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Els últims mesos han estat testimoni d’un reajustament en els motors del creixement econòmic mundial. El deteriorament 
de les perspectives dels principals països emergents ha estat compensat per la millora als països desenvolupats. Així, espe-
rem que el creixement global se situï en el 3,2% el 2015 i que tendeixi a millorar el 2016 fins a assolir el 3,7%.

Perquè aquests pronòstics es compleixin, és crucial que la desacceleració dels emergents sigui ordenada i no derivi en 
situacions d’inestabilitat financera global. A data d’avui, aquest escenari és improbable. És cert que hi ha diversos elements 
que afecten negativament el món emergent, però, per la seva heterogeneïtat i pel punt de partida de molts d’aquests 
països, que, en general, és molt raonable, no cal esperar que el bloc de països emergents s’endinsi en una etapa perllonga-
da de turbulències.

El cicle de les economies emergents canvia de signe per tres factors fonamentals. El primer és la fase de preus baixos de les 
primeres matèries i, en especial, del petroli. Aquesta és una circumstància que incideix negativament en diversos països en 
desenvolupament, alguns grans, com Rússia, i altres petits, com Veneçuela i Angola, els pressupostos i els comptes exte-
riors dels quals descansen en excés en els ingressos petroliers. No obstant això, les caigudes del preu del petroli són positi-
ves per als països importadors nets de cru, molts dels quals pertanyen al bloc emergent, com la Xina, l’Índia o Turquia, de 
manera que l’efecte net no serà necessàriament advers per al creixement agregat.

Un segon factor negatiu està vinculat al canvi de signe de la política monetària nord-americana. Els anys d’expansió de la 
liquiditat als EUA han comportat un augment important del deute públic i privat en algunes economies emergents. L’inici 
del cicle contractiu de la política monetària nord-americana amenaça amb provocar sortides de capitals i soscavar l’esta  bi-
 li  tat financera i el creixement, en especial als països en què el deute està denominat en moneda estrangera. El risc és aquí, 
però un examen detallat de la situació financera de les diverses economies afectades mostra que els focus potencials de 
tensió són localitzats. De fet, a diferència d’èpoques anteriors de tensions als emergents, molts d’ells disposen ara d’un 
important coixí financer que els permet afrontar amb més garanties el nou escenari.

Finalment, no es pot obviar el factor de la situació interna de les mateixes economies emergents. Serà clau la capacitat que 
tinguin alguns països destacats, com el Brasil, Turquia o la Xina, per reformar els models de creixement, que s’han basat en 
un patró desequilibrat. L’èxit d’aquests països, i, en especial, del gegant asiàtic, en la correcció dels desequilibris macroeconò-
mics serà determinant per al creixement global, però cal no perdre de vista que no són pocs els que afronten la situació 
amb economies sòlides i equilibrades. Entre aquests últims destaquen l’Índia i Mèxic, el qual és previsible que, malgrat patir 
pel descens del preu del petroli, pugui gestionar de forma satisfactòria la desacceleració econòmica. Altres regions emer-
gents importants, com l’Europa central, mostren també una solidesa i un potencial de creixement robusts.

En conclusió, algunes grans economies emergents tancaran l’any en recessió, la qual cosa incidirà negativament en el crei-
xement de l’economia mundial. No obstant això, també són molts els països en desenvolupament que afronten la desacce-
leració amb un ampli marge de maniobra, i, si la Xina és capaç de pilotar amb èxit l’aterratge de la seva economia, res fa 
pensar que la desacceleració actual del món emergent afecti de forma decisiva l’economia global.

Jordi Gual
Economista en cap
30 de setembre de 2015

El risc emergent
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CRONOLOGIA

 2  Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (setembre).
 7 Índex de producció industrial (agost).
15 Comptes financers (2T).
 Consell Europeu.
16  Crèdits, dipòsits i taxa de morositat (agost).
22 Consell de Govern del BCE. 
 Comerç exterior (agost).
 Enquesta de població activa (3T).
27 Comitè de Mercat Obert de la Fed.
 Execució pressupostària de l’Estat (setembre).
29 Avanç de l’IPC (octubre).
 Índex de sentiment econòmic de la zona de l’euro (octubre).
 Avanç del PIB dels EUA (3T).
30 Avanç del PIB (3T).
 Balança de pagaments (agost).

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

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

AGENDA
OCtuBrE 2015 nOvEmBrE 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.

ABril 2015

 7  El tresor espanyol col·loca lletres a sis mesos a tipus d’interès negatiu per primera vegada en la història.

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.
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els prò  xims trimestres, gràcies a l’impuls combinat del 
consum pri  vat i de la inversió. El ritme expansiu no anirà 
acompanyat de gaires problemes d’inflació, ja que els 
preus energè  tics contribuiran decisivament a contenir les 
tensions habituals en les fases madures del cicle. Davant 
aquesta si  tua  ció, malgrat que, atesa la incertesa existent, 
la Fed ha preferit mantenir el tipus de referència al setem-
bre, preveiem que, al desembre, assistirem al primer aug-
ment del tipus d’interès des del llunyà 2004. La zona de 
l’euro, per la seva banda, consolida de forma gradual la 
recuperació. Després d’un primer semestre de creixement 
positiu però moderat, creiem que el segon semestre serà 
una mica més expansiu i que aquesta trajectòria es man-
tindrà el 2016. Així mateix, estimem que el possible impac-
te negatiu de la major incertesa global serà compensat 
pels efectes positius dels recents descensos del cru. També 
fem una lectura favorable dels comicis grecs, que reforcen 
la legitimitat del nou Govern per implementar el progra-
ma de rescat.

El creixement de l’economia espanyola perd una mica 
d’intensitat, però es mantindrà en taxes elevades. El crei-
xement va ser particularment vigorós en el primer semes-
tre, gràcies a factors de suport temporal, com la deprecia-
ció de l’euro, el relaxament de la política fiscal i l’abaratiment 
del petroli. Era d’esperar que, a mesura que l’impacte d’a -
quests suports s’anés moderant, el ritme d’avanç fos una 
mica menys dinàmic. Així ho reflecteix, per exemple, l’in  di -
ca  dor d’activitat de CaixaBank Research. De tota manera, la 
bona evolució d’elements de fons, com la reactivació del 
crè  dit o la recuperació del sector immobiliari (cal esmentar 
aquí el fort augment dels preus en el 2T, superior al pre-
vist), fa preveure que el creixement es mantindrà per da -
munt del 2% a mitjà termini. A més a més, esperem que el 
perfil de desacceleració sigui més suau que el considerat 
abans de l’estiu (revisem a l’alça el creixement esperat el 
2016, del 2,6% al 2,7%), gràcies a l’efecte positiu del nou 
descens del preu del petroli, factor que explica, també, per 
què esperem un escenari d’inflació més baixa. Així i tot, 
atesos alguns esdeveniments recents, els riscos que envol-
ten aquestes previsions estan lleugerament esbiaixats a la 
baixa. En clau interna, la prima de risc d’Espanya ha aug-
mentat des de mitjan juliol i supera ja la d’Itàlia. Atesa 
l’absència de novetats econòmiques de fons, aquest aug-
ment s’atribueix a la incertesa que desperten les cites elec-
torals del tram final del 2015. L’entorn extern també podria 
ser una mica menys ferm, a causa de l’esmentada pèrdua 
d’impuls emergent.

incertesa a les economies emergents, però expansió a 
les avançades. «Una projecció de creixement del 3,3% per 
a enguany ja no és realista. Una projecció del 3,8% per a 
l’a  ny vinent, tampoc. No obstant això, continuarem per 
damunt del llindar del 3%.» Són paraules recents de la di -
rec  tora gerent de l’FMI, Christine Lagarde. El factor clau 
que explica l’empitjorament de les perspectives és, segons 
el seu parer, el menor impuls de les economies emergents. 
Es tracta d’una valoració que, amb les dades macroeconò-
miques més recents a la mà, és compartida per la major 
part dels analistes i que, de tota manera, motiva una 
correcció apreciable de les cotitzacions als mercats emer-
gents. No obstant això, la nostra lectura és que potser s’es-
 ti  gui interpretant la conjuntura actual des d’una òptica 
ex  ces  sivament parcial. En primer lloc, cal recordar que, si 
es compleixen aquestes previsions, l’economia mundial 
haurà encadenat quatre anys consecutius, del 2013 al 
2016, creixent més del 3% anual, un ritme gens menys-
preable. En se  gon lloc, sembla que no es té prou en comp-
te el fet que l’economia mundial és capaç d’absorbir el xoc 
emergent, ja que les economies avançades funcionen bé. 
No fa gaire temps, la gran preocupació era, precisament, la 
falta de to dels països més pròspers. Finalment, és impor-
tant assenyalar la necessitat d’afinar l’anàlisi sobre els 
emergents. D’entrada, una regió important, l’Europa cen-
tral, defuig l’onada d’incertesa, igual que altres països indi-
vidualment rellevants, com Mèxic i l’Índia. En general, el 
patró que s’observa en aquests casos combina uns qua-
dres macroeconòmics sanejats, un bon to de la demanda 
interna i, en el cas de Mèxic i de l’Europa emergent, uns 
vincles es  trets amb economies avançades. Elimina això els 
dubtes sobre els emergents? No, perquè es manté la 
preocupació sobre l’autèntic estat de forma del més sistè-
mic de tots, la Xina, i sobre la situació d’altres, com Rússia i 
el Brasil, que em  pitjoren de forma relativament ràpida. 
Preocupa també la situació de l’Amèrica Llatina i de les 
economies d’Àsia més connectades amb la Xina. En els dos 
casos, la forma que tingui la Xina de capejar el temporal 
determinarà molt les seves trajectòries futures. La nostra 
valoració és que el gegant asiàtic disposa de prou marge 
de maniobra per pal·liar l’etapa de feblesa mitjançant la 
política econòmica, però haurà d’afinar millor les seves 
intervencions que en el passat recent.

Els EuA i Europa, cadascun al seu ritme, aguanten el ti -
pus. Els EUA es continuen beneficiant d’una dinàmica de 
creixement positiva. El creixement registrat en el 2T, del 
2,7% in  teranual, es mantindrà sense gaires oscil·lacions en 

L’economia mundial resisteix l’envestida emergent
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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 3,2 3,7 3,2 3,2 3,2 3,3 3,7 3,7

Països desenvolupats 0,9 1,6 2,1 2,2 1,8 2,1 2,1 2,3 2,3 2,2

Estats Units 1,5 2,4 2,7 2,7 2,9 2,7 2,6 2,9 3,1 2,8

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 1,8 1,9 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 –1,2 1,4 3,1 2,7 2,7 3,1 3,4 3,4 3,1 2,7

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

Regne Unit 1,7 3,0 2,5 2,3 2,9 2,6 2,5 2,2 2,4 2,3

Països emergents 6,2 5,8 5,0 5,6 5,1 5,0 4,9 5,0 5,5 5,7

Xina 7,7 7,3 6,7 6,5 7,0 7,0 6,6 6,4 6,7 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 5,1 5,9 4,7 4,7 5,3 5,7 5,7 5,8

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

INFLACIó

Mundial 1 3,7 3,3 3,1 3,5 2,6 3,1 3,1 3,4 3,7 3,6

Països desenvolupats 1,4 1,3 0,3 1,6 0,1 0,1 0,1 0,8 1,7 1,5

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

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

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

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

Itàlia 1,3 0,2 0,3 1,3 –0,1 0,1 0,3 0,8 1,3 1,1

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

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

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

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

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

Índia 10,1 7,2 5,2 6,2 5,3 5,1 4,1 6,4 7,7 6,9

Indonèsia 6,4 6,4 6,4 5,1 6,5 7,1 7,1 4,9 4,8 5,2

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

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

Xile 2,1 4,4 4,1 3,3 4,4 4,2 4,1 3,9 3,8 3,3

Rússia 6,8 7,8 15,0 6,6 16,2 15,8 15,3 12,5 8,0 7,0

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

Polònia 1,2 0,2 –0,4 1,7 –1,2 –0,8 –0,2 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. 

  Previsions



5  preVisioNs

octubre 2015

10

Economia espanyola

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

Agregats macroeconòmics

Consum de les llars –2,3 2,4 3,5 2,5 3,5 3,5 3,6 3,2 3,2 2,6

Consum de les AP –2,9 0,1 1,3 0,2 0,2 1,0 1,4 2,7 0,5 0,6

Formació bruta de capital fix –3,7 3,4 5,9 4,3 6,1 6,1 6,0 5,5 5,1 4,1

Béns d’equipament 5,6 12,3 8,7 5,3 9,6 9,2 8,4 7,8 7,4 5,0

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

Demanda nacional (contr. Δ PIB) –2,7 2,2 3,3 2,3 3,1 3,3 3,3 3,5 3,1 2,4

Exportació de béns i serveis 4,3 4,2 4,8 6,0 5,0 6,0 3,4 4,9 5,9 5,9

Importació de béns i serveis –0,4 7,7 5,8 5,3 7,0 7,2 3,5 5,5 6,3 5,2

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

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 22,4 20,8 23,8 22,4 21,6 21,7 22,0 20,7

Índex de preus de consum 1,4 –0,2 –0,4 1,3 –1,0 –0,3 –0,4 0,1 1,3 0,8

Costos laborals unitaris –0,4 –0,4 0,5 1,6 1,0 –0,1 0,1 0,9 0,3 1,8

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

Cap. o nec. financ. resta món (acum., % PIB) 1 2,0 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 0,00 0,02 0,05 –0,01 –0,03 –0,02 –0,01 0,01

Euríbor 12 mesos 0,54 0,48 0,19 0,28 0,26 0,17 0,16 0,17 0,19 0,23

Deute públic a 2 anys (Alemanya) 0,13 0,05 –0,21 0,02 –0,18 –0,22 –0,24 –0,20 –0,13 –0,03

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 1,62 1,23 0,64 1,48 0,35 0,53 0,69 1,00 1,22 1,39

TIPUS DE CANVI

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

¥/€ 129,65 140,42 134,91 129,69 134,30 134,25 135,83 135,24 133,58 128,79

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

PETROLI

Brent ($/barril) 108,47 99,45 56,19 63,59 55,19 63,43 51,36 54,75 60,89 63,60

Brent (€/barril) 81,68 74,54 50,87 61,38 49,07 57,64 46,00 50,80 58,37 62,15

Nota: 1. Acumulat de quatre trimestres.

  Previsions
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CONJUNTURA • La incertesa, 
protagonista de l’escena  
financera global

la persistència dels dubtes sobre l’economia mundial per-
llonga la correcció més enllà de l’estiu. Les turbulències als 
mercats internacionals desencadenades a l’agost arran de la 
desacceleració a la Xina i de la devaluació del iuan no s’han es -
vaït amb l’arribada de la tardor. Els dubtes sobre el creixement 
global es van incrementar davant la decisió de la Reserva Fede-
ral (Fed) d’ajornar el començament de la normalització dels 
tipus d’interès. Paradoxalment, la cautela adoptada per la insti-
tució va intensificar els temors a un alentiment sobtat de l’e  co -
no  mia mundial. D’altra banda, el feble pols de l’activitat del bloc 
emergent, principalment de la Xina i del Brasil, no ha contribuït 
a reforçar l’optimisme entre els inversors. A més a més, els se -
vers correctius observats en sectors com l’automobilístic i el mi -
ne  ro-energètic són un factor afegit a la inestabilitat generalit-
zada dels mercats.

mentrestant, a la zona de l’euro, els actius de risc han mos-
trat més resistència, arran de les sorpreses positives dels indi-
cadors de conjuntura i dels missatges acomodaticis procedents 
del BCE. Tot i que la fragilitat de l’entorn global persistirà a curt 
termini, la incidència de les forces que justifiquen la dinàmica 
de risk-off tendirà a revertir. La constatació, més aviat que tard, 
que l’economia mundial no s’encamina cap a una fase de desac-
celeració intensa ha de ser el revulsiu necessari. En paral·lel, 
l’ini  ci del cicle alcista dels tipus d’interès als EUA tancarà un dels 
principals focus d’incertesa dels últims anys, més enllà del de -
sa  fiament que planteja.

la Fed es mostra cauta davant les condicions de l’entorn 
exterior i opta per esperar. L’expectació sobre si la Fed iniciaria 
o no la primera pujada del tipus oficial en nou anys era elevada. 
Finalment, els dirigents de l’autoritat monetària van decidir es -
perar, a causa, en gran part, dels senyals de feblesa de l’eco  no -
mia xinesa i de les tensions estivals als mercats financers. A més 
a més, les previsions de creixement i d’inflació van ser revi  sa  des 
lleugerament a la baixa, igual que el nivell previst del ti  pus fed 
funds. Així, doncs, la cautela mostrada per la institució i el fet 
que, en la seva decisió, s’hagi ponderat de forma significativa el 
factor exterior, en contraposició amb el tarannà tradicional de 
l’en  titat, van fer saltar les alarmes sobre un deteriorament pro-
fund del creixement mundial. Aquesta circumstància s’ha re -
flectit en un nou retard de l’expectativa de la primera pujada 
del fed funds, prevista ara per al mes de març. Així i tot, la bona 
evolució de l’economia nord-americana ens porta a mantenir el 
nostre escenari central sense canvis en relació amb el mes pas-
sat: inici de les pujades al desembre i elevada gradualitat dels 
increments de llavors ençà.

