell internacional i l’accés als mercats. De llavors ençà, la consolidació fiscal s’ha dut a 
terme amb un èxit relatiu, i, malgrat que encara quedi camí per recórrer per sanejar els comptes públics, el dèficit dels països 
perifèrics es va reduir fins al 4,2% el 2014, i es preveu que la reducció continuï. En aquest Dossier, analitzem l’ajust de la res publi-
ca i les mesures que s’han adoptat, amb la finalitat de determinar si han estat temporals (per «tapar forats») o si apuntalen els 
fonaments de la casa perquè els desequilibris estructurals no es reprodueixin.

El fet que el dèficit públic es disparés (vegeu el primer gràfic) 
va ser degut, en part, al cicle econòmic. La greu crisi econòmi-
ca que van patir els països perifèrics va provocar una reducció 
dels ingressos públics (menor recaptació tributària, menys 
cotitzacions socials, etc.) i una major necessitat de despesa 
(prestacions per atur, interessos per al pagament del deute, 
etc.). No obstant això, el dèficit estructural, és a dir, el dèficit 
resultant un cop corregits els efectes del cicle i les mesures 
one-off,1 també va assolir nivells elevats (el 5,6% el 2010). Això 
posa de manifest que el model d’ingressos cíclics i de despe-
ses estructurals era, per naturalesa, insostenible a llarg termini 
i que havia de ser corregit. Un clar exemple són els compromi-
sos de despeses estructurals contrets a països com Irlanda i 
Espanya, arran dels ingressos cíclics del boom immobiliari, i 
que, un cop evaporats aquests últims, no es van poder afron-
tar. La disminució del dèficit estructural, que va assolir l’1,3% el 
2014, mostra l’important esforç de consolidació exercit per les 
Administracions dels països perifèrics, malgrat que no totes 
les reformes plantejades inicialment s’hagin completat. Ana-
litzem com s’ha produït aquesta consolidació, per la via de l’augment dels ingressos i per la via de la disminució de les despeses.

Les mesures dutes a terme per incrementar els ingressos en l’àmbit fiscal van consistir, sobretot, en canvis en el sistema tributari, 
tot i que també es va actuar per reduir l’evasió fiscal. Tot i que, en diferent grau i amb diferent fortuna, els països perifèrics van 
desenvolupar reformes amb l’objectiu que la tributació creixés i fos més eficient. Per aquest motiu, la majoria de països van incre-
mentar les bases i els tipus dels impostos indirectes i van eliminar alguns tipus d’IVA reduït.2 Alguns països, com Portugal, van 
intentar dur a terme una devaluació fiscal, compaginant la pujada de l’IVA amb una reducció de les contribucions socials per 
incrementar la competitivitat externa, però la mesura no es va implementar. Així mateix, els països van haver de recórrer a puja-
des dels impostos sobre la renda, de societats i altres especials, com l’impost sobre la propietat o el de successions. També es van 
adoptar mesures per reduir l’evasió fiscal, des de les més tradicionals (augmentar el control sobre els inspectors d’Hisenda i 
incrementar-ne el nombre, l’amnistia fiscal, etc.) fins a altres més imaginatives per desincentivar el frau (com la possibilitat que 
els consumidors portuguesos participessin en una loteria en exigir el rebut de compra). Ara com ara, aquestes mesures han tingut 
un impacte recaptador reduït.

