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«Hongria i diversos països de l’Europa central no accepten les quotes de refugiats determinades per la Comissió Europea.»

«La Gran Bretanya no desitja continuar a la Unió Europea si no es limita l’accés a l’Estat del Benestar als immigrants de la Unió 
Europea residents al Regne Unit.»

«Alemanya i Finlàndia s’oposen a la introducció d’una assegurança europea de dipòsits com a mesura per completar la unió 
bancària.»

«Dinamarca rebutja per segona vegada compartir les polítiques europees de justícia i interior.»

«Polònia s’oposa a la política europea en matèria de control del canvi climàtic.»

«Grècia i diversos països de l’Europa central no estan disposats a acceptar una nova política de control de les fronteres exteriors 
de la Unió Europea.»

El 2015 ha estat un any difícil per a la Unió Europea, i el 2016 no promet ser-ho menys. Els temes conflictius no faltaran, i 
titulars com els anteriors es repetiran.

A la tensió política i social que ha generat la llarga crisi econòmica, s’han afegit seriosos conflictes geoestratègics i la greu 
crisi dels refugiats. Aquests esdeveniments comporten formidables pressions polítiques sobre els dirigents dels Estats 
membres, en una Unió Europea que acull al seu si, d’una punta a l’altra del continent, països molt diversos, les prioritats i 
els interessos polítics i geoestratègics dels quals no sempre coincideixen.

Aquest és un terreny fèrtil perquè prosperin les propostes polítiques populistes, basades en enfocaments purament nacio-
nals que responen a interessos locals a curt termini. Des de les últimes eleccions al Parlament europeu, hem pogut compro-
var, a molts països, l’avanç electoral de partits polítics amb aquests plantejaments.

El moment que viu Europa és, per tant, excepcional, i la superació dels reptes que planteja exigeix grans dosis de lideratge. 
Exigeix, en definitiva, que els líders de les nacions europees siguin capaços de transformar-se, cada vegada més, en verita-
bles líders del conjunt d’Europa. Si això no passa, correm el risc de malmetre els avanços assolits fins ara en la conformació 
política d’Europa i, encara més important, de no avançar prou perquè Europa sigui un actor polític rellevant en el concert 
mundial, en benefici, en últim terme, dels propis ciutadans i de la comunitat internacional.

Impulsar la construcció política d’Europa no significa anteposar els interessos europeus als nacionals, sinó persuadir els 
electorats nacionals que una organització política del conjunt d’Europa afavoreix, a la llarga, totes les nacions del continent 
i que els costos i els obstacles immediats, que sens dubte existeixen, s’han d’abordar amb una estratègia de negociació 
àmplia, de manera que, amb el gradualisme que sigui necessari, tots els països membres obtinguin beneficis en alguns 
temes i cedeixin en uns altres.

L’impuls polític de la idea d’Europa tampoc significa imposar des de dalt a la ciutadania un sentiment de pertinença europea 
que, avui en dia, amb prou feines existeix. El veritable lideratge polític, el lideratge transformador, no consisteix a anar a 
remolc de les enquestes d’opinió pública, sinó a establir la visió d’un projecte polític comú il·lusionant que atengui l’interès 
general dels europeus i es fonamenti en els valors compartits per les nostres societats. Des d’aquestes premisses, el liderat-
ge polític que Europa necessita hauria d’impulsar la comunicació i les actuacions concretes (normes i institucions) que, de 
forma gradual però ferma, estableixin un mateix horitzó polític per a les diverses societats del continent.

Només amb aquest tipus de lideratge transformador s’evitarà la decadència de les nacions europees a la qual ens aboca 
l’Europa del no.

Jordi Gual
Economista en cap
31 de desembre de 2015

L’Europa del no
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CRONOLOGIA

AGENDA

   5 Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (desembre).
 7  Índex de sentiment econòmic de la zona de l’euro 

(desembre).
11 Índex de producció industrial (novembre).
15 Comptes financers (3T).
18 Crèdits, dipòsits i taxa de morositat (novembre).
21  Comerç exterior (novembre).
 Consell de Govern del Banc Central Europeu.
26  Comitè de Mercat Obert de la Fed.
28  Enquesta de Població Activa (4T).
 Índex de sentiment econòmic de la zona de l’euro (gener).
29  Avanç PIB (4T).
 Avanç IPC (gener).
 Balança de pagaments (novembre).
 PIB dels EUA (4T).

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

GEnER 2016 FEBRER 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.

SETEmBRE 2015

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

OCTuBRE 2015

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

combatre l’envelliment de la població. 

nOvEmBRE 2015

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

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

DESEmBRE 2015

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

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

20  El resultat de les eleccions generals espanyoles ofereix un arc parlamentari més fragmentat.
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cions reformadores a les dues economies evidencien una 
distinció important. Al Japó, s’han adoptat diferents me -
sures d’estímul de la demanda (a més de l’expansió mone-
tària, s’ha utilitzat l’expansió fiscal), però els canvis de 
caràcter estructural, reiteradament anunciats, no s’acaben 
de concretar. En canvi, la dinàmica recent de la zona de 
l’euro reflecteix el suport que proporcionen al creixement 
diferents factors de caràcter temporal (es poden esmentar 
l’abaratiment de les primeres matèries, la depreciació de 
l’euro o l’expansió quantitativa del BCE), però també és el 
fruit dels resultats positius de les reformes estructurals 
adoptades pels diferents membres de la zona de l’euro.

El creixement espanyol, resultat de la combinació de 
suports temporals i ajustos estructurals. Una de les eco-
nomies que concreta més clarament aquesta doble dinà-
mica és l’espanyola. Hi ha pocs dubtes que Espanya es be -
neficia dels factors esmentats més amunt (petroli, euro i 
expansió monetària) en un grau notable. Això explica que, 
en el 4T, s’hagi mantingut un ritme de creixement aprecia-
ble: segons les nostres estimacions, l’avanç del PIB s’haurà 
situat en el 0,8% intertrimestral, la mateixa xifra que en el 
3T, de manera que tancarà el 2015 amb un creixement 
anual del 3,2%, el més elevat de les principals economies 
de la zona de l’euro. El 2016, aquesta situació es repetirà, i 
l’economia espanyola creixerà més que els socis de referèn-
cia de la zona de l’euro. Malgrat ser importants, els factors 
de suport temporal no expliquen totalment el bon moment 
econòmic del país. Algunes reformes importants dels úl -
tims anys contribueixen de forma decisiva a l’expansió del 
creixement. La reforma bancària es tradueix en una millora 
dels fluxos de crèdit, que, al seu torn, afavoreixen una clara 
recuperació immobiliària i del finançament de l’activitat 
productiva de les empreses petites i mitjanes. La reforma 
laboral explica per què, des que l’economia va abandonar 
la recessió, la creació d’ocupació s’ha recuperat ostensible-
ment i ha apuntalat el consum. El nou marc laboral també 
ha contribuït a facilitar una evolució salarial més compati-
ble amb la molt necessària recuperació de la competitivitat 
exterior. L’ajust públic va facilitar, en el seu moment, la 
recuperació de la credibilitat de l’economia internacional i 
va millorar de manera significativa les condicions de fi  nan-
 ça  ment exterior. El repte per als futurs responsables de la 
po  lítica econòmica serà no acomodar-se a aquest entorn 
con  fortable i tirar endavant reformes que garanteixin que 
l’economia pugui consolidar una tendència de creixement 
estable i sostenible.

Primera pujada de tipus als EuA des del 2006. La Reser-
va Federal (Fed) finalment va moure fitxa i va apujar el 
tipus de referència en el que és el primer augment en gai-
rebé una dècada. Malgrat que es tractava d’un tensiona-
ment descomptat pels mercats, és un pas significatiu cap 
a la plena normalització monetària als EUA. Les condi-
cions econòmiques del país justificaven l’enduriment 
monetari des de feia temps, ja que l’expansió es pot con-
siderar consolidada (en el 3T, l’economia va avançar un 
raonable 2,1% inter  anual), el mercat laboral mostra una 
creació ferma d’ocu  pa  ció des de fa mesos i les perspecti-
ves són que la inflació tendeixi a augmentar en el futur. 
No obstant això, la Fed va ajornar la decisió perquè va in -
terpretar que la incertesa externa i financera exigia extre-
mar la prudència. Així va jus  tificar el manteniment dels 
tipus d’interès en les reunions del setembre i de l’octubre. 
Però, quan es va temperar l’episodi de forta volatilitat 
financera de l’estiu, gràcies, en gran part, a les dades 
d’activitat més tranquil·litzadores de la Xina, de l’Índia, de 
Mèxic i d’altres emergents de re  fe  rèn  cia, la Fed va apujar 
en 25 p. b. el tipus de referència. En principi, el que es 
planteja és un procés de pujada gradual que no represen-
tarà un canvi brusc de les condicions globals de liquiditat 
(en especial, si es té en compte que les expansions mone-
tàries del BCE i del Banc del Japó continuen en marxa). 
Així i tot, caldrà estar atent a l’evolució dels fluxos finan-
cers, en especial cap als anomenats emergents fràgils 
(Turquia, el Brasil i Sud-àfrica formarien part d’aquest 
grup), que ja han donat senyals de ser sensibles a episodis 
d’incertesa financera.

El Japó i la zona de l’euro acaben el 2015 a ritmes dife-
rents. En els dos casos, l’expansió quantitativa dels res-
pectius bancs centrals es justifica per la notable distància 
existent entre els objectius d’inflació que tenen fixats i la 
situació actual, encara poc allunyada de la deflació. Així i 
tot, el pols d’aquestes dues grans economies és diferent. 
Mentre que el Japó amb prou feines creix, la zona de l’euro 
experimenta una expansió que, sense ser extraordinària, 
sí és substancial i que, sobretot, sembla més sostenible. En 
clau conjuntural, un dels elements que contrasta entre 
l’economia nipona i la de la moneda única és l’estat de for-
ma de la demanda interna i, en particular, la del consum 
privat. Mentre que, al Japó, el consumidor es mostra 
decaigut, el pols del consum de les llars europees és clara-
ment més expansiu des de les acaballes del 2013. En una 
perspectiva temporal una mica més dilatada, les ambi-

La Reserva Federal obre una nova etapa monetària
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PREVISIONS
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari 

Economia internacional

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

CREIXEMENT DEL PIB

Mundial 3,4 3,1 3,6 3,8 3,2 3,1 3,0 3,4 3,5 3,5

Països desenvolupats1 1,8 2,0 2,2 2,2 2,1 1,9 2,0 2,1 2,0 2,2

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

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

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

França 0,2 1,1 1,4 1,4 1,1 1,2 1,3 1,0 1,4 1,5

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

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

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

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

Països emergents1 4,6 4,0 4,5 4,9 4,0 3,9 3,8 4,4 4,5 4,5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INFLACIó

Mundial 3,5 3,3 3,4 3,6 3,3 3,2 3,3 3,5 3,5 3,4

Països desenvolupats1 1,4 0,3 1,2 1,7 0,3 0,2 0,5 1,4 1,3 1,5

Estats Units 1,6 0,1 1,7 1,9 0,0 0,1 0,5 1,7 1,5 1,6

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

Alemanya 0,8 0,1 1,4 1,7 0,4 0,0 0,3 1,0 1,3 1,5

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

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

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

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

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

Països emergents1 5,1 5,6 5,1 4,9 5,6 5,5 5,4 5,1 5,2 4,9

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

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

Indonèsia 6,4 6,3 4,8 5,3 7,1 7,1 4,8 4,4 4,9 4,4

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

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

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

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

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

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

Sud-àfrica 6,1 4,7 5,2 5,0 4,6 4,7 5,3 6,1 4,9 4,7

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

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

Agregats macroeconòmics

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

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

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

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

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

Demanda nacional (contr. Δ PIB) 1,6 3,5 2,6 1,6 3,3 3,9 4,0 3,4 2,8 2,2

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

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

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

Altres variables

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

Taxa d’atur (% pobl. activa) 24,4 22,2 20,3 18,9 22,4 21,2 21,3 21,6 20,4 19,6

Índex de preus de consum –0,2 –0,5 1,2 1,5 –0,3 –0,4 –0,3 0,7 0,6 1,3

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

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

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

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

Mercats financers

TIPUS D’INTERÈS

Dòlar

Fed funds 0,25 0,26 0,79 1,56 0,25 0,25 0,29 0,50 0,75 0,92

Líbor 3 mesos 0,23 0,32 0,91 1,79 0,28 0,31 0,41 0,63 0,81 1,00

Líbor 12 mesos 0,56 0,79 1,36 2,14 0,73 0,83 0,95 1,16 1,29 1,42

Deute públic a 2 anys 0,44 0,67 1,49 2,40 0,59 0,67 0,83 1,15 1,38 1,60

Deute públic a 10 anys 2,53 2,13 2,67 3,35 2,16 2,21 2,19 2,41 2,58 2,75

Euro

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

Euríbor 3 mesos 0,21 –0,02 –0,06 0,13 –0,01 –0,03 –0,09 –0,10 –0,08 –0,05

Euríbor 12 mesos 0,48 0,17 0,14 0,46 0,17 0,16 0,09 0,07 0,10 0,17

Deute públic a 2 anys (Alemanya) 0,05 –0,24 –0,21 0,33 –0,22 –0,24 –0,32 –0,30 –0,28 –0,21

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 1,23 0,53 0,88 1,83 0,53 0,69 0,57 0,55 0,67 0,99

TIPUS DE CANVI

$/€ 1,33 1,11 1,03 1,08 1,11 1,11 1,09 1,05 1,02 1,02

¥/€ 140,42 134,26 128,41 129,87 134,25 135,89 132,82 130,58 127,63 127,79

£/€ 0,81 0,73 0,68 0,68 0,72 0,72 0,72 0,70 0,68 0,67

PETROLI

Brent ($/barril) 99,45 53,61 58,23 68,85 63,43 51,10 44,71 48,74 58,24 61,88

Brent (€/barril) 74,54 48,30 56,43 63,64 57,32 46,00 40,82 46,46 57,04 60,45

Nota: 1. Acumulat de quatre trimestres.

  Previsions
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CONJUNTURA • L’impacte de  
la divergència monetària,  
gran incògnita del 2016

l’inici de la normalització dels tipus d’interès als EuA marca 
el començament del nou any. En l’últim tram del 2015, els 
mercats financers internacionals van estar sotmesos a un clima 
més volàtil, que va acabar deslluint el to de la segona meitat de 
l’any, ja prou dèbil. La feblesa renovada del mercat de primeres 
matèries, en particular del petroli, ha estat un llast clar per a 
l’evolució dels actius amb risc globals. També han alimentat la 
inestabilitat els dubtes sobre la capacitat de resiliència de les 
economies emergents i la decepció que van provocar les mesu-
res d’estímul anunciades pel BCE en la reunió del desembre. La 
volatilitat del mercat de bons corporatius del segment més 
especulatiu als EUA també hi ha contribuït negativament. En 
clau positiva, la reacció favorable del mercat a la primera puja-
da de tipus als EUA és un senyal de fortalesa. De cara al 2016, la 
continuïtat d’aquesta pauta constructiva descansa sobre dues 
condicions necessàries: la gradualitat de les futures pujades del 
tipus oficial i una estratègia de comunicació apropiada de la 
Reserva Federal (Fed).

un any més, els bancs centrals romandran al centre de l’esce-
 na financera internacional. La materialització del desacobla-
ment de la política monetària entre la Fed i altres bancs centrals 
importants serà, sense cap mena de dubte, un dels reptes més 
importants per als mercats internacionals durant l’any que 
comença. En particular, la implementació del procés de norma-
lització dels tipus d’interès per part de la Fed tindrà un paper 
central. No obstant això, el caràcter gradual anticipat per a la 
tendència del tipus oficial permetrà limitar les potencials reper-
cussions negatives (vegeu el Focus «La normalització del tipus 
oficial i el seu impacte als mercats financers dels EUA»).

Després de set anys de tipus d’interès propers al 0%, la Fed 
escomet la primera pujada i anticipa que el ritme de les 
futures pujades serà gradual. Tal com s’esperava, el Comitè 
Federal de Mercat Obert (FOMC) de l’entitat va decidir, en la 
reunió del desembre, iniciar el procés de normalització del 
tipus d’interès oficial amb una pujada de 25 p. b., fins al 0,25-
0,50%. La fortalesa de l’economia nord-americana va justificar 
la decisió de la Fed, que condicionarà les futures pujades a 
l’evolució de l’activitat econòmica i de la inflació, tot i que va 
reiterar, una vegada més, que espera un ajust gradual dels 
tipus de referència. La decisió de mantenir la reinversió dels 
venciments de deute mantindrà un grau elevat de laxitud de 
les condicions monetàries i financeres. Pel que fa a la imple-
mentació de l’estratègia d’enduriment gradual de les condi-
cions financeres, cal destacar la posada en marxa de la facilitat 
reverse repo, el propòsit de la qual és drenar de forma progres-
siva l’abundant liquiditat del sistema financer.

Els mercats globals aplaudeixen la decisió de la Fed. Els mer-
cats borsaris van rebre positivament l’inici del procés de norma-
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lització dels tipus d’interès als EUA, en especial les borses euro-
pees, que, en els dies posteriors, van encapçalar les pujades. Els 
mercats emergents també van digerir bé la decisió, malgrat 
que el nou règim de tipus pot afectar negativament les econo-
mies emergents amb desequilibris macroeconòmics encara per 
corregir. Als EUA, el rendiment del bo sobirà a 2 anys va aug-
mentar per damunt de l’1% per primera vegada des del 2010, 
mentre que el del bo a 10 anys es va mostrar més estable i va 
romandre al voltant del 2,25%.