El càstig als països emergents amb fonaments econòmics fe -
bles s’intensifica. La feblesa de les primeres matèries, un en -
torn exterior menys favorable (normalització per part de la 
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Fed) i la desacceleració de l’economia xinesa formen una com-
binació molt nociva per al funcionament dels actius emer-
gents, en especial als països amb desequilibris interns impor-
tants, com Turquia i el Brasil. En aquest últim cas, l’empitjorament 
de les perspectives macroeconòmiques, la dificultat per con-
trolar el desequilibri de les finances públiques i la inestabilitat 
política han empès l’agència de qualificació S&P a reduir el 
ràting sobirà fins a BB+ (que comporta la pèrdua de l’estatus de 
grau d’in  ver  sió del deute brasiler). A més del Brasil i de Turquia, 
altres països que es troben en una situació complexa són Rús-
sia, Sud-àfrica i Malàisia. Malgrat que les diferències entre les 
economies del bloc emergent són notables (l’Índia n’és un clar 
exemple), l’a  pe  tèn  cia inversora pels actius emergents es conti-
nua retraient. La de  preciació de divises com el real brasiler, la 
lira turca o el ringgit malai i la continuïtat del repunt dels res-
pectius spreads so  bi  rans en les últimes setmanes posen de 
manifest aquesta circumstància. Des d’un punt de vista de 
fonaments i a llarg termini, les va  loracions de les borses emer-
gents i el seu deute privat se si  tuen en nivells raonablement 
atractius. No obstant això, l’ab  sèn  cia de catalitzadors positius a 
curt termini contribuirà a mantenir les cotitzacions d’aquests 
actius en cotes deprimides.

Després dels esdeveniments estivals, el BCE centra l’atenció 
en el reforç del seu discurs acomodatici. En la reunió del se -
tembre, el Consell de Govern del BCE va mostrar la determina-
ció d’utilitzar totes les eines al seu abast per neutralitzar els 
eventuals riscos procedents de la desacceleració de l’economia 
xinesa i de la volatilitat dels mercats. En concret, Mario Draghi 
va fer un èmfasi especial en la possibilitat d’introduir ajusta-
ments en el programa de compra de bons de l’entitat (QE) si fos 
necessari. De fet, el president del BCE va anunciar que augmen-
taria del 25% al 33% el límit que poden adquirir els bancs cen-
trals d’un únic bo. El to contundent de Draghi va estar justificat 
per la revisió a la baixa de les previsions trimestrals de creixe-
ment i d’inflació de la institució. En aquest sentit, el mandatari 
europeu va assenyalar que els riscos sobre el quadre macro -
econòmic de la regió continuen esbiaixats a la baixa, en parti-
cular en el cas de la inflació, a causa de l’enfonsament del petro-
li. Així i tot, a dia d’avui, sembla poc probable que el BCE opti 
per incrementar de forma significativa l’escala i l’abast de les 
se  ves mesures expansives.

Els treasuries fluctuen al compàs dels missatges de la Fed. Els 
rendiments del deute públic nord-americà van tenir un com-
portament volàtil abans i després de la reunió del Comitè Fede-
ral de Mercat Obert del 17 de setembre. En el còmput mensual, 
tota la corba de bons ha baixat com a reflex d’aquest nou esce-
nari, i els rendiments a 10 i a dos anys s’han reduït fins al 2,11% 
i el 0,68%, respectivament. La volatilitat també ha estat prota-
gonista: va mostrar repunts importants en els dies previs a la 
reunió i es va estabilitzar després en el tram final del mes en 
nivells similars als del començament de l’any.

El deute perifèric europeu segueix el nord-americà i recela 
de la situació de l’economia mundial. El deute sobirà europeu 
ha travessat un mes relativament més tranquil que el seu ho -
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mòleg nord-americà, tot i que ha experimentat un repunt simi-
lar en els rendiments, previ a la decisió de la Fed. Des d’una 
perspectiva més àmplia, els bons sobirans europeus també han 
estat víctimes de la volatilitat generada per la incertesa sobre el 
creixement global. No obstant això, el missatge del BCE sobre 
una possible ampliació del programa de compra de bons va 
contribuir a estabilitzar les yields sobiranes de la regió. D’altra 
banda, la prima de risc espanyola s’ha continuat distanciant en 
sentit ascendent de la italiana, la qual cosa possiblement reflec-
teix el major risc polític percebut pels inversors.

Continua el particular viacrucis de les borses internacionals. 
Els mercats d’accions desenvolupats han patit els efectes de la 
incertesa sobre el creixement mundial arran de la decisió de la 
Fed d’ajornar la primera pujada del tipus oficial. Des de l’inici 
del mes, els parquets nord-americà, europeu i britànic havien 
aconseguit apuntar-se guanys del 4,2%, del 2,3% i de l’1%, res-
pectivament, abans de la decisió de la Fed. Però la reversió 
d’aquesta tendència durant la segona meitat del mes ha acabat 
arrossegant la majoria d’índexs desenvolupats. Aquests esde-
veniments han relegat a un segon pla el flux positiu de notícies 
sobre l’activitat empresarial a Europa, on les perspectives es 
continuen mostrant més favorables que als EUA. 

El càstig ha estat particularment sever en els sectors cíclics. 
En concret, els sectors automobilístic i minero-energètic han 
estat observats amb lupa aquest mes. El primer s’ha vist arros-
segat a la baixa per les notícies sobre la manipulació de les 
emissions contaminants. Malgrat que, al principi, aquesta cir-
cumstància afectava la companyia implicada, els seus efectes 
s’han acabat estenent a la resta del sector automobilístic. En el 
cas del sector energètic, la correcció dels últims mesos s’ha 
intensificat arran de l’enfonsament de les accions d’una de les 
principals indústries del sector miner. Aquests dos desenvolu-
paments s’han produït en un moment poc propici per als mer-
cats de renda variable. No sembla que el recel dels inversors a 
l’hora de prendre posicions en aquesta classe d’actiu hagi de 
disminuir a curt termini, sobretot si tenim en compte les febles 
perspectives de beneficis corporatius als EUA.

El mercat de divises, a la mercè de la pujada de tipus i de la 
fe  blesa de les economies emergents. L’euro s’ha mantingut 
lleugerament per damunt dels 1,10 dòlars, el límit inferior de 
l’in  terval de cotització prevalent de l’últim any. No obstant 
això, esperem que la divisa europea es continuï afeblint a 
mesura que s’albirin amb més claredat els moviments de la 
Fed. Entre les monedes de l’àrea emergent, els països exporta-
dors de primeres matèries, com el Brasil, Mèxic, Turquia i Sud-
àfrica, s’han vist particularment afectats per la feblesa del preu 
d’aquests béns.
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El 2005, el llavors president de la Reserva Federal (Fed), Alan 
Greenspan, va titllar d’enigmàtic el comportament dels ti -
pus d’interès a llarg termini durant el període d’enduriment 
de la política monetària en curs. Les xifres van ser elo-
qüents: entre el juny del 2004 i el juliol del 2006, la Fed va 
incrementar el tipus rector en 4 p. p. per fer més restricti-
ves les condicions financeres i neutralitzar el risc de so  bre-
 escalfament de l’economia. Però el tipus del deute sobirà 
a 10 anys amb prou feines va augmentar 0,3 punts, de ma -
ne  ra que un dels principals canals de transmissió de la  
ma    nio  bra de frenada va quedar neutralitzat. La possible 
rea  parició d’aquest fenomen, batejat com «enigma de 
Greenspan» (Greenspan’s conundrum), ha guanyat prota-
gonisme da  vant l’imminent inici de la normalització dels 
tipus d’in  te  rès oficials als EUA. 

Conceptualment, el tipus d’interès a llarg termini, diguem 
a 10 anys (TLT), té tres components. Primer, el tipus real a 
curt termini esperat pels agents com a mitjana per als 
pròxims 10 anys (TRCTE). Segon, les expectatives d’inflació 
a llarg termini, a 10 anys, d’aquests agents (EILT). I tercer, la 
prima de risc temporal exigida per invertir en bons de ven-
ciment llunyà en comptes de fer-ho en bons a curt termini 
amb renovacions successives (PRT). Quan el banc central 
modifica el tipus oficial a curt termini (o comunica la seva 
estratègia i els seus plans de política monetària), cadascun 
d’aquests tres components és susceptible de moure’s a 
l’alça o a la baixa, sota la influència també, evidentment, 
d’altres forces o xocs. En els processos d’enduriment mone-
tari de la Fed el 1988, el 1994 i el 1999, el TLT va evolucionar 
a l’alça amb nitidesa, empès tant pel TRCTE (perquè els 
agents van assumir el missatge que la Fed pretenia i podia 
mantenir un nivell més alt per al tipus a curt termini) com 
per la PRT (davant una major incertesa sobre el nivell i la 
volatilitat dels tipus a curt termini en el futur). El compo-
nent EILT s’hauria orientat a la baixa (atesa una Fed com-
promesa amb la lluita contra la inflació), però amb menys 
influència, a causa del mateix ancoratge d’expectatives 
derivat de l’establiment d’objectius creïbles d’inflació.

La fase d’enduriment monetari del 2004 va truncar la pau-
ta de les anteriors. Malgrat les ràpides pujades del tipus 
oficial, el TLT gairebé no es va moure. Diversos estudis han 
mostrat que el component discordant amb els cicles pre-
vis va ser la PRT, que, en aquesta ocasió, va baixar sensible-
ment (de l’ordre d’1 p. p.) i va contrarestar la pujada que, 
ajustant-se al guió, va experimentar el TRCTE (mentre que 
les EILT es mantenien estables). L’enigma de Greenspan va 
ser, per tant, l’enigma de la prima temporal, una variable 
d’importància creixent quan s’intensifiquen les imperfec-
cions del mercat (els límits a l’arbitratge entre terminis). 
Les forces fonamentals que expliquen aquella caiguda de 
la prima temporal són, ara, ben conegudes: excés d’estalvi 

global, acumulació de reserves per part dels bancs cen-
trals de nombrosos països, recerca d’actius segurs i, fruit 
de tot això, forta demanda de bons a llarg termini del Tre-
sor dels EUA (treasuries), que no es va traslladar als termi-
nis més curts.

Deu anys després, una bona part d’aquests factors de ti -
pus estructural encara són vigents, la qual cosa convida a 
pensar que tendiran a contrarestar la pressió a l’alça sobre 
el TLT que exerciran les forces del cicle econòmic i mone-
tari. La reducció gradual de la taxa de creixement poten-
cial de l’economia nord-americana, la persistència de l’a -
bun  dància global d’estalvi, la demografia i l’envelliment 
de la població als països avançats, i l’escassetat d’actius 
con    siderats segurs continuaran limitant l’abast de les 
even    tuals alces del TLT, a través de pressions a la baixa 
sobre el TRCTE i la PRT. Sembla que el pronòstic dels 
agents del mercat de treasuries va en aquesta línia, atès 
l’escenari implícit en la corba de tipus actual, segons el 
qual el TLT mostrarà alces d’escassa envergadura en els 
pròxims anys, malgrat les actuacions de la Fed, i la corba 
del deute s’a  pla  narà de forma considerable. No obstant 
això, aquesta visió del mercat sobre l’evolució del TLT 
omet dos elements crucials. Primer, l’EILT que avui tenen 
els inversors en bons és mínima, i aquesta percepció pot 
revertir de for  ma abrupta davant eventuals sorpreses a 
l’alça en els indicadors dels preus i dels salaris, la qual cosa 
desencadenaria repunts sobtats del TLT. Se  gon, la dispo-
nibilitat de la Fed per vendre els 4 bilions de dòlars de 
bons que té en cartera, circumstància que podria incre-
mentar notablement la PRT. En aquest sentit, destacats 
membres de la Fed han advertit en diverses ocasions que 
l’entitat adoptarà una estratègia de normalització més 
agressiva si el TLT no evoluciona a l’alça. És a dir, sembla 
poc probable que assistim, en el futur, a un «enigma de 
Yellen».

FOCUS • L’enigma de Greenspan deu anys després
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L’estratègia d’inversió risk parity (paritat risc) ha acaparat 
una gran atenció recentment, ja que ha estat responsabi-
litzada de la inusual volatilitat dels mercats, tant en les 
vendes de deute com a la borsa xinesa. Aquesta estratègia 
és abanderada per Bridgewater i per AQR Capital, dos dels 
principals fons del món, i pretén aconseguir rendiments 
similars als de la renda variable, però mitjançant un perfil 
de risc més semblant al de la renda fixa, amb un horitzó a 
llarg termini i en qualsevol entorn financer.

Per fer-ho, l’estratègia assigna el pes de cada actiu en car-
tera per aconseguir la màxima diversificació de risc, en 
comptes del repartiment tradicional, que optimitza el 
binomi rendiment-risc. Així, la contribució de cada actiu a 
la volatilitat (el risc) total de la cartera és, precisament, la 
mateixa, la qual cosa comporta que el pes de la renda 
variable és significativament menor al de la renda fixa. 
Tanmateix, per impedir que això llasti el rendiment total 
de la cartera, es recorre al palanquejament. Com succeeix 
amb altres estratègies, el risc associat a aquest endeuta-
ment es reflecteix en el risc total de la cartera. Però, en 
te  nir un pes en renda fixa superior al d’altres estils d’in  ver-
 sió, l’augment total del risc és menor gràcies a una diversi-
ficació millor. En qualsevol cas, aquest palanquejament no 
se situa, de mitjana, per damunt del palanquejament de la 
resta de la indústria. De fet, la paritat risc necessita menys 
pa  lanquejament per aconseguir la mateixa rendibilitat ajus-
 tada per risc que altres estratègies menys diversificades.

El seu historial de resultats és superior al d’altres estratè-
gies. Russell Investments i el CFA Institute mostren que, 
per a horitzons d’inversió a mitjà i a llarg termini, la paritat 
risc va obtenir rendiments clarament superiors al tradicio-
nal 60/40 (60% de renda variable, 40% de renda fixa) o a 
l’estratègia d’assignar pesos per capitalització. El volum 
d’actius gestionats per fons de paritat risc ha augmentat 
de manera considerable i ha assolit, en l’actualitat, els 1,4 
bi  lions de dòlars, un cop inclòs el valor del palanquejament 
(segons J. P. Morgan). Malgrat que cada vegada més inver-
sors (també institucionals) adopten aquesta pràctica, és 
important matisar que, el 2013, representa, només, el 3,26% 
del total dels actius de risc al mercat, mentre que la indús-
tria dels ETF (exchange-traded funds) representa uns 3 bi -
lions de dòlars, el 6% del total d’actius de risc.

Així i tot, les crítiques apunten que aquestes xifres poden 
subestimar la importància real de la paritat risc. Argumen-
ten que el seu estil de recomposició de cartera, amb regles 
automàtiques que preserven la contribució equitativa al 
risc total, pot generar ordres de venda a alta velocitat amb 
efectes de retroalimentació. D’aquesta manera, li atribuei-
xen la responsabilitat tant de la volatilitat als mercats de 
deute alemany i nord-americà del maig passat com de 
l’excessiva correcció de la renda variable global d’aquest 

estiu. No obstant això, anàlisis recents de J. P. Morgan han 
mostrat que la magnitud de les posicions en borsa dels 
fons paritat risc és, per construcció de cartera, de quantia 
molt limitada i que només es va reduir lleugerament du -
rant aquells episodis. Van ser altres fons de gestió més ac -
tiva els que van dur a terme el reposicionament més im -
portant.

Als arguments ja considerats, cal afegir que, en molts es -
ce  naris, les ordres de venda serien, probablement, les ma -
teixes que donarien els fons de gestió activa, i caldria tenir 
la capacitat de quantificar la contribució a la inestabilitat 
financera dels uns i dels altres. En qualsevol cas, no sembla 
que la dimensió de les exposicions de la paritat risc (fins i 
tot amb palanquejament) sigui suficient per causar impac-
tes de magnitud. A més a més, la seva recomposició de 
car  tera respon a objectius a llarg termini, més que a movi-
ments a curt termini. Finalment, es tracta d’una estratègia 
passiva, que busca ser eficient en l’exposició al mercat i 
que, per tant, necessita limitar la freqüència de reposicio-
nament per contenir els costos de transacció.

L’atenció se centra ara en la propera pujada de tipus de la 
Fed, que podria ser la prova de foc per als fons paritat risc 
i podria determinar-ne el paper en l’estabilitat financera 
global: amb una gran exposició en renda fixa, un escenari 
de normalització monetària podria reduir de manera sig-
nificativa la valoració de la cartera de deute i afectar-ne la 
vo  latilitat. Això provocaria les corresponents ordres de 
venda, amb l’ingredient afegit d’una menor liquiditat al 
mer  cat de bons, la qual cosa aportaria el marc en què ob -
servar fins a quin punt es podria generar volatilitat.

FOCUS • L’estratègia risk parity i l’estabilitat financera

Estratègia 60/40 *
 (%)

Distribució de la inversió Contribució al risc

 

60%
40%

89,4%

10,6%

Estratègia paritat risc
(%)

Contribució al riscDistribució de la inversió

 

26,47%

73,53%
50% 50%

Nota: * 60% en accions, 40% en bons.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Kazemi, H. (2012), «An Introduction to  
Risk Parity», Alternative Investment Analyst Review, 1.
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Tipus d’interès (%)

30-set 31-ago 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 –0,04 –0,03 –1 –11,8 –12,3

Euríbor 12 mesos 0,14 0,16 –2 –18,5 –19,8

Deute públic a 1 any (Alemanya) –0,27 –0,23 –4 –20,6 –21,1

Deute públic a 2 anys (Alemanya) –0,25 –0,20 –5 –15,2 –16,8

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 0,59 0,80 –21 4,9 –35,7

Deute públic a 10 anys (Espanya) 1,89 2,11 –22 27,9 –25,0

Diferencial de deute públic a 10 anys (p. b.) 1 131 131 –1 23,5 11,2

EUA

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

Líbor 3 mesos 0,33 0,33 0 7,4 9,5

Líbor 12 mesos 0,85 0,84 1 22,1 27,1

Deute públic a 1 any 0,31 0,38 –7 9,7 21,4

Deute públic a 2 anys 0,63 0,74 –11 –3,5 6,3

Deute públic a 10 anys 2,04 2,22 –18 –13,1 –44,9

Spreads de deute corporatiu (p. b.)

30-set 31-ago Variació mensual  
(p. b.)

Variació acum.  
el 2015 (p. b.)

Variació interanual 
(p. b.)