L’ajust de les despeses públiques es va vehicular, en primer lloc, a través d’una reducció del consum, tant el relatiu al funciona-
ment general de les Administracions públiques com el destinat a l’educació o a la sanitat. La majoria de països van optar per 
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1. Dins aquesta categoria, s’inclou tot un seguit de mesures amb un impacte temporal sobre les arques públiques, tant d’ingressos (privatitzacions, venda de llicències, 
etc.) com de despeses (pèrdues derivades d’una reestructuració bancària, etc.).
2. Els tipus d’IVA reduït per a determinats productes han estat justificats, tradicionalment, com un instrument de política redistributiva, tot i que, segons l’FMI, és molt 
més eficient fer aquesta redistribució mitjançant transferències socials destinades només a les persones que ho necessitin.
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actuacions d’implementació ràpida, com la rebaixa salarial 
dels funcionaris o la reducció del nombre d’efectius, en par-
ticular dels empleats contractats. Les mesures per disminuir la 
dimensió de l’Administració van ser més difícils d’implementar, 
tot i que, en diferent grau, es va aconseguir retallar el nombre 
d’organismes i es va optimitzar l’eficiència de la despesa (mit-
jançant la creació de centrals de compres, per exemple). Una 
altra part important de l’ajust de la despesa va ser resultat 
d’una reducció de les transferències en les pensions i en els 
subsidis d’atur, entre altres prestacions socials. Les reformes 
dels sistemes de pensions dutes a terme amb raonable èxit a 
Itàlia, a Espanya i a Portugal destaquen pel seu caràcter estruc-
tural, ja que inclouen fórmules per intentar assegurar-ne la 
sostenibilitat a llarg termini. A Grècia, després de diverses 
reformes i de reduir de manera substancial els imports de les 
pensions, com a contrapartida del tercer rescat, s’ha sol·licitat 
que la legislació inclogui mesures per assegurar la sostenibili-
tat futura del sistema. Finalment, altres partides que van patir 
retallades van ser els subsidis i les inversions públiques. A Espanya, a Grècia i a Irlanda, la major part de l’ajust es va concentrar en 
les despeses (vegeu el segon gràfic), mentre que, a Portugal i, en especial, a Itàlia i als països no perifèrics, la consolidació va 
provenir, en major mesura, dels ingressos.

La millor herència de la consolidació fiscal ha estat la construcció d’unes regles que obliguen a una disciplina fiscal més estricta. 
A Espanya, per exemple, la Constitució ha incorporat normes de despesa pública i un límit del dèficit per assegurar la sostenibili-
tat de les finances públiques. Així mateix, s’ha impulsat la creació d’autoritats fiscals independents, com l’AIReF (o el Fiscal  
Advisory Council a Irlanda), que analitzen la versemblança i els riscos dels comptes públics i alerten sobre els riscos que puguin 
derivar-se’n. A nivell europeu, s’ha incrementat el procés conjunt de vigilància dels comptes públics dins el Semestre Europeu, 
amb l’objectiu de monitoritzar els dèficits excessius i d’assegurar-ne la correcció. La Comissió Europea ha establert la tònica de 
consolidació fiscal en termes estructurals i amb objectius pressupostaris a mitjà termini, per minimitzar l’impacte del cicle sobre 
la consolidació pressupostària.

Malgrat que els països perifèrics hagin fet passos significatius en aquesta direcció, com la reforma de les Administracions públi-
ques a Espanya o a Itàlia, encara queda marge per reduir el dèficit estructural millorant l’eficiència del sector públic. L’objectiu és 
que es duguin a terme reformes estructurals que permetin augmentar l’eficiència i reduir la despesa pública oferint serveis 
millors i més adaptats a les necessitats individuals. La implementació d’aquestes reformes és, però, complicada, ja que els bene-
ficiats estan dispersos (tota la població) i els perjudicats estan concentrats (per la reducció de la dimensió d’un ens públic, per 
exemple). D’altra banda, les noves tecnologies permeten la modernització del sector públic, ja que individualitzen els serveis 
prestats i en rebaixen el cost: la res publica hauria d’aprofitar totes les seves potencialitats.

En resum, la crisi ha forçat una reforma de les finances públiques fins ara ajornada. Per bé que s’han registrat avanços significatius, 
com les reformes dels sistemes de pensions o l’establiment de regles de consolidació fiscal, encara queden importants canvis per 
fer, en particular els que permetin millorar de manera substancial l’eficiència del sector públic.

Josep Mestres Domènech  
Departament de Macroeconomia, Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank
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La reestructuració de la banca perifèrica

Durant l’últim cicle econòmic expansiu, als països perifèrics, es van reduir els estàndards de qualitat del crèdit atorgat, la qual 
cosa va propiciar un fort creixement del crèdit. En alguns casos, com els d’Irlanda i Espanya, aquest boom creditici es va concen-
trar al sector de la construcció. En països com Portugal i, en menor mesura, Itàlia, el principal destinatari del finançament banca-
ri van ser les empreses de la resta de sectors. En el cas de Grècia, la banca tenia una elevada exposició al sector públic, el deute 
del qual creixia a marxes forçades, la qual cosa va qüestionar-ne la sostenibilitat. Malgrat aquestes diferències, en tots els casos, 
els excessos comesos durant aquests anys previs a l’inici de la crisi van situar les bases per a la fase de recessió. Una de les princi-
pals seqüeles que ha deixat la crisi a la banca és el deteriorament de la qualitat dels seus actius, la qual cosa ha reduït la rendibi-
litat i la solvència del sistema bancari. Aquest article del Dossier analitza les mesures implementades per esmenar les deficiències 
de la banca perifèrica.