El nou entorn financer mundial, repte addicional per al bloc 
emergent. El context financer emergent es va mantenir fràgil 
durant l’últim mes de l’any. La feblesa persistent de les prime-
res matèries, l’apreciació del dòlar i l’enduriment de les condi-
cions de finançament són una combinació nociva per als actius 
emergents. No obstant això, la Xina, Turquia i l’Índia han ofert 
sorpreses positives en termes d’activitat. Per la seva banda, el 
Brasil no ha mostrat senyals de millora pel que fa al creixement 
i a la correcció de desequilibris. No sembla que la crisi política 
hagi de millorar, tal com ho reflecteixen el procés d’inhabilitació 
de la presidenta Rousseff i la dimissió del ministre de Finances. 
Ateses les condicions exigents de l’entorn exterior i la feblesa 
de les primeres matèries, els propers mesos seran clau perquè 
les baules febles emergents accelerin la correcció dels desequi-
libris interns.

El BCE adopta més estímuls monetaris en el seu intent 
d’impulsar la inflació de la zona de l’euro. El Consell de Govern 
(CG) de l’entitat va introduir una bateria d’ajustos per incremen-
tar el grau acomodatici de la política monetària. Entre les dife-
rents mesures anunciades després de l’última reunió de l’any, el 
CG va retallar 10 p. b. el tipus de la facilitat de dipòsit, fins al 
–0,30%. Així mateix, la institució va anunciar canvis en els parà-
metres del programa de compra d’actius (QE): l’extensió del QE 
fins al març del 2017 i la inclusió de títols de deute regional i 
local en el ventall d’actius elegibles en el programa de compra 
d’actius. Aquestes noves mesures, juntament amb la decisió de 
reinvertir els venciments dels bons comprats, pretenen perllon-
gar unes condicions monetàries molt acomodatícies i reforçar 
la política d’orientació dels tipus d’interès de l’entitat (forward 
guidance).

les mesures del BCE no van convèncer els inversors, que 
anticipaven un to més agressiu del banc central. Aquesta cir-
cumstància va provocar, en un inici, fortes alces dels tipus 
d’interès dels mercats monetaris i interbancaris europeus. Així i 
tot, pensem que l’excés creixent de liquiditat de la zona de 
l’euro contribuirà a corregir els repunts dels tipus d’interès a 
curt termini. Per la seva banda, els tipus a llarg termini del deu-
te públic europeu no van quedar al marge d’aquests rebots ini-
cials. A Espanya, la prima de risc a 10 anys es va relaxar signifi-
cativament al desembre i va arribar a fluctuar per sota dels 110 
p. b. poc abans de la reunió del BCE. No obstant això, la frag-
mentació de l’arc polític resultant després dels comicis electo-
rals va despertar el recel dels inversors internacionals. La prima 
de risc es va situar per damunt dels 130 p. b. Aquest entorn de 
més incertesa política no serà propici per al deute sobirà espa-
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nyol, sobretot tenint en compte l’exigent calendari de venci-
ments que ha d’afrontar el Tresor Públic el 2016. Així i tot, no 
contemplem tensions d’envergadura sobre els bons espanyols, 
ni tampoc un deteriorament sostingut en la percepció del risc 
sobirà d’Espanya.

A l’arena borsària, el tancament de l’any ofereix poques ale-
gries. Les borses internacionals van tancar l’any 2015 sense 
poder recuperar del tot les pèrdues registrades durant l’episodi 
de tensions de l’estiu passat. La renda variable nord-americana 
és la major excepció, i l’S&P 500 va tornar als guanys en el còm-
put anual després de superar la prova de foc de la Fed. No obs-
tant això, unes valoracions relativament altes i el feble context 
actual del creixement en els beneficis empresarials dibuixen un 
escenari poc encoratjador per al mercat d’accions als EUA. La 
intensificació del sell-off de les primeres matèries és un focus de 
risc que contribuirà a mantenir un pols borsari dubitatiu. Els 
dubtes sobre la solidesa del segment especulatiu del mercat de 
bons corporatius (high yield) a nivell global, en un entorn de 
deteriorament de la liquiditat del mercat secundari de bons, 
són una altra font d’inestabilitat. A Europa, les noves mesures 
adoptades pel BCE per augmentar el grau acomodatici de la 
política monetària van ser insuficients per donar suport al sen-
timent optimista dels mesos anteriors. No obstant això, el 2016 
hauria de ser l’any en què la recuperació dels beneficis corpora-
tius agafi embranzida, gràcies als factors de fons ja coneguts. 
Les borses emergents no es van allunyar d’aquesta dinàmica i 
van patir noves pèrdues al desembre. Tal com s’ha esmentat 
més amunt, l’ímpetu reformista dels països emergents és una 
variable fonamental per a la recuperació de la confiança inver-
sora. Confiança que hauria de millorar a mesura que s’esvaeixin 
els temors sobre la capacitat de creixement de les economies 
emergents i es constati que les cotitzacions dels actius borsaris 
de la regió disposen de marges de progrés significatius (vegeu 
«2016: reptes i oportunitats en un entorn financer global exi-
gent», en l’IM12/2015).

la fortalesa del dòlar i l’enfonsament del petroli continuen 
pesant en les divises emergents. Per la seva banda, el canvi 
euro-dòlar continua depenent dels missatges i de les actua-
cions de la Fed i del BCE. El fort rebot posterior a la decisió del 
BCE va dur l’euro als 1,10 dòlars i va propiciar que es tornés a 
depreciar lleugerament, després de l’anunci de la Fed, fins als 
1,08 dòlars. A mitjà termini, la moneda europea s’hauria de 
continuar depreciant lleugerament, arran de la materialització 
de la divergència de la política monetària entre els dos blocs 
monetaris. Als mercats de primeres matèries, el Brent continua 
perdent suports i intensifica les caigudes fins als 36 dòlars/
barril. L’excés d’oferta i la falta d’acord entre els països de l’OPEP 
han intensificat la feblesa del preu del cru fins al seu nivell més 
baix des del 2004.
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Al desembre, la Reserva Federal (Fed) va anunciar l’inici 
del que hauria de ser una tendència alcista del tipus 
d’interès oficial (fed funds rate). Aquest procés de norma-
lització dels tipus d’interès, que no s’han augmentat en 
gairebé una dècada, va acompanyat d’una incertesa con-
siderable sobre les possibles conseqüències sobre els 
mercats financers globals i, en particular, nord-americans. 
El començament d’un cicle de pujades ja genera, en gene-
ral, una certa cautela per part dels inversors, i, aquesta 
vegada, en partir d’un nivell de tipus d’interès extraor-
dinàriament baix, no ens ha d’estranyar que la precaució 
sigui encara més gran.

La pujada del tipus oficial impacta sobre els mercats 
financers dels EUA, principalment, a través de dos efectes. 
D’una banda, l’augment de tipus d’interès tendeix a tras-
lladar-se als actius de renda fixa, com el deute públic i els 
bons corporatius, en especial en els venciments a més curt 
termini, la qual cosa desplaça a l’alça i aplana la corba de 
tipus. Aquest augment de la rendibilitat de la renda fixa 
implica que les taxes de descompte utilitzades per valorar 
la renda variable siguin majors, la qual cosa en pressiona 
el preu a la baixa. De l’altra, l’augment dels tipus d’interès 
encareix les despeses financeres de les empreses i pot 
refredar la demanda (les vendes), dos factors que limiten 
els beneficis corporatius esperats i, per tant, les valora-
cions borsàries. Els preus dels actius ja reflecteixen, en 
part, l’expectativa d’un increment dels tipus d’interès, de 
manera que no hem d’esperar, necessàriament, grans vai-
vens als mercats financers. Però també és cert que, arran 
de les pujades de tipus i de la comunicació que les acom-
panya, es poden produir revisions significatives de les 
expectatives futures que provoquin moviments més 
abruptes.

L’experiència dels tres últims cicles de pujada de tipus als 
EUA suggereix que els inversors tendeixen, inicialment, a 
penalitzar la renda variable. En concret, l’S&P 500 va regis-
trar, de mitjana, unes lleugeres pèrdues durant els tres 
mesos posteriors a l’inici de les pujades dels tipus d’interès. 
Amb posterioritat, però, arran de la confirmació d’un esce-
nari macroeconòmic positiu, la borsa nord-americana va 
tendir a recuperar una tendència alcista (vegeu el gràfic). 
Per a la renda fixa, els rendiments han estat, de mitjana, 
pressionats a l’alça, en especial els rendiments a curt ter-
mini i els dels actius amb menys risc, com el deute públic. 
Així, doncs, els spreads corporatius tendeixen a reduir-se 
durant un cicle de pujada de tipus a mesura que millora 
l’entorn macroeconòmic.

A l’hora d’intentar anticipar els possibles impactes de 
l’actual cicle alcista, també hem de tenir en compte que la 
situació de partida és molt diferent a la de cicles anteriors. 

Primer, l’economia nord-americana aborda la pujada 
actual en una fase més avançada del cicle financer i credi-
tici. Amb una valoració borsària relativament elevada, 
després d’anys de mesures monetàries no convencionals i 
d’uns beneficis corporatius en un nivell rècord, el procés 
de normalització de la política monetària podria tenir, en 
aquesta ocasió, un efecte més advers sobre la renda varia-
ble que en el passat (vegeu el Focus de l’IM12/2015 «Can-
via la marea a la borsa nord-americana?»). Al segment dels 
bons corporatius d’alt rendiment, els nivells d’endeutament 
relativament alts podrien provocar, també, una ampliació 
dels spreads d’aquests actius. La divergència de política 
monetària entre la Fed i uns altres grans bancs centrals és 
l’altre gran desafiament del cicle actual. En afavorir l’apre -
cia  ció del dòlar, la qual cosa pot danyar la competitivitat 
d’una part del sector corporatiu nord-americà, aquest fe -
nomen, que ja ha estat batejat com la «Gran Divergència», 
podria, al seu torn, afectar la revaloració de la borsa nord-
americana. Un argument a favor d’una hipòtesi més opti-
mista sobre l’efecte del cicle de pujades és el caràcter se -
gu  rament molt gradual que s’espera que tingui (vegeu 
tam  bé el Focus de l’IM12/2015 «Pujada del tipus oficial als 
EUA: aquest cop és diferent»).

En definitiva, la pujada actual de tipus no hauria de tenir, 
necessàriament, un gran impacte sobre els mercats. Que 
així sigui dependrà, en gran part, que es continuï confir-
mant l’escenari de recuperació econòmica als EUA, que  
no es produeixin efectes col·laterals adversos als països 
emergents i que no sorgeixin pressions inflacionistes que 
provoquin un canvi dràstic en la tendència anticipada del 
tipus oficial. Una comunicació clara i coherent per part de 
la Fed també serà clau per evitar grans oscil·lacions en les 
expectatives dels inversors i, en conseqüència, moviments 
abruptes en els preus dels actius financers.

FOCUS • La normalització del tipus oficial i el seu impacte  
als mercats financers dels EUA
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La crisi financera global va propiciar un gir radical en les 
polítiques monetàries i un tsunami regulador que ha obli-
gat el sector bancari a una adaptació majúscula i contra 
re  llotge. Així, a un context de despalanquejament genera-
litzat i a la necessitat de sanejar els balanços, s’han afegit 
uns tipus d’interès en mínims i unes exigències de capital 
més elevades, la qual cosa ha representat un esforç im -
mens per aconseguir nivells de rendibilitat coherents amb 
el cost del capital. Així i tot, malgrat enfrontar-se a reptes 
comuns, el comportament borsari dels bancs nord-ameri-
cans i europeus divergeix des del final del 2009, i, en l’ac -
tua  litat, mentre que el mercat atribueix als primers una 
valoració superior al seu valor en llibres (P/B1 d’1,08), man-
té la dels segons per sota del seu valor comptable (P/B de 
0,79). Per què? I quines implicacions tindrà en el futur?

Aquesta divergència es pot atribuir, en origen, a les dife -
rèn  cies en el tempo i en la intensitat de reacció de les 
autoritats monetàries i reguladores a les dues bandes de 
l’Atlàntic. Mentre que la Fed va actuar amb més agilitat i 
con  tundència, la reacció a Europa va ser més tardana i 
con  tinguda, si més no fins al whatever it takes de Mario 
Dra  ghi el 2012 i l’inici del procés d’unió bancària. Sens 
dub  te, aquestes diferències no solament van contribuir a 
un ajust més accelerat del sector financer nord-americà, 
sinó també a una recuperació econòmica més primerenca 
i vigorosa que a Europa.

L’entorn macroeconòmic més favorable s’ha reflectit en 
una rendibilitat més elevada sobre el capital (RoE) a l’altre 
costat de l’Atlàntic. Així, el RoE mitjà dels bancs que for-
men part de l’S&P 500 se situa en el 8,9%, molt per da -
munt del 3,9% que registren els bancs de l’Eurostoxx. Les 
perspectives per als beneficis dels bancs als EUA també 
mi  lloren arran del començament de la pujada de tipus per 
part de la Fed, perquè els ingressos bancaris augmenten 
amb uns tipus d’interès més alts (el cost dels dipòsits, una 
part dels quals –els dipòsits a la vista– no estan remune-
rats, no puja tant com els tipus d’interès dels crèdits).

D’aquesta manera, el principi del final de l’entorn de tipus 
baixos i la posició més avançada dels EUA en el cicle eco -
nòmic esbossen un escenari més favorable per al negoci 
de les entitats financeres nord-americanes a curt termini, 
la qual cosa dóna ales a la seva cotització. Les europees, en 
canvi, continuen penalitzades per un seguit de factors: a 
part d’estar lluny encara de la normalització monetària, 
algunes entitats europees prossegueixen el sanejament 
dels balanços i la feblesa econòmica i els processos de 
despalanquejament en curs mantenen la pressió sobre els 

volums i el cost del risc. D’altra banda, la necessitat de cul-
minar la unió bancària i la major harmonització que això 
comportarà són un altre focus d’incertesa per a les expec-
tatives de rendibilitat futura.

En aquest context, el diferencial nord-americà-europeu 
quant a valoració es pot interpretar en termes d’arbitratge: 
per invertir en la banca europea s’exigeix pagar un preu 
més baix que en la nord-americana perquè la rendibilitat 
del negoci, determinant fonamental del creixement dels 
dividends, és inferior. L’inversor només estarà disposat a 
comprar accions si existeix un clar potencial de revaloració 
de l’acció. Al capdavall, la retribució a l’inversor es realitza 
per la via dels dividends i de l’apreciació de l’acció. Quan 
les pressions sobre el RoE es mantenen elevades, les 
expectatives de retorn recauen en l’encariment del valor, i 
una ràtio P/B inferior a u facilita aquest creixement mentre 
s’espera que els resultats del sector recuperin el vigor i la 
solidesa –situació que, d’altra banda, és qüestió de temps 
que succeeixi si prospera la tendència actual.

FOCUS • La banca europea espera el seu moment en borsa
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Tipus d’interès (%)

31-des 30-nov 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 –0,13 –0,11 –2 –20,9 –20,9

Euríbor 12 mesos 0,06 0,05 1 –26,5 –26,5

Deute públic a 1 any (Alemanya) –0,38 –0,38 0 –31,6 –31,6

Deute públic a 2 anys (Alemanya) –0,35 –0,42 7 –25,2 –25,2

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 0,63 0,47 16 8,9 8,9

Deute públic a 10 anys (Espanya) 1,77 1,52 25 15,9 15,9

Diferencial de deute públic a 10 anys (p. b.) 1 114 105 9 7,0 7,0

EUA

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

Líbor 3 mesos 0,61 0,42 19 35,4 35,4

Líbor 12 mesos 1,18 0,98 20 55,1 55,1

Deute públic a 1 any 0,60 0,48 12 38,7 38,7

Deute públic a 2 anys 1,05 0,93 12 38,6 38,6

Deute públic a 10 anys 2,27 2,21 6 9,9 9,9

Spreads de deute corporatiu (p. b.)

31-des 30-nov Variació mensual  
(p. b.)

Variació acum.  
el 2015 (p. b.)

Variació interanual 
(p. b.)

Itraxx Corporatiu 77 70 7 14,4 14,4

Itraxx Financer Sènior 77 68 9 9,4 9,4

Itraxx Financer Subordinat 156 142 13 6,9 6,9

Tipus de canvi

31-des 30-nov Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2015 (%)

Variació interanual  
(%)

$/€ 1,086 1,057 2,8 –10,2 –10,2

¥/€ 130,640 130,050 0,5 –9,8 –9,8

£/€ 0,737 0,702 5,0 –5,1 –5,1

¥/$ 120,220 123,110 –2,3 0,4 0,4

Primeres matèries 

31-des 30-nov Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2015 (%)

Variació interanual  
(%)

Índex CRB de primeres matèries 374,7 384,2 –2,5 –14,4 –14,4

Brent ($/barril) 35,8 42,8 –16,5 –35,9 –35,9

Or ($/unça) 1.061,4 1.064,8 –0,3 –10,4 –10,4

Renda variable

31-des 30-nov Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2015 (%)

Variació interanual  
(%)

S&P 500 (EUA) 2.043,9 2.080,4 –1,8 –0,7 –0,7

Eurostoxx 50 (zona de l’euro) 3.267,5 3.506,5 –6,8 3,8 3,8

Ibex 35 (Espanya) 9.544,2 10.386,9 –8,1 –7,2 –7,2

Nikkei 225 (Japó) 19.033,7 19.747,5 –3,6 9,1 9,1

MSCI emergents 794,1 814,3 –2,5 –17,0 –17,0

Nasdaq (EUA) 5.007,4 5.108,7 –2,0 5,7 5,7

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

PRINCIPALS INDICADORS
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CONJUNTURA • 2016: acceleració 
global però amb riscos importants

El creixement mundial s’accelerarà el 2016 (el 3,6%, en rela-
ció amb el 3,1% del 2015), amb unes economies avançades que 
consoliden una expansió moderada (2,2%) i unes economies 
emergents on el creixement, malgrat els dubtes, guanyarà trac-
ció (4,5%). Aquest escenari es pot veure afectat per factors glo-
bals i locals. Entre els globals, aquest mes, destaca la pujada de 
tipus de la Reserva Federal (Fed). Es tracta del primer augment 
en gairebé una dècada i pot tenir conseqüències globals impor-
tants, en especial per a les economies emergents, on els fluxos 
financers van augmentar de manera significativa a conseqüèn-
cia de la liquiditat injectada per la Fed (vegeu el Focus «Pujada 
de la Fed, fuga de capitals als emergents?», en aquest mateix 
Informe Mensual). Un segon factor d’abast global és el preu del 
petroli, que va sorprendre de nou amb la davallada del desem-
bre. En aquest punt, però, preveiem que el cru es començarà a 
apreciar de forma gradual en els primers mesos del 2016, la 
qual cosa comportarà un reequilibri entre guanyadors i perde-
dors i un retorn de la inflació a cotes més normalitzades. El ter-
cer factor destacable aquest mes ha estat el deteriorament més 
intens de l’economia del Brasil, la primera de la regió llatino -
americana i un dels majors emergents.