Itraxx Corporatiu 91 71 20 28,1 28,4

Itraxx Financer Sènior 96 81 15 28,3 32,1

Itraxx Financer Subordinat 194 163 31 45,3 102,0

Tipus de canvi

30-set 31-ago Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2015 (%)

Variació interanual  
(%)

$/€ 1,118 1,121 –0,3 –7,6 –11,5

¥/€ 133,990 135,900 –1,4 –7,5 –3,2

£/€ 0,739 0,731 1,1 –4,9 –5,2

¥/$ 119,880 121,230 –1,1 0,1 9,3

Primeres matèries 

30-set 31-ago Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2015 (%)

Variació interanual  
(%)

Índex CRB de primeres matèries 403,1 406,3 –0,8 –7,9 –14,8

Brent ($/barril) 47,1 51,3 –8,1 –15,5 –49,4

Or ($/unça) 1.115,1 1.134,8 –1,7 –5,9 –7,7

Renda variable

30-set 31-ago Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2015 (%)

Variació interanual  
(%)

S&P 500 (EUA) 1.920,0 1.972,2 –2,6 –6,7 –2,6

Eurostoxx 50 (zona de l’euro) 3.100,7 3.269,6 –5,2 –1,5 –3,9

Ibex 35 (Espanya) 9.559,9 10.259,0 –6,8 –7,0 –11,7

Nikkei 225 (Japó) 17.388,2 18.890,5 –8,0 6,7 7,5

MSCI emergents 792,1 818,7 –3,3 –17,2 –21,2

Nasdaq (EUA) 4.620,2 4.776,5 –3,3 –2,4 2,8

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

PRINCIPALS INDICADORS
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CONJUNTURA • Incertesa  
a les economies emergents, 
expansió a les avançades

l’economia mundial va camí de créixer el 3,2% el 2015. Quan 
falten tres mesos per tancar el 2015, es confirma que el crei -
xement serà una mica inferior en aquest exercici a l’experimen  tat 
el 2014 i que se situa notablement per sota de les expecta  ti   ves 
considerades al desembre del 2014. El factor principal que expli-
ca aquest comportament és l’empitjorament progressiu de les 
perspectives de les economies emergents. Aquesta di  cotomia 
entre unes economies avançades que s’acceleren i uns emer-
gents que perden tracció ha tendit a ampliar-se du  rant l’estiu.

EMERGENTS

Sensible empitjorament de les perspectives dels emergents, 
en especial de la Xina. En els últims mesos, la incertesa sobre 
l’evolució de les economies emergents s’ha incrementat. Si, a la 
pri  mavera, el centre d’atenció era una sèrie limitada d’eco  no -
mies considerades problemàtiques, com Rússia, el Brasil, Tur-
quia o Sud-àfrica, la preocupació ara s’ha estès a la Xina. Tenint 
en compte la importància del país i els seus significatius vincles 
globals, la qüestió s’explora detalladament al Focus «Xina: tor-
nen els dubtes». Reconeixem que els riscos d’un aterratge brusc 
de l’economia asiàtica han augmentat. A di  fe  rèn  cia, però, d’al -
tres analistes que posen el focus d’atenció en l’a  lentiment ex -
cessiu d’alguns indicadors d’activitat, la nostra preo  cupació s’ha 
incrementat davant les recents i confuses ac  tua  cions del Go -
vern del país. Els esdeveniments de l’estiu han po  sat en relleu la 
dificultat a la qual s’enfronta l’Executiu en  tre afavorir una eco-
nomia amb més protagonisme de les forces del mercat, amb 
clars beneficis a llarg termini, i el costum d’intervenir amb con-
tundència da  vant qualsevol signe de desacceleració.

Dos emergents amb problemes propis: rússia i el Brasil. Mal-
grat que fa mesos que les dues economies registren una pèrdua 
notable d’activitat i una acumulació de dificultats polítiques (de 
caràcter geopolític a Rússia, de política interna al Bra    sil), en els 
últims mesos, la situació s’ha erosionat encara més. En el cas 
rus, a més de l’empitjorament de la recessió (re  cordem que el 
PIB va caure el 4,6% interanual en el 2T, enfront del descens del 
2,2% del 1T), preocupa l’escalada de la inflació, que s’ha situat 
en el 15,8% interanual a l’agost, arran d’una de  pre  ciació del ru -
ble del 40% en l’últim any. Els indicadors sug  gerei  xen que les 
dues tendències (feblesa de l’activitat i fortes tensions inflacio-
nistes) es mantindran en el 3T sense gaires pal·liatius.

El Brasil acumula massa fronts oberts. D’una banda, la reces-
sió s’agreuja (el PIB va caure el 2,6% interanual en el 2T, enfront 
del descens de l’1,9% del 1T). De l’altra, els desequilibris ma  cro-
 econòmics no es corregeixen: la inflació es va enfilar fins al 
9,5% interanual a l’agost i el dèficit corrent va pujar fins al 4,3% 
del PIB en el 2T. Finalment, la desafecció política al país no 
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Previsions del creixement del PIB per regions
(%)

Previsió 2015 Previsió 2016 

Des. 2014 Actual Actual

món 3,9 3,2 3,7

Principals economies emergents
Rússia, Xina, Índia, Brasil, Mèxic, 
Polònia i Turquia

5,4 4,7 4,7

Principals economies avançades
EUA, Japó, Regne Unit i zona  
de l’euro 

2,1 1,9 2,1

Font: CaixaBank Research.
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remet, i, en aquest context, la política econòmica afronta fortes 
exigències. Mentre el banc central tracta de contenir l’espiral 
inflacionista mitjançant un augment agressiu del tipus d’interès 
(que ha passat de l’11,0% al 14,25% en un any), el Govern inten-
ta reconduir la política fiscal excessivament laxa dels últims 
anys mitjan  çant un ajust fiscal ambiciós, però de compliment 
in  cert a causa de l’empitjorament econòmic. La necessitat d’es-
 co  metre un nou ajust el 2016, ja anunciat, toparà probable-
ment amb la dificultat d’implementar-se en un context recessiu 
i amb la necessitat de dis  posar de l’aprovació del Congrés (una 
condició que no es pot donar per descomptada). Precisament, 
aquestes dificultats d’implementació de la política fiscal han 
estat esgrimides per l’a  gèn  cia de rating S&P per situar la quali-
ficació creditícia per sota del grau d’inversió per primera vega-
da des del 2008.

l’Amèrica llatina i l’Àsia oriental, regions emergents sota es -
crutini. Malgrat que una part dels problemes del Brasil són 
idiosincràtics, l’impacte negatiu de la caiguda dels preus de les 
seves primeres matèries, per la feblesa de la demanda d’altres 
emergents (en especial, de la Xina), és compartit per una gran 
part dels països de l’Amèrica Llatina. L’excepció és Mèxic, que 
compensa el descens dels preus internacionals del petroli amb 
la seva estreta vinculació amb els EUA, un país que circula per 
una via clara d’expansió. Tot i que amb una intensitat menor, les 
perspectives d’Àsia també s’ajusten a la baixa. En aquesta regió, 
l’excepció és l’Índia, que es manté en la zona de creixement del 
7%. Així i tot, fins i tot en aquest cas, el banc central ha optat per 
aprofitar la inflació continguda i rebaixar inesperadament el 
tipus de referència, del 7,25% al 6,75%, al setembre.

ESTATS UNITS

Es confirma el fort creixement dels EuA en el 2t. Segons l’úl -
ti  ma revisió del PIB realitzada pel Bureau of Economic Analysis, 
l’economia nord-americana va avançar l’1,0% intertrimestral en 
el 2T (el 2,7% interanual), una acceleració notable en relació 
amb el ritme del 1T (el 0,2% intertrimestral). Atès que l’any va 
començar de forma atípicament feble per causa de factors pun-
tuals com el mal temps i la vaga portuària, més enllà de l’«efecte 
rebot» que es pot esperar en el 2T, cal preguntar-se quines són 
les tendències de fons de l’economia nord-americana. Si consi-
derem les xifres d’avanç interanual, que registren millor aques-
tes tendències, es constata que el component clau de la recu -
pe  ra  ció és el consum privat, que acumula quatre trimestres 
con  secutius creixent a la zona del 3,0%-3,3% interanual. A aquest 
element central, s’hi ha sumat la clara recuperació de la inversió 
residencial. En canvi, la dinàmica subjacent de la inversió no re -
sidencial és de desacceleració, i el sector exterior resta una mica 
més de creixement en els últims trimestres.

El consum continuarà sent el puntal de l’expansió. Partint 
d’a  questes tendències, què cal esperar de cara als pròxims tri-
mestres? El nostre escenari central manté com a factor essen-
cial el dinamisme del consum, ja que els principals factors que 
expliquen les decisions de despesa de les llars estan ben ali-
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neats. En particular, el consum té el suport de la triple conjun-
ció d’una forta creació d’ocupació (des del gener, amb l’excepció 
de la dada de l’agost, una mica més feble, cada mes s’han creat, 
de mitjana, 212.000 llocs de treball), unes condicions finance-
res molt acomodatícies i l’absència de tensions inflacionistes 
(l’IPC va avançar un mínim 0,2% interanual a l’agost). Ara com 
ara, els indicadors coneguts de consum del 3T (en particular, la 
confiança del consumidor) avalen que el consum continuarà 
sent fort.

la inversió es mostrarà més alegre. Les perspectives de la in -
versió residencial són clarament expansives. Preveiem que la 
tò  nica de recuperació, ja albirada, tindrà un recorregut clar per 
davant, com apunten alguns indicadors anticipats, com els ha -
bitatges iniciats. Creiem que, fins i tot, la inversió no residen-
cial millorarà en els pròxims trimestres, perquè l’afebliment 
actual és degut, en part, a la forta acumulació prèvia (i, per 
tant, és un fac  tor que perdrà importància amb el temps). Així 
mateix, altres factors de suport de fons continuaran sent favo-
rables: un nivell de beneficis alt (malgrat que es veurà parcial-
ment afectat per l’im   pacte de la revaloració del dòlar), unes 
bones perspectives de la demanda i unes condicions finance-
res favorables. Precisament, en aquest últim àmbit, cal esmen-
tar que la Fed ha optat per mantenir sense canvis el tipus de 
referència i ha suggerit que l’augment, el primer des del 2004, 
tin  drà lloc abans que acabi l’any (calendari que coincideix amb 
el nostre escenari, que preveu una pujada al desembre, amb 
efectes al gener).

JAPó

El Japó accelerarà el pas en els pròxims mesos. Després d’un 
primer semestre una mica pitjor del que s’esperava, les previ-
sions apunten a una segona meitat d’any amb un creixement 
més robust. Un factor clau en aquest escenari és l’expectativa 
d’un pols del consum privat una mica més viu, esperonat pel 
ma    jor poder adquisitiu que genera la caiguda de la inflació a 
conseqüència de l’evolució dels preus energètics. Malgrat 
aquest efecte positiu de la contenció inflacionista, és important 
recordar que aquesta contenció complica els objectius de la 
po lítica econòmica d’accelerar el creixement nominal. Així 
mateix, un al  tre risc que s’afegeix a l’escenari de recuperació 
prové del sector exterior, ja que, malgrat la feblesa del ien, dis-
minueixen les exportacions als EUA i, en especial, a la Xina 
(aquests dos països acumulen el 37,4% del total de les exporta-
cions nipones).

millora el pols de les grans empreses. Com ho testifica l’in  di -
cador de confiança empresarial Tankan, les grans empreses 
van millorar en el 2T i van tancar més d’un any d’estancament. 
Malgrat que aquestes empreses es beneficien de l’afebliment 
del ien, cal assenyalar que un ien barat no és igual de favorable 
per a la resta de l’economia. En particular, pot generar dificul-
tats a les empreses petites i mitjanes, que són importadores de 
béns intermedis i que, per tant, afronten preus exteriors més 
elevats.
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Des de mitjan estiu, han proliferat les notícies que tornen 
a qüestionar la capacitat de l’economia xinesa de dur a 
terme un aterratge suau. El gegant asiàtic es troba immers 
en un profund procés de transformació econòmica, amb 
el qual pretén reduir el pes de la inversió i de l’exportació  
i augmentar el del consum i el del sector serveis. Malgrat 
que s’espera que aquesta difícil transició comporti un menor 
creixement, a mesura que s’ha anat reduint en els últims tri-
mestres, els desequilibris macroeconòmics han augmen-
tat.1 Fins a l’estiu, la ràpida i encertada gestió de la política 
econòmica de l’Executiu xinès va mantenir a rat  lla els temors 
sobre un possible aterratge brusc de l’e  co  nomia. No obs-
tant això, una sèrie de factors han tornat a revifar el debat.

En primer lloc, les dades d’activitat publicades han qües-
tionat la solidesa del creixement econòmic xinès. Tot i que 
alguns indicadors han estat positius, s’ha tendit a donar 
més pes als que mostren una evolució més feble de l’eco -
no  mia (l’índex PMI de manufactures i l’índex de producció 
industrial) i s’ha ignorat el fet que les vendes al detall i 
l’avanç del PIB del 2T s’han situat lleugerament per damunt 
del que s’havia previst. També s’ha obviat l’evolució positi-
va del mercat laboral: en el primer semestre de l’any, es van 
crear 7,2 milions de llocs de treball, xifra coherent amb els 
7,4 milions generats durant el mateix període del 2014.2 Cal 
matisar que el creixement del consum d’electricitat va patir 
una forta  desacceleració en els últims mesos, però aquesta 
sèrie és més erràtica, i, per tant, cal interpretar amb cautela 
els moviments a curt termini. En definitiva, la visió de con-
junt suavitza l’alarmisme de moltes lectures, malgrat que 
no hi ha dubte que els riscos a la baixa han augmentat.

Els esdeveniments en el pla financer han estat el segon 
element discordant, tot i que, també en aquest cas, els 
matisos són importants. Per exemple, la caiguda de la bor-
sa, del 40% durant l’estiu, es va produir després d’un fort 
ral·li borsari (del 140% entre l’agost del 2014 i el juny del 
2015). A més a més, cal tenir en compte que el pes de la 
borsa és molt limitat en l’economia xinesa i que la seva 
vo  latilitat és intensificada per l’elevada presència d’in  ver -
sors minoristes (al voltant del 80%).

Finalment, el tercer dels factors que ha generat una certa 
confusió en els últims mesos han estat les decisions de 
política econòmica adoptades per les autoritats xineses. 
En concret, els episodis de l’estiu han posat en relleu la ten-
sió creixent al si de l’Executiu entre afavorir una economia 
amb un major protagonisme de les forces del mercat, amb 
clars avantatges a llarg termini, i l’hàbit d’actuar amb con-

tundència davant qualsevol indici de desacceleració econò-
mica. Per exemple, en l’àmbit monetari, si, cap a la meitat 
d’agost, el Govern anunciava que la cotització del renmin-
bi rebria el suport d’una major influència del mercat, la qual 
cosa, en aquell moment, va comportar una depreciació de 
la moneda de l’ordre del 3% en relació amb el dòlar, als pocs 
dies, va intervenir de forma categòrica per frenar l’acceleració 
de les sortides de capital (limitades, això sí, atès el restrin-
git grau d’obertura del compte financer). En la mateixa 
línia, les retallades del tipus d’interès i el coeficient de caixa 
per donar suport a l’alentiment no afavoreixen la conten-
ció del crèdit. En el front fiscal, no són menys els malabaris-
mes. L’increment de la despesa en infraestructures anunciat 
recentment, tot i que s’orienta en la direcció correcta per 
assegurar un aterratge suau, oblida la necessitat de sanejar 
les finances públiques i d’abandonar el model inversor del 
passat. Així, doncs, i malgrat l’èxit que continuem atribuint a 
la Xina en la seva voluntat de convertir-se en una economia 
més moderna, els riscos de desviar-se’n han augmentat.

FOCUS • Xina: tornen els dubtes
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1. Vegeu el Focus «El deute públic xinès és un focus de risc?», publicat a 
l’IM06 2015.
2. Vegeu Lam, M. R. W., Liu, X. i Schipke, M. A. (2015), «China’s Labor Market 
in the New Normal» (No. 15-151), International Monetary Fund, per a una 
anàlisi de la solidesa del mercat laboral xinès.
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L’acord nuclear signat el 14 de juliol entre l’Iran i els cinc 
membres del Consell de Seguretat de les Nacions Unides 
més Alemanya estipula que el país redueixi les existèn-
cies d’urani enriquit en un 98% en 15 anys i la seva capa-
citat d’enriquir-lo en dos terços en 10 anys. A canvi, s’aixe-
 ca  ran totes les sancions imposades pel seu programa 
nu  clear, la qual cosa li permetrà exportar petroli a mer-
cats fins ara restringits, com la UE. Durant les primeres 
set    manes de se  tembre, el president dels EUA, Barack 
Oba  ma, es va assegurar els su  ports suficients al Senat per 
tirar endavant la ratificació de l’acord.

Les conseqüències potencials del retorn del petroli iranià 
als mercats occidentals poden ser significatives: l’Iran és el 
setè productor mundial, amb 3,4 milions de barrils diaris 
(MBD) de cru d’un total global de 93 MBD el 2014; ocupa la 
quarta posició en nivells de reserves, per darrere de Ve  ne-
 çuela, l’Aràbia Saudita i Canadà, i es troba en el grup dels 
productors de més baix cost.

