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Després del triomf clar del «no» en el referèndum del 5 de juliol, s’obre una nova etapa en les negociacions entre les insti-
tucions i el Govern grec, però, substancialment, les alternatives polítiques i econòmiques a les quals s’enfronta Grècia con-
tinuen sent dues.

La primera és continuar a la zona de l’euro. Això comporta una nova i complexa negociació, en què les institucions només 
estaran disposades a concedir nou finançament a Grècia a canvi de proves fefaents que el país adopta les reformes i els 
ajustos necessaris per garantir que la seva economia sigui competitiva i fiscalment estable.

Sens dubte, les negociacions podran incorporar mesures que alleugin la càrrega efectiva del deute en l’economia grega 
(com ja ha succeït en el passat), però la veritable clau del possible acord serà la seqüència temporal entre les reformes, el 
desemborsament dels fons i el moment en què es relaxin les condicions de finançament. És a dir, en quina mesura les refor-
mes i els ajustos precedeixen la concessió de nous fons i, en especial, els canvis en els termes del deute ja existent.

Al marge de la plasmació concreta de l’acord, aquesta primera alternativa és la que té sentit polític per a la zona de l’euro. I 
també per a Grècia, si el país desitja modernitzar l’economia i les institucions.

La segona alternativa per a Grècia és l’abandonament de facto de l’euro, mitjançant la introducció de pagarés per afrontar la 
forta restricció de liquiditat que es generaria en el cas de no arribar a un acord amb les institucions. Aquests pagarés funcio-
narien, a la pràctica, com una nova moneda. Aquesta alternativa provocaria, a curt termini, el desproveïment dels comerços 
i la fallida de moltes companyies i entitats financeres, situació que, sumada a la forta devaluació que patiria la nova moneda, 
faria impossible atendre la devolució del deute amb els creditors internacionals, que continuaria denominat en euros.

La sortida de Grècia de l’euro seria una molt mala notícia per a la zona de l’euro i per al conjunt de la Unió Europea, ja que 
qüestionaria el projecte polític europeu i comportaria importants riscos des del punt de vista geoestratègic. Tot i que és cert 
que la zona de l’euro resultant estaria més cohesionada a mitjà i llarg termini, el grexit seria un cop molt dur en un moment 
inoportú. Des del 2008, s’ha evidenciat la necessitat d’una major unió política per garantir la viabilitat de la unió monetària 
i s’han dut a terme grans esforços per aconseguir-la. Una ensopegada justament ara podria ser un seriós contratemps.

En qualsevol cas, el grexit seria un mal negoci, en especial per a Grècia. Malgrat que és cert que, a mitjà termini, la devalua-
ció podria comportar un cert repunt de l’activitat econòmica, la seva efectivitat en termes de creixement a llarg termini és 
dubtosa, ja que, en absència de reformes estructurals i institucionals i d’estabilitat fiscal i financera, el país no milloraria la 
competitivitat real de l’economia ni, en últim terme, el seu benestar.

En definitiva, després del referèndum del 5 de juliol, la zona de l’euro i, per extensió, la Unió Europea en conjunt afronten 
unes setmanes decisives. Perquè s’assoleixi un acord, serà necessari un fort lideratge polític: que els negociadors tinguin 
altura de mires i una visió del paper d’Europa al món, més enllà de les tribulacions dels Estats membres. Només així el pro-
jecte europeu pot sortir reforçat d’aquest envit formidable al qual s’ha vist abocat.

Jordi Gual
Economista en cap
6 de juliol de 2015

Les alternatives de Grècia
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CRONOLOGIA

 2 Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (juny).
 6 Índex de producció industrial (maig).
15 Comptes financers (1T).
16  Comerç exterior (maig). 

Consell de Govern del Banc Central Europeu.
17 Crèdits, dipòsits i taxa de morositat (maig).
23 Enquesta de població activa (2T).
28  Execució pressupostària de l’Estat (juny). 

Comitè de Mercat Obert de la Fed.
30   Avanç PIB (2T).
 Avanç PIB dels EUA (2T).
 Avanç IPC (juliol).
 Índex de sentiment econòmic de la zona de l’euro (juliol).
31 Balança de pagaments (maig).

 3 Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (juliol).
 7 Índex de producció industrial (juny).
14 Avanç PIB de la zona de l’euro (2T).
17  Avanç PIB del Japó (2T).
18  Crèdits, dipòsits i taxa de morositat (juny).
 Comerç exterior (juny).
27 Comptabilitat nacional trimestral (2T).
28   Avanç IPC (agost).
 Índex de sentiment econòmic de la zona de l’euro (agost).
31  Balança de pagaments (juny).
 Execució pressupostària de l’Estat (juliol).

AGENDA

GEnER 2015

22  El Banc Central Europeu anuncia l’ampliació del programa de compres d’actius fins als 60.000 milions mensuals, el qual inclou 
deute públic i privat. El programa es durà a terme fins al setembre del 2016, però es pot ampliar si la inflació es manté molt per 
sota del 2%. També va reduir el tipus d’interès de les subhastes TlTRO del 0,15% al 0,05%. 

25 Syriza guanya les eleccions a Grècia i planteja renegociar el deute públic i les polítiques d’austeritat.

FEBRER 2015

MARç 2015

23  El Govern grec arriba a un acord amb les institucions per prorrogar quatre mesos el programa de rescat. Com a contrapartida, 
s’ha compromès a dur a terme una ambiciosa agenda de reformes estructurals.

 9  El Banc Central Europeu inicia les compres de bons sobirans. S’estableix un límit a la rendibilitat dels bons adquirits, que ha de 
ser si més no igual a la oferida per la facilitat de dipòsit, actualment fixada en el –0,20%.

ABRil 2015

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

MAiG 2015

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

JUnY 2015

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

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

JUliOl 2015 AGOST 2015
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la prima de risc espanyola va ser reduït. Aquest és el resul-
tat dels factors esmentats: tallafocs del BCE, aprofundi-
ment en la UEM i un pols econòmic sòlid. En aquest últim 
aspecte, cal destacar que, durant el primer semestre, el 
dinamisme de l’economia espanyola ha estat notable. Des-
prés de registrar un fort creixement en el 1T 2015, els indi-
cadors disponibles apunten a un ritme similar en el 2T. Això 
justifica la revisió a l’alça de la previsió de creixement del 
conjunt de l’any fins al 3,1%, tot i que esperem que 
l’economia es desacceleri de forma moderada en la segona 
meitat del 2015 i el 2016, a causa de l’esgotament gradual 
dels factors de suport temporal (petroli i euro, en particu-
lar). Aquest suau alentiment no entela el fet que s’hagi 
entrat en una dinàmica positiva, que inclou elements com 
la millora de les rendes de les llars (que es beneficien del 
bon to del mercat laboral), la inflació (que comença, final-
ment, a reflectir el to més vigorós de la demanda interna), 
l’ampliació del superàvit exterior, la recuperació immobi-
liària i la reactivació del crèdit.

El creixement global es manté. A mesura que ens allu-
nyem d’Europa, l’impacte de la crisi grega es dilueix (com 
ho testifica el menor càstig als actius financers de risc) i 
altres factors agafen el relleu. Als EUA, després d’un 1T 
2015 atípicament feble, els indicadors d’activitat del 2T 
suggereixen una recuperació apreciable del creixement i el 
manteniment de dues forces centrals: inflació continguda i 
dinamisme laboral. Amb aquests dos elements al seu lloc, 
esperem que la Reserva Federal comenci a apujar el tipus 
de referència a la tardor i que, després, mantingui la ten-
dència gradual de normalització monetària. El Japó, per la 
seva banda, després de registrar un 1T millor del que 
s’havia publicat inicialment, va camí de créixer l’1% el 2015, 
xifra modesta que s’explica per les dificultats que té el país 
per activar el consum privat. Un altre gegant asiàtic, la 
Xina, es mou per coordenades diferents. En el seu cas, el 
repte és aconseguir el que l’FMI anomena «una transició, 
àrdua però necessària, cap a un model de creixement més 
sòlid i de més qualitat». En aquest context, la moderació de 
les taxes d’avanç del PIB és considerada un subproducte 
d’aquest canvi de model. La situació xinesa és, en tot cas, 
diametralment diferent de les complicacions que viuen 
altres emergents, en particular, el Brasil i Rússia, que regis-
tren caigudes de l’activitat d’una certa intensitat en aquests 
primers compassos de l’any, tendència que, pel que sem-
bla, prosseguirà fins al final de l’exercici.