En esclatar la crisi financera, i després d’un període d’incertesa, 
el BCE va optar per relaxar la política monetària facilitant un 
entorn ultraacomodatici i proporcionant liquiditat abundant 
i barata a tot el sistema bancari de la zona de l’euro. Per bé 
que aquesta intervenció va ser necessària perquè la banca 
reemplacés el finançament majorista, que s’havia esvaït en 
esclatar la crisi, no va impedir que, a mesura que avançava la 
recessió i l’entorn econòmic empitjorava, els actius en els 
balanços de la banca es deterioressin ràpidament, la qual 
cosa va fer perillar la solvència de moltes de les entitats. Per 
aquest motiu, la majoria dels països de la perifèria (Portugal, 
Grècia, Irlanda i Espanya) van requerir ajuda financera de la 
resta de socis europeus per recapitalitzar les entitats més 
afectades. Una ajuda que, en molts casos, va anar acompan-
yada d’un programa de suport econòmic a les arques públi-
ques, condicionat a la implementació de reformes estructu-
rals i de consolidació fiscal.

A més d’aquestes mesures d’urgència a nivell europeu, a nivell nacional, també es van fer esforços per sanejar ràpidament els 
balanços de les entitats bancàries. Això va ser imprescindible perquè les febleses d’aquest sector no afectessin la resta de 
l’economia. Per als països en què el crèdit dubtós es concentrava en sectors específics, es van establir societats de gestió d’actius 
(SGA, també conegudes com «bancs dolents»), l’objectiu de les quals era sanejar de forma ràpida i eficaç els balanços de les enti-
tats mitjançant la compra d’aquests actius, amb uns haircuts establerts i a canvi de bons garantits per l’estat. En particular, des-
taquen les societats d’Irlanda (NAMA) i d’Espanya (SAREB),1 centrades en l’adquisició de crèdit al sector immobiliari. La creació 
d’aquestes societats va tenir amplis beneficis. Des del punt de vista dels bancs, va permetre (i) que concentressin els recursos en 
la gestió del negoci sa, (ii) que obtinguessin liquiditat de forma ràpida i (iii) que eliminessin la incertesa sobre la qualitat dels 
actius que romanen als seus balanços.2 Així mateix, altres beneficis de caràcter més genèric van ser que les SGA es van beneficiar 
de les economies d’escala assolides amb la gestió d’un elevat volum d’actius similars i que van actuar, en la mesura del possible, 
com a catalitzador d’un mercat de compravenda de carteres de crèdit dubtós a la zona de l’euro.3

Pel que fa a la resta del crèdit improductiu dispers a la resta de sectors de l’economia, van ser necessàries altres mesures de 
caràcter més genèric. De nou destaca el cas d’Espanya, que va avançar en el foment de la capitalització del deute empresarial 
(bescanvi de deute a capital) en reforçar el poder dels creditors durant processos de refinançament i de reestructuració. De 
manera similar, altres països van modificar els règims impositius per accelerar la resolució del crèdit dubtós. Com, per exem-
ple, Itàlia, que va alterar el tractament impositiu per permetre que les provisions fossin fiscalment deduïbles l’any en què es 
generaven.
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1. Itàlia analitza la creació d’una SGA per al crèdit dubtós concedit a empreses. Vegeu el Focus «Les tasques pendents del sistema bancari italià», de l’IM10/2015.
2. També proporciona un cert alleujament sobre el capital exigit, gràcies a una reducció dels actius ponderats per risc.
3. A Europa, les transaccions de compravenda de carteres de crèdit dubtós van ser de 64.000 milions d’euros el 2013 i, als EUA, de 470.000 milions de dòlars.
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Per bé que totes les mesures esmentades, tant a nivell nacional com europeu, van comportar un alleujament immediat per al 
sector bancari perifèric, el seu principal objectiu era esterilitzar l’entorn i guarir els símptomes de la malaltia (és a dir, reduir la 
morositat). Per tant, es requerien esforços addicionals per tractar les causes de fons del problema.