En aquest context, i segons les estimacions del Govern ira-
nià, l’aixecament de les sancions pot comportar un aug-
ment de la producció mundial d’1,1 MBD ja el 2016. Un 
augment que, sens dubte, es veurà afavorit per la millora 
de la capacitat financera del país, que recuperarà l’accés 
als actius que tenia bloquejats a l’estranger, i per l’incre -
ment esperat de les inversions estrangeres. En aquest sen-
tit, nombroses petrolieres foranes ja han mostrat un gran 
interès pel país. Així, el Govern espera assolir, a mitjà ter-
mini, una producció total de 5 MBD, una xifra que no sem-
bla exagerada si es tenen en compte els 6 MBD que l’Iran 
produïa en la dècada de 1970. Pel que fa a l’impacte que es 
podria derivar de l’augment de la producció iraniana, 
només cal tenir en compte que, des que l’Aràbia Saudita 
va iniciar, el 2014, l’estratègia de no cedir quota de mercat, 
l’oferta mundial de cru s’ha incrementat al voltant dels 1,4 
MBD. Les repercussions de la maniobra sobre el preu del 
cru són del tot conegudes.1

Malgrat que la materialització del potencial petrolier del 
país presenta certs riscos, semblen controlables. Des del 
punt de vista macroeconòmic, la intensificació de les san-
cions internacionals el 2012 i la reforma sobre els subsidis 
energètics i alimentaris iniciada al final del 2010, que va 
situar la inflació en cotes superiors al 30%, han empès 
l’economia a una etapa d’estagflació. L’FMI estima que el 
país creixerà un reduït 0,6% el 2015 i els preus, el 16,5%. 
Aquest deteriorament de les taxes de creixement s’ha 
reflectit en el saldo fiscal, que ha passat d’un superàvit 
proper al 3% del PIB el 2010 a un dèficit estimat del 2,4%  
el 2015, i en el saldo corrent, que s’ha reduït en gairebé  

5 punts del PIB fins al +0,8% previst el 2015. En aquest sen-
tit, la bona notícia és que la implementació de l’acord nu -
clear augmentaria les exportacions energètiques de l’Iran 
de forma gairebé immediata, la qual cosa milloraria el seu 
panorama macroeconòmic amb una relativa celeritat.2 
Així mateix, l’empitjorament fiscal dels últims anys no 
com  porta un risc significatiu, tenint en compte que el deu-
te públic del país se situa en un contingut 11,8% del PIB, 
coherent amb els nivells de les economies del golf Pèrsic.

A nivell institucional, també cal afrontar certs reptes. Així, 
l’índex Ease of Doing Business elaborat pel World Bank, 
que classifica les economies en funció de la facilitat per 
fer-hi negocis, situa l’Iran en el lloc 130 d’un total de 189 
països, lluny, per exemple, de la posició 49 que ocupa 
l’Aràbia Saudita. No obstant això, l’establiment d’un nou 
contracte per a l’explotació dels recursos energètics, 
l’Integrated Petroleoum Contract, previst per al final del 
2015, és un pas important en la millora de les condicions 
per als inversors estrangers. Aquest contracte, a banda 
d’allargar la durada permesa d’explotació del recurs, 
amplia les fases d’implicació dels inversors estrangers, la 
qual cosa augmentarà la rendibilitat de les inversions i, per 
tant, el seu atractiu.

Finalment, en l’àmbit extern, hi ha cert nerviosisme per 
l’o  posició a l’acord manifestada per Israel i per l’Aràbia 
Saudita, dos aliats estratègics dels EUA, i per alguns polí-
tics nord-americans, entre ells alguns candidats a la cam-
panya presidencial del 2016. No obstant això, l’avançada 
fase en què es troba l’acord i l’elevat compromís amb el 
seu èxit expressat pel president Obama fan poc probable 
que fracassi.

FOCUS • L’Iran i el seu possible nou paper en el mapa petrolier
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1. L’augment d’oferta ha estat conseqüència de l’increment de la produc-
ció de l’Aràbia Saudita, però també d’altres països, com l’Iraq.

2. Les exportacions de l’Iran, de les quals al voltant del 70% són hidrocar-
burs i minerals, equivalen al 34% del PIB. Així mateix, els ingressos fiscals 
provinents del sector del petroli van representar el 45% del total el 2013.
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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 – ... –

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

Confiança del consumidor (valor) 73,2 86,9 90,9 92,7 101,3 96,2 91,0 101,3 103,0

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

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

Habitatges iniciats (milers) 928 1.001 1.029 1.055 978 1.158 1.161 1.126 ...

Case-Shiller preu habitatge 2a mà (valor) 158 171 170 173 177 179 178,3 ... ...

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

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

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

Preus

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

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

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

Activitat

PIB real 7,7 7,3 7,2 7,2 7,0 7,0 – ...

Vendes al detall 13,1 10,3 16,3 11,7 10,5 10,2 10,5 10,8

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

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

Sector exterior

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

Exportacions 7,8 6,0 13,0 8,6 4,6 –2,2 –8,3 –5,5

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

Preus

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

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

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

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

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

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

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

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

Balança comercial 1 (% PIB) –2,4 –2,6 –2,9 –2,6 –1,8 –1,4 –1,3 –1,1

Preus

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

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

Nota: 1. Saldo acumulat durant els 12 últims mesos.
Font: CaixaBank Research, a partir de les dades del Departament de Comunicacions, Banc del Japó i Thomson Reuters Datastream.
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CONJUNTURA • Avanç sostingut, 
però a un ritme moderat

la recuperació de la zona de l’euro es continua consolidant, 
tot i que sense accelerar-se. La segona revisió del PIB va aug-
mentar en una dècima el creixement en els dos primers trimes-
tres de l’any. D’aquesta manera, el PIB va registrar un avanç del 
0,4% intertrimestral en el 2T (0,5% en el 1T). De cara als pròxims 
mesos, preveiem que la recuperació continuarà a un ritme simi-
lar al del 2T, la qual cosa situarà el creixement del PIB en l’1,5% 
i en l’1,8% anual per al 2015 i el 2016, respectivament. El nostre 
escenari actual de creixement per a la zona de l’euro és molt 
similar al contemplat pel BCE, que, al setembre, va revisar a la 
baixa les perspectives de creixement en relació amb tres mesos 
abans, fins a l’1,4% el 2015 i l’1,7% el 2016. Tant les nostres pre-
visions com les del BCE reflecteixen que, malgrat la desaccele-
ració dels emergents, el procés de recuperació continuarà el 
seu camí. Així mateix, la institució preveu que l’increment gra-
dual de la inflació serà una mica inferior, a causa del descens del 
preu del petroli. Pel que fa a la incertesa generada en els últims 
mesos per la situació a Grècia, els resultats de les recents elec-
cions al Parlament generen un cert marge per a l’optimisme. 
Així, l’àmplia victòria de Syriza, amb el mandat d’implementar 
el tercer programa de rescat, hauria de facilitar-ne l’èxit i reduir 
aquest focus d’inestabilitat.

El desglossament del PiB del 2t mostra una aportació gaire-
bé nul·la de la demanda interna al creixement. En concret, la 
seva contribució va ser de 0,03 p. p., a conseqüència del descens 
de la inversió i de les existències, ja que el consum privat de les 
llars es va mantenir força robust. Per tant, en el 2T, la demanda 
exterior va ser la major contribuïdora (amb 0,3 p. p.), amb el 
suport del bon comportament de les exportacions. De cara als 
pròxims mesos, els indicadors avançats del consum i de la inver-
sió mostren que la demanda interna tornarà a agafar impuls.

lleugera millora de l’activitat econòmica en el 3t. Aquesta 
bona marxa de l’economia de la zona de l’euro es pot observar 
en l’índex d’activitat PMI compost, que es manté en una còmo-
da zona expansiva malgrat la desacceleració del setembre (de 4 
dècimes, fins als 53,9 punts). En el conjunt del 3T, l’índex va acce-
lerar lleugerament el ritme expansiu fins als 54,0 punts, enfront 
dels 53,9 del 2T. Per països, el missatge s’ha de matisar. D’una 
banda, l’índex alemany va mostrar una certa millora en el 3T en 
relació amb el trimestre anterior. Ofereix la mateixa lectura l’IFO 
alemany (índex d’activitat empresarial), la mitjana del qual del 
juliol al setembre (de 108,3 punts) va ser una dècima superior a 
la de l’abril al juny. D’altra banda, preocupa l’alentiment en el 3T 
del PMI francès, que partia d’uns nivells ja prou continguts. Sem-
bla que altres indicadors d’activitat mostren, també, que la recu-
peració de la zona de l’euro pot mantenir un ritme similar al del 
2T. Així, la producció industrial va mantenir una tònica alcista, 
amb un augment de l’1,2% interanual al juliol (en termes des-
estacionalitzats). Destaca el fort increment registrat a Espanya, a 
Itàlia i a Portugal, del 5,0%, del 2,4% i de l’1,3%, respectivament, 
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la qual cosa confirma que l’activitat de la perifèria, llevat de 
Grècia, conserva el bon to. En canvi, el registre de França va ser 
negatiu, amb una caiguda de l’1,1% interanual al juliol, de ma -
nera que, si la situació és manté, tot fa pensar que la inversió 
gal·la tindrà un mal comportament en el 3T.

El Govern francès presenta els Pressupostos Generals de l’Es-
tat per al 2016. La reducció prevista del dèficit, del 3,8% d’en -
guany al 3,3% de l’any vinent, es basa en un quadre macroeconò-
mic factible, que contempla un creixement moderat del PIB (de 
l’1,0% el 2015 i de l’1,5% el 2016) i de la inflació (del 0,1% i de 
l’1,0%, respectivament), d’acord amb les nostres previsions. La 
retallada de la despesa pressupostada, de 16.000 milions 
d’euros, sembla ambiciosa a priori, sobretot després de les me -
sures anun  ciades, que contemplen ajudes al sector agrari o un 
augment del nombre de funcionaris (en particular, en defensa). 
Se  gons l’escenari del Govern francès, el deute creixerà fins al 
96,5% el 2016, dues dècimes més que el 2015. Les finances 
públiques, però, no milloraran sense una major consolidació 
econòmica i sense una major recuperació de la competitivitat 
perduda per part de l’economia gal·la. Sembla que el Govern 
n’és conscient, perquè ha anunciat, per al proper exercici, refor-
mes en àmbits clau com el mercat laboral, tot i que encara no 
n’ha precisat l’abast.

En el conjunt de la zona de l’euro, el consum continua sent 
robust en el 3t, amb el suport de la recuperació gradual del 
mercat laboral. Les vendes al detall van mostrar un ritme 
d’avanç notable al juliol, del 2,7% interanual (2,2% en el 2T). 
Així mateix, l’índex de confiança del consumidor de la zona de 
l’euro, tot i caure lleugerament en el 3T, se situa encara en ni -
vells considerables. El comportament més positiu de l’ocupació 
facilita la recuperació del consum. Efectivament, les dades 
registren una lleugera acceleració del ritme de creixement de 
l’ocupació a la zona de l’euro, amb una pujada del 0,3% intertri-
mestral en el 2T 2015 (0,2% en el 1T). A més a més, la taxa d’atur 
de la zona de l’euro es va situar en l’11,0% a l’agost, 0,5 p. p. per 
sota del registre del mateix mes de l’any anterior. De cara al 
segon semestre, les expectatives de creació d’ocupació recolli-
des per la Comissió Europea suggereixen que la bona marxa del 
mercat laboral continuarà, sobretot al sector de serveis. Si 
s’acaba materialitzant, la millora de les expectatives de contrac-
tació contribuirà a estimular el consum de les llars.

la perifèria recupera, a través dels salaris, una part de la 
competitivitat perduda. L’augment dels costos salarials a la 
zona de l’euro, de l’1,9% interanual en el 2T, es va accelerar lleu-
gerament en relació amb el mateix trimestre de l’any anterior 
(1,5%). No obstant això, aquesta dada emmascara una evolució 
molt diferent entre països. A Alemanya, on els nivells d’atur són 
mínims, s’observen increments salarials significatius (del 3,3% 
interanual en el 2T). En canvi, els augments són molt més con-
tinguts a Itàlia i a Espanya, del 0,0% i del 0,7%, respectivament. 
A més a més, els increments salarials registrats en els últims 
mesos, sobretot a Alemanya, han estat superiors a les pujades 
de preus, la qual cosa ha permès que els treballadors guanyes-
sin poder adquisitiu i augmentessin la capacitat de consum.
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PIB 1,1

Producció industrial –0,8

Vendes al detall 4,0

PMI compost (punts) 51,4
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Taxa d’atur 10,8

Preus al consum 0,1

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’Insee i de Thomson Reuters Datastream.
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la inflació sorprèn a la baixa i torna a valors negatius. Al se -
tembre, la variació interanual de l’índex de preus de consum 
harmonitzat (IPCH) de la zona de l’euro va caure dues dècimes i es 
va situar en el –0,1%, després de cinc mesos seguits en positiu. 
Aquest descens respon a la important reducció del component 
energètic (del 8,9%), una mica superior a l’esperada. En canvi, la 
inflació subjacent es va mantenir estancada en un nivell mode-
rat (0,9%). La distribució dels béns de l’IPCH en funció del nivell 
d’inflació ajuda a valorar si la inflació baixa és un fet generalit-
zat o si és deguda, principalment, a la caiguda del preu d’algun 
component específic, com l’energia. Aquest desglossament 
mostra que el pes dels béns amb una inflació negativa s’ha reduït 
en els últims mesos, la qual cosa indica que són menys els béns 
en aquesta situació i que, per tant, el petroli és el major respon-
sable del baix nivell d’inflació. De cara al final de l’any, però, la 
inflació s’hauria de recuperar, ja que s’evaporarà l’efecte base de 
la intensa caiguda del preu del petroli iniciada al final del 2014. 
Així mateix, la inflació subjacent hauria de continuar la via ascen-
dent pel major impuls de la demanda interna i per l’encariment 
de les importacions a causa de la depreciació de l’euro.

El sector exterior continua sent un suport important per al 
creixement econòmic. La depreciació de l’euro dels últims tri-
mestres ha contribuït a millorar la relació competitivitat-preu 
dels productes de la zona de l’euro, la qual cosa ha afavorit les 
vendes a l’exterior. En efecte, les exportacions de béns de la 
zona de l’euro a la resta del món van augmentar a bon ritme i 
van arribar al 6,8% interanual al juliol (7,7% en el 2T), mentre 
que les importacions van créixer a un ritme molt inferior (1,3%). 
D’aquesta manera, la balança comercial va arribar als 31.400 
milions d’euros al juliol, xifra que representa un avanç impor-
tant en relació amb el mateix període de l’any passat (21.200 
milions). Aquest superàvit del compte de béns facilita que la 
balança per compte corrent de la zona de l’euro mantingui una 
bona tònica. En el futur, esperem que la contribució del sector 
exterior a l’avanç del PIB continuï sent positiva. No obstant això, 
serà clau que, com preveiem, l’impacte de la desacceleració de 
les principals economies emergents acabi tenint un abast mo -
de  rat i temporal.

Continua la reducció del diferencial dels costos de finança-
ment de les empreses entre països. Les mesures de política 
monetària del BCE han contribuït a millorar la confiança en la 
recuperació generalitzada de la zona de l’euro, que s’ha mate-
rialitzat en un descens de les divergències entre països en els 
tipus d’interès aplicats als préstecs bancaris per a les empreses 
no financeres. Així, a Espanya i a Itàlia, aquests costos es van 
situar, al juliol, en el 3,3% i en el 2,9%, respectivament, enfront 
del 4,6% i del 4,0% del mateix mes de l’any anterior. En canvi, a 
Alemanya, la caiguda va ser menor i es va situar en el 2,6%. Els 
baixos costos de finançament donen suport a l’augment gradual 
del crèdit a la zona de l’euro. En concret, segons les dades del 
BCE, el creixement interanual dels préstecs al sector privat es va 
accelerar fins a l’1,4% al juliol (enfront del 0,9% del 2T). Malgrat 
aquesta millora, el volum de crèdit continua en nivells històrica-
ment baixos, però haurà d’anar augmentant a mesura que millo-
rin la recuperació econòmica i les condicions de finançament.
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FOCUS • Grècia: a la tercera vegada se’n sortirà?

Després de diversos mesos de dures negociacions entre el 
Govern grec i els seus creditors internacionals, finalment 
s’ha arribat a un acord per iniciar un nou programa d’as  sis-
 tèn  cia financera, el tercer en cinc anys. És un bon moment 
per mirar enrere, examinar quins van ser els errors dels res-
cats anteriors i valorar si es tornen a repetir o no.

Abans d’embarcar-nos en la valoració dels dos primers 
programes de rescat, cal conèixer les línies mestres del 
nou. Aquest programa, de tres anys de durada, aportarà 
86.000 milions d’euros1 a les arques gregues. A canvi, el 
Govern haurà d’implementar un conjunt de reformes per 
sanejar els comptes públics, canviar el model de creixe-
ment del país i, així, recuperar la confiança dels inversors. 
Aquestes reformes es fonamenten en quatre pilars. El pri-
mer persegueix la sostenibilitat del deute públic. Tot i que 
s’han relaxat els objectius de dèficit fixats perquè siguin 
més realistes, s’exigeix la implementació de mesures addi-
cionals que busquen reforçar els mecanismes de control, 
de planificació i d’execució pressupostària. El segon pilar 
pretén salvaguardar l’estabilitat financera mitjançant un 
pla per recapitalitzar la banca i neutralitzar els elevats 
nivells de morositat. El tercer pilar posa l’accent en les 
reformes estructurals necessàries per reactivar el creixe-
ment i la competitivitat. Per aconseguir-ho, no solament 
emfatitza la necessitat d’optimitzar l’ús dels fons del Banc 
Europeu d’Inversions,2 sinó que planteja programes per 
incentivar la formació professional, la implementació de 
les recomanacions pendents de l’OCDE en matèria de 
com  petència, l’eliminació de restriccions en les profes-
sions regulades, les iniciatives per fomentar l’exportació o 
el desenvolupament d’un rigorós pla de privatitzacions 
sota el con  trol d’un fons independent, entre moltes altres 
mesures. L’últim pilar busca modernitzar l’Estat i les Admi-
nistracions públiques mitjançant la millora de l’eficiència i 
la llui  ta contra la corrupció.