Augmenta la incertesa sobre la situació de Grècia, però 
l’expansió macroeconòmica europea no perilla. Després 
de mesos de negociacions, el 30 de juny, va expirar el se -
gon programa de rescat sense que s’arribés a un acord 
entre Grècia i les institucions creditores. En conseqüència, 
els desemborsaments pendents no es van realitzar. Així 
mateix, en el tram final del procés negociador, el Govern 
grec va convocar un referèndum per al 5 de juliol sobre la 
proposta de les institucions, va implementar mesures de 
control de capitals per contenir les dificultats de liquiditat 
bancària i no va pagar el deute al Fons Monetari Interna-
cional (FMI). Malgrat els vaivens del procés i la incertesa 
que s’obre de cara als pròxims mesos, l’impacte sobre la 
borsa europea i les primes de risc ha estat contingut. Ha 
estat així per l’existència dels tallafocs que el Banc Central 
Europeu (BCE) ha implementat en els últims anys i pels 
avanços institucionals en la unió econòmica i monetària 
(UEM), que mitiguen la probabilitat del contagi financer. 
També ajuden la menor exposició de la banca europea als 
actius financers grecs i la millora del quadre macroeconò-
mic dels països de la perifèria, gràcies a la implementació 
de reformes estructurals i a les polítiques d’ajust públic. 
Finalment, el bon moment de la conjuntura europea tam-
bé contribueix a temperar l’impacte. Amb el suport de 
l’abaratiment del cru, de la depreciació de l’euro i de la 
millora de les condicions financeres, l’expansió europea 
guanya impuls. Si, al gener, el conjunt dels analistes espe-
raven un creixement de la zona de l’euro de l’1,1% el 2015, 
la xifra que ara consideren és de l’1,5%. La probabilitat que 
la crisi grega no tombi la recuperació econòmica no impli-
ca que s’hagi de ser complaent: és un fet que la UEM enca-
ra pateix una falta de desenvolupament en àmbits clau, 
com el financer o el fiscal. L’anomenat «Informe dels cinc 
presidents» dibuixa el full de ruta que caldria seguir per 
avançar en la unió financera, econòmica i pressupostària, 
una proposta oportuna i rellevant que hauria de ser tingu-
da en consideració.

l’economia espanyola manté el to. Tenint en compte 
aquest context europeu, com transita l’economia espanyo-
la per aquests mesos turbulents? Probablement, Espanya 
és un dels països que exemplifica millor els trets generals 
presentats més amunt per a la zona de l’euro en conjunt. A 
més curt termini, l’impacte financer ha estat similar a 
l’esmentat: l’Ibex 35 i l’Eurostoxx 50 (l’índex borsari de la 
zona de l’euro) van patir caigudes semblants i el repunt de 

El temporal grec no desviarà el rumb  
de la recuperació europea
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PREVISIONS
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari 

Economia internacional

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

CREIXEMENT DEL PIB

Mundial 1 3,4 3,3 3,3 3,7 3,2 3,3 3,3 3,4 3,8 3,7

Països desenvolupats 1,2 1,6 2,0 2,3 1,7 2,1 2,1 2,2 2,4 2,2

Estats Units 2,2 2,4 2,7 2,7 2,9 2,8 2,4 2,7 3,2 2,8

Zona de l’euro –0,4 0,9 1,5 1,8 1,0 1,4 1,7 1,8 1,9 1,8

Alemanya 0,2 1,6 1,6 1,9 1,0 1,5 2,0 1,8 2,0 2,0

França 0,4 0,2 1,1 1,5 0,7 1,1 1,2 1,4 1,2 1,4

Itàlia –1,7 –0,4 0,6 1,2 0,1 0,5 0,9 1,1 1,1 1,2

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

Japó 1,6 –0,1 1,0 1,2 –1,0 1,1 2,0 2,0 1,4 1,3

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

Països emergents 6,2 5,9 5,1 5,7 5,1 5,2 5,1 5,2 5,7 5,7

Xina 7,7 7,4 6,7 6,5 7,0 6,7 6,4 6,5 6,8 6,4

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

Indonèsia 5,6 5,0 5,4 5,9 4,7 5,4 5,6 5,7 5,7 5,8

Brasil 2,7 0,1 –0,9 0,8 –1,6 –0,8 –0,8 –0,5 0,1 0,8

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

Xile 4,2 1,9 2,8 3,5 2,4 2,8 2,8 3,2 3,4 3,5

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

Turquia 4,2 2,9 3,3 4,0 2,3 3,2 3,6 3,9 3,8 4,0

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

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

INFLACIÓ

Mundial 1 3,7 3,3 3,0 3,6 2,6 3,1 3,0 3,3 3,7 3,7

Països desenvolupats 1,4 1,3 0,4 1,9 0,1 0,1 0,3 1,0 1,9 1,8

Estats Units 1,5 1,6 0,2 2,2 –0,1 –0,1 0,2 0,9 2,3 2,1

Zona de l’euro 1,4 0,4 0,4 1,6 –0,3 0,2 0,5 1,1 1,8 1,6

Alemanya 1,6 0,8 0,6 1,9 –0,2 0,3 0,9 1,4 2,1 1,9

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

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

Espanya 1,4 –0,2 0,0 1,9 –1,0 –0,2 0,2 1,1 2,2 1,8

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

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

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

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

Índia 10,1 7,2 4,8 6,7 5,3 4,9 3,7 5,5 7,2 7,2

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

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

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

Xile 2,1 4,4 3,8 3,0 4,4 3,9 3,6 3,3 3,1 3,0

Rússia 6,8 7,8 13,7 6,6 16,2 16,0 12,5 10,0 8,0 7,0

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

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

Sud-àfrica 5,8 6,1 4,9 5,8 4,1 4,6 4,7 6,1 6,9 5,7

Notes: 1. En paritat de poder adquisitiu.  2. Dades anuals representen any fiscal.  3. Contempla la pujada de l’impost al consum introduïda a l’abril de 2014. 

  Previsions
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Economia espanyola

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

Agregats macroeconòmics

Consum de les llars –2,3 2,4 3,4 2,4 3,5 3,5 3,5 3,3 3,1 2,6

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

Formació bruta de capital fix –3,7 3,4 5,3 4,2 6,0 5,2 5,1 4,8 4,6 4,2

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

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

Demanda nacional (contr. Δ PIB) –2,7 2,2 2,9 2,2 3,0 2,9 2,9 3,0 2,7 2,3

Exportació de béns i serveis 4,3 4,2 5,3 5,9 5,7 6,4 3,8 5,3 5,7 5,9

Importació de béns i serveis –0,4 7,7 5,5 5,0 7,4 6,6 2,9 4,9 5,3 5,2

Producte interior brut –1,2 1,4 3,1 2,6 2,7 3,0 3,3 3,3 3,0 2,7

Altres variables

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

Taxa d’atur (% pobl. activa) 26,1 24,4 22,3 20,7 23,8 22,3 21,6 21,6 21,9 20,7

Índex de preus de consum 1,4 –0,2 0,0 1,9 –1,0 –0,2 0,2 1,1 2,2 1,8

Costos laborals unitaris –0,4 –0,4 0,7 1,0 1,0 0,5 0,6 0,7 0,3 0,9

Saldo op. corrents (acum., % PIB) 1 1,4 0,8 1,5 1,2 1,0 1,1 1,3 1,5 1,4 1,3

Cap. o nec. financ. resta món (acum., % PIB) 1 2,0 1,2 2,1 1,8 1,3 1,7 1,9 2,1 2,0 1,9

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

Mercats financers

TIPUS D’INTERÈS

Dòlar

Fed funds 0,25 0,25 0,31 0,98 0,25 0,25 0,25 0,50 0,75 0,92

Líbor 3 mesos 0,27 0,23 0,41 1,21 0,26 0,28 0,44 0,67 0,89 1,10

Líbor 12 mesos 0,68 0,56 0,90 1,73 0,66 0,73 0,96 1,25 1,47 1,64

Deute públic a 2 anys 0,30 0,44 0,85 1,82 0,58 0,59 0,91 1,30 1,55 1,73

Deute públic a 10 anys 2,33 2,53 2,41 3,31 1,97 2,18 2,58 2,92 3,12 3,25

Euro

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

Euríbor 3 mesos 0,22 0,21 0,02 0,03 0,05 –0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

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

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

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 1,62 1,23 0,62 1,48 0,35 0,53 0,64 0,98 1,22 1,39

TIPUS DE CANVI

$/€ 1,33 1,33 1,09 1,04 1,13 1,11 1,09 1,05 1,03 1,03

¥/€ 129,65 140,42 133,05 129,82 134,30 134,21 133,27 130,41 129,29 129,60

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

PETROLI

Brent ($/barril) 108,47 99,45 63,57 78,75 55,19 63,42 66,33 69,33 73,20 77,58

Brent (€/barril) 81,67 74,83 58,25 75,87 48,97 57,34 61,14 66,19 71,24 75,43

Nota: 1. Acumulat de quatre trimestres.