A nivell nacional, es van implementar diverses reformes per corregir les deficiències estructurals del sector bancari. En primera 
instància, en països com Espanya i Itàlia, es va desenvolupar un marc legal amb l’objectiu de millorar la governança corporativa 
de les entitats bancàries. Un exemple clar és la reforma del règim jurídic de les caixes d’estalvi a Espanya, que ha fomentat la seva 
conversió en bancs, la qual cosa va facilitar la captació de capital als mercats i va aportar transparència i disciplina a les institu-
cions. De forma similar, Itàlia va aprovar un decret llei per estimular la transformació dels grans bancs cooperatius (banche popo-
lari) en empreses cotitzades. Aquesta reforma busca modernitzar la governança de la banca, la qual cosa millora els mecanismes 
de gestió del risc i fomenta la consolidació del sector.

Altres reformes de caràcter estructural es van encaminar a agilitar i a millorar l’eficiència dels procediments concursals en règim 
d’insolvència.4 Això no solament accelera la resolució dels actius improductius, sinó que, a més a més, facilita el despalanqueja-
ment del sector privat i garanteix la supervivència de les empreses viables. En aquesta matèria, tots els països perifèrics, llevat de 
Grècia, han fet avanços. Destaca el més recent dut a terme a Espanya, on es va aprovar la Llei de segona oportunitat per a autò-
noms i particulars, que els permet una condonació parcial dels deutes durant processos concursals amb certes condicions.

Totes aquestes mesures de caràcter estructural van encaminades a fomentar models de negoci sostenibles a llarg termini per a 
les entitats bancàries i una evolució de la concessió de crèdit adequada a les necessitats del sector privat. Tot plegat s’emmarca 
dins la unió bancària, mecanisme que, a mitjà termini, hauria de servir per superar la fragmentació financera i per trencar el cercle 
viciós entre risc sobirà i creditici. Perquè això sigui possible, serà necessària la transferència de competències en matèria de super-
visió (mecanisme únic de supervisió) i en la gestió i resolució de futures crisis bancàries (mecanisme únic de resolució). Al seu torn, 
serà necessari avançar cap a un fons de garantia de dipòsits, el tercer pilar de la unió bancària, que garanteixi per igual els dipòsits 
de qualsevol entitat amb independència del país de procedència.

Els resultats de totes les reformes implementades fins avui al 
sector financer es plasmen en les dinàmiques del crèdit banca-
ri dels diferents països. Per bé que, en l’actualitat, el volum de 
préstecs bancaris en aquests països es continua reduint a causa 
del procés de despalanquejament del sector privat, la velocitat 
de la contracció ha anat disminuint en els últims mesos i falta 
poc perquè torni a terreny positiu. En aquest sentit, per tenir 
una visió més real de les dinàmiques subjacents dels préstecs 
bancaris, s’ha d’analitzar l’evolució de les noves operacions. En 
concret, la concessió de préstecs a empreses no financeres va 
créixer a l’agost en relació amb l’any anterior a Espanya, a Itàlia 
i a Irlanda. Pel que fa a les llars, les noves operacions van 
avançar positivament a Espanya, a Itàlia, a Irlanda i a Portugal, 
tot i que, en el cas d’Irlanda, la nova concessió de préstecs a les 
llars per a la compra d’habitatge continua sense recuperar-se.

En conclusió, els països de la perifèria que han implementat 
profundes reformes al sector bancari disposen, en l’actualitat, 
d’unes entitats recapitalitzades i eficients, la qual cosa els permet tenir una major capacitat per concedir crèdit i per donar suport 
a la recuperació econòmica de la regió. És urgent que els països que encara no han iniciat aquest ardu camí reformista, com Grè-
cia, segueixin l’exemple dels seus socis més avançats i que tots continuïn treballant en la reducció de la morositat per restablir de 
manera definitiva la salut del sistema bancari europeu.

Ariadna Vidal Martínez
Departament de Macroeconomia, Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank
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4. La Comissió Europea ha fet recomanacions sobre uns principis comuns en aquesta matèria amb l’objectiu de reduir les diferències entre països.
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