Gràcies al seguiment que l’FMI fa dels programes als quals 
dóna suport econòmic, podem examinar algunes particu-
laritats dels dos primers rescats. En concret, com s’observa 
al primer gràfic, el gros de les reformes del programa del 
2010 anava encaminat a sanejar els comptes públics mit-
jançant mesures d’ajust fiscal i reformes en les Administra-
cions públiques. Tot i que té sentit, atès que l’elevat nivell 
de deute públic va ser l’origen de la crisi grega, les reformes 
per fomentar el creixement a curt termini van quedar rele-
gades a un segon pla (són les classificades com «altres me -
sures estructurals» al segon gràfic). En canvi, aquesta 
com  posició va canviar en el segon rescat, en balancejar-se 
la necessitat de consolidació fiscal amb la de millorar el 

mo  del de creixement del país mitjançant més reformes al 
mercat de productes i en matèria de competitivitat. No 
obstant això, l’èxit del segon programa va ser moderat, a 
causa de la falta de compromís del Govern en l’execució 
del programa, la qual cosa va provocar retards i que gaire-
bé el 20% de les reformes no s’arribessin a implementar. 
La comparativa amb Portugal és eloqüent.

El nou programa de Grècia s’assembla al segon en el fet 
que, sense deixar de banda les necessitats de consolidació 
fiscal, les reformes estructurals guanyen importància. En 
aquest marc, el que podria marcar la diferència perquè 
tingui èxit serà el grau d’implementació. Ara com ara, hi 
ha indicis clars que fan pensar que el compromís del 
Govern amb aquest nou programa és ferm. La reelecció 
de Syriza en els últims comicis li va donar més legitimitat 
per implementar-lo, malgrat que el seguiment de prop 
sobre el terreny de les autoritats europees serà clau.
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1. S’inclouen els 25.000 milions d’euros destinats a la recapitalització de la 
banca.
2. Es destinen a Grècia 35.000 milions d’euros entre el 2014 i el 2020.
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L’avaluació de la banca europea duta a terme pel BCE l’any 
passat va assenyalar el sistema bancari italià com un dels 
més febles: vuit dels 15 bancs examinats van suspendre en 
l’anàlisi de qualitat dels seus actius i no disposaven de prou 
capital per superar l’escenari base de les proves d’estrès. 
Tot i que molts ja han efectuat ampliacions de capital per 
esmenar les deficiències, el sector bancari transalpí conti-
nua sotmès a una forta pressió, ja que la qualitat dels seus 
actius es continua deteriorant. Des de l’inici de la crisi, la 
taxa de morositat s’ha triplicat fins a situar-se en el 17,7% 
del crèdit total el 2014, i el crèdit problemàtic representa el 
22% del PIB. Davant aquesta situació, l’FMI ha publicat un 
conjunt de recomanacions per instar les autoritats a actuar 
sobre aquest tema. En resposta, el Govern de Matteo Renzi 
ja ha començat a implementar algunes mesures que hau-
rien d’accelerar el sanejament dels balanços de la banca.

Tradicionalment, el negoci de la banca italiana ha estat 
molt vinculat a la concessió de crèdit al sector empresa-
rial, format, majoritàriament, per pimes. Aquest model de 
negoci explica per què, en produir-se un xoc en l’economia 
real, va impactar amb força en la banca. A diferència de 
països com Espanya o Irlanda, Itàlia no va patir un boom 
immobiliari, de manera que els bancs van entrar en la crisi 
amb uns balanços sanejats. No obstant això, davant 
l’empitjorament de l’activitat empresarial, la morositat va 
augmentar ràpidament, la qual cosa va reduir la rendibili-
tat i la solvència de la banca i va limitar-ne la capacitat per 
assumir un major risc creditici. Al seu torn, la menor capa-
citat creditícia de la banca va limitar la inversió i va alentir 
la recuperació econòmica del país.

L’FMI estima1 que sanejar els balanços de la banca italiana 
milloraria de forma substancial la seva capacitat creditícia. 
No obstant això, diversos factors han obstaculitzat un 
sanejament més ràpid d’aquests balanços, entre els quals 
destaquen els factors econòmics, com una cartera de crè-
dits dubtosos heterogènia i de difícil valoració i un sistema 
impositiu que no estimula un major aprovisionament, a 
causa de les limitacions en les deduccions fiscals. Pel que 
fa als factors legals, cal esmentar un sistema judicial lent, 
que perllonga els temps de resolució d’aquests actius.

Perquè el crèdit torni a fluir com més aviat millor, el Govern 
ha començat a treballar en un paquet de mesures. Per 
exemple, va aprovar un reial decret que facilita i accelera 
la recuperació de la garantia del crèdit quan es declara 
fallit i va modificar la llei fiscal per permetre que les provi-
sions siguin fiscalment deduïbles l’any en què es generen, 
i no al llarg de cinc anys com succeïa abans. Així mateix, el 
Govern negocia amb la Comissió Europea la creació d’un 
«banc dolent» amb participació pública, que adquiriria 
crèdit dubtós concedit a empreses, la qual cosa aclariria la 
solvència dels bancs i en milloraria la capacitat creditícia. 

Però encara queden qüestions tècniques per resoldre, 
com la valoració dels actius adquirits per la institució i el 
seu finançament sense perjudicar en excés els comptes 
públics. Tot i que aquest conjunt de mesures va en la di -
recció correcta, haurien d’anar acompanyades de millores 
en la governança corporativa per millorar els mecanismes 
de gestió del risc i impedir, així, que la situació es repeteixi. 
En aquesta direcció, el Govern va aprovar un decret llei 
que exigeix als bancs cooperatius amb més de 8.000 mi -
lions d’euros en actius transformar-se en empreses cotit-
zades, la qual cosa podria promoure la consolidació del 
sistema bancari i una governança més moderna.

En definitiva, el pla d’acció del Govern italià permetria 
reduir els elevats nivells de crèdit problemàtic, la qual cosa 
milloraria la solvència de les institucions bancàries. A més 
a més, la posada en marxa de la unió bancària europea i 
l’assumpció de la supervisió bancària per part del BCE aju-
daran a dotar de major transparència i credibilitat el siste-
ma bancari italià, la qual cosa en millorarà la posició per 
donar suport a la recuperació econòmica.

FOCUS • Les tasques pendents del sistema bancari italià
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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

Vendes al detall (variació interanual) –0,8 1,3 1,9 2,1 2,2 2,7 ... ...

Producció industrial (variació interanual) –0,7 0,8 0,3 1,6 1,3 1,9 ... ...

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

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

PMI manufactures 49,6 51,8 50,5 51,4 52,2 52,4 52,3 52,0

PMI serveis 49,3 52,5 51,7 53,5 54,1 54,0 54,4 54,0

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 11,1 11,0 11,0 ...

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

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

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

Espanya (% pobl. activa) 26,1 24,5 23,7 23,1 22,6 22,3 22,2 ...

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

Saldo corrent: zona de l’euro 1,9 2,1 2,1 2,1 2,5 2,7 2,8 ...

Alemanya 6,4 7,4 7,2 7,4 7,6 7,9 8,0 ...

França –0,8 –0,9 –1,1 –0,9 –0,6 –0,2 –0,2 ...

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

Espanya 1,5 1,0 0,7 1,0 1,1 1,4 1,5 ...

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

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

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

2013 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015 06/15 07/15 08/15

Finançament del sector privat

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

Crèdit a les llars 1, 2 –0,2 –0,1 0,1 0,2 0,5 0,7 0,9 1,0

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

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 2,0 2,0 ...

Dipòsits

Dipòsits a la vista 7,9 6,0 7,2 9,7 11,7 12,3 12,8 11,9

Altres dipòsits a curt termini 0,0 –2,1 –2,1 –3,1 –3,9 –4,3 –4,6 –4,5

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

Tipus d’interès dels dipòsits fins a 1 any  
de les llars (%) 2,0 1,3 1,0 1,0 0,9 0,8 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 
prossegueix, tot i que redueix  
el ritme d’avanç

l’indicador d’activitat de CaixaBank research estima que el 
ritme de creixement es va desaccelerar lleugerament en el 3t. 
El creixement del PIB ha estat particularment vigorós en els dos 
primers trimestres de l’any, gràcies a factors de suport tempo-
ral, com la depreciació de l’euro, el relaxament de la política fis-
cal i, en especial, l’abara  ti  ment del petroli, que han beneficiat 
de forma notable l’eco  no  mia espanyola. Era d’esperar que, a 
mesura que l’impacte d’a  quests suports anés perdent força, el 
ritme d’avanç fos una mica menys dinàmic. Així ho reflecteix 
l’indicador d’activitat de Caixa  Bank Research, que situa el crei-
xement del PIB en el 3T en el mateix nivell que la previsió del 
Banc d’Espanya (0,8% inter  tri  mestral), un registre lleugerament 
inferior al del 2T (1,0% in  ter   trimestral). De tota manera, la recu-
peració d’e  le  ments de fons, com la reactivació del crèdit o la 
recuperació del sector im  mobiliari, fa preveure que el creixe-
ment es mantindrà per da  munt del 2% a mitjà termini. A més a 
més, gràcies a l’efecte positiu del nou descens del preu del 
petroli, esperem que el perfil de desacceleració sigui més 
moderat que el considerat abans de l’estiu. Així, revisem a l’alça 
el creixement es  perat el 2016, del 2,6% al 2,7% (i mantenim 
sense canvis la previsió per al 2015 en el 3,1%). Així i tot, atesos 
alguns esdeveniments re  cents, els riscos que envolten aquestes 
previsions estan lleugerament esbiaixats a la baixa. En clau 
interna, la pri  ma de risc d’Es  panya ha augmentat des de mitjan 
juliol i supera ja la d’Ità  lia. Atesa l’absència de novetats econò-
miques de fons, l’aug  ment s’atribueix a la incertesa que desper-
ten les cites electorals del tram final del 2015. L’entorn extern 
també podria ser una mica menys favorable, a causa d’un alen-
timent de les economies emergents més intens del que s’havia 
previst i de l’impacte que pugui tenir sobre la recuperació de la 
zona de l’euro.

la recuperació del mercat laboral continua, però perd una 
mica d’embranzida. D’acord amb la suau desacceleració de 
l’activitat, el nombre d’afiliats a la Seguretat Social en termes 
desestacionalitzats va caure lleugerament a l’agost (–13.980), 
després d’un mes de juliol amb unes dades una mica fluixes 
(10.500) en relació amb la mitjana registrada entre el gener i el 
juny (57.311). Una gran part del descens dels mesos estivals 
s’explica per una menor contribució de l’Administració pública, 
després dels forts increments registrats en el primer semestre. 
En conseqüència, la taxa de variació interanual es va desaccele-
rar fins al 3,2% a l’agost, una cota encara elevada. A més a més, 
el dinamisme que mostren les branques d’activitat relaciona-
des amb l’economia de mercat i la millora important de les 
expectatives de creació d’ocupació al setembre, tant als serveis 
com a la indústria, fan preveure que el mercat laboral conti-
nuarà evolucionant de forma favorable en el tram final de l’any.

A poc a poc, es restaura la capacitat d’estalvi de les llars. El 
fort increment del consum privat en el 2T (3,5% interanual) va 
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ser compatible amb un augment de l’estalvi brut de les llars 
(3,2% interanual), de manera que la taxa d’estalvi es va mante-
nir gairebé estable en el 9,3% de la renda bruta disponible. Da  r-
  rere d’aquesta dinàmica, que permet que les llars augmentin el 
consum sense minvar la capacitat d’estalvi, hi ha la millora de 
les rendes salarials (2,9% interanual), que, al seu torn, es basa 
en la recuperació del mercat laboral. Addicionalment, el des-
cens del preu del petroli té un paper important en el manteni-
ment del poder adquisitiu de les llars, en un context de conten-
ció salarial, ja que la factura energètica s’ha reduït de forma 
substancial i la inflació se situa en cotes molt baixes.

la tònica descendent del preu del petroli comporta una revi-
sió important a la baixa de la inflació. Al setembre, la inflació 
es va enfonsar fins al –0,9%, la qual cosa representa una reduc-
ció de cinc dècimes en relació amb la inflació del mes anterior i 
s’explica, fonamentalment, per la caiguda del preu dels carbu-
rants i de l’electricitat. Per la seva banda, la inflació subjacent va 
recular una dècima a l’agost (del 0,8% al 0,7%), a causa, sobre-
tot, del descens del preu del transport, molt vinculat a l’evolució 
del preu del petroli. El nou escenari del preu del cru ens ha obli-
gat a revisar substancialment a la baixa les previsions d’inflació, 
tant per a enguany com per a l’any vinent.

El saldo exterior es beneficia de la caiguda del preu del cru. 
Les exportacions de béns, esperonades pel sector de l’automòbil, 
van augmentar el 5,5% en l’acumulat del gener al juliol en rela-
ció amb el mateix període del 2014. El sector turístic també con-
tinua oferint bones notícies: des del començament de l’any, han 
arribat a Espanya 47,2 milions de turistes internacionals, 1,8 
milions més que el 2014. La forta caiguda del turisme procedent 
de Rússia ha estat compensada amb escreix per l’augment signi-
ficatiu del nombre de turistes provinents de França, dels EUA i 
d’Àsia. Per la seva banda, el creixement de les importacions de 
béns es manté contingut (4,5% en l’acumulat del gener al juliol), 
gràcies, en gran part, a la reducció de les importacions energèti-
ques (–28,4% en l’acumulat del gener al juliol). La rebaixa del 
preu del petroli propiciarà que, per tercer any consecutiu, es tan-
qui l’exercici amb un superàvit per compte corrent, que pre-
veiem que se situarà al voltant de l’1,7% del PIB. Aquesta és una 
qüestió de vital importància per aconseguir reduir l’elevat nivell 
d’endeutament extern de l’economia espanyola. Les dades més 
recents, corresponents al 2T, mostren que la posició inversora 
in  ternacional neta es va situar en el 91,1% del PIB, 4,9 p. p. menys 
que en el 2T 2014, però encara molt per damunt del llindar del 
35% que marca la Comissió Europea com un nivell sostenible.

Els comptes públics milloren gràcies a l’increment dels in -
gressos tributaris en un entorn econòmic favorable. El dèficit 
de les administracions públiques (excloses les corporacions 
locals) acumulat fins al juliol va ser del 3,3% del PIB, cinc dècimes 
per sota del valor registrat el 2014, tot i que, segurament, l’ajust 
en marxa serà insuficient per assolir l’objectiu de final d’any. 
Aquesta millora es basa en el notable increment dels ingressos 
tributaris (+4,2% entre el gener i el juliol), i no tant en la reducció 
de la despesa total, més aviat moderada, ja que la caiguda de la 
despesa en interessos (–1,1%) i en prestacions d’atur (–17,6%) va 
ser compensada gairebé totalment amb l’augment en altres par-
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tides, com la remuneració dels assalariats (+2,0%) i la despesa en 
pensions (+3,8%). Així, doncs, sembla que s’utilitza el marge que 
ofereix la millora econòmica per incrementar la despesa discre-
cional (vegeu el Focus «PGE 2016: de l’ajust estructural al cíclic», 
en aquest mateix informe). Per administracions, tant l’Estat com 
les comunitats autònomes milloren els registres de l’any anterior, 
mentre que el dèficit de la Seguretat Social es torna a deteriorar. 
En relació amb aquest últim aspecte, el Govern ha plantejat la 
possibilitat que algunes pensions (viduïtat i orfandat) que ac -
tual  ment es financen com a contributives passin a l’àmbit no 
con  tributiu i es financin per la via dels pressupostos. 

la recuperació del mercat immobiliari guanya intensitat. 
Des  prés de vuit anys en contracció, el preu de taxació de l’ha -
bitatge va tornar a créixer en el 2T (1,2% interanual). Així mateix, 
l’índex de preus de l’habitatge que elabora l’INE basant-se en 
dades de transacció va registrar un avanç notable en el 2T (4,0% 
interanual). Aquest dinamisme dels preus va ser una mica supe-
rior a l’esperat i denota que, després d’anys amb un nivell molt 
baix d’activitat al sector de la construcció, la disponibilitat d’ha-
 bitatges per vendre en algunes zones podria començar a escas-
sejar, tot i que, en agregat, l’estoc d’habitatges buits encara és 
molt elevat. El relaxament de les condicions financeres també 
exerceix un paper important en la recuperació del sector. Al 
juliol, la concessió d’hipoteques per a la compra d’habitatges va 
avançar el 22,7% interanual, un suport fonamental per a  
la demanda (les compravendes d’habitatges en l’acumulat de 
12 mesos van créixer el 10,9% interanual en el mateix mes).

El crèdit s’afegeix a la recuperació. Al juliol, el ritme de caiguda 
del crèdit total es va reduir fins al –5,4% interanual, percentatge 
que evidencia que l’ajust del saldo viu de crèdit s’apropa cada 
vegada més al seu final. Alguns segments ja van anotar taxes de 
creixement interanual positives en el 2T, com el crèdit al sector 
serveis i a l’agricultura. En canvi, el saldo viu del crèdit a promo-
tors i a la construcció, precisament els segments que concentren 
la major part dels actius dubtosos, encara es contreu a taxes de 
dos dígits. Pel que fa als dipòsits, al juliol, es va mantenir la tòni-
ca dels últims mesos, amb un fort traspàs de termini a vista i una 
lleugera reducció del saldo total per l’in  cre  ment de les subscrip-
cions de fons, que s’espera que es moderi a causa de l’increment 
de la volatilitat als mercats financers en les últimes setmanes.

la revisió de la sèrie comptable del PiB revela una major pro-
funditat de la recessió. Segons les noves dades publicades per 
l’INE, el PIB va caure el 3,9% acumulat entre el 2011 i el 2014, i 
no el 2,5% com s’havia estimat amb anterioritat. La xifra de crei-
xement del 2014 no es va alterar i continua en l’1,4%, però la 
composició és molt diferent: la menor contribució de la deman-
da interna (d’1,6 p. p. en relació amb els 2,2 p. p. anteriors) va 
ser compensada amb una menor contribució negativa de la de -
man  da externa (de –0,2 p. p. en relació amb els –0,8 p. p. ante-
riors). En canvi, el PIB va ser revisat substancialment a la baixa el 
2011, el 2012 i el 2013, a conseqüència, fonamentalment, d’una 
major caiguda del consum privat. Si comparem el nivell del 
2014 amb el màxim assolit abans de la crisi el 2008, el PIB se 
situa el 7,3% per sota (en lloc del 6% estimat amb anterioritat), 
i el consum privat, l’11,0% (en lloc del 8,2%).
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Crèdit i morositat en el 2T 2015
Saldo (milers  

de milions   
d’euros)

Var. interanual 
(%)

Taxa morositat 
(%)

Llars (habitatge) 564 –5,3 5,3

Llars (consum) 116 –1,9 9,6

Activitats productives 661 –4,6 16,2

Construcció 46 –16,9 29,8

Promotor 138 –14,2 32,1

Serveis 349 0,1 9,8

Indústria 110 –0,3 11,8

Agricultura 18 1,1 11,0

total * 1.341 –4,7 11,0

Nota: * El saldo total no inclou el crèdit a les institucions financeres sense ànim de lucre al servei de 
les llars ni el crèdit no classificat.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Banc d’Espanya
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La millora gradual del mercat laboral es comença a perce-
bre en diverses dimensions. En el 2T 2015, el ritme de crea-
ció d’ocupació es va accelerar fins al 3,0% interanual i la 
taxa d’atur es va reduir fins al 22,4%, de manera que acu-
mula una caiguda de 4,5 p. p. des del màxim assolit en el 
1T 2013. Així mateix, després d’anys de forts increments, la 
taxa d’atur de llarga durada també mostra signes d’estabi-
 lit  zació (vegeu el Focus «Sobre l’atur de llarga durada a 
Espanya», de l’IM 02/2015). Una altra dimensió rellevant 
per prendre el pols del mercat laboral és la sub  ocupació, 
entesa aquí com els treballadors ocupats a temps parcial 
que voldrien treballar a temps complet, és a dir, l’ocupació 
a temps parcial involuntària. Vegem com ha evolucionat 
aquest tipus d’ocupació en els últims anys.