  Previsions
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CONJUNTURA • Repunt de  
l’aversió al risc davant  
un horitzó incert 

la reaparició, en l’últim tram de juny, del fantasma d’una 
possible sortida de Grècia de la zona de l’euro deixa una 
empremta als mercats. De tota manera, el descarrilament de 
les negociacions entre Grècia i els seus creditors ha tingut un 
impacte limitat sobre les borses europees i sobre les primes de 
risc perifèriques. Lamentablement, el sentiment inversor estarà 
dominat, a curt termini, per l’elevada incertesa resultant del 
panorama polític i econòmic grec. Malgrat que ha augmentat la 
probabilitat que el desenllaç de la qüestió grega sigui advers, el 
nostre escenari central continua contemplant la permanència 
del país a la zona de l’euro. D’altra banda, la plena operativitat 
dels mecanismes d’àmbit europeu dissenyats per contenir les 
eventuals escalades de la inestabilitat financera limita l’abast i 
el possible contagi a la resta de la regió.

El flux de notícies procedents de Grècia dominarà l’escena 
financera internacional durant l’estiu, un període estacional 
ja prou poc favorable. En conseqüència, el to volàtil de l’entorn 
financer internacional, lluny de remetre, continuarà present al 
llarg dels mesos estivals. A més de les vicissituds que ofereixi la 
saga grega, les actuacions de la Reserva Federal (Fed) en matè-
ria de tipus d’interès són un altre element rellevant en l’evolució 
dels mercats internacionals. En aquest sentit, la Fed, basant-se 
en l’evolució de l’activitat econòmica i en la tònica d’inflació 
prevista, mantindrà el discurs de gradualitat i de condicionali-
tat de la normalització del tipus oficial.

la capacitat de resistència del deute sobirà perifèric gua-
nya protagonisme després del sell-off de deute públic ale-
many que va tenir lloc a la primavera, arran de la intensificació 
de les tensions a Grècia i de la instauració d’un control de capi-
tals al país. La reacció inicial dels inversors va intensificar els 
fluxos «cap a la qualitat» a la recerca de refugi (principalment, 
deute públic alemany) i també la venda de deute perifèric. No 
obstant això, el repunt resultant de les primes de risc perifèri-
ques ha estat contingut (de l’ordre de 30 p. b. a Espanya i a 
Itàlia i de 40 p. b. a Portugal). La millora de les condicions 
macroeconòmiques i financeres, el sanejament del sector 
bancari i els diversos mecanismes de contenció existents limi-
ten la magnitud d’un possible contagi a la resta de països peri-
fèrics. Una prova d’això és que no s’han engegat els mecanis-
mes de transmissió i amplificació de les tensions financeres, a 
diferència del que va succeir durant la crisi de la zona de l’euro 
el 2011 i el 2012.

l’actuació del BCE és clau en diversos fronts. D’una banda, el 
Consell de Govern de l’autoritat monetària va decidir mantenir 
la provisió de liquiditat d’emergència (ELA) als bancs grecs. 
Malgrat que l’entitat pot posar fi a aquesta facilitat de liquidi-
tat si la solvència del sector bancari és qüestionada, sembla 
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poc probable que el Banc Central Europeu (BCE) decideixi 
adoptar una decisió de tanta transcendència: un eventual ces-
sament de l’ELA precipitaria, de facto, l’abandonament de Grè-
cia de la unió econòmica i monetària. De l’altra, la institució 
disposa d’una munició considerable per afrontar possibles epi-
sodis de turbulències als mercats de deute sobirà. En particu-
lar, el BCE pot optar per redirigir de forma temporal el centre 
de gravetat de les compres de bons del QE sobirà cap al deute 
dels països perifèrics. Si és necessari, també disposa plena-
ment de l’OMT (per les sigles en anglès d’outright monetary 
transactions), anunciada a l’estiu del 2012, i la legalitat de la 
qual ha estat ratificada recentment pel Tribunal Europeu de 
Justícia.

la tònica de normalització monetària de la Fed centra el 
debat. La reunió del juny de la Fed va aportar noves pistes 
sobre l’estratègia de pujada de tipus que contempla de cara als 
pròxims anys. La presidenta de l’autoritat monetària, Janet 
Yellen, va confirmar la intenció del Comitè Federal de Mercat 
Obert d’iniciar les pujades del tipus d’interès oficial en els últims 
mesos del 2015, quan es constati la millora del mercat laboral i 
la inflació avanci cap al 2%. Els membres de la Fed mantenen 
una perspectiva d’expansió moderada de l’economia nord-
americana, tot i que la frenada temporal del PIB en el 1T 2015 
ha obligat a reduir la previsió de creixement per al 2015 (del 
2,5% a l’1,9% anual). Malgrat que el debat sobre el mes en què 
tindrà lloc la primera pujada del tipus d’interès oficial (el setem-
bre o el desembre) continua sent font de discrepància entre els 
membres del Comitè, l’atenció dels missatges comença a pivo-
tar sobre el ritme de pujada previst a mitjà i a llarg termini. Pel 
que fa aquest últim aspecte, Yellen va destacar que la política 
monetària continuarà sent acomodatícia després de la primera 
pujada del tipus rector. Aquest últim punt, juntament amb la 
rebaixa de la tònica del tipus d’interès oficial projectada pels 
membres de la Fed, confirma el nostre escenari d’un procés de 
normalització monetària molt gradual.

la rendibilitat dels treasuries manté la tònica ascendent 
iniciada a l’abril. La proximitat de la primera pujada del tipus 
d’interès oficial per part de la Fed ha sustentat l’avanç de les 
yields del deute sobirà nord-americà. Les pressions alcistes 
han estat especialment significatives en el tram més llarg de 
la corba sobirana. En concret, durant el mes de juny, la yield 
dels bons a 10 anys ha augmentat en 20 p. b., enfront dels 2 p. 
b. observats en el cas dels títols sobirans a dos anys. Addicio-
nalment, aquest avanç ha tingut el suport de la millora de les 
expectatives d’inflació a mitjà i llarg termini. De cara als 
pròxims mesos, esperem que el recorregut que encara pre-
senten aquests dos factors continuï afavorint l’increment sos-
tingut dels tipus d’interès. No obstant això, és molt probable 
que la dependència de la política monetària de la Fed de 
l’evolució de les dades econòmiques i de les tensions als mer-
cats sobirans europeus mantingui la volatilitat del deute 
públic en cotes relativament elevades durant aquest tercer 
trimestre de l’any.
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l’apetència inversora cap als països emergents disminueix. 
En les últimes setmanes, el repunt de l’aversió al risc als mercats 
financers ha alentit el flux d’inversions en cartera cap al bloc 
emergent. Tot i que l’impacte d’aquesta desacceleració sobre 
els spreads de la renda fixa i sobre les divises emergents ha 
estat relativament moderat, no esvaeix els dubtes sobre les 
con  seqüències de l’inici de les pujades de tipus als EUA. Per una 
banda, el Brasil i Turquia són els països més vulnerables a l’im -
minent viratge de la política monetària de la Fed. D’altra banda, 
la desacceleració de l’economia xinesa continua sent un focus 
de risc, malgrat que limitat, gràcies al marge de maniobra de la 
política monetària. En aquest sentit, els forts vaivens del mercat 
borsari xinès han propiciat que el banc central del país hagi 
adoptat nous estímuls monetaris. En concret, l’entitat va reta-
llar en 25 p. b. el tipus oficial sobre els préstecs per quarta vega-
da des del novembre i també la taxa oficial de dipòsits, fins al 
4,85% i el 2,0%, respectivament. En paral·lel, el banc central 
també va reduir la ràtio de les reserves obligatòries dels bancs 
en 50 p. b., fins al 16,0%.

les borses internacionals s’endinsen en una etapa d’incertesa. 
Continua el to dubitatiu de les últimes setmanes a la borsa 
nord-americana, mentre espera les possibles pistes de la Fed 
sobre l’evolució futura dels tipus i la publicació de dades macro. 
No obstant això, la tendència a la baixa s’ha consolidat a les 
borses europees davant la manca de solucions per al dilema 
grec, que, pel que sembla, marcarà l’evolució dels mercats bor-
saris del Vell Continent en les pròximes setmanes. En aquestes 
circumstàncies, la probabilitat que la correcció de les borses 
s’allargui és major que la d’una fase de signe oposat. Així 
mateix, les condicions actuals mantindran durant l’estiu la 
dinàmica dels últims mesos, caracteritzada pel millor funciona-
ment relatiu de la borsa nord-americana en relació amb 
l’europea. Tanmateix, a mesura que es clarifiquin els dubtes vin-
culats a la qüestió grega, el focus dels inversors es desplaçarà 
de forma gradual cap als indicadors relacionats amb els fona-
mentals (entorn macroeconòmic i beneficis empresarials). 
D’altra banda, les correccions de la borsa xinesa són suscepti-
bles d’allargar-se durant el període estival, a causa dels nivells 
de palanquejament inversor, encara elevats.