ESTATS UNITS

la Fed apuja el tipus de referència en 25 p. b., fins a la franja 
del 0,25%-0,50%. Al desembre, la Fed va confirmar totes les 
expectatives i va iniciar la pujada de tipus després de gairebé 10 
anys sense augments. Així i tot, en el seu comunicat, la institució 
va emfatitzar la gradualitat del procés: «el Comitè espera que les 
condicions econòmiques evolucionin de manera que només 
permetin increments graduals del tipus d’interès oficial». Així, 
doncs, un cop iniciat el procés de pujades, el que és rellevant és 
la seva rapidesa. En aquest sentit, preveiem que, al comença-
ment del 2017, s’hauran produït quatre pujades i que els tipus se 
situaran en l’1,25%, un nivell superior al previst pels futurs sobre 
el tipus rector de la Fed, però inferior al mostrat per les opinions 
dels membres del Comitè Federal de Mercat Obert de la Fed.

Tendència alcista de la inflació nord-americana. L’IPC gene-
ral va créixer el 0,5% interanual al novembre, 3 dècimes per da -
munt del registre del mes anterior, resultat coherent amb les 
nostres previsions. En termes intermensuals, però, l’IPC general 
es va mantenir pla, a causa de la nova caiguda del component 
ener  gètic (–1,3% intermensual). L’evolució re  cent del preu del 
petroli imprimeix certs riscos a la baixa al nostre escenari cen-
tral, que situa la inflació general en el 2,0% al final del 2016. Per 
la seva banda, la inflació subjacent va continuar marcant regis-
tres robusts i es va situar 1 dècima per da  munt del registre de 
l’octubre (en el 2,0%).

Els últims indicadors suggereixen que el ritme d’expansió 
nord-americana es manté. El PIB va créixer el 0,5% intertrimes-  
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tral en el 3T segons la tercera estimació del Bureau of Economic 
Analysis, que gairebé no recull canvis en relació amb la segona 
estimació. El consum privat, amb un avanç de l’1,0%, es va con-
firmar com el component més fort. D’altra banda, l’índex de 
sentiment empresarial ISM de manufactures del novembre va 
baixar al nivell dels 48,6 punts, que es correspon amb un avanç 
de l’economia proper a l’1,4%. No obstant això, l’ISM de serveis 
(que representen el 80% de l’activitat econòmica i el 85% dels 
llocs de treball del sector privat) es va situar en els 55,9 punts, 
nivell coherent amb creixements del 3,0%. En aquest context, 
mantenim les nostres previsions de creixement en el 2,5% anual, 
tant per al 2015 com per al 2016.

El mercat laboral nord-americà continua en bona forma. Al 
novembre, es van crear 211.000 llocs de treball nets, de manera 
que es manté la mitjana de 215.000 dels 12 últims mesos. Així 
mateix, els salaris van augmentar un favorable 2,3% interanual, 
un avanç significatiu si tenim en compte les taxes d’inflació, 
encara moderades. Per la seva banda, la taxa d’atur es va man-
tenir en un baix 5,0%, molt a la vora de la mitjana del 2007, del 
4,6%, i lluny del màxim del 10,0%, registrat a l’octubre del 2009. 
L’aspecte qüestionable d’aquesta situació favorable és que una 
part rellevant d’aquest descens de 5 p. p. de la taxa d’atur és de -
guda a la menor taxa d’activitat, que, al novembre, es va situar 
en el 62,5% de la població activa, significativament per sota del 
66,0% del 2007.

JAPó

El Japó creix en el 3T i evita la recessió. Després de la revisió 
alcista del Departament de Comerç, el PIB del 3T 2015 va passar 
a créixer el 0,3% intertrimestral (prèviament, s’havia anunciat 
una reculada del 0,2%), la qual cosa va evitar que el Japó entrés 
en recessió després de la caiguda intertrimestral del 2T. No obs-
tant això, l’anàlisi per components aconsella cautela: tres quar-
tes parts de la millora van ser degudes a un ajust d’existències 
molt menor al divulgat amb anterioritat, la qual cosa llastarà 
l’economia nipona en els pròxims mesos. Per la seva banda, el 
consum privat continua sense enlairar-se. Malgrat tot, la millora 
substancial de la dada del 3T ens obliga a efectuar una revisió 
tècnica a l’alça en la previsió anual per al 2015 (del 0,6% al 0,7%).

Els indicadors de sentiment econòmic mostren una millora 
limitada. L’índex Tankan de sentiment empresarial per a grans 
empreses del 4T 2015 elaborat pel Banc del Japó s’estabilitza, 
tot i que mostra un deteriorament de les expectatives per al 1T 
2016. Així mateix, l’alt nivell que mostra l’índex per a les grans 
empreses contrasta amb una cota més continguda quan es té 
en compte el conjunt (incloses les petites i les mitjanes). D’altra 
banda, el sector exterior va tornar a patir la feblesa de les 
demandes xinesa i nord-americana de béns japonesos, malgrat 
la baixa cotització del ien.

EMERGENTS I PRIMERES MATÈRIES 

Fort deteriorament econòmic i polític al Brasil. Al Brasil, la 
recessió s’intensifica. En el 3T, el PIB va caure un ampli 1,7% 
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intertrimestral (–2,1% en el 2T), equivalent a una caiguda del 
4,5% en termes interanuals (–3,0% en el 2T). Per components 
de demanda, destaca el mal comportament de la inversió i, en 
menor grau, del consum públic. L’augment de la inflació, que, a 
l’octubre, va arribar al 9,9%, i l’elevat dèficit corrent (del 3,9% en 
el 3T) completen un mal quadre econòmic. A més a més, la in -
certesa política s’agreuja amb l’inici del procés de destitució 
(impe  a    chement) de la presidenta Dilma Rousseff. El procés, que 
es pot allargar diversos mesos, és complex (comissió al Con-
grés, plenari al Congrés i plenari al Senat). La majoria necessària 
per a la destitució (dos terços dels escons) seria, en principi, difí-
cil d’aconseguir, però, atesa la volatilitat del moment polític, no 
cal descartar escenaris extrems. Una primera conseqüència del 
deteriorament polític va ser la substitució del ministre de Finan-
ces, Joaquim Levy, per Nelson Barbosa, menys compromès amb 
la consolidació fiscal. Així mateix, l’agència Fitch va rebaixar la 
qualificació creditícia del Brasil de BBB– a BB+. La negativa tra-
jectòria econòmica i la incertesa política ens empenyen a revi-
sar a la baixa la nostra previsió, amb un descens del PIB que 
passa del –2,3% al –3,5% el 2015 i del –0,6% al –2,5% el 2016.

les dades d’activitat de la Xina mostren una certa estabilit-
zació del creixement. Això dóna suport al nostre escenari cen-
tral d’aterratge suau, amb un creixement previst del 6,8% per al 
2015 i del 6,5% per al 2016. En particular, al novembre, les ven-
des al detall van avançar l’11,2% interanual, el registre més 
positiu des de l’inici de l’any, i la producció industrial va pujar el 
6,2% interanual, el millor mes des del juny. El sector exterior, en 
canvi, va tornar a decebre: les exportacions van caure el 6,8% 
interanual al novembre.

Turquia sorprèn a l’alça. En el 3T, el PIB va augmentar el 4,0% 
interanual, sensiblement més del previst i en lleugera accelera-
ció en relació amb el 2T (3,8%). Els principals factors que expli-
quen aquest dinamisme són el fort creixement del consum 
públic i la menor aportació negativa del sector exterior (resul-
tat, principalment, del descens de les importacions). Així i tot, 
les perspectives econòmiques són una mica menys positives 
del que es desprèn de la dada, ja que persisteixen els desequili-
bris macroeconòmics significatius (la inflació va ser del 8,1% al 
novembre i el dèficit corrent va assolir el 5,2% del PIB en el 3T) i 
la incertesa geopolítica.

El petroli assoleix el mínim dels set últims anys. La falta d’a -
cord sobre la producció en la reunió semestral de l’OPEP i 
l’augment de les existències als EUA van provocar una forta 
caiguda del preu del cru. En particular, el Brent va acumular un 
descens del 17% en les dues primeres setmanes de desembre, 
que va dur-lo a tocar els mínims del desembre del 2008, per 
sota dels 40 dòlars/barril. No obstant això, preveiem que el 
descens de la inversió en el shale nord-americà i la previsible 
recuperació de la demanda global contribuiran a una recupe-
ració gradual del preu del cru al llarg del 2016, fins als 64 
dòlars/barril al final de l’any. En un altre ordre de coses, cap a la 
meitat de desembre, el Congrés dels EUA va aconseguir un 
acord per aixecar la prohibició de l’exportació de cru a les com-
panyies nord-americanes. 
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El 16 de desembre, la Reserva Federal (Fed) va apujar el 
tipus d’interès per primera vegada en gairebé una dèca-
da. Com que el baix tipus d’interès nord-americà (i l’ex -
traor dinària provisió de liquiditat de la Fed i d’altres bancs 
centrals) és un factor que ha influït en l’augment dels flu-
xos financers cap als emergents, preocupa que l’en  du  ri -
ment monetari generi un episodi important de sortides 
de capitals. Atès que, des del maig del 2015, s’ha assistit a 
un alentiment de les entrades de capitals als emergents, i 
que, en molts d’aquests països, aquest procés es va con-
vertir en una sortida de capitals entre l’agost i el novem-
bre, aquesta seqüència és el prolegomen d’una fugida de 
ca   pitals més greu?

Recordem que la normalització monetària no s’inicia amb 
la pujada de tipus del desembre. En una primera fase (a 
partir del maig del 2013), la Fed comença a perfilar com 
serà la sortida de l’etapa de política monetària no conven-
cional i a informar el mercat. En un segon moment (des 
del de  sembre del 2013), el ritme de compres de bons es 
co  men  ça a reduir (l’anomenat tapering). La pujada de 
tipus és, per tant, la tercera etapa de la normalització 
monetària. Doncs, bé, com han evolucionat els fluxos de 
capitals als emergents des que es va iniciar tot aquest 
procés?

Si, al maig del 2013, la suma acumulada de 12 mesos 
d’entrades netes de capitals en accions i en deute es va 
si  tuar en uns 358 milers de milions de dòlars, un any des-
prés del canvi de comunicació de la Fed, les entrades ne -
tes de capitals eren el 53% inferiors.1 Continuaven sent 
positives, però el nivell era llavors el més baix des de la 
Gran Recessió del 2008-2009, l’únic moment en l’última 
dècada en què les entrades netes de capitals en cartera 
han estat negatives. Després d’una recuperació apreciable 
entre el maig del 2014 i el maig del 2015, co  men  ça un nou 
episodi d’alentiment de les entrades de ca  pitals emer-
gents, que ha assolit una escala important: al novembre 
van dis  minuir el 71% interanual, sempre en termes acumu-
 lats de 12 mesos.

Malgrat la seva intensitat, aquest episodi no afecta tots els 
emergents de la mateixa manera. Així, malgrat que molts 
pateixen les sortides netes de capitals en cartera, uns 
altres, com Mèxic, Xile, la República Txeca o Polònia, no. 
Què tenen en comú aquests últims països? Un quadre 
macroeconòmic sanejat: els que han patit les sortides ne -

tes de capitals de cartera des de l’agost tendeixen a pre-
sentar desequilibris macro excessius (el Brasil i Turquia). 
Així mateix, cal esmentar que, a certs països, la sortida de 
capitals ha estat apreciable. És el cas de Sud-àfrica (que va 
registrar, entre el juliol i el novembre, unes vendes netes 
d’accions i de deute equivalents al 4,1% del valor de les 
se  ves reserves en divises internacionals), de Turquia (2,5%) 
i del Brasil (1,8%). Aquest fet és important, perquè, en el 
context actual de pressió financera sobre els emergents, 
preocupa que comenci a patir problemes algun país que, 
sense tenir caràcter sistèmic, sí tingui una rellevància re -
gional especial (per exemple, Turquia, al centre d’una regió 
delicada).

Què ens diu aquesta seqüència sobre el que pot succeir el 
2016? La història i la teoria suggereixen que és normal que 
els mercats s’avancin a les decisions de política monetària, 
i, en conseqüència, que una part del que s’ha viscut el 2015 
respongui a aquesta lògica. Així i tot, la permanència de 
països amb desequilibris macroeconòmics, alguns regio-
nalment sistèmics, implica que la sensibilitat dels inver-
sors als vaivens de l’aversió al risc serà elevada en aquests 
casos, de manera que no és gens desassenyat esperar epi-
sodis de sortides de capitals puntuals d’una certa intensi-
tat. Tindrà caràcter general i dilatat en el temps? En absèn-
cia de xocs negatius autènticament sistèmics, seria un 
es    cenari extrem que sembla poc probable. Així i tot, cal 
re  cordar que entrem en terra incognita: l’etapa de condi-
cions monetàries ultralaxes ha estat llarga i la injecció de 
liquiditat global, inusual, de manera que no està escrit que 
la sortida i les conseqüències financeres s’acomodin als 
precedents disponibles. A més a més, el deteriorament de 
les condicions de liquiditat en diversos mercats d’actius 
fi  nancers és un factor que podria amplificar l’abast i la in -
tensitat dels eventuals xocs d’origen idiosincràtic i pun-
tual. El repte, doncs, està servit.

FOCUS • Pujada de la Fed, fuga de capitals als emergents?
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’IIF.  

Emergents: entrades netes de capitals 
en cartera (deute i accions)

1. De cara a l’anàlisi que ens ocupa, és rellevant apuntar que la pujada del 
tipus d’interès de les economies avançades impacta, en especial, sobre 
les entrades de capitals destinats a comprar deute i accions als emergents 
i menys, en canvi, sobre els fluxos bancaris i la inversió estrangera directa. 
Per a una revisió de la qüestió, vegeu Koepke, R. (2015), «What Drives 
Capital Flows to Emerging Markets? A Survey of the Empirical Literature», 
IIF Working Paper.
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Les perspectives de creixement de la Xina a mitjà i a llarg 
termini pateixen un fenomen poc comú entre els emer-
gents: l’envelliment de la població a conseqüència de la 
disminució de la taxa de fertilitat i de l’augment de l’espe-
 ran    ça de vida. Per retardar aquest fenomen, el Partit Co -
mu  nista, en la sessió anual de l’octubre, va proposar la 
sus    pensió de la política del fill únic, introduïda al país en  -
tre el 1978 i el 1980, i va permetre a totes les parelles tenir 
dos fills lliurement. Com afectarà la mesura el creixement 
econòmic del país a mitjà termini?

Un primer element que cal tenir en compte és que el fort 
descens de la taxa de fertilitat de la Xina és anterior a la 
política del fill únic i respon a altres mesures que, com 
aquella, promovien el control de la natalitat. En particular, 
l’enfonsament més important de la taxa de fertilitat, del 
5,8 el 1970 al 2,7 el 1978,1 va ser afavorit per la campanya 
«més tard, més separats i menys», en què s’aconsellava a 
les dones que es casessin més tard i que tinguessin menys 
fills i més espaiats.

A més a més, un segon element rellevant és que la mesura 
del fill únic gaudia d’excepcions importants i era menys 
restrictiva del que el nom ens podria fer pensar. Ja al 
començament dels anys vuitanta, es van permetre dos o 
més fills per parella a les zones rurals, que, en aquells dies, 
concentraven més del 80% de la població. En la dècada 
dels noranta, aquesta xifra es va reduir lleugerament, fins 
al 70%, i, al final dels anys 2000, es va situar per sota del 
50%. Així mateix, a partir del 1986, el Govern va permetre 
dos fills a un gran nombre de famílies que complissin certs 
requisits, com que un dels progenitors fos fill únic. Malgrat 
aquestes importants excepcions, la taxa de natalitat va 
continuar disminuint, dels 2,7 fills per dona de les acaba-
lles dels anys setanta a l’1,55 actual, de manera que, més 
enllà de la limitació del descendent únic, s’han argumen-
tat altres factors per explicar la caiguda continuada, com 
l’elevat cost de criar un fill, en especial a les ciutats, el pro-
fund impacte cultural de les polítiques de natalitat o 
l’increment del nivell educatiu de les dones.

Per fer-nos una idea del possible efecte de la supressió de 
l’anomenada política del fill únic, considerem dos escena-
ris sobre l’evolució de la població xinesa realitzats per les 
Nacions Unides.2 En concret, l’escenari alt captura la pro-
bable evolució de la taxa de fertilitat a causa de la supres-
sió de la mesura demogràfica: comporta un augment rà -
pid de la taxa de fertilitat, que se situaria lleugerament per 
damunt dels dos fills per dona ja el 2020 i en els 2,25 el 
2050. En canvi, l’escenari baix assumeix una taxa de fertili-
tat que continua disminuint i se situa en l’1,25 el 2050, 
resultat que s’acomodaria a una situació de continuïtat de 

la restricció del fill únic. Malgrat la gran diferència entre els 
dos escenaris, la força laboral cau en els dos durant el 
període 2015-2050, ja que la major part dels treballadors 
d’aquests anys (més del 85%) seran individus nascuts 
abans de 2015 i en els quals es reflecteix la perllongada 
re  ducció de la taxa de fertilitat fins avui. Els «bebès de 
més» que naixeran a conseqüència del final de la política 
del fill únic no s’incorporaran al mercat de treball fins ben 
entrada la dècada del 2030.