El 2007, abans de la crisi, el percentatge d’ocupació a jor-
nada parcial sobre el total (taxa de parcialitat) se situava a 
Espanya en l’11,6%, molt per sota de la taxa de la zona de 
l’euro, del 19,1%. El 2014, la taxa de parcialitat havia aug-
mentat en 4,3 p. p., fins al 15,9%. Durant aquest període, 
aquesta taxa va experimentar també un increment a la 
zona de l’euro, malgrat que una mica inferior (3,1 p. p.). No 
obstant això, si es distingeix entre l’ocupació a temps par-
cial voluntària i la involuntària, s’observa una evolució mar-
cadament dispar (vegeu el primer gràfic). A Espanya, 
l’increment de la parcialitat es va concentrar de forma ínte-
gra en el tipus involuntari, que va augmentar en 6,3 p. p., 
fins al 10,1%. De fet, l’ocupació a temps parcial voluntària va 
recular entre el 2007 i el 2014, instigada, potser, pels efectes 
de la crisi, que van provocar que una part de la població 
femenina allargués la jornada laboral per contrarestar la 
situació d’atur d’altres membres de la llar.1 A la zona de l’euro, 
en canvi, l’increment de la parcialitat es va donar tant en la 
modalitat voluntària com en la involuntària, tot i que el pes 
de la involuntària també va augmentar arran de la recessió.

L’intens increment de l’ocupació a temps parcial involun-
tària a Espanya durant la crisi suggereix que algunes 
empreses amb dificultats econòmiques van utilitzar la 
reducció d’hores per dur a terme l’ajustament laboral. 
Aquesta dinàmica va ser afavorida per la reforma laboral 
del 2010, que va introduir mesures per incrementar la fle-
xibilitat interna de les empreses,2 i pels canvis legislatius 
aprovats el 2013 per facilitar el treball a temps parcial.3 
Aquesta forma d’ajustament, que pot ser convenient en 
una etapa recessiva, ja que evita que la destrucció de 
l’ocupació s’agreugi, també va tenir lloc a la zona de l’euro, 
però amb menys intensitat, perquè la severitat de la crisi 
va ser inferior. A més a més, és possible que la taxa de par-

cialitat no reflecteixi que una part de la reducció d’hores 
hagi tingut lloc en treballs a temps complet.

Les dades més recents indiquen que la taxa de parcialitat 
involuntària a Espanya s’ha estabilitzat (vegeu el segon 
gràfic). Aquesta estabilització és resultat d’una taxa que 
s’ha mantingut constant al sector serveis i que ha baixat 
lleugerament a la indústria. En canvi, la taxa de parcialitat 
involuntària va continuar augmentant a la construcció. Pel 
que fa a la taxa de parcialitat voluntària, els nivells espa-
nyols són molt inferiors als de la zona de l’euro, bé perquè 
el marc institucional no la facilita, bé perquè, si més no 
durant la recessió, les famílies no es van poder permetre 
reduir la jornada laboral. En els pròxims trimestres, a 
mesura que la recuperació econòmica es vagi consolidant 
i que la millora de l’activitat es traslladi al mercat laboral, 
cal esperar que aquest canvi de rumb en l’evolució del tre-
ball a temps parcial involuntari es consolidi i es faci exten-
sible a tots els sectors productius i que, d’altra banda, 
l’ocupació a temps parcial voluntària torni a augmentar.

FOCUS • L’ocupació a temps parcial a Espanya
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1. Vegeu «The Crisis and its Aftermath: a Stress Test for Societies and for 
Social Policies», Society at Glance, 2014, OCDE. 
2. En el RDL 10/2010, la reducció de jornada permesa per motius econò-
mics, tècnics o organitzatius passa del rang 33%-50% al 10%-70%. Els 
RDL 3/2012 i 1483/2012 clarifiquen les condicions econòmiques en què 
les empreses poden fer ús de la major flexibilitat interna.
3. Vegeu l’RDL 16/2013.
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El dinamisme de les importacions en l’etapa actual de 
recuperació ha qüestionat la capacitat de mantenir el 
compte corrent en superàvit. Una correcció sostenible del 
desequilibri exterior s’hauria de basar en un model pro-
ductiu que, a més de comptar amb una base exportadora 
més àmplia i competitiva, també depengués menys de les 
importacions. En aquest Focus, s’analitza el comporta-
ment de les importacions des que es va iniciar la recupera-
ció, en el 3T 2013, per constatar que, pel que sembla, l’eco-
 no  mia espanyola ha canalitzat el camí cap a aquesta 
trans  formació.

Una primera estratègia per valorar el creixement de les 
importacions és relacionar-lo amb l’evolució dels diferents 
sectors que impulsen el creixement. Així, si els sectors que 
precisen de més inputs importats per poder elaborar els 
seus productes són els que impulsen la millora de l’ac  ti -
vitat econòmica, serà normal que les importacions també 
creixin amb força. Això és, precisament, el que està suc -
ceint: la recuperació és més vigorosa en les branques d’ac-
 tivitat que presenten un major contingut importador.1 La 
indústria, que és el sector amb el contingut importador 
més elevat (el 38,2%), va registrar el major creixement 
acumulat del valor afegit entre el 2T 2013 (inici de la recu-
peració) i el 2T 2015 (dada més recent). Una valoració simi-
lar es pot fer analitzant el creixement des de l’òptica de la 
demanda. Els components que es recuperen a un ritme 
més intens són el consum privat, en especial de béns 
duradors, i la inversió, precisament els components amb 
més intensitat importadora (el 29,0% i el 35,8%, respec -
tivament).

De tota manera, cal tenir en compte que, molt probable-
ment, això no reflecteix un canvi estructural de l’economia 
cap als sectors amb més contingut importador. La indús-
tria, pel costat de l’oferta, i la inversió i el consum de béns 
duradors, pel de la demanda, tendeixen a fluctuar molt al 
llarg del cicle econòmic: cauen més durant les recessions i 
creixen més durant la fase expansiva del cicle. De fet, el 
pes de la indústria i de la inversió presenta una tendència 
secular a la baixa als països desenvolupats, la qual cosa 
hauria d’afavorir una menor dependència de les importa-
cions a llarg termini.

Per determinar millor si la tendència de fons de l’economia 
espanyola és a reduir la dependència de les importacions, 
és necessari calcular el contingut importador de les dife-
rents partides del PIB al llarg del temps. Desafortunada-
ment, les dades disponibles no tenen la freqüència neces-

sària. De fet, les estimacions més recents del contin  gut 
im  portador dels principals components de demanda del 
PIB corresponen al 2005.2 De tota manera, un exercici sen-
zill és molt il·lustratiu. Prenent com a referència el contin-
gut importador estimat el 2005, es pot extrapolar l’evo  lu -
ció de les importacions en funció del creixement observat 
en els diferents components de demanda del PIB. Així, si el 
creixement predit de les importacions és superior a l’ob -
ser  vat, es pot concloure que s’ha reduït el contingut im -
por  tador. Aquest és precisament el resultat obtingut. Per 
tant, quan es té en compte el creixement dels components 
del PIB i el contingut importador estimat el 2005, el fort 
creixement de les importacions observat durant els últims 
anys queda matisat. Per exemple, les importacions hau-
rien d’haver crescut el 7,6% interanual en el 2T 2015 si la 
in  tensitat importadora s’hagués mantingut constant des 
del 2005 i, en realitat, van créixer el 6,8%.

Dues reflexions sobre el resultat obtingut. Primer, una 
part de la diferència entre l’evolució observada de les 
importacions i la predita en funció de l’evolució dels com-
ponents del PIB i del seu contingut importador respon a la 
caiguda del preu del petroli, que ha provocat que el crei-
xement de les importacions sigui més moderat en termes 
nominals. De tota manera, abans que el preu del petroli 
comencés a baixar, el creixement de les importacions ja 
era inferior al predit. Això reforça la idea que es produeix 
un canvi estructural cap a una menor dependència de les 
importacions. Segon, atès que les branques d’activitat 
que més creixen són les que presenten un major contin-
gut importador, caldria esperar que el creixement de les 
importacions observat fos superior al predit, i no inferior. 
Aquest segon factor, per tant, també reforça la idea del 
canvi cap a un patró de creixement menys depenent de 
les importacions.3

En definitiva, l’evidència no és directa, i, per tant, cal una 
anàlisi més detallada per arribar a conclusions fermes. 
Però l’exercici dut a terme fa pensar que els gua  nys de 
competitivitat obtinguts durant els últims anys ajuden a 
construir un model de creixement menys depenent de les 
importacions. Si es continua avançant en la mateixa di  rec-
   ció, l’economia espanyola serà capaç de créi  xer a rit  mes 
elevats sense generar desequilibris ex  terns.

FOCUS • Cap a un model productiu menys depenent  
de les importacions

1. El contingut importador és la proporció del valor de la producció que 
correspon a consums intermedis importats.

2. Vegeu «El contenido importador de las ramas de actividad en España», 
Boletín Económico, febrer 2012, Banc d’Espanya, 
3. L’evolució teòrica de les importacions en funció de la intensitat impor-
tadora estimada el 2005 es du a terme amb un nivell de desagregació per 
components de demanda limitat. Atès l’efecte composició comentat, si 
es pogués desenvolupar aquest exercici amb més detall, el creixement 
predit de les importacions seria superior.



FOCUS • Rentabilidades a largo plazo; ¿riesgos a corto?

29  ecoNomia espaNyola

octubre 2015

10

FOCUS • PGE 2016: de l’ajust estructural al cíclic

29 

Els Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) per al 2016, que 
va presentar el Govern el passat mes de juliol al Parlament, 
inclouen una millora del quadre macroeconòmic de 
l’economia espanyola, amb un creixement previst del 
3,3% el 2015 i del 3,0% el 2016. Aquest escenari és el que 
ha de permetre que el dèficit fiscal per al 2016 arribi al 
2,8%, la qual cosa comportaria abandonar el procediment 
de dèficit excessiu, ja que la xifra se situa per sota del llin-
dar del 3%. L’Autoritat Independent de Responsabilitat 
Fiscal (AIReF) ha considerat que aquestes previsions són, 
en conjunt, raonables, tot i que  no estan lliures de riscos. 
En aquest Focus, s’analitza la composició de l’ajust i la seva 
versemblança.

La major part de la reducció del dèficit no respon a un 
aug  ment dels ingressos, sinó a una reducció de les des-
peses. Començant pels ingressos, els PGE preveuen que 
els no financers totals augmentaran lleugerament el 
2016 (+0,6%) mitjançant la disminució dels ingressos no 
tributaris (–32,5%), excepcionalment alts el 2015,1 que 
quedarien compensats per un fort increment dels ingres-
sos tributaris (+6,2%). La recaptació tributària estaria 
impulsada per la millora econòmica, que es traduiria en 
un augment de la recaptació per IRPF (+5,5%), per impost 
de societats (+10%) i per IVA (+4,6%). A la Seguretat So -
cial, els ingressos per cotitzacions socials augmentarien 
el 6,7%. Aquestes previsions d’ingressos assumeixen que 
l’impacte de l’activitat econòmica sobre la recaptació 
serà superior al registrat històricament, la qual cosa pot 
in  dicar un lleuger optimisme. A més a més, la reforma tri-
butària s’acabarà d’implementar amb la rebaixa de l’im -
post de societats i mitjançant un any complet de rebaixa 
de l’IRPF, de manera que els ingressos previstos haurien 
de ser inferiors.

Pel que fa a les despeses de l’Estat, està previst que dismi-
nueixin el 2016 (–3,0%), a causa de la important reducció 
del pagament d’interessos i de les transferències corrents. 
La menor despesa en el pagament d’interessos (–5,6%) 
reflecteix el menor cost mitjà del deute i la seva estabilit-
zació. Les transferències corrents es redueixen el 3,2%, a 
conseqüència de la menor aportació al Servei Públic 
d’Ocupació Estatal, derivada de la disminució de la des-
pesa per prestacions d’atur. Atès el quadre macroeconò-
mic esperat, les previsions de les dues partides semblen 
plausibles.

Excloent aquestes reduccions cícliques, les despeses aug-
mentaran el 2016 en gran part de la resta de partides (des-
peses de personal, classes passives, aportació a la Se  - 
gu    retat Social, etc.). A més a més, en aquest apartat de 

des  peses, es concentren la majoria de les noves mesures 
incloses als pressupostos, entre les quals destaquen les 
que afecten el col·lectiu de funcionaris: obtindran un aug-
ment salarial de l’1% i la devolució del 50% de la paga 
extra suprimida el 2012 i dels dies lliures («moscosos» i 
«canosos»); d’altra banda, augmentarà la taxa de reposició 
de les plantilles, gràcies a l’increment previst dels costos 
de personal de l’Estat, del 5,0%.

Els PGE 2016 estableixen el mateix objectiu de dèficit per 
al 2016 que contemplava el Programa d’Estabilitat 2014-
2017, presentat a l’abril del 2014. Aquest programa, però, 
contemplava un creixement del PIB molt inferior, de l’1,8% 
el 2015 i del 2,3% el 2016, la qual cosa implica que l’ajust 
estructural que es vol dur a terme ara entre el 2015 i el 2016 
serà molt inferior al previst quan es va acordar la tònica de 
reducció del dèficit públic amb la Comissió Europea. Si es 
mantingués l’ajust estructural calculat llavors (de cinc dè -
ci  mes) i es complissin les previsions econòmiques del Go -
vern, el dèficit es podria reduir fins al 2,3% l’any vinent. 
Com s’apunta als PGE, l’ajust no ve donat ara, com en anys 
anteriors, per mesures discrecionals de reducció de la des-
pesa o d’augment dels recursos tributaris, sinó per l’aug -
ment dels ingressos i per la reducció de les despeses, grà-
cies a la millora econòmica.

Els PGE 2016 representen, doncs, un canvi després de 
diversos anys de forts ajustos estructurals: en l’actualitat, 
les millores cícliques de l’economia ajudaran a reduir el 
dèficit. El que seria òptim seria realitzar els ajustos estruc-
turals quan el vent bufa de cua per recuperar més ràpida-
ment la bona marxa de les finances públiques i evitar 
haver de repetir l’experiència d’afrontar-los quan el vent 
ve de cara.
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades de la Comissió Europea (AMECO).  

1. El 2015, la partida d’ingressos no tributaris va ser excepcionalment ele-
vada, a causa dels ingressos derivats de la privatització d’AENA.
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Indicadors d’activitat

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

Indústria

Consum d’electricitat –2,1 –0,1 –1,6 1,2 –0,1 5,5 1,9 ...

Índex de producció industrial –1,5 1,3 0,3 1,5 3,5 5,6 ... ...

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

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

Construcció

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

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

Serveis

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

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

Consum

Vendes comerç al detall –3,7 1,0 2,8 2,5 2,9 3,6 2,4 ...

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

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

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

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

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

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

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

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 06/15 07/15 08/15

Afiliats a la Seguretat Social 1

Sectors d’activitat

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

Construcció –12,1 –1,6 1,6 4,6 5,6 5,3 4,9 4,5

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

Situació professional

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

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

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

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

Contractes registrats 3

Indefinits –14,2 18,8 23,0 24,1 7,7 15,1 8,6 10,1

Temporals 6,4 13,1 7,7 12,2 11,2 13,5 9,2 10,0

TOTAL 4,0 13,4 8,8 13,2 10,9 13,6 9,1 10,0

Atur registrat 3

Menors de 25 anys –6,2 –8,2 –6,9 –9,8 –9,3 –10,5 –14,3 –13,4

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

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

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 06/15 07/15

Comerç de béns

Exportacions (variació interanual) 5,2 2,5 4,8 4,3 4,4 5,4 7,8 8,9

Importacions (variació interanual) –1,3 5,7 7,3 5,0 2,5 5,8 9,8 6,4

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

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

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

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

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 06/15 07/15 Saldo  
07/151

Finançament als sectors no financers 2

Sector privat –8,2 –4,9 –4,4 –4,6 –5,0 –4,5 –4,6 –4,6 1.665,8

Empreses no financeres –10,6 –4,8 –4,0 –4,7 –5,6 –5,1 –5,4 –5,2 932,5

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

Administracions públiques 4 16,8 7,0 5,9 6,7 4,9 4,1 4,0 3,4 1.040,1

TOTAL –1,1 –0,9 –0,9 –0,7 –1,4 –1,4 –1,5 –1,7 2.705,9

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 –1,7 –1,0 1.163,6

A la vista 4,2 10,8 13,6 14,8 17,9 19,5 18,2 19,7 367,9

D’estalvi –0,1 5,8 6,9 6,8 10,5 12,3 12,9 13,6 243,2

A termini 1,7 –7,6 –9,4 –11,3 –13,5 –15,5 –16,5 –16,1 530,6

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

Resta del passiu 5 –16,8 –8,2 –6,8 –6,8 –11,4 –11,5 –13,0 –16,1 102,9

TOTAL –0,2 –1,7 –1,7 –2,2 –2,3 –2,2 –2,8 –2,4 1.266,5

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

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

Notes: 1. Milers de milions d’euros.  2. Residents a Espanya.  3. Inclouen les institucions financeres sense ànim de lucre al servei de les llars.  4. Total de passius (consolidats). Es dedueixen els passius entre 
administracions 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 3T 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015 07/15 08/15

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament –6,8 –5,8 –3,7 –5,9 –0,7 –2,9 – –

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

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

Corporacions locals 0,5 0,5 0,4 0,6 0,1 0,2 – –

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

Deute públic (% PIB) 92,1 97,7 96,8 97,7 98,0 97,7 ... ...