la indefinició de l’euro i del petroli continua, tot esperant 
Grècia i la Fed. Sense conèixer el desenllaç de la situació grega 
i de la pujada de tipus als EUA, l’euro es continua mostrant una 
mica erràtic, a la franja dels 1,14-1,11 dòlars. Malgrat que el 
debat de la paritat del canvi euro-dòlar ha perdut intensitat en 
les últimes setmanes, pensem que, atesa la pujada de tipus als 
EUA, cada vegada més a la vora, la tònica depreciadora de l’euro 
es reprendrà més aviat que tard. En l’àmbit de les primeres 
matèries, el preu del petroli Brent ha registrat fluctuacions de 
petita magnitud, al voltant dels 65 dòlars/barril. La indefinició 
que esbossa la cotització de l’hidrocarbur és atribuïble a la deci-
sió de l’OPEP de mantenir sense canvis la quota de producció 
de cru i a la feblesa de la demanda de les economies emergents. 
A mitjà termini, situem el rang de cotització del barril Brent en 
els 70-80 dòlars.
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La Reserva Federal (Fed) abordarà una tasca complexa 
des  prés de les vacances: començar a apujar el tipus d’in -
terès oficial, després de més de sis anys congelat prop del 
0%. Serà la primera gran maniobra del procés de norma-
lització monetària després de l’anunci del tapering de les 
compres de bons el 2013, que va desencadenar fortes tur-
bulències als mercats financers. Perquè no es repeteixin, 
la Fed hau  rà de calibrar bé la data i la magnitud de cada 
pujada i te  nir molta cura a l’hora de comunicar les seves 
decisions. Però també serà crucial que la instrumentació 
de les operacions funcioni amb eficàcia i amb suavitat. En 
aquest sentit, aquest tema planteja dubtes raonables, 
derivats de dos factors singulars: l’enorme excés de liqui-
ditat en el sistema bancari i els profunds canvis reguladors 
i competitius que han tingut lloc al si del sistema financer 
en els últims anys. Davant aquest desafiament, la Fed ha 
dissenyat noves eines per intervenir al mercat monetari.

Tradicionalment, la Fed ha utilitzat les operacions de mer-
cat obert (OMA) per controlar el volum de les reserves 
bancàries i per conduir el tipus d’interès al qual les entitats 
bancàries es presten diners a un dia (conegut com fed 
funds rate o tipus de mercat) cap al nivell desitjat per la 
Fed mateixa (fed funds target rate o tipus oficial). No obs-
tant això, la política d’expansió del balanç de la Fed des-
prés de l’esclat de la crisi financera (principalment, com-
pres de bons) ha disparat el nivell de les reserves bancàries 
molt per damunt del que és normal i necessari. A efectes 
pràctics, aquest ingent excés de reserves resta efectivitat 
a les OMA: per apujar el fed funds rate seria necessari que 
la Fed vengués bons (i, així, absorbís reserves) per un im -
port tan elevat que els efectes secundaris disruptius sobre 
els mercats financers serien devastadors. Per tant, és ne -
cessari actuar per altres vies.

Al setembre del 2014, la Fed va perfilar la nova estratègia 
per avançar en la normalització monetària i va anunciar 
que el principal instrument seria la taxa d’interès que paga 
als bancs per les reserves excedentàries (IOER). Mitjançant 
aquesta eina, la Fed va establir un nivell d’interès per sota 
del qual els bancs no haurien d’estar disposats a prestar 
diners a altres entitats financeres. És a dir, l’IOER hauria 
d’actuar com un límit inferior per al fed funds rate. Però 
l’evidència dels últims anys mostra que l’ús de l’IOER no 
garanteix, tot sol, el grau de control desitjat del tipus de 
mercat. Des del 2008, el fed funds rate s’ha situat sistemàti-
cament per sota de l’IOER. La raó és el gran pes que han 
assolit en el sistema financer nord-americà les entitats no 
bancàries (hedge funds, fons d’inversió del mercat moneta-
ri o agències hipotecàries públiques com Fannie Mae i 
Freddie Mac). Aquestes institucions, en no tenir accés a un 
compte de reserva a la Fed, estan disposades a prestar fons 

a tipus d’interès per sota de l’IOER. Amb la finalitat de resol-
dre aquesta problemàtica, la Fed ha dissenyat una eina 
com  plementària, l’overnight reverse repurchase agreement 
(ONRRP), mitjançant la qual les institucions financeres no 
bancàries presten fons a un dia a la Fed (rebent com aval 
títols de la cartera de bons de la institució). En conseqüèn-
cia, els usuaris de l’ONRRP no tenen incentius per prestar 
diners a un tipus d’interès inferior a l’ofert per la Fed. Els 
assajos realitzats des del setembre del 2013 mostren que el 
tipus de l’ONRRP ha actuat com un límit inferior per al tipus 
d’interès a curt termini de mercat. Addicionalment, la Fed 
té preparades dues eines de reforç concebudes per retirar 
temporalment liquiditat de la circulació: la term deposit 
facility (TDF), per convertir les reserves dels bancs en dipò-
sits a termini, i els term reverse repurchase agreements 
(TRRP), per a la resta d’entitats financeres.

Tot i que l’ús combinat de tots aquests instruments sem-
bla teòricament suficient per ajustar els tipus d’interès a 
curt termini, hi ha dubtes sobre els seus possibles efectes 
so  bre l’estabilitat financera. Un primer temor és si el mer-
cat monetari es podria atrofiar a conseqüència del paper 
he  gemònic de la Fed. També preocupa una possible reo -
rientació brusca de les inversions de les institucions finan-
ceres cap a la seguretat de l’ONRRP si s’albira un episodi 
d’estrès financer, la qual cosa reduiria de forma dràstica el 
finançament al sector privat i intensificaria les tensions 
inicials.

En definitiva, la Fed disposa de prou eines sobre el paper 
per fer efectives les pujades de tipus. No obstant això, els 
dubtes sobre la suavitat del procés persisteixen, i encara 
més els vinculats als possibles efectes secundaris. L’au  to -
ritat monetària nord-americana haurà de vigilar atenta-
ment els detalls del procés d’implementació i u  ti  litzar amb 
encert la seva ampliada caixa d’eines.

FOCUS • Normalització monetària als EUA: la nova caixa  
d’eines de la Fed
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L’episodi d’elevada volatilitat en les cotitzacions del deute 
sobirà europeu que ha tingut lloc des de finals d’abril ha 
revifat la preocupació dels inversors per les condicions de 
liquiditat de mercat, és a dir, la capacitat d’executar tran-
saccions de gran import sense provocar un impacte signi-
ficatiu en el preu de l’actiu negociat. El risc és que una 
liquiditat insuficient generi un entorn de tipus d’interès 
excessivament volàtil i erràtic. Identificar quins factors 
expliquen una menor liquiditat de mercat és clau per 
esbrinar si es tracta d’un fenomen passatger o si serà un 
focus durador d’inestabilitat, que, per tant, requereix vigi-
lància i, fins i tot, mesures correctores.

En els tres últims anys, han coexistit dos fenòmens dispars. 
D’una banda, la liquiditat de finançament (la facilitat per 
obtenir fons) ha augmentat gràcies a les polítiques mone-
tàries ultralaxes dels bancs centrals, en particular de 
l’expansió quantitativa. De l’altra, la liquiditat de mercat 
s’ha reduït en diverses parcel·les financeres, en especial 
als mercats secundaris de renda fixa. En conjunt, el mercat 
secundari de bons corporatius ha experimentat un dete-
riorament de la liquiditat superior al seu homòleg de deu-
te públic, tant als EUA com a Europa. Malgrat que, des 
d’una perspectiva històrica, els diferencials bid-ask dels 
bons corporatius se situen en cotes reduïdes, la qual cosa 
no suggereix l’existència de tensions de liquiditat extre-
mes, altres indicadors ofereixen un diagnòstic menys 
tranquil·litzador. Aquest és el cas de la ràtio entre el volum 
negociat diàriament i l’estoc de deute per emissor, que, als 
EUA, ha disminuït el 50% des del 2007 al segment de bons 
amb grau d’inversió i el 30% en el grau especulatiu. També 
és revelador el descens ininterromput de l’import mitjà de 
les transaccions de bons corporatius superiors als 5 milions 
de dòlars, des dels 29 milions de dòlars el 2005 fins als 15 
milions el 2013. Més enllà de les xifres concretes, els 
mateixos operadors de bons corporatius alerten d’una 
dificultat preocupant per negociar títols de deute a causa 
de la il·liquiditat creixent del mercat secundari. En els bons 
sobirans, el deteriorament ha estat menys intens. No obs-
tant això, el descens observat en els últims mesos de la 
profunditat i de l’amplitud dels mercats secundaris de 
deute sobirà dels EUA, del Japó o d’Alemanya no deixa de 
ser preocupant.