El 2050, però, la força laboral estimada en l’escenari d’alta 
fertilitat se situaria ja 133 milions per damunt de la força 
laboral de l’escenari de baixa fertilitat (861 milions de tre-
balladors enfront de 728), ja que gairebé el 40% dels tre-
balladors del 2050 ja són individus nascuts després del 
2015 i, per tant, afectats pel canvi de política. Si suposem 
la mateixa productivitat en els dos escenaris, el PIB en ter-
mes reals en l’escenari alt se situaria el 2050 al voltant del 
18% per damunt del PIB real de l’escenari baix.

Finalment, és rellevant exposar com la supressió de la po -
lítica del fill únic pot ja afectar l’estalvi per precaució en els 
pròxims anys. Als països menys desenvolupats, els fills te -
nen un paper essencial en la cura i en el manteniment dels 
pares en la seva vellesa. Així, a la Xina, la política del fill 
únic va comportar un augment significatiu de l’estalvi per 
motius de precaució. En aquest sentit, cal esperar que la 
supressió d’aquesta política actuï en sentit contrari i que dis-
minueixi l’estalvi per precaució i, per tant, impulsi el consum.

En definitiva, les nombroses i profundes polítiques de 
con  trol de natalitat dutes a terme a la Xina en els 50 últims 
anys han deixat una petjada que perviurà al país durant 
dècades. Malgrat tot, la supressió de la política del fill únic 
és benvinguda i reportarà avanços econòmics significa-
tius a mitjà termini.

FOCUS • Xina: la política de la parelleta i els seus possibles efectes 
sobre el creixement
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ESTATS UNITS
2013 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015 3T 2015 10/15 11/15 12/15

Activitat

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

Vendes al detall (sense cotxes ni benzina) 3,4 3,9 4,8 4,8 3,7 4,0 3,4 3,6 ...

Confiança del consumidor (valor) 73,2 86,9 92,7 101,3 96,2 98,3 99,1 92,6 96,5

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

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

Habitatges iniciats (milers) 928 1.001 1.055 978 1.158 1.158 1.062 1.173 ...

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

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

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

Balança comercial 1 (% PIB) –2,9 –2,9 –2,9 –3,0 –3,0 –3,0 –4,0 ... ...

Preus

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

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

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

 
XINA

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

Activitat

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

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

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

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

Sector exterior

Balança comercial 1 (valor) 258 383 383 489 541 577 593 592

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

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

Preus

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

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

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

Notes: 1. Saldo acumulat durant els 12 últims mesos. Milers de milions de dòlars.  2. Final del període.
Font: CaixaBank Research, a partir de les dades de l’Oficina Nacional d’Estadística xinesa i Thomson Reuters Datastream.

PRINCIPALS INDICADORS
Percentatge de variació en relació amb el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

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

Activitat

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

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

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

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

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

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

Preus

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

Preus de consum subjacent –0,2 1,8 2,1 2,1 0,4 0,8 0,7 0,9

Nota: 1. Saldo acumulat durant els 12 últims mesos.
Font: CaixaBank Research, a partir de les dades del Departament de Comunicacions, Banc del Japó i Thomson Reuters Datastream.
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CONJUNTURA • La demanda 
domèstica impulsa l’avanç  
de la zona de l’euro 

la recuperació prossegueix amb un avanç moderat però sos-
tingut. El ritme d’expansió de l’economia de la zona de l’euro es 
manté, amb el suport del bon comportament de la demanda 
domèstica. Malgrat que el BCE va assenyalar l’augment dels ris-
cos exteriors en la decisió d’ampliar el QE, les perspectives per 
a l’economia europea són positives i avancen segons el que 
s’esperava. Així ho indiquen les previsions del BCE, que amb 
prou feines va variar l’escenari de creixement i d’inflació al des-
embre. D’aquesta manera, espera que l’avanç de l’economia 
passi de l’1,5% el 2015 a l’1,9% el 2017. La feblesa de la inflació 
el 2015 és deguda, en gran part, a la caiguda dels preus del 
component energètic, un factor que deixarà d’actuar a mitjà 
termini. En els pròxims mesos, esperem que l’economia es 
beneficiï encara del baix preu del petroli, així com de la política 
monetària acomodatícia, d’un tipus de canvi favorable per a les 
exportacions i d’una menor consolidació fiscal. No obstant això, 
són factors conjunturals, i, per tant, és necessari continuar 
aprofundint en les reformes estructurals, tant a cada país com 
al conjunt de la zona de l’euro (unió econòmica, fiscal, bancària 
i política), que puguin garantir el creixement sostingut a llarg 
termini.

la demanda interna va continuar impulsant l’economia en el 
3T. El PIB va mantenir un creixement interanual de l’1,6% en el 
3T, malgrat la contribució negativa de la demanda externa. 
Rere el bon comportament de la demanda interna hi ha l’avanç 
del consum, tant públic com privat. Per països, observem una 
dicotomia similar entre el comportament de la demanda exter-
na i interna. El consum agregat (privat i públic) va millorar el 
creixement interanual a Alemanya (2,3%), a Espanya (3,3%) i a 
Itàlia (0,9%), mentre que es va desaccelerar lleugerament a 
França (1,4%). Per la seva banda, l’avanç de la inversió es va 
desaccelerar a la zona de l’euro (2,2%), tot i que es va continuar 
accelerant a Alemanya (2,2%), a Espanya (6,5%) i a Itàlia (0,9%) 
i va deixar de llastar el creixement a França (0,0%). La demanda 
externa va sostreure al creixement interanual, tot i que va ser a 
causa d’un major augment de les importacions (les exporta-
cions van continuar creixent), conseqüència natural de la dinà-
mica positiva de la demanda domèstica, que, clarament, pot 
ser considerada el motor de la recuperació.

l’activitat continua creixent en el 4T. Les dades disponibles 
en el 4T indiquen que l’expansió de l’economia prossegueix en 
l’últim trimestre de l’any. Els índexs PMI continuen en màxims 
des del maig del 2011, visiblement en zona expansiva (per 
damunt dels 50 punts), i tant per a l’índex compost com per als 
índexs de manufactures i de serveis, la qual cosa apunta a una 
expansió generalitzada de l’activitat. A més a més, la produc-
ció industrial va tornar a accelerar l’expansió interanual a 
l’octubre (1,9%), després de la lleugera desacceleració del se -
tembre. Per països, destaca Alemanya, on els índexs d’activitat 
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 Expansió 

 Contracció 

Zona de l’euro: previsions del BCE
Variació anual (%)

Previsió Variació en relació amb la 
previsió del setembre del 2015

2015 2016 2017 2015 2016 2017

PIB 1,5 1,7 1,9 0,1 = 0,1

IPCH * 0,1 1 1,6 = 0,1 0,1

IPCH sense energia 
ni aliments

0,9 1,3 1,6 = 0,1 =

Nota: * Índex de preus al consum harmonitzat.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del BCE (ECB Staff Macroeconomic Projections).
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PMI i IFO continuen indicant una acceleració de l’activitat en el 
4T. No obstant això, sembla que França experimenta una 
expansió de l’activitat més feble, amb un índex d’activitat PMI 
del desembre (50,3) inferior al dels mesos anteriors i proper a 
l’estancament.

El consum manté l’avanç. L’evolució dels indicadors de deman-
da en el 4T també és positiva. La confiança del consumidor va 
millorar al novembre i al desembre i s’apropa al final de l’any 
amb uns valors semblants als de l’estiu. L’última dada de les 
vendes al detall ens indica que van continuar creixent a 
l’octubre, al voltant del 2,5%, de manera que la taxa interanual 
es va situar en línia amb la mitjana de l’any. Un altre indicador 
que reflecteix el bon pols del consum, la matriculació d’auto -
mò  bils, va créixer l’11% interanual al novembre i continua re -
gistrant màxims no vistos des del 2010. La producció industrial 
de béns de capital es va accelerar a l’octubre, amb una taxa de 
variació interanual del 3,4%. En conjunt, aquests indicadors 
evi  dencien, nítidament, el dinamisme de la recuperació, també 
pel costat de la demanda.

la millora de l’activitat estimula la creació d’ocupació. La 
zona de l’euro va continuar creant ocupació neta en el 3T, amb 
un augment interanual de l’1,1% i de manera generalitzada als 
principals països. Destaquen les elevades taxes de creació 
d’ocupació d’Espanya, properes al 3% interanual durant els tres 
primers trimestres de l’any. Itàlia també va experimentar un 
augment de la creació d’ocupació, fins al 0,85% en el 3T. A més 
a més, la taxa d’atur de la zona de l’euro es va reduir a l’octubre 
fins al 10,7%, 0,8 p. p. per sota de la dada del setembre, tot i que 
les diferències entre països continuen sent importants. Al con-
junt de la zona de l’euro, els costos laborals per hora treballada 
van reduir la taxa de creixement interanual fins a l’1,1% en el 3T, 
gràcies, principalment, al component dels salaris. Entre els prin-
cipals països, destaca l’augment dels costos laborals a Alema -
nya (2,4%) i la contenció a Espanya (0,3%) i a Itàlia (–0,4%). 
Ateses les condicions del mercat laboral, l’augment a Alemanya 
no és preocupant; en canvi, la dada de França (un increment 
interanual dels costos laborals de l’1,1%) és més negativa, atès 
l’elevat nivell de capacitat productiva laboral no utilitzada. En 
conjunt, aquestes xifres mostren una dinàmica clarament posi-
tiva al mercat laboral europeu.

la inflació es manté estable. La variació dels preus es manté 
estable malgrat les davallades constants del component ener-
gètic, com ho mostra la dada del novembre de la inflació gene-
ral, del 0,2% interanual, amb prou feines 1 dècima per damunt 
de la dada d’octubre. L’avanç dels preus dels serveis i dels béns 
industrials va mantenir la inflació subjacent en cotes significati-
vament més elevades, amb un valor interanual del 0,9% al 
novembre. Les millores sostingudes de la demanda domèstica i 
del mercat laboral comportaran un augment de la inflació sub-
jacent el 2016, com ho mostren les nostres previsions i les del 
BCE. Aquests factors també reforçaran la inflació general, mal-
grat que el seu comportament dependrà, en gran part, de 
l’evolució del preu del petroli.
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El comerç intraeuropeu compensa la desacceleració de la 
demanda exterior. L’embranzida de la demanda domèstica 
minimitza els efectes de la feblesa de la demanda exterior. En 
aquest sentit, a l’octubre, es va produir una pausa en la desac-
celeració interanual de les exportacions de la zona de l’euro 
(1,5%), gràcies a l’augment de les exportacions intraeuropees 
(3,6%). Això mostra que la recuperació de la zona de l’euro  
respon a la fortalesa de la demanda domèstica, que permet 
pal·liar els efectes de la desacceleració als emergents. Per paï-
sos, les exportacions intraeuropees van avançar en termes 
interanuals a bon ritme a Alemanya (6,4%), a Espanya (8,9%) i 
a Itàlia (2,3%), mentre que les exportacions cap a fora de la UE 
es van contreure (–4,4% a Alemanya, –3,6% a Espanya i –2,1% 
a Itàlia). França va mostrar el comportament oposat, amb una 
variació interanual de les exportacions intraeuropees del 
–0,7% i un augment de les exportacions cap a fora de la UE del 
3,6%. Així, les exportacions totals van continuar creixent a 
l’octubre a Alemanya (1,7%), a Espanya (4,3%), a França (1%) i 
a Itàlia (0,3%).

Continua millorant l’accés al crèdit per a les empreses. Les 
pimes segueixen la tendència de les grans empreses en la recu-
peració. Segons les últimes dades de l’enquesta sobre l’accés al 
finançament de les empreses a la zona de l’euro (SAFE, per les 
sigles en anglès), les pimes milloren els registres en termes de 
beneficis i, entre l’abril i el setembre del 2015, només l’1% va 
in  dicar beneficis més baixos, comparat amb el 10% entre l’oc -
tubre i el març del 2014. A més a més, per primera vegada des 
del 2009, les pimes perceben que l’oferta de crèdit és suficient 
per satisfer les necessitats de finançament. En concret, conti-
nua augmentant el percentatge d’empreses petites i mitjanes 
que perceben una major disponibilitat de crèdit. Això mostra la 
millora en les condicions creditícies durant la implementació 
del QE i emfatitza la bona dinàmica de la recuperació.

la incertesa política plana sobre la recuperació a Portugal. 
La bona dinàmica de l’activitat s’ha enterbolit en els últims 
mesos. L’economia lusitana va continuar creixent en el 3T en 
relació amb l’any anterior (1,4% interanual), però es va estancar 
en relació amb el 2T (0,0% intertrimestral). Per components, en 
termes intertrimestrals, el consum públic i la inversió van dismi-
nuir i van ser compensats pel consum privat i pel sector exte-
rior. No obstant això, la contribució positiva del sector exterior 
amaga una reducció de l’activitat, ja que respon a una major 
caiguda de les importacions (–3,0%) que de les exportacions 
(–2,1%). Aquestes dades s’emmarquen en un context d’incer  te-
 sa política, amb un parlament fragmentat després de les elec-
cions del 4 d’octubre, que, finalment, ha dut el Govern a una 
coa  lició dels socialistes, del Partit Comunista i del Bloc d’Es  que  r-
     res. Hi ha dubtes sobre la voluntat reformadora del nou Execu-
tiu, i les eleccions presidencials del 24 de gener seran la següent 
prova política. Però l’elevat nivell de deute públic (129% del 
PIB) i una taxa d’atur del 12,4% evidencien la necessitat que el 
país continuï implementant reformes. A més a més, els estrets 
vincles amb el Brasil i amb Angola, que han estat una font de 
creixement en els últims anys, poden ser ara un factor de risc 
per la recessió que experimenten aquests països.
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FOCUS • El paper de la rigidesa laboral en la baixa productivitat  
de la zona de l’euro

El petit avanç de la productivitat total dels factors (PTF)1 és 
un dels principals motius que expliquen el baix creixement 
de la zona de l’euro.2 Millorar l’eficiència en l’assig  na  ció 
dels factors productius (capital i treball) és una de les claus 
per a l’increment de la PTF, al qual poden contribuir dife-
rents polítiques econòmiques, com un canvi en el marc 
regulador que faciliti l’augment de la competència, una 
reducció de la fragmentació del mercat de productes i ser-
veis i mesures que fomentin l’eficiència del mercat laboral. 
En aquest Focus, ens centrarem en aquestes últimes.

La legislació laboral i, en particular, la reglamentació de 
l’a  comiadament són indispensables per regular les rela-
cions entre els empresaris i els treballadors. No obstant 
això, una rigidesa laboral excessiva redueix l’eficiència en 
les contractacions i en els acomiadaments. En primer lloc, 
uns costos d’acomiadament elevats impedeixen que cer-
tes em preses puguin contractar treballadors amb una 
pro  ductivitat superior al seu salari i dificulten la rescissió 
del contracte d’uns altres menys productius, situació con-
traproduent per a l’ocupació agregada.3 En canvi, un aug-
ment de la flexibilitat de la contractació fixa (costos d’aco-
 mia  dament més baixos, més seguretat jurídica en el 
pro    cés) facilita els fluxos d’entrada i de sortida del mercat 
de treball. La reducció de l’índex de protecció mitjà de la 
zona de l’euro (2,60) fins al nivell del Regne Unit (1,59), per 
exemple, comportaria un increment significatiu de les 
con  trac  ta  cions, tant de les entrades a l’ocupació des d’una 
al  tra feina com des de fora. A més a més, en agregat, les 
sortides de l’ocupació a la desocupació no augmentarien 
de forma significativa en temps no recessius, però sí les 
sortides cap a una altra ocupació.4 D’altra banda, cal des-
tacar que una alta dualitat al mercat laboral entre insiders 
(treballadors amb contracte fix) i outsiders (treballadors 
amb contracte temporal o aturats) genera més fluctua-
cions en l’atur dels segons i que reduir-la mitjançant un 
augment de la flexibilitat de la contractació fixa seria be -
ne  ficiós per a ells.5

En segon lloc, és important assenyalar que la reassignació 
de factors (tant del treball com del capital) cap a sectors 
més productius és positiva per a la productivitat. En el cas 

de l’ocupació, una major flexibilitat permet una assignació 
més eficient del factor treball. Les empreses menys pro-
ductives destrueixen més ocupació i les més productives 
en creen més, de manera que la reassignació del treball 
d’unes a altres augmenta la productivitat agregada. Se -
gons l’FMI, el potencial dels països de la zona de l’euro per 
millorar la reassignació de factors és elevat, i l’eliminació 
de les distorsions que l’obstaculitzen podria incrementar 
la taxa de creixement de la PTF, sobretot si se solucionés el 
baix encaix d’habilitats entre individus i llocs ocupats,6 la 
qual cosa contribuiria, de manera important, a un major 
creixement. Per exemple, segons l’FMI, les taxes de creixe-
ment d’Itàlia i de Portugal augmentarien l’1,8% i l’1,3% 
anual, respectivament, si s’eliminessin completament to -
tes les distorsions existents. En resum, una menor protec-
ció per als treballadors fixos incrementa la mobilitat labo-
ral i la reassignació sectorial de l’ocupació, de manera que 
creix la productivitat.7

En tercer lloc, la rígida legislació de la contractació perma-
nent acaba incentivant, com ha succeït a la majoria de paï-
sos de la zona de l’euro, una flexibilitat laboral basada en 
un ús recurrent dels contractes temporals. La substitució 
d’ocupacions fixes per temporals és contraproduent, per-
què desincentiva la inversió de l’individu en educació i la 
in  versió de l’empresa en capital humà. Així, aquest tipus 
de flexibilitat laboral acaba provocant una disminució de 
la productivitat a nivell empresarial i perjudica aquelles 
persones que, després de perdre la feina, no aconseguei-
xen millors oportunitats laborals (pateixen pèrdues d’in -
gres  sos o condicions laborals pitjors en la nova feina).8

En conclusió, els països de la zona de l’euro poden aug-
mentar la productivitat de la seva economia mitjançant 
una legislació laboral que flexibilitzi la contractació fixa, 
que eviti l’abús de la contractació temporal i que prote-
geixi efectivament els agents. Un entorn adequat per 
aconseguir-ho seria el de la flexiseguretat, que compagina 
la flexibilitat laboral necessària per a les empreses amb la 
seguretat per als empleats mitjançant contractes estables, 
subsidis d’atur que permetin la recerca d’un lloc de treball 
adequat i polítiques actives que millorin l’ocu  pa  bilitat.