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

El creixement de la població s’ha reduït de manera gradual als països desenvolupats al llarg d’aquest últim mig segle. Aquest fe -
nomen correspon al final d’etapa d’una transició demogràfica en què una societat que ja ha reduït la taxa de mortalitat de mane-
ra important disminueix també la taxa de natalitat fins a quotes similars (o, fins i tot, inferiors) i es produeix un estancament (o 
descens) de la dimensió de la població. Al mateix temps, a aquest estancament de la població s’afegeix un augment de l’esperança 
de vida que condueix a un envelliment important. En aquest Dossier, analitzem l’amplitud d’aquesta transició demogràfica, el seu 
impacte sobre la macroeconomia i els canvis que es poden produir a nivell poblacional i que podrien modificar aquest impacte.

L’informe «Perspectives de la Població Mundial 2015» de les Nacions Unides descriu l’alentiment del creixement de la població i 
assenyala que, fins i tot, serà negatiu en algunes àrees geogràfiques. El descens del nivell de població, que ja va començar fa una 
dècada en països com Alemanya, prosseguirà durant el pròxim decenni en uns altres, com Espanya i Itàlia, i s’ampliarà al conjunt 
de la zona de l’euro el 2030. Així mateix, els fluxos d’immigració actuals, tot i ser positius, no seran suficients per contrarestar-lo. A 
aquesta disminució se suma un canvi en la piràmide poblacional, que presenta una major proporció de població en edats avança-

des. El nombre d’individus de més de 65 anys ha passat de re -
pre  sentar el 15% de la població de la zona de l’euro el 1990 al 
21% el 2015 i s’espera que arribi al 24% el 2025 i assoleixi el 32% 
el 2050. En països com Alemanya, Itàlia o Espanya, més d’un terç 
de la població tindrà més de 65 anys en aquesta data. L’excepció 
(relativa) és França, que, gràcies a una taxa de natalitat més ele-
vada, podrà anar augmentant la població i retardar l’envelliment, 
tot i que el 26% dels ciutadans seran més grans de 65 anys el 
2050. Evidentment, aquest envelliment es registrarà, també, en 
un futur als països en vies de desenvolupament, malgrat que la 
seva piràmide poblacional mostra que encara no es produeix a 
la majoria. Així, aquests països tenen el potencial de retardar el 
fenomen d’envelliment poblacional dels desenvolupats, si més 
no de manera parcial, per la via de la immigració.

Aquesta important transformació demogràfica pot influir de 
manera directa en el creixement econòmic. Una menor pobla-
ció pot comportar una menor oferta laboral, un menor consum 
agregat i una menor necessitat d’inversió, la qual cosa dismi-
nuiria el volum de l’economia en conjunt. D’altra banda, l’enve-
 lliment de la població implica un canvi de les característiques 
de la seva economia, en tenir diferents grups d’edat diferents 
necessitats i diferents capacitats productives. La teoria del cicle 
vital postula que els individus intenten mantenir un nivell esta-
ble de consum al llarg de la seva vida, de manera que estalvien 

quan estan en actiu i comencen a gastar els estalvis a partir del moment de la jubilació. Així, suposant que no hi ha canvis en el 
comportament dels diferents grups d’edat ni en el nivell de població total, un envelliment de la població pot reduir l’oferta labo-
ral i el nivell d’estalvi agregat. No obstant això, una major esperança de vida pot empènyer els individus a treballar durant més 
temps, a invertir més en educació per augmentar el capital humà o a estalviar més abans de la jubilació per finançar un període 
més llarg d’inactivitat, la qual cosa podria contrarestar els efectes esmentats. En gran part, l’efecte agregat sobre l’oferta laboral 
determinarà l’impacte de l’envelliment sobre el PIB per capita. L’evidència empírica assenyala que, fins avui, aquest impacte ha 
estat negatiu, tot i que més aviat limitat.1 Sembla que l’impacte de l’envelliment sobre l’estalvi agregat també és negatiu (per a 
més detalls, vegeu «Demografia i preus dels actius financers: s’esgoten els vents de cua», del present Dossier). El canvi demogrà-
fic pot influir, així mateix, en els preus, en afegir pressions deflacionistes en l’economia si disminueix la demanda agregada (en 
reduir-se la població, per exemple), i en la sostenibilitat de l’Estat del benestar, en augmentar la proporció de població depenent 
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades de les Nacions Unides, («Perspectives de la Població 
Mundial 2015»).    

 
 

Edats

1. Vegeu IMF (2014), «Impact of Demographic Changes on Inflation and the Macroeconomy», IMF Working Paper, 14/210.
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(vegeu «Com afecten els cabells blancs la despesa pública», 
també en aquest Dossier). 

Diversos factors poden modificar l’impacte previst de la tran-
sició demogràfica en l’economia. En primer lloc, tot i que, en 
aquest Dossier, ens centrem en els aspectes demogràfics, cal 
no oblidar que un augment de la productivitat de l’economia 
(a través de la tecnologia, per exemple) pot contrarestar de 
manera significativa els efectes de l’envelliment, ja que una 
major productivitat incrementaria la taxa de creixement po -
ten  cial al llarg del període (vegeu el segon gràfic). En segon 
lloc, cal tenir en compte que les previsions demogràfiques 
s’han realitzat sota hipòtesis específiques (com el nivell de fer-
tilitat, de mortalitat o d’immigració) difícils de predir amb 
exactitud, en particular a llarg termini, i existeix, per tant, un 
grau d’incertesa sobre com s’acabaran materialitzant. Final-
ment, les previsions demogràfiques assumeixen que el com-
portament de cada generació es manté constant, però, com 
hem esmentat anteriorment, el comportament poblacional es 
pot modificar en resposta als canvis demogràfics.2 Per exemple, si l’edat de jubilació s’ajustés a l’alça a mesura que creix l’esperança 
de vida, el creixement del PIB podria ser més elevat.

Analitzem amb més detall els canvis en el comportament poblacional que poden contrarestar l’impacte d’aquesta transició 
demogràfica: la natalitat, la immigració i l’oferta laboral. Un augment de la taxa de natalitat pot reduir l’envelliment poblacional. 
No obstant això, la natalitat és endògena al desenvolupament d’un país i, a mesura que es va desenvolupant, la natalitat dismi-
nueix fins a un nivell de benestar en què les preferències socials solen canviar i l’Estat es pot permetre finançar importants polí-
tiques de suport a la natalitat. En qualsevol cas, modificar el patró de natalitat d’una societat és complex i car, de manera que 
difícilment podrà contrarestar aïlladament l’efecte de l’envelliment.

Una altra palanca per compensar el canvi demogràfic dels països desenvolupats és la intensificació dels fluxos d’immigració. Es 
preveu que la immigració neta anual entre el 2020 i el 2050 serà d’un volum equivalent al 0,22% de la població de la zona de l’euro 
i que tindrà més incidència a Espanya (0,27%), a Alemanya (0,25%) o a Itàlia (0,24%) que a França (0,15%). Cal tenir en compte, 
però, la dificultat de predir els fluxos migratoris, que depenen tant de les condicions econòmiques i socials dels països d’origen com 
dels d’acollida i que poden canviar ràpidament, com ho evidència la recent entrada massiva de refugiats a Europa aquestes últimes 
setmanes. En tot cas, els fluxos migratoris poden tenir un impacte considerable, en particular per als països amb un major envelliment 
poblacional, com Alemanya, i s’han de gestionar amb polítiques d’immigració adequades per aconseguir que la integració tingui èxit.

Finalment, es pot reduir l’impacte d’aquests canvis demogràfics amb un augment de l’oferta laboral, mitjançant una vida laboral 
més llarga o una major participació laboral. L’increment de l’esperança de vida, en especial dels anys amb bona salut, permetrà 
que es pugui treballar molt més temps, un factor molt rellevant, però que no sempre es té prou en compte. Altres maneres 
d’incrementar l’oferta laboral són potenciar la participació laboral femenina i d’altres grups poc representats en la força laboral, 
com els immigrants, i augmentar el nombre d’hores treballades.

En definitiva, els canvis en el comportament de la població poden solucionar una part important de la transició demogràfica que 
molt probablement es produirà. Per aconseguir-ho, però, és imprescindible utilitzar tots els fronts disponibles, inclosa la presa de 
decisions polítiques en el disseny institucional (reformes dels sistemes de pensions i tributaris, de les polítiques d’immigració, 
etc.). Si no, serà gairebé impossible que els individus tinguin els incentius i els recursos necessaris per poder ajustar les seves 
decisions en la direcció correcta.

Josep Mestres Domènech
Departament de Macroeconomia, Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank

Taxes de creixement del PIB potencial previstes  
a la Unió Europea (2013-2060), diversos escenaris

0,75

1,00

1,50

1,75

 

2,00

2013 2017 2021 2025 2029 2033 2037 2041 2045 2049 2053 2057

1,25

 

Escenari 3: canvi de política vinculant l’esperança de vida a l’edat de jubilació

Escenari 4: menor immigració Escenari 1: central

Escenari 2: major productivitat laboral

Nota: L’escenari 1 (central) conté ja canvis previstos en diferents àrees (jubilació, participació laboral, 
immigració, etc.). L’escenari 2 assumeix la convergència cap a una productivitat laboral 0,25 p. p. superior  
a la de l’escenari central. L’escenari 3 assumeix una sortida més tardana del mercat de  treball en funció   
de l’augment de l’esperança de vida. L’escenari 4 assumeix una immigració un 20% inferior a la de 
l’escenari central.  
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de la Comissió Europea («The 2015 Ageing Report»).

2. Vegeu Bloom et al. (2011), «Implications of Population Aging for Economic Growth», NBER Working Paper, 16.705.



34  DOSSIER: EL REPTE DEMOGRÀFIC

octubre 2015

10

Demografia i preus dels actius financers: s’esgoten els vents de cua

No sorprenen, per la seva abundància, les anàlisis que pretenen explicar el moviment dels preus dels actius financers basant-se 
en factors com la conjuntura econòmica, les actuacions dels bancs centrals, les notícies empresarials o els esdeveniments geopo-
lítics. Sí poden sorprendre, perquè són menys freqüents, els que posen el focus en la demografia. La miopia que pateix una gran 
part dels inversors els empeny a ometre aquesta variable, la força de la qual és tan lenta en el temps com poderosa en intensitat. 
En efecte, la teoria suggereix i l’evidència històrica mostra que les dinàmiques demogràfiques condicionen els dos ingredients 
fonamentals de la valoració d’actius: el tipus d’interès real lliure de risc i les primes de risc.

En un Dossier anterior,1 ens referíem a la conclusió bàsica que postula la teoria econòmica sobre l’impacte sobre el tipus d’interès: 
una major proporció de població adulta i propera a la jubilació comporta un tipus real d’interès d’equilibri més baix. El marc con-
ceptual descansa en l’anomenada hipòtesi del cicle vital, segons la qual els perfils de renda, de consum i d’estalvi dels individus 
canvien amb l’edat: quan són joves, s’endeuten (principalment, per a l’adquisició d’habitatge); en l’edat adulta, estalvien (per 
repagar el deute i en previsió de la vellesa), i, en la jubilació, desestalvien. En agregat, un augment de la proporció de població a 
la franja d’edat adulta (diguem 40-65 anys) comportaria un major volum d’estalvi, que, ceteris paribus, pressionaria el tipus 
d’interès a la baixa. En canvi, quan una massa suficient de persones es desplacés cap a la regió de la jubilació, la dimensió de 
l’estalvi total es reduiria, la qual cosa pressionaria el tipus d’interès d’equilibri a l’alça. Aquesta conclusió essencial es manté en els 
múltiples models que s’han proposat per enriquir l’anàlisi, que incorporen variants en relació amb les interaccions entre les dife-
rents generacions superposades, la presència de seguretat social, les herències, la incertesa, etc.

Les dades han evolucionat en línia amb la pauta teòrica. De fet, el singular fenomen demogràfic de la generació del baby boom 
(els nascuts després de la segona guerra mundial) és un experiment natural paradigmàtic, si més no fins ara. Efectivament, la 
transició demogràfica (el recorregut dels nombrosos baby boomers per l’edat adulta fins a les portes de la jubilació) hauria com-
portat, segons un informe recent,2 una davallada del tipus d’interès real d’equilibri proper als 2 punts en les tres últimes dècades.

A mesura que aquesta generació s’endinsi en la jubilació, el tipus d’interès hauria d’augmentar amb notable rapidesa: 1 punt en 
cinc anys i 2,25 punts en 10 anys. D’aquesta manera, en el no gaire llunyà 2025, el tipus real d’interès hauria retornat al seu valor 
històric d’equilibri, al voltant del 2,5%-3,0%, gràcies a un espectacular descens estimat de l’estalvi global de l’ordre del 25% (uns 
6 punts del PIB mundial). Aquestes xifres posen de manifest el poderós efecte que pot arribar a tenir la demografia sobre el fona-
ment dels mercats financers, per bé que, per diversos motius, cal considerar-les amb les degudes cauteles. D’una banda, el pro-
pòsit d’aquestes estimacions és calibrar l’efecte de la demografia sobre el tipus d’interès per la via de l’oferta d’estalvi, conside-
rant que la demanda d’estalvi (per atendre la inversió real) s’ajusta al tipus d’interès o que es desplaça en molta menor mesura 
que l’oferta, de manera que és el moviment de l’oferta el que determina el tipus d’interès real. De l’altra, el grau de convicció en 
les projeccions d’estalvi dels països emergents no és elevat, i no solament perquè les mateixes previsions demogràfiques són 
qüestionables, sinó, també, per l’absència de referències històriques sobre el comportament de l’estalvi dels individus en contex-
tos anàlegs de transformació econòmica radical. Dos països seran clau: l’Índia i la Xina (on l’elevadíssima taxa d’estalvi va generar 
l’expressió global savings glut).

La connexió teòrica entre la demografia i el preu dels actius amb risc (per exemple, les accions) s’articula, també, mitjançant 
relacions senzilles en la seva essència. D’una banda, l’equiparació del preu de cada actiu amb la suma dels fluxos que generi en el 
futur (dividends, en el cas de les accions), però descomptats amb una determinada taxa per valorar-los en el moment present, de 
manera que una taxa de descompte més alta comportaria un preu actual de l’actiu més baix (i una menor ràtio PER, price-to-
earnings ratio o ràtio preu-guanys). Aquesta taxa està composta pel tipus d’interès real lliure de risc abans analitzat més una pri-
ma de risc borsària (equity premium). D’altra banda, la idea que l’actitud cap al risc de l’individu típic canvia al llarg del cicle vital. 
En particular, la tolerància al risc inherent a la borsa és alta en la joventut i al començament de l’edat adulta i baixa a mesura que 
s’apropa la jubilació. Fruit d’això i de les necessitats i de les possibilitats financeres, la composició de la seva cartera va canviant: 
el pes de les accions és alt al principi i baix al final. En conseqüència, la dinàmica demogràfica acaba incidint sobre la prima de risc 
exigida al mercat: l’envelliment dels inversors comporta una prima a l’alça, un corrent venedor per reduir el pes de la renda varia-
ble i unes cotitzacions a la baixa.

1. Vegeu «Tipus d’interès reals baixos i estabilitat econòmica», en l’IM09/2014.
2. Gavin, M. (2015) «Equity Gilt Study», Barclays.
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També en aquest àmbit, les dades tendeixen a donar suport als 
resultats que postula la teoria, i de nou amb els baby boomers 
com a protagonistes. En les tres últimes dècades, coincidint 
amb el pas dels membres d’aquesta generació per la fase àlgida 
de l’acumulació de renda variable, entre els 35 i els 55 anys, les 
borses desenvolupades han ofert rendiments notablement més 
alts que en les dècades precedents. Diversos estudis empírics,3 
centrats majoritàriament als EUA, han trobat una elevada corre-
lació entre la distribució per edats i les cotitzacions borsàries. Al 
gràfic es pot apreciar l’estret comoviment entre la ràtio borsària 
PER i la ràtio demogràfica, definida com el quocient entre la 
població en la franja d’edat mitjana (40-49 anys) i la població en 
la franja al voltant de la jubilació (60-69 anys). Aquesta ràtio 
sembla especialment apropiada per capturar el sentit de la teo-
ria, ja que compara les dues franges més significatives per 
decantar la balança i deixa fora els molt joves, per l’escassa relle-
vància de les seves carteres d’accions, i les persones que ja fa 
temps que estan jubilades. Un increment en aquesta ràtio 
s’associa amb un augment en la valoració de les accions.