Aquesta erosió de la liquiditat obeeix a la confluència de 
dos grans factors. Primer, el desmantellament gradual de 
les activitats de market-making i de proprietary trading de 
les grans entitats financeres internacionals. Els nous 
requeriments legals de capital i de liquiditat establerts 
després de la crisi financera han incrementat els costos i, 
en conseqüència, han retallat la rendibilitat d’aquesta 
operativa. També han reduït l’apetència de risc de les enti-

tats bancàries per acumular inventaris de bons, tradicio-
nalment una font primordial de liquiditat per al mercat. 
Segons les dades de la Reserva Federal (Fed), els inventaris 
de deute corporatiu dels bancs nord-americans s’han 
reduït el 80% des del 2007. Aquest replegament del paper 
mediador del sector bancari ha generat canvis importants 
en la tipologia d’inversors al mercat de deute. En particu-
lar, els actius de renda fixa gestionats pels fons d’inversió 
han augmentat el 77% des del 2007 a nivell mundial. El 
segon factor correspon, paradoxalment, a l’adopció 
mateixa dels programes d’expansió quantitativa per part 
dels bancs centrals. Aquestes compres a gran escala han 
detret quantitats ingents de deute públic del mercat i han 
incrementat el pes dels inversors amb un mandat 
d’inversió a llarg termini (buy and hold).

Previsiblement, aquests canvis profunds que afecten la 
microestructura dels mercats de renda fixa tindran conti-
nuïtat a mitjà termini. En aquest context, les primes de risc 
de liquiditat dels bons es poden ampliar, la qual cosa 
amplificaria la virulència dels eventuals reajustaments 
dels tipus d’interès induïts originalment per forces fona-
mentals que, en principi, incidirien de manera gradual. La 
brusquedat del recent sell-off del deute públic alemany és 
un exemple clar d’aquesta circumstància. Malgrat que la 
tendència de la liquiditat a desaparèixer de l’abast dels in -
versors just quan es torna més necessària no és una nove-
tat, l’experiència d’aquesta primavera té la virtut d’alliçonar 
sobre el que pot succeir davant l’imminent procés de nor-
malització dels tipus d’interès per part de la Fed.

FOCUS • Risc de liquiditat als mercats de renda fixa:  
millor no abaixar la guàrdia
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Tipus d’interès (%)

30-juny 29-maig 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 –10,0

Euríbor 3 mesos –0,01 –0,01 0 –9,2 –22,1

Euríbor 12 mesos 0,16 0,16 0 –16,5 –32,8

Deute públic a 1 any (Alemanya) –0,24 –0,22 –2 –17,6 –26,4

Deute públic a 2 anys (Alemanya) –0,23 –0,23 0 –13,2 –25,8

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 0,76 0,49 27 21,9 –48,5

Deute públic a 10 anys (Espanya) 2,30 1,84 46 68,9 –36,1

Diferencial de deute públic a 10 anys (p. b.) 1 154 135 19 46,7 12,2

EUA

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

Líbor 3 mesos 0,28 0,28 0 2,4 4,9

Líbor 12 mesos 0,77 0,75 2 14,1 22,5

Deute públic a 1 any 0,26 0,24 2 4,7 16,4

Deute públic a 2 anys 0,64 0,61 3 –2,5 18,3

Deute públic a 10 anys 2,35 2,12 23 17,9 –18,0

Spreads de deute corporatiu (p. b.)

30-juny 29-maig Variació mensual  
(p. b.)

Variació acum.  
el 2015 (p. b.)

Variació interanual 
(p. b.)

Itraxx Corporatiu 75 66 9 11,9 12,6

Itraxx Financer Sènior 90 77 13 22,4 22,1

Itraxx Financer Subordinat 179 157 22 30,5 76,4

Tipus de canvi

30-juny 29-maig Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2015 (%)

Variació interanual  
(%)

$/€ 1,115 1,099 1,5 –7,9 –18,6

¥/€ 136,540 136,350 0,1 –5,7 –1,6

£/€ 0,710 0,719 –1,3 –8,6 –11,3

¥/$ 122,500 124,150 –1,3 2,3 20,9

Primeres matèries 

30-juny 29-maig Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2015 (%)

Variació interanual  
(%)

Índex CRB de primeres matèries 426,3 424,7 0,4 –2,6 –14,1

Brent ($/barril) 61,4 63,9 –4,0 10,0 –45,3

Or ($/unça) 1.172,4 1.190,6 –1,5 –1,0 –11,7

Renda variable

30-juny 29-maig Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2015 (%)

Variació interanual  
(%)

S&P 500 (EUA) 2.063,1 2.107,4 –2,1 0,2 5,2

Eurostoxx 50 (zona de l’euro) 3.424,3 3.570,8 –4,1 8,8 6,1

Ibex 35 (Espanya) 10.769,5 11.217,6 –4,0 4,8 –1,4

Nikkei 225 (Japó) 20.235,7 20.563,2 –1,6 24,2 33,5

MSCI emergents 972,3 1.004,2 –3,2 1,7 –7,5

Nasdaq (EUA) 4.986,9 5.070,0 –1,6 5,3 13,1

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

PRINCIPALS INDICADORS
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CONJUNTURA • La Fed i el petroli 
barat continuaran donant suport 
al creixement mundial

El creixement global té el suport d’una política monetària 
laxa i del baix preu del petroli. Malgrat que la Reserva Federal 
(Fed) va deixar clar, en la reunió del juny, que començarà a apu-
jar el tipus d’interès pròximament, també va introduir un impor-
tant matís sobre el ritme d’enduriment de la política monetària. 
Així, segons el comunicat de la Fed, tot fa pensar que les condi-
cions financeres continuaran sent acomodatícies durant un 
període llarg de temps. Aquesta circumstància serà un suport 
important per al creixement mundial, en especial per als països 
emergents amb un quadre macroeconòmic poc equilibrat, com 
Turquia i Sud-àfrica, i per als que es troben en recessió, com el 
Brasil i Rússia. D’altra banda, també serà d’ajuda, en particular 
per a les economies avançades i per a una gran part de les emer-
gents, el manteniment del nivell de producció de petroli per 
part de l’OPEP, que continuarà afavorint els baixos preus del cru.

ESTATS UNITS

la reculada del PiB en el 1T 2015 va ser mínima, segons la se -
gona revisió que efectua mensualment el Bureau of Economic 
Analysis. L’avanç publicat (del 0,1% intertrimestral) va registrar 
un descens insignificant, a causa d’un sector exterior que va llas-
tar el creixement més del que s’havia estimat en el primer lliura-
ment, en part per la vaga portuària del 1T. El creixement inter -
anual va quedar en el 2,9%, tot i que el més destacable d’aquest 
tercer lliurament va ser la lleugera revisió a l’alça del consum pri-
vat. Les dades dels comptes nacionals del maig, que van registrar 
una pujada intermensual del 0,6% de la despesa en consum per-
sonal, i una millora de la renda de les llars més sòlida que la de 
l’abril, van ratificar aquesta força del consum. Les vendes al detall 
del maig també es van mostrar fortes, i la percepció del moment 
actual que mesura l’índex de confiança del consumidor del Con-
ference Board és positiva i s’apropa als nivells del 2006.

la mala dada del 1T va ser conseqüència de factors transito-
ris i metodològics. Les últimes anàlisis de la Fed conclouen que 
el Bureau of Economic Analysis tendeix a subestimar el creixe-
ment dels primers trimestres (vegeu el Focus «El PIB dels EUA 
en el 1T: millor del que sembla»). També van contribuir de 
manera negativa al creixement l’esmentada vaga i unes condi-
cions meteorològiques excepcionalment crues al comença-
ment de l’any, les conseqüències de les quals es van manifestar 
en components com la construcció i la inversió en infraestruc-
tures. En particular, la inversió en infraestructures va recular el 
5,1% intertrimestral, el pitjor registre des del 2010.