1. La PTF es calcula com la diferència entre el creixement de l’economia i 
l’aportació al creixement del factor treball i del factor capital.
2. Vegeu l’anàlisi del baix creixement de la zona de l’euro al Focus «Per 
què la zona de l’euro creix menys que els EUA?», en l’IM12/2015.
3. Lazear (1990), «Job security provisions and employment», The Quarterly 
Journal of Economics.
4. OECD (2010), «Institutional and Policy Determinants of Labour Market 
Flows», OECD Employment Outlook 2010, OECD Publishing, París.
5. Bentolila et al. (2012), «Two-tier labour markets in the Great Recession: 
France vs. Spain», Economic Journal, 122.

6. A més a més, els individus tindrien més incentius per educar-se i per 
adquirir més habilitats si augmentés la possibilitat de trobar una feina 
amb la qual estiguessin ben aparellades.
7. Entre d’altres, Autor et al. (2007), «Does employment protection reduce 
productivity? Evidence from US States», The Economic Journal, 117 (juny);
Bassanini et al. (2009), «Job protection legislation and productivity  
growth in OECD countries»; Martin, I. i Scapetta, S. (2011), «Setting it right: 
employment protection, labour reallocation and productivity», IZA Policy 
Paper, núm. 27.
8. OECD, op. cit.
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Completar la unió bancària és essencial per a una unió 
econòmica i monetària forta i pròspera. Sota aquesta pre-
missa s’emmarca la nova proposta de la Comissió Europea 
per crear un sistema de garantia dels dipòsits bancaris 
comú per a tots els membres de la zona de l’euro (SGDE). 
Amb aquest memoràndum, s’inicia l’àrdua tasca d’aixecar 
el tercer i últim pilar necessari per culminar la unió ban-
cària europea. En aquest Focus, s’analitzen els principals 
as  pectes de la proposta de la Comissió.

L’objectiu d’aquest tercer pilar és garantir que tots els di -
pòsits de la unió bancària gaudeixen d’un mateix nivell de 
protecció amb independència de l’entitat en què estiguin 
dipositats i del país de procedència. Per bé que, en l’ac  tua-
 litat, existeix una certa homogeneïtzació de la co  bertura 
dels sistemes de garantia de dipòsits (SGD) nacionals, fins 
a 100.000 euros, aquesta protecció queda supeditada a la 
fortalesa financera dels Estats, responsables, en última 
instància, de cobrir les possibles pèrdues. La ruptura d’a -
quest cercle viciós entre risc sobirà i risc bancari és el prin-
cipal objectiu que persegueix l’SGDE, que, gràcies a la 
mutualització del risc entre els diferents països membres 
de la unió bancària, permetria una reducció de la vulnera-
bilitat dels SGD nacionals a xocs locals. Tot plegat contri-
buiria a enfortir l’estabilitat financera de la regió i a reduir-
ne la fragmentació.

Si s’accepta la proposta de la Comissió Europea, l’SGDE 
s’in  troduiria de forma gradual en tres fases. En la primera, 
prevista fins al 2020, s’establiria un règim de reassegu-
rança dels SGD nacionals, segons el qual els sistemes na -
cionals podrien accedir al fons europeu quan haguessin 
esgotat els seus recursos, amb un límit del 20% dels fons 
europeus o de 10 vegades els recursos del fons nacional. 
Durant aquesta fase, també s’iniciaria el transvasament 
dels fons acumulats pels sistemes nacionals cap al fons 
europeu (vegeu el gràfic). En la segona fase, s’iniciaria una 
mutualització progressiva en règim de coassegurança, 
amb el qual s’aconseguiria un major grau de distribució 
del risc entre els sistemes nacionals. En aquesta fase, els 
dos fons es responsabilitzarien dels costos a partir del mo -
ment en què calgués reemborsar als dipositants, amb una 
participació progressivament major del sistema europeu, 
des del 20% el 2019 fins al 100% el 2024. Seria llavors quan 
s’arribaria a l’última fase, en què s’aconseguiria la mutua-
lització completa i l’SGDE asseguraria plenament tots els 
di  positants europeus.

Per bé que un aspecte rellevant de la proposta és la gra-
dualitat de la implementació, uns altres, com l’àmbit d’ac-
 tuació o el finançament, són també crucials perquè tots 
els països l’acceptin. Pel que fa a l’abast, la participació en 
l’SGDE seria de caràcter obligatori per a tots els membres 

de la unió econòmica i monetària, els bancs de la qual es -
tan subjectes al mecanisme únic de supervisió. També 
estaria obert a altres membres de la Unió Europea que 
volguessin adherir-se a la unió bancària. Quant al finança-
ment, el fons estaria finançat mitjançant les contribucions 
ex ante dels bancs partícips i arribaria a cobrir fins al 0,8% 
dels dipòsits de la regió el 2024. Per tant, aquest fons esta-
ria finançat de forma completament privada i amb fons 
limitats, ja que la zona de l’euro no disposa d’un tresor 
únic que ofereixi algun tipus de garantia implícita.

En principi, aquest nou sistema no hauria de comportar 
un cost addicional per als bancs, sinó, simplement, un 
trans  vasament d’un fons a un altre. No obstant això, ate-
sos els possibles canvis en el còmput de les contribucions, 
podria no ser així. En l’actualitat, les aportacions de les 
entitats als SGD nacionals es calculen a partir del volum de 
dipòsits assegurats i del perfil de risc de cada entitat en 
relació amb el de la resta de bancs del mateix país. Segons 
la proposta de la Comissió, en la primera fase, aquest  
càlcul es mantindria com en l’actualitat, però, a partir de la 
segona, la referència per comparar el perfil de risc seria el 
conjunt de bancs de la zona de l’euro. Per tant, els bancs 
d’un país amb un perfil de risc inferior a la mitjana de la 
zona de l’euro haurien d’aportar menys a l’SGDE. L’efecte 
d’aquest canvi metodològic només es podrà quantificar 
quan es donin a conèixer més detalls.

En definitiva, la proposta de la Comissió Europea és un 
pas en la direcció correcta, però encara queda marge per 
avançar en alguns aspectes, com l’harmonització dels 
SGD nacionals i la concreció de la metodologia del càlcul 
de les aportacions al fons en funció del perfil de risc. El 
procés de negociació serà llarg i polèmic, però aquest és 
un pas necessari per apropar-nos a una unió bancària 
plena.

FOCUS • Cap a la culminació de la unió bancària
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Indicadors d’activitat i ocupació
Valors, llevat que s’indiqui el contrari

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

Vendes al detall (variació interanual) –0,8 1,2 1,8 2,1 2,3 2,9 2,5 ... ...

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

Confiança del consumidor –18,5 –10,0 –11,2 –6,2 –5,1 –6,9 –7,5 –5,9 –5,7

Sentiment econòmic 93,8 101,6 100,9 102,6 103,7 104,6 106,1 106,1 ...

PMI manufactures 49,6 51,8 50,4 51,4 52,2 52,2 52,3 52,8 53,1

PMI serveis 49,3 52,5 51,7 53,5 54,1 54,0 54,1 54,2 53,9

Mercat de treball

Ocupació (persones) (variació interanual) –0,7 0,6 0,8 0,9 1,0 1,1 – ... –

Taxa d’atur: zona de l’euro (% pobl. activa) 12,0 11,6 11,5 11,2 11,0 10,8 10,7 ... ...

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

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

Itàlia (% pobl. activa) 12,2 12,7 12,8 12,3 12,3 11,7 11,5 ... ...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tipus de canvi efectiu nominal 1 (valor) 101,2 101,8 99,0 93,0 91,1 92,7 93,6 91,1

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 3T 2015 10/15 11/15

Finançament del sector privat

Crèdit a les societats no financeres 1 –2,6 –2,6 –1,7 –0,8 –0,4 0,1 0,6 0,9

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

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

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

Dipòsits

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

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

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

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

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

PRINCIPALS INDICADORS
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CONJUNTURA • Avanç robust  
de l’activitat econòmica

El ritme de creixement va continuar sent elevat en el 4T. Les 
dades més recents mostren el bon to expansiu de l’activitat 
econòmica, lleugerament per damunt del que s’havia previst fa 
uns mesos. Per aquesta raó, hem revisat 1 dècima a l’alça la 
nostra previsió de creixement del PIB del 4T, fins al 0,8% inter-
trimestral (en línia amb l’estimació del Banc d’Espanya), de 
manera que el còmput anual del 2015 se situa en el 3,2% (en 
relació amb el 3,1% anterior). Després d’un any molt notable 
pel que fa a l’augment del PIB, el 2016 esperem que la velocitat 
d’avanç es moderi lleugerament, fins al 2,7%, a mesura que 
s’esvaeixi l’impacte dels suports temporals rebuts al llarg del 
2015, com la re  baixa fiscal o la caiguda del preu del petroli. No 
obstant això, aniran guanyant pes alguns elements que ajuda-
ran a sostenir un creixement més equilibrat a llarg termini. En 
concret, esperem que la millora de les condicions de finança-
ment es consolidi, que el sector immobiliari torni a sumar i que 
les reformes es  tructurals continuïn donant fruits, sobretot al 
mercat laboral, on la creació d’ocupació podria superar els 
400.000 llocs de treball. Així i tot, els riscos que planen sobre 
aquest escenari no són menors, sobretot els procedents de l’ex-
terior, a causa de la possible desacceleració dels països emer-
gents, de manera que és imprescindible continuar enfortint els 
fonaments per estar preparats per a les possibles eventualitats. 
En aquest sentit, els resultats de les recents eleccions, que, com 
s’esperava, han derivat en una fragmentació parlamentària 
notable, augmenten la incertesa sobre el panorama polític i, en 
particular, sobre la capacitat de continuar implementant refor-
mes. La rapidesa amb què s’aconsegueixi formar un nou Go -
vern i la seva solidesa seran claus per mantenir l’escenari de 
recuperació robusta.

Els indicadors d’activitat mostren que l’economia es manté 
en una còmoda zona expansiva. Segons l’índex de sentiment 
empresarial (PMI) del novembre, l’avanç de l’activitat va ser 
sòlid en l’últim tram de l’any. Altres dades corroboren aquesta 
millora. En concret, la xifra de negocis del sector serveis va 
augmentar un notable 5,8% interanual a l’octubre, la qual 
cosa confirma el lideratge dels serveis en la recuperació. El 
sector industrial, una mica més endarrerit, ofereix cada vega-
da dades més positives: aquest índex, per exemple, va avançar 
el 3,1% interanual en el mateix mes. A més a més, la bona evo-
lució de l’entrada de comandes industrials, en especial les pro-
cedents de l’exterior, fa preveure la continuïtat de la bona 
marxa del sector.

El crèdit bancari continua fluint a bon ritme, la qual cosa con-
tribueix a apuntalar la recuperació de l’economia. D’una ban-
da, que el procés de despalanquejament de les llars i de les 
empreses hagi avançat molt (vegeu el Focus «El despalanque-
jament de l’economia espanyola: un llarg camí per recórrer», en 
aquest mateix informe) dóna suport a la demanda de crèdit. Pel 
costat de l’oferta, les entitats bancàries estan ara en millor posi-
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ció per concedir crèdit, gràcies al profund procés de saneja-
ment (la taxa de morositat es va reduir en 1 dècima, fins al 
10,6%, a l’octubre) i de reestructuració que han dut a terme. 
Com a resultat, des de l’inici de l’any fins al mes d’octubre, el 
flux de nou crèdit a les llars i a les pimes ha crescut a taxes del 
17%, una tendència que preveiem que s’accentuarà el 2016. 
Destaca el fort creixement del crèdit hipotecari, impulsat per la 
recuperació del sector immobiliari.

Continua la millora de les condicions de finançament. A poc 
a poc, el diferencial de tipus d’interès dels nous préstecs de 
me  nys d’un milió d’euros (els més utilitzats per les pimes) en  -
tre Espanya i els principals països europeus es va reduint. 
Segons les dades més recents, del mes d’octubre, aquest tipus 
d’interès va ser, de mitjana, del 3,2% a Espanya, enfront del 
2,6% a Alemanya i del 2,1% a França. Tot i que la taxa espanyo-
la es manté per damunt de la d’altres països, el diferencial 
amb l’alemanya, per exemple, ha disminuït en 0,9 p. p. des de 
l’octubre del 2014. Perquè el procés de desfragmentació finan-
cera no s’aturi l’any vinent, serà determinant que, a nivell 
nacional, s’esvaeixi la incertesa que envolta la formació del 
nou Govern, fet que, a curt i a mitjà termini, contribuiria a 
mantenir la prima de risc en nivells baixos. A nivell europeu, 
serà clau que es continuï avançant en l’enfortiment de la unió 
bancària (vegeu el Focus «Cap a la culminació de la unió ban-
cària», en aquest mateix informe).

la recuperació del sector immobiliari es consolida. Els menors 
costos de finançament ajuden a activar la compra d’habitatges, 
que va avançar l’11,7% interanual a l’octubre (en l’acumulat de 
12 mesos). A curt termini, esperem un augment de la compra 
d’habitatges per part d’individus que han esperat que la situa-
ció del mercat immobiliari s’estabilitzés (demanda retinguda) i 
per part dels inversors, gràcies a la major rendibilitat del lloguer 
en comparació amb altres actius. Aquesta fortalesa de la de -
manda fa preveure que la tendència a l’alça dels preus es man-
tindrà en els pròxims trimestres, tot i que l’evolució serà molt 
heterogènia, ja que els increments de preus se centraran a les 
regions amb menys estoc d’habitatge nou per vendre.

la contenció salarial ajuda a recuperar la competitivitat. En 
el 3T, els costos salarials per hora van augmentar un moderat 
0,6% interanual a Espanya (enfront del 2,3% d’Alemanya i de 
l’1,6% de França). En el 4T, els salaris creixeran una mica per 
damunt d’aquesta xifra, ja que, a l’octubre, es va restituir gai-
rebé el 25% de la paga extra del 2012 als empleats públics, 
com ja va succeir en el 1T. Aquest increment transitori dels 
salaris del sector es repetirà el 2016, quan es retorni el 50% 
res  tant. Més enllà d’aquests vaivens, ateses l’elevada taxa d’a  tur 
i la baixa inflació, els augments salarials continuaran contin-
guts. Per tant, el suport a la demanda interna dels increments 
sa  larials continuarà sent limitat. En canvi, el que sobretot do -
narà suport al consum serà l’elevat ritme de creació d’o  cupació, 
que, malgrat que esperem una modesta desacceleració, es 
mantindrà en nivells considerables. Així, al novembre, la taxa 
de variació interanual d’afiliats a la Seguretat So  cial es va man-
tenir en el 3,2%. La solidesa dels serveis (no so  lament els rela-
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cionats amb el turisme), de la indústria i de la construcció ha 
compensat la menor aportació de l’Adminis tració pública en 
el segon semestre.

la correcció del desequilibri extern continua progressant. La 
millora de competitivitat, gràcies, en part, a la moderació sala-
rial, però també als esforços de les empreses espanyoles per 
internacionalitzar-se, ha estat clau per impulsar les exporta-
cions. D’aquesta manera, des del començament de l’any fins a 
l’octubre, les exportacions de béns no energètics es van incre-
mentar, de mitjana, el 5,9% interanual, en relació amb el 2,1% 
del mateix període del 2014. Amb un pes del 38% sobre el total 
d’exportacions, destaca l’excel·lent comportament de les ex -
portacions de béns de consum, que van registrar augments del 
13,5% interanual, de mitjana, del gener a l’octubre. Les vendes 
a l’exterior de cotxes, que representen un terç del total de béns 
de consum, han jugat un paper molt notable, amb pujades del 
24,8% interanual, de mitjana. En canvi, arran de la intensa cai-
guda del preu del petroli, les exportacions energètiques van 
con  tinuar llastant el creixement. Les importacions han crescut, 
des de l’inici de l’any, a un ritme menor que les exportacions 
(3,2% interanual, de mitjana), de manera que cal esperar que el 
saldo exterior hagi continuat millorant.

la inflació recupera cotes positives. Segons l’avanç de l’IPC 
del desembre, la inflació es va situar en el 0,0%, 3 dècimes per 
damunt de la taxa del mes anterior, a causa de la caiguda més 
atenuada dels preus de l’energia (en termes interanuals). Espe-
rem que la inflació subjacent, aliena a les fluctuacions de l’ener-
gia i dels aliments frescos, hagi mantingut la tendència de puja-
des molt graduals, gràcies a la major solidesa del consum de les 
llars, que està fonamentat per la millora del mercat laboral i de 
les condicions d’accés al crèdit. D’aquesta forma, la mitjana 
anual de la inflació del 2015 va ser del –0,5%. Esperem que la 
in  flació es mantingui a l’alça el 2016 i que se situï, de mitjana, en 
l’1,2%, amb el suport d’un escenari de recuperació gradual del 
preu del petroli.