Les projeccions per a les dues pròximes dècades en funció d’aquestes relacions no conviden a l’optimisme inversor: la demografia 
dels països emergents s’anirà assimilant a les actuals als desenvolupats, la població mundial estarà cada vegada més envellida, la 
reducció de l’estalvi pressionarà a l’alça el tipus d’interès real lliure de risc i la prima borsària també augmentarà per la major 
proporció de persones en plena edat de jubilació o apropant-s’hi. Això implicarà una taxa de descompte més elevada que l’actual, 
que tendirà a pressionar a la baixa els preus dels actius. No obstant això, paga la pena ressaltar algunes consideracions que 
podrien matisar, o fins i tot contrarestar, aquestes previsions poc esperançadores. D’una banda, durant el procés d’augment del 
tipus d’interès, disminuirà el valor de les carteres existents de bons a tipus fix, però, quan s’assoleixi un nou nivell d’equilibri més 
elevat, els rendiments seran més atractius. A més a més, les dades més recents indiquen que la recomposició de carteres per part 
de la població jubilada es realitza més lentament que per part dels treballadors en edat d’estalviar, de manera que l’efecte nega-
tiu sobre la renda variable podria ser més tènue del que s’ha observat en sentit positiu durant les tres últimes dècades. Finalment, 
i per completar l’escenari, les cotitzacions borsàries no solament dependran de la taxa de descompte, sinó, també, del flux de 
dividends, dels beneficis i, al final, del creixement econòmic. Això ens porta a un altre gran factor de les anàlisis a llarg termini: la 
inno  vació tecnològica, que, en el transcurs de la història, ha permès grans avanços de productivitat i de renda, s’erigeix ara com 
la gran esperança per contrarestar uns vents demogràfics que deixen de ser favorables.

José Suárez-Lledó 
Departament de Mercats Financers, Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank
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3. Favero, J., Gozluklu, M. i Tamoni, M. (2011) «Demographic trends, the dividend-price ratio and the predictability of long-run stock market returns», Journal of Finan-
cial and Quantitative Analysis; Liu, Z. i Spiegel, M. (2011) «Boomer Retirement; Headwinds for U. S. Equity Market» (2011-26), FRBSF Economic Letter; Geanakoplos, C., 
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Com afecten els cabells blancs la despesa pública

A mesura que els països pentinen més cabells blancs, augmenten les veus que alerten de la necessitat de dur a terme reformes 
estructurals per assegurar la sostenibilitat de les finances públiques. L’envelliment de la població i el consegüent augment de les 
ràtios de dependència poden disminuir els ingressos fiscals i incrementar la despesa pública de manera substancial. Les mesures 
que ajudin a contenir aquesta despesa i les polítiques que incrementin els ingressos de les arques públiques són vitals en regions 
que, com la UE, envelleixen. No obstant això, encara no s’ha aconseguit consensuar una estratègia per afrontar un dels grans 
reptes que tenen plantejats els Estats del benestar.

L’envelliment de la població afecta els ingressos públics, ja que els redueix: aquest fenomen, entre d’altres factors i sempre que 
no es donin canvis reguladors o de preferències, disminueix la força laboral i, per tant, la capacitat recaptadora de l’Estat.1, 2 Una 
nova regulació que retardés l’edat legal de jubilació, per exemple, podria suavitzar, i fins i tot arribar a revertir, el descens dels 
ingressos.3

D’altra banda, una població més envellida, sempre que, de 
nou, no es facin canvis reguladors o de preferències, compor-
ta una despesa més elevada en tres àmbits: les pensions, la 
salut i la dependència. En canvi, representa una menor des-
pesa educativa, que es concentra en els primers anys de vida 
dels individus. A priori, s’intueix que aquest augment de la 
despesa és significatiu. No obstant això, estimar en quina me -
sura l’envelliment influeix en la despesa no és una tasca fàcil, 
ja que diferents factors hi conflueixen de manera simultània i 
poden augmentar-la o disminuir-la, la qual cosa emmascara 
el veritable efecte de la vellesa. Per exemple, l’envelliment de 
la població sol anar acompanyat d’un augment de la renda 
per capita, i la població que percep rendes més elevades sol 
sol·licitar més serveis sanitaris, ja que són un bé de luxe, la 
qual cosa dificulta quantificar quina part de l’increment de la 
despesa en sanitat és conseqüència de l’envelliment i quina 
part de ser més ric.

Un extens estudi elaborat recentment per la Comissió Europea sobre els efectes de l’envelliment sobre la despesa pública mos-
tra que l’impacte serà limitat a llarg termini.4 En concret, per a la mitjana de la UE, els resultats indiquen un increment de la 
despesa per envelliment de només 1,6 punts del PIB el 2040 i d’1,8 punts del PIB el 2060 (en relació amb el 24,6% del PIB del 
2013), com es recull al gràfic. Així mateix, la major part d’aquest increment és conseqüència de l’increment de despesa en salut 
i en dependència. En canvi, la despesa en pensions, que representa gairebé el 50% de la despesa pública total, amb prou feines 
canviarà, en termes de PIB, al llarg dels 45 pròxims anys: de l’11,3% del PIB el 2013 pujarà a l’11,7% el 2040 i baixarà de nou a 
l’11,1% el 2060. El mateix succeirà amb la despesa educativa. Aquest escenari plantejat per la Comissió Europea descansa, en 
bona part, en el manteniment, a mitjà termini, de les mesures anunciades recentment sobre les pensions als països de la Unió, 
la qual cosa afectarà les taxes de participació, ja que les augmentarà, i comportarà una disminució significativa de la despesa per 
pensionista, ja que, en la seva majoria, aquestes mesures persegueixen assegurar la sostenibilitat de les pensions. Així, el factor 
de sostenibilitat aprovat a Espanya, que entrarà en vigor el 2019 i que vincula els beneficis per pensionista a l’esperança de vida 
de la població, de manera que un augment de l’esperança de vida disminueix la pensió percebuda, és un element que hauria de 
rebaixar l’efecte negatiu demogràfic sobre la despesa de pensions a mitjà termini. El mateix s’observa en la vinculació entre 
l’edat legal de jubilació i l’esperança de vida aplicada a Portugal des d’enguany, segons la qual una major esperança de vida 
retarda l’edat legal de jubilació.
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1. S’assumeix que la productivitat laboral és constant. Si no fos així, la capacitat recaptadora podria augmentar.
2. Vegeu l’article «És inevitable l’impacte de la transició demogràfica?», en aquest mateix Dossier, per a una discussió més detallada dels efectes de l’envelliment sobre 
el PIB i sobre el PIB per capita i, per tant, de manera indirecta, sobre els ingressos públics.
3. Vegeu el Dossier «Els reptes del sistema de pensions», de l’IM11/2013.
4. Vegeu «The 2015 Ageing Report. Economic and Budgetary Projections for the 28 EU Member States (2013-2060)», European Comission, 2015.
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Per la seva banda, l’augment de la despesa en sanitat i en dependència a conseqüència de l’envelliment fins al 2060 és semblant: 
de 0,9 i de 1,1 punts del PIB, respectivament. A diferència de les pensions, en aquests dos epígrafs no se suposen canvis regula-
dors que puguin disminuir la despesa, però sí s’assumeix un patró de salut per als anys de vida addicionals dels individus. En 
concret, es preveu una millora de la salut de la població, de manera que una persona de 67 anys del 2040 equivaldria, en termes 
de despesa sanitària i de dependència, a una persona de 64 el 2015, per exemple, i a una persona de 70 el 2060. Si no fos així, les 
despeses sanitàries, i sobretot les de dependència, augmentarien de forma significativa. D’acord amb els resultats de la Comissió 
Europea, un estudi elaborat per l’OCDE sobre l’evolució dels costos públics en salut i en dependència conclou que els factors no 
demogràfics són els que expliquen la major part de l’augment de les despeses; en concret, factors com les millores tecnològiques 
i els canvis institucionals o en el nivell de renda, enfront d’elements demogràfics com l’envelliment.5

Segons aquests dos estudis, tot fa pensar que no ens hauria de preocupar en excés la sostenibilitat de la despesa pública en el 
context actual d’envelliment poblacional. No obstant això, la sensibilitat de les estimacions als supòsits és tan gran que no és 
estrany que alguns analistes del BCE hagin qüestionat els resultats recents de la Comissió Europea en el Butlletí Econòmic del juny. 
Amb prou feines tres anys enrere, la mateixa Comissió estimava un augment de la despesa derivada de l’envelliment equivalent 
a 4,1 punts del PIB entre el 2010 i el 2060, una xifra que duplica amb escreix la presentada en l’últim informe, d’1,8 punts del PIB. 
La millora notable dels resultats s’explica, sobretot, per uns supòsits demogràfics més benèvols, que impliquen un menor aug-
ment de la ràtio de dependència, i per unes taxes de participació i d’ocupació més positives, gràcies, en part, a l’impacte de les 
recents reformes aprovades per nombrosos països, tot i que també perquè s’assumeixen unes perspectives macroeconòmiques 
més positives per a la regió. En aquest sentit, els fluxos migratoris, tan d’actualitat davant la crisi actual, són un element que tam-
bé pot modificar de manera significativa les valoracions sobre la sostenibilitat dels comptes públics a llarg termini. En general, la 
majoria d’immigrants que arriben als països avançats ho fan en edat de treballar, de manera que, si s’integren al mercat laboral, 
ajuden a retardar l’impacte de l’envelliment i, de retruc, el problema de la sostenibilitat.

Així, doncs, és precipitat concloure que l’envelliment no és un factor important que pugui fer perillar la sostenibilitat pública a 
mitjà termini. Pot ser més rellevant del que estimen els estudis, i pot ser que els seus efectes es comencin a observar més aviat 
del que creiem, en especial als països amb un grau d’envelliment més avançat dins la UE, com, per exemple, Alemanya. En aquest 
sentit, no cal escatimar esforços a l’hora de plantejar reformes dirigides a augmentar l’eficiència del sector públic. Perquè, sense 
disposar d’estimacions millors, i com diria la nostra gent gran, val més curar-se amb salut.

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

5. Vegeu «Public spending on health and long-term Care: a new set of projections», OECD Economic Policy Papers, núm. 6, 2013.
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Els reptes de la demografia a Espanya

En les últimes dècades, la població espanyola ha envellit de manera progressiva. Mentre que, l’any 1971, el 8,9% del cens tenia 
més de 65 anys, el percentatge ha augmentat fins al 17,5% el 2015 i s’espera que s’apropi al 20,0% el 2020. Aquest procés d’en -
velliment, que es podria intensificar en els pròxims anys,1 tindrà aviat un fort impacte sobre el creixement econòmic i sobre les 
principals partides de l’Estat del benestar.

Segons la Comissió Europea, les projeccions dels principals mo -
tors de la demografia revelen que el procés d’envelliment 
poblacional prosseguirà. La taxa de natalitat, de l’1,3% el 2013, 
es recuperarà lleugerament a llarg termini (fins a l’1,5% el 2050), 
però es mantindrà per sota de la taxa del 2,1%, que garanteix el 
reemplaçament poblacional. Entre el 2013 i el 2050, l’esperança 
de vida en néixer augmentarà en 4,9 anys per als homes i en 4,4 
anys per a les dones (fins als 84,4 i els 89,1 anys, respecti   va -
ment). En aquest mateix període, s’estima que el saldo net mi   -
gra  tori serà positiu i que podria arribar al mig milió de per    so  nes. 
No obstant això, serà insuficient per frenar aquesta di       nà  mi  ca. 
Com a resultat, la taxa de dependència dels més grans de 65 
anys (la proporció de població més gran de 65 anys en relació 
amb la que es troba en edat de treballar, entre els 16 i els 64) 
passarà del 27% el 2013 al 62% el 2050.

Com es descriu detalladament a l’article «És inevitable l’im -
pacte de la transició demogràfica?» del present Dossier, l’e fec-

te d’un menor creixement demogràfic i de l’envelliment de la població sobre el creixement econòmic pot ser de primer ordre. En 
el cas de l’economia espanyola, el canvi en el paper que exercirà la demografia en el creixement és evident quan es compara amb 
el que ha tingut en les últimes dècades i amb el que s’espera que tingui en el futur. En concret, entre el 1980 i el 2007, la població 
en edat de treballar va augmentar, de mitjana, l’1,1% anual, en gran part perquè els baby boomers van entrar en aquest grup. La 
immigració també va tenir una funció destacada en aquest procés, en especial entre els anys 2000 i 2008, quan el percentatge 
d’actius estrangers sobre el total es va incrementar del 3,0% al 15,5%. A tot això, a més a més, es va afegir una major incorporació 
de la dona al mercat laboral (la taxa d’activitat femenina va augmentar del 27,8% el 1980 al 49,5% el 2007).

Les perspectives per als pròxims anys són ben diferents. Segons les previsions de la Comissió Europea, la població en edat de 
treballar caurà, de mitjana, el 0,6% anual entre el 2013 i el 2050. Un dels principals factors del canvi de tendència és que la gene-
ració del baby boom té, actualment, entre 50 i 55 anys i, per tant, es troba a les portes de la jubilació. Entre els diferents factors 
que poden esmorteir aquesta situació, a priori, no s’espera que la immigració tingui el mateix protagonisme dels últims anys, 
en part perquè, després dels importants fluxos d’entrada que s’han produït, Espanya és un dels països desenvolupats amb una 
major proporció de població estrangera. En canvi, la taxa de participació de la dona i de la població més gran sí podria ajudar a 
esmorteir el canvi de tendència en la població en edat de treballar. De fet, a curt termini, és previsible que la millora de l’economia 
i les reformes aprovades recentment, que busquen estimular el treball de les persones més grans, generin un augment de la 
participació que compensi amb escreix la caiguda de la població en edat de treballar derivada de l’ingrés dels baby boomers en 
l’etapa de jubilació. En aquest sentit, les projeccions de la Comissió Europea contemplen un avanç de la taxa d’activitat femeni-
na (entre 20 i 64 anys) del 72,4% el 2013 al 78,6% el 2020 i de la taxa d’activitat de la franja superior d’edat (entre 55 i 64 anys) 
del 54,2% al 67,8%.

No obstant això, a més llarg termini, aquests mecanismes compensatoris del procés d’envelliment s’aproparan cada vegada més 
al seu límit, la qual cosa podria comportar un estancament de la població en edat de treballar. En aquest entorn, l’avanç de la 
productivitat passaria a ser encara més crucial per a l’economia espanyola, i l’evolució recent no convida a l’optimisme: de mitja-
na, entre els anys 2000 i 2014, el creixement de la productivitat total dels factors va ser del –0,7% anual.2

0 

5.000 

10.000 

15.000 

20.000 

25.000 

30.000 

0-15 16-64 >=65 

Població per trams d’edat 
(Milers) 

1980 2000 2020 2050 

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE.

1. Vegeu «The 2015 Ageing Report», European Economy 3/2015, European Commission.
2. Vegeu «The Conference Board Total Economy Database, Growth Accounting and Total Factor Productivity, 1990-2015».
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La segona gran preocupació del canvi demogràfic és com 
afectarà la sostenibilitat de l’Estat de benestar (vegeu «Com 
afecten els cabells blancs la despesa pública»,  en el present 
Dossier). Un dels àmbits que més preocupació genera, i en 
què més s’ha avançat en els últims anys, és la sostenibilitat del 
sistema de pensions. El motiu és que l’envelliment de la pobla-
ció és un gran repte en un sistema de pensions de repartiment 
com l’espanyol, en què les pensions percebudes pels jubilats 
en un període són finançades amb les cotitzacions pagades 
pels treballadors en aquest mateix període. En aquest cas, l’in-
 cre  ment previst de la taxa de dependència podria fer perillar 
el sistema si no s’adapta als canvis demogràfics. Un increment 
de la taxa de natalitat ajudaria a compensar l’augment de l’es-
 pe  rança de vida, però seria necessari triplicar-la per man  tenir 
la taxa de dependència constant, ja que les dinàmiques de -
mo  gràfiques són molt persistents.

La solució passa, en part, per dissenyar un sistema de pen-
sions que adapti la vida laboral als canvis en l’esperança de vida. Aquesta és, precisament, una de les principals fites de la refor-
ma duta a terme el 2011. Noti’s que, malgrat l’increment molt significatiu de l’esperança de vida a partir dels 65 anys (de menys 
de 10 anys al començament del segle XX a gairebé 20 anys en l’actualitat), fins llavors l’edat legal de jubilació s’havia mantingut, 
des que es va establir per primera vegada el 1919 (mitjançant el Reglament general per al règim obligatori del retir obrer),3 en 
els 65 anys. El 2011, es van modificar algunes condicions del sistema de pensions per reduir el ritme de creixement del nombre 
de pensionistes mitjançant l’extensió de la vida laboral dels empleats: l’augment dels anys cotitzats necessaris per obtenir la 
pensió màxima de jubilació i l’increment progressiu de l’edat de jubilació, dels 65 anys el 2012 fins als 67 anys el 2027. La parti-
cipació i l’ocupació creixents de la gent més grans (un dels para-xocs dels efectes de l’envelliment sobre la població en edat de 
treballar esmentats anteriorment) permetrà compensar, en part, l’impacte negatiu de l’envelliment sobre la població en edat 
de treballar i contribuirà a mantenir sota control l’augment de la càrrega de la despesa en pensions que comportarà la major 
longevitat (vegeu el segon gràfic).

En definitiva, les tendències demogràfiques són un repte important per a l’economia, ja que pressionen a la baixa la població en 
edat de treballar. No obstant això, hi haurà canvis en el comportament de la població activa arran de les polítiques implementa-
des, de manera que no tot l’envelliment es traduirà en una menor força laboral i, en conseqüència, en una pèrdua de creixement 
i en un augment de la despesa pública. Així i tot, les projeccions a mitjà i a llarg termini són molt sensibles a petites variacions de 
les hipòtesis utilitzades, de manera que tota prevenció és poca.

Maria Gutiérrez-Domènech
Departament de Macroeconomia, Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank
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3. Vegeu Conde-Ruiz i González (2010), «Envelliment: pessimistes, optimistes, realistes», Col·lecció Estudis Econòmics 10-2010, FEDEA.
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