Els indicadors d’activitat recents donen suport a la hipòtesi 
d’una millora de la construcció en el 2T. Es confirma la recupe-
ració del sector de la construcció després del descens de 
l’activitat dels primers mesos de l’any a causa del mal temps. 
Així, la generosa despesa en construcció de l’abril, en especial al 
sector industrial, va ser una reacció esperada després de l’atonia 
del 1T. Així mateix, la xifra d’habitatges iniciats es va situar, al  
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maig, el 15,1% per damunt del registre del febrer, malgrat recu-
lar en relació amb el mes d’abril. Els índexs de sentiment empre-
sarial (ISM) també continuen a la zona expansiva. L’ISM de manu-
factures, que, en els últims mesos, havia patit la reculada de la 
inversió en petroli i en carbó, va sumar, al maig, el segon avanç 
consecutiu i es va situar en els 52,8 punts, xifra que es correspon 
amb creixements del PIB propers al 3%. L’ISM de serveis va recu-
lar lleugerament al maig, però el nivell actual, de 55,7 punts, 
coincideix amb creixements de l’economia superiors al 3%.

l’ocupació es torna a mostrar robusta. Al maig, es van crear 
280.000 llocs de treball nets, un registre per damunt de l’esperat 
i del nivell dels 200.000, indicatiu d’un mercat fort. L’augment 
de la taxa d’activitat va provocar que la taxa d’atur pugés una 
dècima, fins al 5,5% de la població activa. La taxa àmplia d’atur 
(U6), que inclou la subocupació (persones que treballen a 
temps parcial per raons econòmiques però que voldrien fer-ho 
a temps complet), va romandre en el 10,8%, després de diver-
sos mesos de descensos. En aquest sentit, els salaris van avançar 
el 2,3% interanual al maig, un percentatge encara moderat. Així 
i tot, els llocs vacants van superar les contractacions, que crei-
xen a un ritme considerable, fet que podria marcar l’inici d’una 
recuperació més consistent dels salaris.

la inflació subjacent es desaccelera. L’IPC del maig va pujar el 
0,4% en relació amb el mes anterior i el 0,0% interanual i va patir 
encara l’efecte de base de la caiguda del preu del petroli. Més 
rellevant és el fet que l’índex subjacent, que exclou els preus dels 
aliments i dels béns energètics, es desaccelerés amb un incre-
ment intermensual del 0,1%, el més baix des del començament 
d’enguany (l’1,7% interanual, una dècima menys que a l’abril). 
L’alentiment de l’índex subjacent sense els lloguers imputats, 
que va pujar el 0,9% interanual, i del deflactor del maig de la des-
pesa del consum personal subjacent (l’índex de preus que la Fed 
pren com a referència), que va pujar l’1,2% interanual, il·lustra, 
també, la moderació de la inflació. Malgrat això, la Fed va reiterar, 
en la reunió del 17 de juny, la seva intenció d’efectuar dues puja-
des del tipus d’interès de referència abans del final de gener. El 
ritme de les pujades serà, però, més lent del que s’havia anunciat.

JAPÓ

Revisió a l’alça del PiB del 1T 2015. L’economia japonesa va 
créixer el 0,9% intertrimestral en el 1T 2015, clarament per 
damunt del 0,6% anunciat prèviament. La variació interanual 
va marcar una reculada de l’1,0% (enfront del –1,4% anterior). 
Gairebé tota la revisió, en termes absoluts, és deguda a la millo-
ra de la inversió en equipament, el creixement de la qual va 
passar del 0,4% al 2,7% intertrimestral. Tot i tractar-se d’una 
bona dada, el cicle d’existències desfavorable, la volatilitat del 
component inversor i, en especial, la feblesa del consum privat 
ens impedeixen que traslladem tota la pujada que correspon-
dria a la nostra previsió per al 2015, que passa del 0,8% a l’1,0%.

El consum privat continua sent una assignatura pendent. 
L’èxit de les polítiques expansives de Shinzo Abe, conegudes 
com Abenomics i iniciades al començament del 2013 per treure 
el Japó del cicle deflacionista i per aconseguir un major creixe-
ment, basat en el consum privat, encara no està assegurat. Les 
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mesures incloïen una expansió fiscal, una política monetària 
acomodatícia sense precedents i unes reformes estructurals 
procreixement que continuen sense concretar-se. Dos anys i 
mig després, el patró de creixement no ha canviat: les exporta-
cions i les importacions són els components que més han 
avançat (les primeres, afavorides per la depreciació del ien i per 
la recuperació de l’economia global, i les segones, pels esforços 
de reconstrucció després de Fukushima i per les compres ener-
gètiques) i el consum privat amb prou feines ha variat.

Els preus van pujar, al maig, una mica més del que s’esperava, 
malgrat el component energètic. L’IPC general va créixer el 
0,5% interanual i l’IPC sense aliments però amb energia (la 
referència del Banc del Japó) va pujar el 0,1% interanual, per 
damunt del 0,0% de l’abril. Així i tot, a curt termini, els preus 
energètics continuaran pressionant l’índex a la baixa.

EMERGENTS

la Xina evoluciona cap a un model de creixement més mode-
rat i més sostenible. El Fons Monetari Internacional (FMI), en 
l’informe sobre l’economia xinesa, constata que el país està 
immers en una transició, àrdua però necessària, cap a un model 
de creixement més sòlid i de més qualitat. La moderació de les 
taxes d’avanç es percep com un subproducte d’aquest canvi de 
model. La institució reconeix els esforços de l’Executiu en la 
moderació de vulnerabilitats com l’endeutament i el sector 
immobiliari, entre d’altres. Finalment, pel que fa a les reformes 
de gran importància necessàries, esmenta que són essencials 
una política de «més mercat» al sector financer i equilibrar el 
terreny de joc entre les empreses públiques i les privades.

El banc central xinès continua donant suport a l’economia. 
En aquest entorn de canvi de model i de taxes d’avanç més 
moderades, el banc central ha tornat a retallar el tipus d’interès 
(per quarta vegada des del novembre) en 25 p. b., fins al 4,85%. 
En la mateixa línia, també va reduir el coeficient de caixa.

l’Índia va créixer el 7,5% interanual en el 1T 2015. Malgrat 
que la dada és positiva, l’avanç del 4T 2014 va ser revisat sensi-
blement a la baixa (del 7,5% al 6,6%), la qual cosa matisa la 
bona dada del començament de l’any. En aquest context, i ate-
sa la moderació dels preus, el banc central de l’Índia va reduir 
de nou el tipus d’interès en 25 p. b., fins al 7,25%. Un cas dife-
rent és el del Brasil, on el banc central es va veure obligat a apu-
jar el tipus d’intervenció a causa de l’elevada inflació, tot plegat 
en un entorn de creixement negatiu.

incertesa política a Turquia. Les eleccions legislatives del 7 de 
juny es van saldar amb la victòria del Partit Islamista, liderat per 
Erdogan, que aquesta vegada no va obtenir la majoria absolu-
ta. En conseqüència, s’evitarà que prosperi la reforma constitu-
cional proposada, que hauria orientat Turquia cap a un presi-
dencialisme fort, però també es complica la governabilitat del 
país. La borsa i la lira van acollir els resultats amb fortes pèr-
dues. No obstant això, després de la sorpresa inicial, els mercats 
financers es van recuperar. La bona dada del PIB del 1T 2015, 
amb un creixement (del 2,3% interanual) superior a l’esperat, va 
contribuir, també, a aquest canvi.  
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Enguany molts països emergents s’enfronten a la difícil 
tasca d’equilibrar el seu quadre econòmic en un entorn 
poc favorable. En general, el creixement es desaccelera als 
principals països en vies de desenvolupament, i, a més a 
més, s’espera que les condicions financeres s’endureixin 
en els pròxims trimestres, quan la Reserva Federal comen-
ci a normalitzar la política monetària. En aquest context, la 
caiguda del preu del petroli i de moltes altres primeres 
matèries energètiques aplana el camí per a la reducció 
dels subsidis energètics. La concessió de subsidis ener-
gètics és una praxi generalitzada a les economies emer-
gents que exerceix una pressió important sobre les finan-
ces públiques, ja que el seu cost fiscal directe puja al 0,7% 
del PIB mundial i supera el 5% del PIB en alguns països. Tot 
seguit, n’analitzem la lògica i la importància des d’un punt 
de vista geogràfic.1

La implementació dels subsidis energètics se sol justificar 
amb dues raons. Primer, facilitar a la població més pobra 
l’accés a serveis bàsics com l’electricitat o la calefacció. 
Segon, donar suport a la indústria local, amb l’Estat sufra-
gant una part dels costos energètics. No és estrany, doncs, 
que sigui una pràctica habitual a les economies en vies de 
desenvolupament. No obstant això, malgrat que la moti-
vació inicial dels subsidis energètics pugui ser benin -
tencionada, són, en molts casos, font d’ineficiències i, 
paradoxalment, d’injustícia social. Des del punt de vista 
me  diambiental, en general, s’incentiva el consum de l’e -
nergia que produeix la indústria local, tot i que sigui alta-
ment contaminant. En l’àmbit social, en tractar-se, nor -
mal  ment, de subsidis sobre el preu d’un bé, que no es 
fo  calitzen en un grup social, són molt ineficients: s’incorre 
en un cost fiscal molt elevat en relació amb el benefici 
que acostuma a representar per a les persones que real-
ment els necessiten. De fet, en molts casos, no beneficien 
els consumidors més pobres i vulnerables. A tall d’exem -
ple, un estudi de les Nacions Unides sobre el subsidi de 
gas liquat de petroli a l’Índia (utilitzat, principalment, per 
cuinar i per escalfar les llars) va constatar que menys del 
25% es destina a les zones rurals, que concentren la major 
part de la població del país (el 70%) i el major nombre de 
pobres.2