El sector públic continua el procés de consolidació fiscal, 
però l’ajust encara no s’ha completat. L’execució pressupostà-
ria fins a l’octubre mostra que l’Estat podria tenir un cert marge 
per compensar una part de la desviació de l’objectiu de dèficit 
de les comunitats autònomes i de la Seguretat Social, encara 
que serà insuficient per evitar una desviació del conjunt de les 
Administracions públiques. La correcció del dèficit estructural 
és un dels focus d’atenció de la Comissió Europea. En concret, 
l’informe de seguiment de l’agenda reformista de l’economia 
espanyola que aquest organisme publica semestralment valo-
ra de forma positiva els avanços que s’han fet per millorar l’efi-
ciència de l’Administració pública, com, per exemple, la simpli-
ficació dels ens públics. No obstant això, la Comissió Europea 
reitera que, per consolidar el creixement i mantenir la prima de 
risc en cotes baixes, els esforços de la consolidació fiscal han 
de prosseguir.
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La producció per hora de treball (o productivitat aparent 
del treball)1 és substancialment menor a Espanya que a 
Alemanya, i, a més a més, el diferencial no s’ha reduït en 
els últims anys. Abans d’abordar a què respon aquesta 
dis  paritat, és necessari precisar algunes limitacions de 
l’in  dicador. El creixement de la productivitat aparent del 
treball no necessàriament és atribuïble a una millora de 
l’eficiència del factor treball, sinó que també pot ser resul-
tat, per exemple, d’un major creixement dels sectors més 
intensius en capital. No obstant això, aquesta problemàti-
ca es dilueix, en part, quan l’anàlisi es realitza a nivell sec-
torial, ja que la intensitat relativa en l’ús dels factors pro-
ductius (capital i treball) a cada sector hauria de ser similar 
entre països.

En general, es tendeix a pensar que la producció del total 
de l’economia per hora treballada és menor a Espanya 
perquè està especialitzada en sectors més intensius en el 
factor treball. Així, per exemple, mentre que els sectors 
del comerç, del transport i de l’hostaleria representen, en 
conjunt, el 24,5% del valor afegit brut (VAB) a Espanya, a 
Alemanya, el percentatge és del 15,5%. No obstant això, 
una descomposició de la diferència de la productivitat 
aparent del treball entre Espanya i Alemanya entre la di -
ferència en la productivitat aparent de cada sector entre 
els dos països i la diferència del pes dels diversos sectors a 
cada país mostra que el primer factor, i no el segon, és la 
principal raó de la divergència.2

A Espanya, la productivitat aparent del treball va ser de 
31,3 euros de VAB per hora treballada en el 3T 2015, en 
relació amb els 46,1 euros d’Alemanya, un diferencial de 
14,8 euros per hora (vegeu el gràfic). El major pes dels 
sectors més intensius en el factor treball explica una part 
del diferencial (2,6 euros per hora, la qual cosa equival al 
17,6% del total). No obstant això, la menor productivitat 
aparent per sector és el factor determinant (12,2 euros 

per hora). Tot i que podria ser que un mateix sector abas-
tés una tipologia diferent d’activitats als dos països: ja 
que el grau de desagregació (de 10 sectors) és limitat, 
l’aportació significativament més elevada d’aquest segon 
efecte faria pensar que es tracta, certament, d’un element 
destacat.

Finalment, ha variat aquest patró recentment? Després 
de la recessió, es constata un canvi en l’estructura secto-
rial de l’economia espanyola: el pes de la construcció a 
Espanya, un sector molt intensiu en el factor treball, va 
caure, de mitjana, del 10,3% en el període 2001-2007 al 
5,5% en el 3T 2015. A Alemanya, en canvi, el pes relatiu 
dels diversos sectors s’ha mantingut estable. Malgrat 
això, la contribució de la diferència entre el pes dels diver-
sos sectors sobre el diferencial total de productivitat apa-
rent del treball s’ha reduït poc en relació amb la de la fase 
precrisi. Així, entre el 2001 i el 2007, de mitjana, el diferent 
pes dels sectors va ser responsable de 3,7 euros sobre els 
15,2 euros, el 24,3% del total (enfront del 17,6% en el 3T 
2015 esmentat anteriorment). Per tant, malgrat que la for-
ça laboral espanyola es vagi assignant cap a sectors 
menys intensius en mà d’obra, el gros del diferencial amb 
Alemanya continua sent resultat de la menor productivi-
tat aparent del treball dels diversos sectors d’activitat a 
Espanya.

En definitiva, per augmentar la productivitat del treball a 
Espanya, és clau incidir en factors com la dimensió em -
presarial i la internacionalització. Aprenguem del model 
alemany.

FOCUS • La productivitat del treball a Espanya:  
no és un problema de model productiu
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L’alentiment de les economies emergents ha generat dub-
tes sobre l’impacte que pot exercir sobre la rendibilitat 
esperada de la inversió estrangera directa (IED) en aquests 
països. En el cas d’Espanya, el deteriorament de les perspec-
tives de creixement de Llatinoamèrica ha encès les alarmes. 
Per bé que és cert que el pes de les exportacions espanyo-
les a l’Amèrica Llatina no va superar el 7% el 2014, l’estoc 
de la IED espanyola a la regió és molt rellevant, ja que repre-
senta més d’un terç del total. Atès que la IED és més difícil 
de traslladar d’un país a un altre que la inversió en cartera, 
convé analitzar la distribució geogràfica de la IED espa -
nyola per determinar fins a quin punt l’alentiment dels emer-
gents, i, en especial, de l’Amèrica Llatina, pot representar 
un risc per a la rendibilitat esperada d’aquestes inversions.

Els tres principals blocs receptors de la IED espanyola el 
20131 van ser, per ordre d’importància, el continent euro-
peu, l’Amèrica Llatina i els EUA. No obstant això, convé as -
se  nyalar que la IED espanyola va ser superior a Llatinoa-
mèrica que a la zona de l’euro, a diferència del que suc-
ceeix, per exemple, amb la inversió en cartera.2 En compa-
ració, el percentatge d’IED dels països europeus era 
su  perior a Europa i a Àsia i, en canvi, molt menor a Llatino-
 amèrica (vegeu el primer gràfic). Malgrat que Espanya es 
trobi més exposada als emergents que la resta de països 
europeus, hi ha factors que mitiguen aquest risc.

En primer lloc, malgrat que el principal receptor de la IED 
espanyola a l’Amèrica Llatina és el Brasil, que es troba im -
mers en una profunda recessió, també són importants re -
ceptors altres països amb perspectives més positives, com 
Mèxic o Xile. D’aquesta manera, si classifiquem tots els 
països en funció del creixement previst el 2016, en lloc de 
fer-ho per ubicació, la distribució de la IED espanyola no 
difereix tant de l’europea (vegeu el segon gràfic). Per bé 
que és cert que els països amb creixement negatiu con-
centren una major proporció de la IED espanyola, també 
ho fan els països amb major creixement. En aquest sentit, 
és possible que la rendibilitat de la IED espanyola en rela-
ció amb l’europea sigui més volàtil, tot i que, de mitjana, 
haurien de ser similars. En segon lloc, Llatinoamèrica va 
ser una de les regions més rendibles per a la IED espanyola 
entre el 2008 i el 2013 (situació en què pot influir la impor-
tància dels llaços culturals): gairebé va duplicar la rendibi-
litat de les inversions a la zona de l’euro i va quadruplicar 
la de les inversions als EUA. A més a més, la relativa estabi-
litat de la rendibilitat històrica indica que aquesta última 
no és gaire volàtil al llarg del cicle econòmic. Per tant, la 

rendibilitat obtinguda històricament ajuda a entendre per 
què aquesta àrea geogràfica compta amb una major pro-
porció de la IED espanyola.

Tot i que Espanya, en concentrar més IED a l’Amèrica Llati-
na que la resta de països europeus, podria estar més expo-
sada a la desacceleració dels emergents i al consegüent 
deteriorament del valor del seu actiu, l’anàlisi proporciona 
arguments per pensar que el possible deteriorament serà 
me  nor. A més a més, en tractar-se d’una desacceleració 
que, a la majoria de països, es preveu que sigui temporal, 
cal esperar que, a mesura que aquestes economies repren-
guin una tendència de major creixement a partir del 2017, 
l’actiu espanyol a l’estranger continuï generant una rendi-
bilitat considerable, tal com ha succeït en el passat. Per 
aquests motius, no esperem que la desacceleració dels 
països emergents el 2016 deteriori en excés l’actiu de la 
IED espanyola i, conseqüentment, la posició deutora neta.

FOCUS • Afectarà la desacceleració de Llatinoamèrica  
la inversió estrangera directa espanyola?
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FOCUS • El despalanquejament de l’economia espanyola:  
un llarg camí per recórrer
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Un dels principals desequilibris macroeconòmics de 
l’economia espanyola és l’elevat endeutament públic i pri-
vat, una notable proporció del qual es troba, a més a més, 
en mans estrangeres. La reducció del deute fins a nivells 
sostenibles és imprescindible per millorar la capacitat de 
creixement i per reduir la vulnerabilitat externa. Malgrat 
que, en els tres últims anys, l’endeutament total de l’eco -
no    mia ha començat a baixar, continua sent molt elevat. 
Una anàlisi detallada de l’evolució del deute per sectors 
ins  titucionals, però, amaga realitats molt diferents.

En el 2T 2015,1 el deute no consolidat de les llars i de les 
em  preses equivalia al 70,6% i al 108,1% del PIB, respectiva-
ment, 14,2 i 25,0 p. p. per sota dels nivells màxims del 2T 
2010. Per tant, després de cinc anys desendeutant-se, el 
sector privat s’aproparia a nivells més sostenibles. Si pre-
nem la zona de l’euro com a referència, les empreses es  pa-
 nyoles van assolir el nivell de deute de les homòlogues 
europees en el 2T 2015. Les llars, en canvi, es desendeuten 
una mica més lentament, perquè la major part del deute és 
a llarg termini i perquè tenen menys mecanismes a la seva 
disposició per desendeutar-se. Tot i que encara se situa 10 
p. p. per damunt del de les llars europees, si es man  té el 
ritme de reducció de l’últim any, les llars espanyoles assoli-
ran el nivell de la zona de l’euro només en dos anys. A més 
a més, en un context de creixement del PIB i de tipus d’in -
terès baixos, la reducció de la ràtio d’endeutament és com-
patible amb fluxos de crèdit positius al sector. Per tant, 
l’excés de deute, que va limitar el bon funcionament del 
sector privat al començament de la recuperació, deixa ja 
de ser una llosa per al creixement.

Al contrari del que succeeix al sector privat, el deute públic 
encara continua creixent, però mostra signes d’estabilit  za -
ció. Segons el protocol de dèficit excessiu,2 es va situar en el 
99,3% del PIB en el 3T 2015, només 4 dècimes per sota del 
nivell màxim, en percentatge del PIB, assolit en el 1T 2015. 
De fet, l’augment del deute públic en els cinc últims anys, 
de 42,9 p. p., ha compensat amb escreix el descens de deute 
privat en el mateix període (39,2 p. p.). De tota manera, molt 
probablement, aquesta dinàmica can  viarà en breu: en els 
pròxims trimestres, el deute públic s’estabilitzarà al voltant 
del 100% del PIB i, si es compleix la tendència de reducció 
de dèficit prevista, anirà baixant de forma gradual.

Finalment, el sector de les institucions financeres comple-
ta el total de l’economia. Generalment, no es té en compte 
el seu endeutament, ja que la seva funció principal és la 
intermediació financera, i, per tant, si es computés el total 
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Banc d’Espanya. 

del seu deute, s’incorreria en una doble comptabilització. 
Així, ajustem el nivell de deute bancari i només tenim en 
compte el que no es destina al finançament de la resta de 
sectors residents o, el que és el mateix, el contret per fi -
nan  çar altres activitats, com, per exemple, la compra d’ac-
 cions d’altres empreses. Segons els nostres càlculs,3 el 
deute ajustat de les institucions financeres s’ha reduït a 
gairebé zero i acumula un descens de 17,1 p. p. des de l’es-
 clat de la bombolla immobiliària el 2007. De tota manera, 
és important destacar que, des de la perspectiva de les 
ins  titucions financeres, la xifra de deute total és la relle-
vant pel que fa a les obligacions a les quals ha de respon-
dre el sector.

En conjunt, per tant, l’economia espanyola ha començat a 
desendeutar-se, tot i que de forma molt desigual entre sec-
tors. En el 2T 2015, el deute total representava el 279,8% del 
PIB, només 22,4 p. p. per sota del màxim del 2012 (302,2%). 
A més a més, una gran part dels préstecs i dels títols de 
deute es troben en mans de no residents, de manera que 
l’e  co  nomia continua sent vulnerable a potencials canvis del 
sentiment dels inversors internacionals. En concret, en el 
2T 2015, el deute extern representava el 169,2% del PIB i, a 
diferència del deute total, no mostra signes de baixar. D’una 
banda, les institucions financeres han reduït la dependèn-
cia directa de l’exterior, però això gairebé ha estat compen-
sat per un augment del deute extern del Banc d’Espanya, 
que canalitza el finançament de l’Eurosistema cap al sector 
bancari espanyol. De l’altra, el deute públic extern ha aug-
mentat ràpidament: de menys de 20,6 p. p. en el 2T 2007 
als 50,8 p. p. actuals. En definitiva, l’economia espanyola 
en  cara està molt endeutada, en especial amb l’exterior. El 
procés de despalanquejament del sector privat ja està gai-
rebé completat. Ara que els vents bufen de cua, el sector 
públic també hauria de seguir el mateix camí.

1. Dades dels comptes financers publicats pel Banc d’Espanya.
2. Segons els comptes financers, el deute no consolidat de les administra-
cions públiques es va situar en el 128,0% del PIB en el 2T 2015. No obstant 
això, cal consolidar el deute del sector públic, ja que, a la pràctica, configu-
ren una caixa única.

3. Als préstecs i als títols de deute del passiu de les institucions financeres,
se sumen els dipòsits de la resta de món i els dipòsits dels residents i es 
resten els préstecs i els títols de deute dels residents.
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Indicadors d’activitat

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

Indústria

Consum d’electricitat –2,1 –0,1 –1,6 1,2 –0,2 2,4 3,6 1,4

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

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

PMI de manufactures (valor) 48,5 53,2 53,7 54,4 54,8 52,8 51,3 53,1

Construcció

Visats d’obra nova (acum. de 12 mesos) –36,3 –7,7 4,0 12,1 17,0 19,6 21,1 ...

Compravenda d’habitatges (acum. de 12 mesos) 0,4 –5,6 0,3 8,9 10,2 12,2 11,7 ...

Serveis

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

PMI de serveis (valor) 48,3 55,2 54,3 56,7 58,3 58,1 55,9 56,7

Consum

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

Matriculacions d’automòbils 5,6 18,4 21,7 31,4 13,6 23,1 5,2 25,4

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

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 3T 2015 10/15 11/15 12/15

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

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

Aliments sense elaboració 3,6 –1,2 0,8 0,3 1,9 2,3 2,7 2,4 ...

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

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 3T 2015 10/15 11/15

Afiliats a la Seguretat Social 1

Sectors d’activitat

Indústria –4,3 0,1 0,9 1,5 2,2 2,4 2,6 2,7

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

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

Situació professional

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

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

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

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

Contractes registrats 3

Indefinits –14,2 18,8 23,0 24,1 7,7 9,7 1,9 13,0

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

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

Atur registrat 3

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

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

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

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

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

2013 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015 3T 2015 09/15 10/15

Comerç de béns

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

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

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

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

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

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

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 4T 2014 1T 2015 2T 2015 3T 2015 09/15 10/15 Saldo  
10/151

Finançament als sectors no financers 2

Sector privat –7,5 –6,2 –5,9 –4,8 –4,2 –4,3 –4,4 –3,6 1.653,9

Empreses no financeres –9,3 –7,0 –6,9 –5,4 –4,6 –4,8 –4,9 –3,7 926,3

Llars 3 –5,0 –5,1 –4,6 –4,1 –3,7 –3,6 –3,7 –3,4 727,6

Administracions públiques 4 16,8 6,9 6,7 5,0 4,0 3,8 4,1 3,9 1.056,7

TOTAL –0,5 –1,8 –1,5 –1,3 –1,2 –1,3 –1,2 –0,8 2.710,6

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

Total dipòsits 2,1 –0,9 –1,7 –1,3 –1,2 –1,1 –1,1 –0,4 1.151,3

A la vista 4,2 10,8 14,8 17,9 19,5 18,8 19,2 19,4 371,7

D’estalvi –0,1 5,8 6,8 10,5 12,3 13,7 14,4 16,1 245,2

A termini 1,7 –7,6 –11,3 –13,5 –15,5 –16,3 –16,8 –16,0 514,1

En moneda estrangera 16,8 1,1 5,2 8,9 10,5 5,1 4,4 –4,1 20,3

Resta del passiu 5 –16,8 –8,2 –6,8 –11,4 –11,5 –14,0 –9,6 –12,8 102,0

TOTAL –0,2 –1,7 –2,2 –2,3 –2,2 –2,3 –1,8 –1,5 1.253,2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Índia: unes perspectives favorables a llarg termini

L’Índia té una importància cada vegada més gran en el concert econòmic global. La segona gran economia emergent, després de 
la Xina, amb una població de 1.292 milions d’habitants, també és gran en termes econòmics: l’Índia representa el 7,1% del PIB 
mundial (en paritat de poder de compra), només per darrere dels EUA i de la Xina.