La majoria de països emergents destinen molts recursos 
als subsidis energètics, malgrat ser poc efectius. De fet, el 
cost fiscal és especialment elevat si es té en compte el cost 
mediambiental que generen.3 Segons un estudi recent de 
l’FMI, si es retiressin els subsidis al preu de l’energia, l’es  tal-

FOCUS • Els subsidis energètics: a punt per a una rebaixa?
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 vi per a les arques públiques pujaria al 4% del PIB mundial. 
Per regions, l’Àsia emergent i la MENAP són dues de les 
zones on el benefici fiscal seria més important, al voltant 
del 10% del PIB.4

En els últims anys, els subsidis energètics s’han començat 
a retallar en algunes de les principals economies emer-
gents. El cas més notori és el de l’Índia, on, el 2013, es va 
iniciar un programa de reducció, lenta però progressiva, 
d’aquest tipus de prestacions. Amb posterioritat, altres 
grans economies com Indonèsia, Egipte i Malàisia han fet 
el mateix. Atès l’estalvi que pot comportar per a les arques 
públiques l’eliminació d’aquests subsidis, aquest canvi de 
tendència convida a l’optimisme. Ara el repte és invertir 
l’estalvi en recursos públics per protegir de forma més efi-
cient la població més necessitada, consolidar el canvi de 
política energètica quan el preu de l’energia es normalitzi 
i mantenir un quadre macroeconòmic més equilibrat.

1. Vegeu FMI (2015), «How Large are Global Energy Subsidies?», WP/15/105.
2. Vegeu Nacions Unides (2008), «Reforming Energy Subsidies. Opportuni-
ties to Contribute to the Climate Change Agenda».
3. Per exemple, la promoció de fonts d’energia altament contaminants 
repercuteix en una major despesa en sanitat a molts països emergents. 4. Formen la MENAP el Pròxim Orient, el nord d’Àfrica, Pakistan i Afga  nistan.
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La capacitat de creixement de la primera economia mun-
dial està, de nou, sota sospita. Aquesta vegada, les veus 
pessimistes es basen en la reculada del PIB en el 1T, que va 
assolir el 0,7% intertrimestral en termes anualitzats.1 Són 
fundats aquests temors?

Una part d’aquesta feblesa es pot atribuir a un hivern 
excepcionalment cru, com ho testifiquen les tempestes de 
neu que van assotar Boston. Així, el mal temps ha restat al 
voltant d’1,0 p. p. a l’avanç de l’output. La vaga portuària 
que va paralitzar l’activitat de la costa oest a la recta final 
del 1T és un altre element transitori que també va contri-
buir de manera negativa a l’avanç del PIB del 1T.

No obstant això, aquests càlculs situarien la taxa de creixe-
ment del PIB en el 0,6%, un percentatge encara molt 
modest. Què explica aquest desajustament? Un estudi 
recent de la Fed ha revelat que el Bureau of Economic 
Analysis (BEA), l’oficina estadística nord-americana que 
elabora les dades de la comptabilitat del país, en corregir 
els efectes estacionals de la sèrie, tendeix a subestimar de 
forma considerable el creixement del PIB del 1T de l’any i a 
sobreestimar el de la resta.

En concret, des del 1985, el BEA ha calculat, de mitjana, un 
avanç del PIB en el 1T de l’1,8%, enfront del 3,0% de la resta 
de trimestres. Aquest patró, que s’ha intensificat recen-
tment, no s’hauria d’observar, ja que la desestacionalitza-
ció de la sèrie hauria d’eliminar, precisament, les fluctua-
cions que es produeixen de manera sistemàtica en alguns 
trimestres. El motiu d’aquest error és que, en l’elaboració 
de la sèrie del PIB, el BEA desestacionalitza les sèries a un 
nivell molt desagregat, i el que sembla una estacionalitat 
poc significativa en una sèrie individual, en agregar les 
diferents sèries, queda clar que no ho és. De fet, si s’utilitza 
el mateix programa que la BEA fa servir per desestaciona-
litzar la sèrie final del PIB, es detecta un important patró 
estacional en la sèrie, com ja avançava de forma intuïtiva 
l’avanç mitjà per trimestres. Així, un cop corregit de mane-
ra adequada el factor estacional residual, l’avanç del PIB en 
el 1T se situaria en l’1,1%. Si, a més a més, tenim en compte 
l’efecte del mal temps i de la vaga, l’avanç de l’output hau-
ria estat del 2,35%, un registre més coherent amb els indi-
cadors d’activitat. Com ho il·lustra el tercer gràfic, el nivell 
assolit per l’índex ISM de manufactures és coherent his-
tòricament amb un creixement del PIB proper al 3%.

En definitiva, quan es tenen compte totes les peces, la valo-
ració del PIB del 1T és més positiva que el que suggereix la 
dada publicada pel BEA. De fet, un cop analitzats els fac-
tors que han frenat el PIB en el 1T, es conclou que és proba-
ble que el creixement s’acceleri de forma notable en el 2T.

FOCUS • El PIB dels EUA en el 1T: millor del que sembla
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ESTATS UNITS
2013 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 04/15 05/15 06/15

Activitat

PIB real 2,2 2,4 2,6 2,7 2,4 2,9 – ... –

Vendes al detall (sense cotxes ni benzina) 3,4 3,9 4,1 4,5 4,8 4,8 3,8 4,3 ...

Confiança del consumidor (valor) 73,2 86,9 83,4 90,9 92,7 101,3 94,3 94,6 101,4

Producció industrial 2,9 4,2 4,2 4,6 4,6 3,5 2,0 1,4 ...

Índex activitat manufacturera (ISM) (valor) 53,8 55,7 55,5 56,9 56,9 52,6 51,5 52,8 ...

Habitatges iniciats (milers) 928 1.001 984 1.029 1.055 978 1.165 1.036 ...

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

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

Taxa d’ocupació (% pobl. > 16 anys) 58,6 59,0 58,9 59,0 59,2 59,3 59,3 59,4 ...

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

Preus

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

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

Nota: 1. Saldo acumulat durant els 12 últims mesos.
Font: ”la Caixa” 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 2T 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 04/15 05/15

Activitat

PIB real 7,7 7,4 7,5 7,3 7,3 7,0 – ...

Vendes al detall 13,1 10,3 14,8 11,9 11,7 10,5 10,0 10,1

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

PMI manufactures (oficial) (valor) 50,8 50,7 50,7 51,3 50,4 49,9 50,1 50,2

Sector exterior

Balança comercial 1 (valor) 258 382 254 322 382 488 503 527

Exportacions 7,8 6,1 5,0 13,0 8,6 4,6 –6,4 –2,5

Importacions 7,3 0,5 1,3 1,1 –1,7 –17,6 –16,2 –17,6

Preus

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

Tipus d’interès de referència 2 (valor) 6,00 5,60 6,00 6,00 5,60 5,35 5,35 5,10

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

Notes: 1. Saldo acumulat durant els 12 últims mesos. Milers de milions de dòlars.  2. Final del període.
Font: ”la Caixa” 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 2T 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 04/15 05/15

Activitat

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

Confiança del consumidor (valor) 43,6 39,3 38,9 40,5 38,9 40,7 41,5 41,4

Producció industrial –0,6 2,1 2,7 –0,3 –1,4 –2,2 0,1 –2,4

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

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

Balança comercial 1 (% PIB) –2,4 –2,6 –2,9 –2,9 –2,6 –1,8 –1,7 –1,5

Preus

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

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

Nota: 1. Saldo acumulat durant els 12 últims mesos.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de les dades del Departament de Comunicacions, Banc del Japó i Thomson Reuters Datastream.
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CONJUNTURA • Continua la 
recuperació a la zona de l’euro, 
però s’agreuja la crisi grega

la situació macroeconòmica millora a tots els països de la 
zona de l’euro, llevat de Grècia. La recuperació econòmica s’ha 
consolidat en els sis primers mesos de l’any al conjunt de la zona 
de l’euro, amb el suport, sobretot, de l’embranzida de la deman-
da interna, que té vents de cua favorables: el baix preu del petro-
li, la depreciació de l’euro i la millora de les condicions de finança-
ment. Tot plegat ha propiciat l’enfortiment de les perspectives 
econòmiques a curt termini. No obstant això, Grècia és l’excepció 
a aquesta millora generalitzada. El nou episodi d’incertesa  polí-
tica s’ha traduït en un sever deteriorament de les condicions 
macroeconòmiques i financeres del país. De tota manera, a 
diferència del que va succeir el 2012, el contagi a la resta de la 
zona de l’euro i, en especial, als països de la perifèria és molt limi-
tat. Els factors que exerceixen de tallafocs són múltiples: el 
compromís del Banc Central Europeu (BCE) amb la defensa de 
l’euro és ara molt més creïble que el 2012, com també ho és el 
dels principals països de la zona de l’euro per continuar cons-
truint un marc institucional més robust a nivell europeu. També 
ajuden la menor exposició de la banca europea als actius finan-
cers grecs i la millora del quadre macroeconòmic dels països de 
la perifèria, pels esforços dels últims anys en la reducció del 
dèficit públic i per la implementació de reformes estructurals 
que n’han reforçat la capacitat de creixement a llarg termini.