Recentment, aquest protagonisme s’ha incrementat pel fet 
que l’Índia s’ha mantingut al marge de la desacceleració de les 
economies emergents i es postula com un recanvi per a una 
Xina que va més a poc a poc. Mentre que el conjunt de les eco-
 nomies emergents ha passat de créixer el 5,2% el 2012 al 4,0% 
previst per al 2015, el creixement de l’Índia s’ha accelerat del 
5,1% al 7,3%, segons l’FMI. A això s’afegeix un quadre ma  cro -
econòmic que ha millorat gràcies al rigor antiinflacionista del 
Banc de la Reserva de l’Índia (el banc central), que, amb el seu 
governador, Raghuram Rajan, ha propiciat que la inflació baixi 
del 10,2% al 5,4% i que el dèficit corrent es redueixi del 4,8% a 
l’1,2% del PIB (vegeu l’article «Índia, l’estrella emergent: bri-
llantor del passat o llum de futur?», en aquest mateix Dossier).

Més enllà de la dimensió i d’una conjuntura millorada, l’Índia 
és una economia amb un potencial enorme. A la seva demo-
grafia favorable, s’afegeixen una gran riquesa en recursos 
naturals, l’ús estès de l’idioma anglès i un innegable esperit 
emprenedor. Una bona mostra d’aquest dinamisme empresarial són les 14 empreses índies que figuren en l’FT 500 del 2015.1 En 
comparació, la Xina té 37 empreses en l’FT 500, però una diferència significativa és que l’Índia té quatre empreses en sectors con-
siderats hi-tech (Infosys Technologies i Tata Consultancy Services en programari i informàtica, Bharti Airtel en telefonia mòbil i Sun 
Pharmaceutical en farmàcia), mentre que la Xina no en té cap. Sumant-se a aquest pronòstic favorable, en l’Informe de Perspectives 
Econòmiques de l’octubre del 2015, l’FMI estima que l’Índia creixerà una mitjana del 7,7% el 2017-2020, per damunt del 6,2% previst 
per a la Xina (per a una comparació més detallada, vegeu l’article «Índia i Xina: tan a prop i tan lluny», en el present Dossier).

Sembla, doncs, que l’Índia està destinada a ser un contendent de primer ordre en el concert mundial, però no estarem pecant 
d’optimistes? Es compliran realment els pronòstics de l’FMI? Pot l’Índia substituir la Xina com el motor de les economies emer-
gents? La resposta a totes aquestes preguntes està en mans del país i, ara com ara, es pren el camí correcte, que inclou els primers 
passos d’un seguit de reformes: en primer lloc, de l’Administració pública i del mercat de treball, i també reformes fiscals, del sòl 
i bancària.

Malgrat aquests pronòstics favorables, l’Índia pateix dos problemes greus: la pobresa i el dèficit inversor en infraestructures. 
L’Índia és el país amb més pobres del planeta. Segons el Banc Mundial, 706 milions d’indis (el 58% de la població) sobreviuen amb 
3,1 dòlars al dia (mesurats en paritat del poder adquisitiu), enfront de 365 milions de xinesos, la qual cosa significa que una gran 
part de la població està exclosa de serveis bàsics com la sanitat, l’aigua potable, l’habitatge, l’energia i l’educació.

El segon problema de l’Índia és el dèficit en infraestructures. Entre el 2000 i el 2012, la formació bruta acumulada de capital fix de 
l’Índia va ser el 25% de la de la Xina (tot i que potser, en aquest últim país, les inversions van ser excessives). La conseqüència 
d’aquesta situació és un endarreriment logístic i colls d’ampolla productius responsables que el sector manufacturer aporti el 
17% al PIB, percentatge relativament baix, la qual cosa també fa que l’Índia sigui, en termes comercials, una economia més tan-
cada que la xinesa.

Per lluitar contra la pobresa i per neutralitzar el dèficit d’infraestructures, és essencial reformar l’Administració pública i el mercat 
laboral. El 2014, el primer ministre electe, Narendra Modi, va rebre un mandat reformista clar de les urnes, que mostra que aques-
tes reformes, a més de necessàries, tenen un significatiu suport popular.
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1. L’FT 500 és un rànquing de les millors empreses globals que elabora anualment el diari londinenc Financial Times.



33  DOSSIER: ÍNDIA: LA NOVA ESTRELLA ASIÀTICA?

GeNer 2016

01

L’eradicació de la pobresa generalitzada passa per augmentar 
de forma substancial la despesa pública en serveis bàsics (ali-
mentació, sanitat, educació). A tall d’exemple, la despesa en 
sanitat pública de l’Índia el 2014 va ser de l’1,3% del PIB, molt 
per sota del 3,7% de la Xina, del 4,7% del Brasil o del 8,0% dels 
EUA. El creixement econòmic de l’Índia permet finançar un in -
cre  ment de la despesa social, però el veritable obstacle és la 
ineficiència de l’Administració, que fa que l’ajuda es perdi pel 
camí i no arribi als necessitats. Per aquest motiu, el primer ob -
jectiu de la reforma de l’Administració pública és eliminar l’a -
no  menat red tape. La reforma de l’Administració ha d’establir 
mecanismes de supervisió, una millora de l’execució de projec-
tes, una legislació a favor d’una major transparència, la raciona-
 lització dels ministeris (hi ha competències que recauen sobre 
cinc ministeris), la potenciació de les entitats locals per apro-
par-se a l’administrat i la simplificació judicial.

El segon vector de la reforma de l’Administració pública és la 
reducció dels conglomerats estatals. L’objectiu del govern de Modi és una reducció de la participació estatal en aquests conglo-
merats, com a mínim, del 25%. Això alliberaria capital per invertir en infraestructures. Entre aquests conglomerats, mereix una 
atenció especial la mineria del carbó, molt ineficient i causant d’un problema greu de pol·lució. Per produir un dòlar de PIB, l’Índia 
consumeix 3,4 vegades l’energia que consumeix Europa, 2,4 vegades la que consumeixen els EUA i 1,7 vegades la que consumeix 
la mitjana mundial. La situació s’agreuja en termes d’emissions, ja que, per cada dòlar de PIB, l’Índia emet 4,8 vegades el diòxid 
de carboni que emet Europa, 3,2 vegades el que emeten els EUA i 2,1 vegades el que s’emet, de mitjana, a nivell global. Aquest 
seriós problema mediambiental de l’Índia es concentra en el carbó, del que el país és, juntament amb la Xina, el major productor 
i consumidor mundial. El 70% de les emissions de l’Índia prové del carbó, la qual cosa encaixa amb el fet que el 71% de l’energia 
elèctrica índia provingui del carbó i que només l’11% provingui de fonts hidràuliques.

Més enllà de la despesa social, una eradicació sostenible de la pobresa passa per una millora del mercat laboral. La taxa d’activitat 
de l’Índia per a les persones entre 15 i 64 anys era del 56,5% el 2014, inferior al 76,0% corresponent al conjunt de l’Àsia oriental. Si 
l’Índia tingués la taxa d’activitat de l’Àsia oriental, que se situa 20 p. p. per damunt, a nivells de productivitat i de retribució constants, 
la pobresa es reduiria de forma significativa. La principal causa d’aquesta baixa participació en el mercat de treball és una qüestió 
de gènere. La taxa d’activitat masculina de l’Índia és del 82,5%, només 1,7 p. p. per sota del 84,2% del conjunt de l’Àsia oriental. 
No obstant això, la taxa d’activitat femenina de l’Índia és del 28,6%, 40 p. p. inferior al 67,7% de l’Àsia oriental. Aquesta diferència 
de gènere, només comparable amb països del Pròxim Orient, obeeix a factors culturals i requereix una legislació que incentivi la 
incorporació de la dona al mercat laboral. Ara com ara, però, aquest punt no té concreció en l’agenda reformista de Modi.

L’altre vector de la reforma laboral s’ha d’encaminar a la millora de la productivitat. El primer pas és assolir la unitat de mercat, 
amb unes regles comunes. La diferent legislació entre estats dificulta que els empleats es puguin desplaçar a zones geogràfiques 
de major creixement i a clusters tecnològics com els de Bangalore, Delhi, Chennai, Hyderabad, Pune, Mumbai i Calcuta, que ofe-
reixen treballs més productius i més ben pagats.

A tall de conclusió, cal recordar que, tot i que les reformes de l’Administració pública i del mercat de treball són les més urgents, 
no són les úniques necessàries. Per exemple, la fiscalitat ha de reduir les traves i les regulacions a les empreses, per potenciar la 
inversió estrangera i el sector manufacturer, que continua sent una assignatura pendent de l’economia índia. Així mateix, cal 
eliminar els impostos distorsionadors i les diferències fiscals entre Estats, que fan que l’Índia ocupi el lloc 130 en l’índex ease of 
doing business del Banc Mundial, per darrere de Rússia (51), del Brasil (116) i de la Xina (84).

Fent un balanç del que s’ha dit aquí, tot fa pensar que l’Índia té davant seu un futur brillant que la pot catapultar a una posició de 
genuí lideratge en el concert econòmic mundial. Però aconseguir aquest futur brillant comporta, també, el repte formidable de 
vèncer els lligams amb el passat. En aquest camí ascendent, l’Índia depèn de si mateixa i, pel que sembla fins ara, aprofita les 
seves cartes.

Jordi Singla
Departament de Macroeconomia, Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank
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Índia, l’estrella emergent: brillantor del passat o llum de futur?

Com és sabut, la llum dels estels que veiem cada nit al firmament va partir dels astres milions d’anys enrere. És impossible saber, 
per tant, si veiem el reflex d’un sol mort abans que nasqués la humanitat o d’un en plena ascendència. L’Índia és una economia 
refulgent: sense gaires dubtes, l’estrella actual de la galàxia emergent. Però, atès que es preveu que els anys 2016 i 2017 seran 
difícils per als emergents, a causa de l’enduriment de les condicions de finançament internacionals, continuaran sent brillants les 
perspectives del país en aquest context més complicat i exigent?

Observem, d’entrada, la brillantor del passat. L’Índia va créixer 
el 7,4% interanual en el 3T 2015, molt més que qualsevol emer-
gent important, inclosa l’ara relativament vacil·lant Xina, que 
només va fer-ho el 6,9%. Aquest sorpasso en matèria de crei-
xement s’ha repetit durant tot el 2015.1 La situació encara és 
més clara quan es compara l’avanç positiu del producte inte-
rior brut (PIB) indi amb la recessió d’altres emergents, com 
Rússia o el Brasil.

Més llums. Des que, al maig del 2013, la Fed va anunciar que 
començava a preparar la normalització de la política mone-
tària, els inversors internacionals han escrutat amb especial 
atenció els fonaments macroeconòmics dels emergents. Si, 
abans d’aquest moment, se separava relativament poc el gra 
de la palla, de llavors ençà, els mercats financers han estat 
molt més selectius. L’Índia va ser, al maig del 2013, una de les 
economies més castigades. La rupia es va depreciar el 22% 
enfront del dòlar, significativament més que les divises 

d’altres emergents amb bases econòmiques més dubtoses, com el Brasil, Sud-àfrica o Turquia. Els dubtes del mercat s’han repe-
tit periòdicament. L’última vegada, arran del repunt de la volatilitat financera durant l’estiu passat. No obstant això, l’Índia no 
ha tornat a ser pressionada de forma apreciable pels inversors financers. En les «travesses» dels països que poden tenir proble-
mes en el context de l’enduriment del finançament internacional que es produirà, previsiblement, el 2016-2017, la presència de 
l’Índia és ara poc habitual.

Doncs bé, què hi ha rere aquestes brillantors? Què permet sostenir el creixement al mateix temps que es redueix el perfil de risc 
que perceben els inversors? Aquesta bona trajectòria és el resultat de dos factors. En primer lloc, l’efecte benèfic del xoc de 
l’abaratiment dels preus de les primeres matèries en una economia que n’és un fort importador (en especial, del petroli i dels seus 
derivats, dels quals l’Índia és la quarta consumidora mundial i les importacions netes de la qual representen, aproximadament, 
gairebé el 6% del PIB indi).2

Un segon factor ha estat la política econòmica i, en particular, la monetària, centrada a contenir el que ha estat, probablement, 
el desequilibri macroeconòmic més preocupant, la inflació. Si, el 2012 i el 2013, amenaçava amb superar amb escreix el 10% 
interanual (en el 4T 2013, va assolir l’11,2% interanual), el creixement dels preus de consum s’haurà situat, al final del 2015, a la 
zona del 4% interanual. En la reconducció de la inflació, ha estat clau el gir cap a un major rigor monetari del banc central de 
l’Índia sota el mandat de Raghuram Rajan, economista de notable prestigi, nomenat al setembre del 2013. Rajan va dur el tipus 
de referència del 7,25% al 8% en només dues pujades entre les acaballes del 2013 i l’inici del 2014 i el va mantenir en aquests 
nivells durant gairebé un any. Quan la inflació es va mostrar més continguda, va desfer lentament el camí de pujada, fins a 
l’actual 6,75%. Indubtablement, la política monetària s’ha beneficiat de la credibilitat que el governador del banc central tenia 
davant els inversors ja abans del seu nomenament, i que la seva gestió ha reforçat. Com a reflex de l’encert de la política mone-
tària, des que, a l’agost del 2015, es va iniciar l’últim episodi de depreciació de les divises emergents, la rupia índia ha estat entre 
les que han resistit millor.
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1. Sobre les perspectives a llarg termini de l’Índia i de la Xina, vegeu l’article «Índia i Xina: tan a prop i tan lluny», en aquest Dossier.
2. Les dues primeres matèries energètiques crítiques de l’Índia són el carbó i el petroli i els seus derivats. No obstant això, tot i ser un important importador de cru, el 
país disposa de la cinquena major reserva de carbó del món.
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Malgrat aquest balanç positiu de la política econòmica, de la 
política fiscal es podria exigir més. Un element recurrent de 
l’estratègia fiscal índia més recent és donar major centralitat al 
procés de privatitzacions. No obstant això, fins ara, els resul-
tats poden ser valorats de mixtos: la privatització de l’acereria 
estatal va arrencar malament i es considera que les subhastes 
de l’espectre de les telecomunicacions han tingut més èxit. 
Fins avui, els inversors no han mostrat una preocupació espe-
cial per la situació de les finances públiques. No obstant això, 
un dèficit públic del 7,2% del PIB i un deute públic del 65,3% 
són ombres que enterboleixen la llum que emet l’Índia i que 
no poden ser tingudes com a detalls menors, en especial en 
clau de futur.

Perquè, precisament, aquest serà el terreny de joc en què es 
jutjarà l’Índia: la llum que veiem, notablement brillant, amb 
prou feines clapejada per algunes ombres, continuarà en el 
futur proper? El diagnòstic predominant és positiu, i, en aques-
ta valoració, ens alineem amb el conjunt d’analistes. S’espera un creixement una mica superior al 7% el 2016 i el 2017, resultat d’un 
sòlid pols de l’activitat, alimentat per la combinació d’una major inversió en infraestructures i del relaxament monetari iniciat al 
final del 2014 i que continuarà el 2016.3 Aquests factors d’impuls seran capaços de contrarestar l’augment esperat dels preus de 
les primeres matèries (previsiblement moderat) que es produirà el 2016 i el 2017. En un pla menys tangible, però que seria erroni 
obviar, la credibilitat de dos dels caps visibles de la nova política econòmica de l’Índia, el primer ministre, Narendra Modi, i el 
governador del banc central de l’Índia, Raghuram Rajan, continua sent elevada, i la reputació és un actiu que no es pot donar per 
descomptat en molts emergents.

No obstant això, aquestes perspectives són matisades, com a mínim, per dos focus de risc. El primer deriva de l’augment esperat 
de les cotitzacions de les primeres matèries. Si, en lloc de confirmar-se l’escenari de recuperació suau, el procés muta en quelcom 
una mica més seriós, amb increments ràpids i intensos dels preus, l’Índia afrontaria un vent de cara notable. La segona preocupa-
ció emana de l’escassa sensibilitat que han mostrat els inversors als nivells relativament alts de dèficit i de deute públics de l’Índia. 
Atès que s’espera una correcció relativament lenta (el 2016, per exemple, les nostres previsions són d’un dèficit públic del 7% del 
PIB i d’un deute públic del 63,9% del PIB), si la complaença dels inversors en relació amb els desequilibris fiscals dels emergents 
es reduís, l’Índia se situaria, probablement, al centre de la discussió.

Sembla que l’Índia és, en definitiva, una estrella viva i sembla, també, que continuarà brillant en un firmament en què alguns 
astres emergents d’anys enrere s’han apagat, si no definitivament, potser sí per un període llarg de temps.

Àlex Ruiz 
Departament de Macroeconomia, Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank
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3. A més d’un augment de la inversió pública, l’estratègia del Govern en matèria de desenvolupament infraestructural inclou un canvi important en el marc legal que 
s’espera que afavoreixi la participació público-privada en aquest àmbit.
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Índia i Xina: tan a prop i tan lluny

Davant les bones dades de creixement econòmic procedents de l’Índia i l’alentiment que pateix la Xina, és lícit preguntar-se 
sobre la capacitat de la primera de reemplaçar l’ímpetu perdut de la segona. De fet, l’Índia, amb una població propera als 1.300 
milions d’habitants, és l’única economia emergent que podria seguir el camí traçat pel gegant asiàtic. No obstant això, malgrat 
compartir elements destacables, com la demografia potent o la reducció de la pobresa, que afecta centenars de milions de 
persones als dos països, el creixement de l’Índia es troba encara lluny de les taxes de dos dígits a les quals ens tenia acostumats 
la Xina fins no fa pas gaire.

Al llarg dels 35 últims anys, els dos països s’han distanciat des d’un punt de vista econòmic. Mentre que la Xina va créixer durant 
tres dècades a una taxa mitjana del 10%, l’Índia ho va fer a una taxa només lleugerament superior al 6%. I, tot i que, en l’actualitat, 
sembla que les magnituds es comencen a invertir (la Xina va créixer el 6,9% en el 3T 2015, en relació amb el 7,4% de l’Índia), el 
camí que ha de recórrer l’Índia és llarg. Al final de la dècada dels setanta, la dimensió econòmica dels dos països era similar: el 
pes de l’Índia al món era proper al 3,0% i superava el de la Xina (amb el 2,4%).1 Però una mica més de tres decennis després, la 
Xina representa, en termes econòmics, el 17,2% de l’economia mundial, i l’Índia una mica menys de la meitat que la seva veïna 
(el 7,1%). Una dicotomia que s’observa, també, en altres variables econòmiques, com el PIB per capita, que, a l’Índia, amb prou 
feines s’ha multiplicat per quatre (dels 1.000 dòlars del 1980 als 3.780 actuals), mentre que, a la Xina, ho ha fet per 14 (dels gaire-
bé 750 dòlars als 10.538).2

Amb la finalitat d’entendre què explica la disparitat entre 
aquests dos gegants, analitzem l’evolució dels diferents fac-
tors que incideixen en el creixement de qualsevol economia 
(és a dir, el capital físic i humà, el treball i la tecnologia), així 
com les polítiques que han donat suport al desenvolupa-
ment d’aquests factors.3 En aquesta obstinació, dos ele-
ments destaquen com a responsables del fort creixement de 
la Xina en relació amb el més moderat de l’Índia: el capital 
físic i la tecnologia.4 La millora en els coneixements, en les 
habilitats o en les capacitats dels treballadors (capital humà) 
no ha estat un component determinant, ja que els progres-
sos han estat semblants i importants als dos països. I la més 
favorable demografia de l’Índia, davant el ferri control de la 
natalitat xinesa, no ha pogut compensar el millor paper del 
capital físic i de la tecnologia de la Xina.

En particular, durant les dècades dels vuitanta i dels noranta, la inversió com a percentatge del PIB de la Xina se situava en el 37%, 
enfront del 22% de l’Índia. Malgrat que la xifra de l’Índia ha augmentat fins a cotes properes al 30% actual, a la Xina, el percentat-
ge superava el 45% el 2014. En aquest sentit, per al període 1990-2014, la contribució del capital físic al creixement econòmic 
anual mitjà de l’Índia se situa en els 2,6 p. p., molt per sota dels 4,7 p. p. de la Xina.5 Al gegant asiàtic, l’esforç en la millora de les 
infraestructures durant anys ha afavorit el desenvolupament de les omnipresents manufactures xineses. En canvi, el model indi 
no ha donat suport al sector manufacturer intensiu en treball, que li hauria pogut reportar taxes de creixement més elevades. És 
cert que ha desenvolupat alguns sectors intensius en coneixement i en capital (com el sector farmacèutic o les tecnologies de la 
informació), però això no ha comportat un avanç important al conjunt del sector manufacturer ni als serveis. En aquest sentit, 
gairebé la meitat de la població índia continua dedicada a un sector agrícola de baixa productivitat (en relació amb un terç a la 
Xina) i només el 20% ho fa a les manufactures (el 30% a la Xina).

1. Mesurat en pes del PIB en paritat de poder adquisitiu.
2. Mesurat en dòlars constants del 2005 segons les dades de les Penn World Tables (vegeu 8.1).
3. La majoria de resultats es basen en l’exercici de Comptabilitat del Creixement elaborat pel Conference Board (Total Economy Database) per als anys 1990-2014 i en 
l’exercici desenvolupat a Bosworth, B. i Collins, S. M. (2007), «Accounting for growth: comparing China and India», National Bureau of Economic Research, núm. 
w12943.
4. El terme «tecnologia» denota, a més dels avanços pròpiament tecnològics, la manera com s’assignen els factors productius (el capital i el treball) en una economia. 
Des d’un punt de vista d’economia del creixement, parlem de la productivitat total dels factors o PTF.
5. Es tracta de la mitjana anual per al període 1990-2014 de la contribució del capital no tecnològic, ja que el Conference Board distingeix entre capital tecnològic
i no tecnològic.

Índia i Xina: indicadors del passat i del present

Índia Xina

Població (milions) 1980
Actual

686
1.296

987
1.375

Pes econòmic 1980
Actual

3,0
7,1

2,4
17,2

PIB per capita (dòlars del 2005) 1980
Actual

1.007
3.780

747
10.538

IED rebuda (milions de dòlars) 1980
Actual

81
28.937

251
124.497

Exportacions béns 
(milers de milions de dòlars)

1980
Actual

8
318

18
2.343

Nota: El pes econòmic és el pes a nivell mundial del PIB en paritat de poder adquisitiu. La IED rebuda és 
la mitjana mòbil dels fluxos d’entrada anuals d’inversió estrangera directa per al període 20122014. 
Actual fa referència a la dada més recent disponible.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’FMI, de les Penn Word Tables, de la UNCTAD i de l’OMC.
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Les millores en el pla tecnològic han estat el segon factor clau de l’allunyament entre les dues economies asiàtiques. Així, el Con-
ference Board estima que la productivitat total dels factors (una mesura de la contribució de la millora de la tecnologia al creixe-
ment) hauria contribuït en 1,6 p. p. a l’avanç mitjà del PIB anual a l’Índia, de nou significativament per sota dels 2,5 p. p. de la Xina. 
En aquest punt, destaquen les polítiques que han promogut la forta obertura a l’exterior de la Xina com un element que ha 
propiciat els majors avanços tecnològics del país, com la creació de zones econòmiques especials, ja al començament dels anys 
vuitanta, amb condicions impositives i lleis que afavoreixen l’entrada d’empreses estrangeres.6 En canvi, el grau d’obertura de 
l’Índia, tot i que ha augmentat, ha estat (i és) substancialment inferior al de la Xina i ha estat limitat per les abundants mesures 
que han restringit els fluxos comercials i la inversió estrangera. A tall d’exemple, si, al començament dels anys vuitanta, l’Índia i la 
Xina captaven el 0,1% i l’1,7% dels fluxos d’inversió estrangera directa (IED) a nivell global, respectivament, al final dels anys 
noranta, la Xina ja acaparava el 6,6% dels fluxos mundials, en relació amb un percentatge inferior a l’1% de l’Índia. Una diferència 
que es va continuar incrementant en la dècada següent: durant el període 2012-2014, la Xina va assolir el 9,1% de fluxos d’IED 
mundials, la qual cosa la va situar en la segona posició mundial, superada, només, pels EUA; per la seva banda, l’Índia només va 
ser capaç de captar el 2,1% del total de fluxos, la qual cosa la va situar en el lloc 13 del rànquing global. En la mateixa línia, segons 
l’índex anual d’IED que elabora la consultora AT Kearney i que mesura l’atractiu d’un país per a les inversions internacionals, l’Índia 
va perdre quatre posicions el 2015, es va situar en el lloc 11 i va deixar de ser un dels 10 millors per primera vegada des del 2002, 
mentre que la Xina es va mantenir en la segona posició per tercer any consecutiu.

Les restriccions de l’Índia als fluxos d’IED han estat molt elevades: amb topalls a la inversió en nombrosos sectors, com els de les 
assegurances, la banca, el comerç al detall o les telecomunicacions, i amb la necessitat d’aprovació governamental en moltes de 
les inversions en aquests sectors. Així i tot, recentment, s’han relaxat de manera considerable les limitacions a aquest tipus 
d’inversió (tant en els topalls com en les vies d’aprovació). En concret, sembla que, des que, al setembre del 2014, el primer minis-
tre, Narendra Modi, va engegar la campanya Made in India, que pretén captar inversions i tecnologia estrangera per al desenvo-
lupament de les manufactures índies, les entrades d’IED han augmentat de forma substancial.7 Entre les mesures més recents 
fomentades per la nova iniciativa, destaca el relaxament, el novembre passat, de les restriccions per a la inversió en 15 sectors, 
entre els quals es troben el bancari, el d’assegurances, el de comerç al detall, el de defensa i l’agrícola, entre d’altres.

Finalment, en termes de comerç internacional, el contrast entre les dues nacions també és evident. Així, si el 1980 les exporta-
cions de béns procedents de la Xina i de l’Índia representaven amb prou feines l’1% i el 0,5%, respectivament, el 2014 la Xina va 
exportar gairebé el 13% del total d’exportacions mundials, enfront de l’1,7% de l’Índia. La Xina va arrabassar, ja el 2009, la prime-
ra posició exportadora al país líder, Alemanya, mentre que l’Índia ha estat i continua sent una economia molt més tancada (19a 
en el rànquing mundial d’exportacions).

En definitiva, la distància que separa l’Índia de la Xina és significativa i ha augmentat al llarg de més de tres dècades, de manera 
que no és lògic pensar que l’Índia es pugui convertir de la nit al dia en la nova Xina del món. No obstant això, el potencial de 
creixement del país és enorme, en especial si es tenen en compte les reformes que es comencen a dur a terme. Del seu èxit depèn 
que l’Índia prosperi tant com ho ha fet la seva veïna.

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

6. Per a una anàlisi teòrica sobre la relació entre obertura i innovació i creixement econòmic vegeu Grossman, G. M. i Helpman, E. (1993), «Innovation and growth in the 
global economy», MIT Press.
7. Segons el Financial Times («India grabs investment league pole position», 29 setembre de 2015), l’Índia es podria situar al capdavant en captació d’IED aquest 2015.



38  DOSSIER: ÍNDIA: LA NOVA ESTRELLA ASIÀTICA?

GeNer 2016

01

La inclusió financera a l’Índia i els reptes per a la banca

La inclusió financera, un aspecte clau per a l’avanç dels països en desenvolupament, és un gran desafiament per a l’Índia. En un 
país on més de 265 milions de persones (el 21% de la població) viuen amb menys d’1,9 dòlars al dia, la reducció de la pobresa i de 
la desigualtat econòmica és un dels objectius socials més importants. En aquest context, la inclusió financera és una mesura 
fonamental per aconseguir aquesta meta. Sense un accés a serveis financers bàsics, els individus pobres i les empreses petites 
han de dependre dels estalvis o d’altres fonts informals de recursos per invertir en educació, crear una empresa o afrontar acci-
dents o sinistres. En termes macroeconòmics, la inclusió financera augmenta l’estalvi, promou la inversió i el consum de béns 
duradors i, en última instància, afavoreix el creixement econòmic.1 En aquest article, analitzem el grau d’inclusió financera a 
l’Índia i els principals reptes del procés.

La inclusió financera a l’Índia ha millorat de manera significati-
va en els últims anys. Entre el 2011 i el 2014, més de 175 milions 
de persones van passar a tenir un compte bancari, xifra que 
re   presenta el 18% de la població. Arran d’aquest notable avanç, 
l’accés als serveis financers a l’Índia és alt en comparació amb 
el d’altres països d’ingressos mitjans i baixos i és inferior al 
d’uns pocs països, com, per exemple, Kenya, on la popularitat 
de la banca mòbil ha impulsat la inclusió financera. Malgrat 
aquesta evolució, el 2014, més de 600 milions de ciutadans 
indis (el 47% de la població) no tenien un compte bancari en 
una institució financera formal. De manera similar, el país pre-
senta una de les taxes d’informalitat del sector financer més 
altes del món, atès que el 12% de la població adulta té préstecs 
per canals no formals.

Per promoure un progrés encara més intens de la inclusió 
financera, el Govern va impulsar, el 2014, el programa Pradhan 
Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY, per les sigles en hindi de Pla 

del primer ministre en relació amb els diners dels ciutadans). Entre l’agost del 2014 i el començament de desembre del 2015, el 
programa ha aconseguit que s’obrissin més de 194 milions de comptes.2 Com els bancs estatals representen el 70% dels actius 
del sistema bancari, el Govern els va encomanar la tasca de ser el principal vector d’inclusió financera pel costat de l’oferta, de 
manera que, actualment, són responsables del 78% dels comptes creats sota aquest programa. El pla s’ha beneficiat de la inicia-
tiva del Govern d’oferir una targeta biomètrica única (Aadhaar)3 a cada ciutadà indi, la qual cosa ha facilitat el compliment dels 
requisits d’identificació de clients (know your client). D’altra banda, també cal destacar que, a l’abril del 2014, el Reserve Bank of 
India, banc central i supervisor financer del país, va concedir dues llicències bancàries condicionades al fet que el 25% de les ofi-
cines dels nous bancs estiguessin en regions rurals, amb l’objectiu d’afavorir, precisament, la inclusió financera. Aquesta promo-
ció de la competència és fonamental per a la inclusió financera, ja que incentiva els bancs tradicionals (públics) a innovar per 
poder oferir serveis financers a nous segments de clients.

Com a part del PMJDY, les autoritats han promogut una sèrie d’incentius per estimular la demanda de comptes bancaris. En 
establir que els pagaments de subsidis governamentals i d’altres ajudes socials es tramitessin mitjançant els nous comptes, el 
Govern va crear incentius per a la seva obertura. Al seu torn, l’Estat s’ha beneficiat d’una reducció de les despeses d’administració 
d’aquestes transferències, ha previngut la corrupció i ha augmentat el control sobre els destinataris últims dels beneficis, ja 
que cada compte bancari està associat a una targeta única d’identitat.4,5 A més a més, associats als comptes bancaris, es van 
incloure altres productes financers subsidiats pel Govern, com targetes de dèbit, assegurances d’accidents i de vida i plans de 
pensions.
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1. Vegeu «The Global Findex Database 2014. Measuring Financial Inclusion around the World», Banc Mundial, abril del 2015.
2. Vegeu «Progress Report, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana», Ministeri de Finances, Govern de l’Índia, desembre del 2015.
3. L’Aadhaar (en hindi, «fundació») és el document nacional d’identitat de l’Índia, que inclou informació biomètrica de cada persona (fotografia, empremtes dactilars
i iris) i redueix el nombre d’identitats duplicades o falses.
4. Vegeu «The Opportunities of Digitizing Payments», Banc Mundial, agost del 2014.
5. Vegeu «India: Jump-Starting Financial Inclusion», Institute of International Finance, juny del 2015.
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Totes aquestes mesures d’inclusió financera han afavorit de manera particular certs grups socials tradicionalment exclosos del 
sistema financer, com els agricultors i els jornalers. El programa ha permès obrir comptes conjunts per a aquests treballadors i ha 
fet que aquests grups siguin més atractius per als bancs, ja que generen més transaccions i tenen una millor capacitat financera 
per operar de forma cooperativa. Finalment, el programa d’inclusió financera es beneficia de les anomenades externalitats de 
xarxa, per les quals la utilitat que els nous clients obtenen de l’accés als serveis financers depèn del nombre d’individus que tam-
bé hi tinguin accés. En aquest cas, la inclusió de determinats grups en el sistema financer crea una massa crítica de nous clients, 
la qual cosa facilita que interactuïn entre si i amb altres segments de la societat, i augmenta l’interès i la competència per part dels 
bancs, en enfocar-se a aquest segment de mercat. Aquesta situació afavoreix la creació de productes financers destinats a aquests 
nous clients i, en conseqüència, creix el seu interès per obtenir aquests nous productes financers.

El gran repte per a la banca és poder rendibilitzar els nous milions de clients amb ingressos molt baixos. Perquè aquest model de 
negoci sigui sostenible, es requereix escala, costos operatius molt reduïts i una oferta de productes financers específics per a 
aquests segments de clients, basada en serveis de transaccionalitat, en productes simples d’estalvi i en assegurances. Actual-
ment, les taxes d’utilització dels nous comptes del programa PMJDY continuen sent baixes, ja que el 34% té un saldo zero, mentre 
que el total de dipòsits puja a 4,1 milers de milions de dòlars (una mitjana de 20 dòlars per compte).6

La implementació de nous models de negoci i la utilització 
de les noves tecnologies seran imprescindibles perquè la 
inclusió financera sigui sostenible. La mediació d’agents o 
de corresponsals (per exemple, correus, benzineres o altres 
establiments) ja ha permès una significativa reducció dels 
costos del PMJDY, ja que el cost de l’obertura d’un compte a 
través d’aquests canals és una quinzena part del que repre-
sentaria per a una oficina bancària. Segons estimacions de 
mercat, el cost d’obrir i de mantenir els nous comptes sota el 
programa PMJDY és de 3-4 dòlars anuals per compte. L’State 
Bank of India, el banc estatal més gran del país, ha estat pio-
ner a l’hora d’utilitzar aquest canal, que ha representat el 
90% dels comptes que s’han obert sota el programa.7 Per 
facilitar-ne l’ús, es distribueixen terminals portàtils als car-
ters, que permetran l’autorització de transferències mit-
jançant les targetes d’identitat Aadhaar, de manera que 
s’elimina la necessitat que una persona es desplaci a una 
agència o a l’oficina d’un corresponsal. Finalment, la digita-

lització i l’ampliació de l’ús del mòbil per a transaccions bancàries contribueixen a augmentar l’escala de les transaccions. Malgrat 
que la taxa de penetració dels mòbils a l’Índia és elevada, l’ús per a les transaccions és baix en relació amb altres països en desen-
volupament, a causa de les diferències de plataformes i de procediments adoptats pels bancs.8 Per facilitar la digitalització de la 
banca índia, la National Payments Corporation of India desenvolupa una interface única de pagaments basada en la targeta 
biomètrica Aadhaar.

En el futur, una major inclusió financera haurà d’anar acompanyada, també, d’una major alfabetització financera i de l’expansió 
de registres de crèdit per evitar els riscos associats a un increment de l’endeutament. L’educació financera dels nous clients i dels 
agents o dels corresponsals és particularment important, ja que una gran part no havien tingut mai accés a serveis financers 
formals fins a la posada en marxa del PMJDY. Finalment, la utilització de les targetes biomètriques Aadhaar podrà contribuir a 
generar i a mantenir noves bases de dades de crèdits, la qual cosa facilitarà les estimacions de potencials pèrdues i la fixació del 
preu dels nous productes financers.

Denis Nakagaki
Departament d’Estratègia Bancària, Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank
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6. Vegeu la nota núm. 2.
7. vegeu la nota núm. 5.
8. Vegeu «Report of the Technical Committee on Mobile Banking», Reserve Bank of India, febrer del 2014.
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