la tragèdia grega continua. El 30 de juny, va finalitzar el segon 
programa de rescat sense que s’assolís un acord entre Grècia i 
les institucions per ampliar de forma temporal el programa en 
vigor. En aquest context, el Govern grec va decidir in extremis 
convocar un referèndum perquè la població decidís si accepta-
va o no les condicions per ampliar el programa. Per tant, el pro-
grama va finalitzar sense que es fes efectiu l’últim desemborsa-
ment que encara estava pendent, la qual cosa va deixar les 
finances públiques gregues en una situació límit i va provocar 
que el Govern no efectués el pagament del deute que tenia 
pendent amb el Fons Monetari Internacional (FMI). A més a 
més, les dificultats de liquiditat del sistema bancari grec van 
obligar l’executiu d’Alexis Tsipras a implementar mesures de 
control de capitals. Tot plegat dibuixa un escenari ple 
d’interrogants. Ara com ara, el repunt de la incertesa té conse-
qüències nefastes a nivell macroeconòmic. Les perspectives de 
creixement s’han enfonsat, i Grècia s’enfronta, de nou, a un 
futur immediat de profunda recessió.

Els presidents de la Comissió Europea, de l’Eurogrup, del 
Consell Europeu, del BCE i del Parlament Europeu han pro-
posat un full de ruta per aprofundir en la construcció de la 
unió econòmica i monetària (UEM). La crisi grega ha posat 
en relleu, una vegada més, la necessitat urgent de completar 
l’entramat institucional de la UEM. L’informe planteja, en la 
primera fase, prevista entre el juliol del 2015 i el juny del 2017, 
dur a terme les accions que no requereixen un canvi dels trac-
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tats europeus. En aquesta primera fase, l’objectiu seria avançar 
en aspectes que permetin una major integració econòmica i 
financera. Per exemple, es planteja completar la unió bancària 
amb un fons de garantia de dipòsits comú i un fons de resolu-
ció únic i engegar la unió del mercat de capitals. En la segona 
etapa, a partir del juliol del 2017, es completaria l’estructura 
institucional de la UEM per aconseguir una convergència real 
duradora. Per aconseguir-ho, es pretén establir institucions 
que permetin afrontar xocs macroeconòmics amb més garan-
ties. En finalitzar el procés, s’assoliria una UEM amb un siste-
ma d’institucions comunes, que prendrien decisions de ma -
nera col·lectiva en assumptes de política econòmica i 
pressupostària.

la composició del PiB del 1T mostra que la recuperació va 
guanyant solidesa. El creixement de la zona de l’euro va aug-
mentar fins al 0,4% intertrimestral en el 1T (1,0% interanual), 
amb el suport, sobretot, de la contribució de la demanda inter-
na (0,6 p. p.). L’augment del consum públic (1,1%) i privat (1,7%) 
i de la inversió (0,8%) mostra que la demanda interna és el prin-
cipal puntal de la recuperació. El sector exterior va contribuir 
ne  gativament (–0,2 p. p.), a causa d’un increment de les expor-
tacions menor que el de les importacions, malgrat que, afavorit 
per la depreciació de l’euro, hauria de millorar la contribució al 
llarg del 2015 i del 2016.

la recuperació econòmica s’estén a gairebé tota la zona de 
l’euro. La millora de l’índex d’activitat PMI compost es va accele-
rar i va assolir, al juny, el nivell més alt en quatre anys, de manera 
que va tancar un 2T més expansiu que el 1T. La consolidació de 
la recuperació és, a més a més, més generalitzada per sectors i 
per països. Així, es van registrar pujades en les manufactures i, 
en especial, en els serveis, que van tenir el suport de la fortalesa 
de la demanda interna. Per països, destaca l’acceleració de 
l’activitat a França, on es va registrar l’expansió de l’índex PMI 
compost més important des del 3T 2011, la qual cosa augura un 
bon ritme de creixement del PIB en el 2T. L’índex d’activitat a 
Alemanya, tot i ser superior al de França, va ser inferior en el 2T 
en relació amb el trimestre anterior. A la resta de la zona de 
l’euro, el ritme d’avanç va ser més intens que als dos països del 
centre i es va registrar l’índex més alt en vuit anys.

l’evolució positiva del mercat laboral a la zona de l’euro con-
tinua, tot i que és dispar entre països. El creixement de 
l’ocupació a la zona de l’euro va ser del 0,8% interanual en el 2T, 
i les expectatives de creació d’ocupació fan pensar que la millora 
s’estendrà al pròxim trimestre, en especial al sector serveis. Mal-
grat que parteixen de nivells diferents, la millora de la creació 
d’ocupació va ser molt intensa a Espanya (2,9%) i més modesta 
a Itàlia (0,3%) i a França (0,0%). Justament, el Govern francès ha 
aprovat una reforma del mercat laboral per a les pimes dins 
l’anomenada «Llei Macron» per incentivar la contractació de tre-
balladors. La reforma redueix la indemnització per acomiada-
ment improcedent a les pimes (tant per a les empreses amb 
menys de 20 treballadors com per a les empreses amb més de 
20 i menys de 299). La reforma ataca així, tímidament, el proble-
ma de la dualitat del mercat de treball, reduint lleugerament les 
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indemnitzacions d’acomiadament i fa més predictible el total 
final de la indemnització. Així mateix, la reforma retarda les 
obligacions reguladores que han de complir les empreses, deri-
vades de l’augment de la seva dimensió, de manera que 
s’eliminen els obstacles per augmentar les plantilles.

la inflació es continua recuperant malgrat una lleugera recu-
lada al juny. La variació interanual de l’índex de preus de consum 
harmonitzat (IPCH) de la zona de l’euro es va situar en el 0,2% al 
juny, una dècima per sota del nivell del mes anterior, en part a 
causa del descens del component energètic. Malgrat aquesta 
davallada, esperem que la inflació continuï creixent a la zona de 
l’euro en els pròxims mesos i se situï per damunt de l’1,5% al final 
d’enguany. La pujada del preu del petroli, l’encariment de les 
importacions per la depreciació de l’euro i la consolidació de la 
demanda interna haurien d’afavorir que es compleixi aquesta 
previsió. Per països, va sorprendre la reculada de la inflació ale-
manya (del 0,7% al 0,1%), a conseqüència, però, de factors tem-
porals, com l’augment dels preus de l’oci i del turisme al maig. No 
esperem que aquesta reculada tingui recorregut, atesa la bona 
marxa de l’economia alemanya i, en especial, del seu mercat de 
treball, amb forts increments salarials previstos per al 2015.

El sector exterior guanya impuls. La depreciació de l’euro aju-
da el sector exportador de la zona de l’euro. Una mostra del seu 
dinamisme és l’increment del 6,8% interanual a l’abril de les 
exportacions de béns de la zona de l’euro a la resta del món, 
que continua les millores registrades en els mesos anteriors. Per 
la seva banda, les importacions van augmentar menys (2,5% 
interanual), a causa, en part, de la menor factura energètica. 
Així, el saldo de la balança comercial entre el gener i l’abril es va 
situar el 69% per damunt del registre assolit un any abans. Pre-
veiem que la moderació dels preus energètics i el manteniment 
de la tendència depreciadora de l’euro, en particular quan 
comencin a pujar els tipus d’interès de la Reserva Federal, conti-
 nuaran donant suport al sector exportador.

la millora econòmica arriba a les empreses, malgrat que no 
a totes per igual. Durant l’octubre del 2014 i el març del 2015, 
segons l’enquesta sobre l’accés al finançament de les empreses 
de la zona de l’euro (SAFE, per les sigles en anglès), el percentatge 
net d’empreses que va experimentar un augment dels beneficis 
va ser del 15% per a les empreses grans i del 6% per a les mit -
janes, mentre que les petites empreses i les microempreses enca-
ra van patir una reducció dels beneficis (del 5% i del 21%, respec-
tivament). L’augment de la facturació empresarial, l’es  ta  bilització 
dels costos laborals i la reducció d’altres costos em  presarials (per 
exemple, els financers) expliquen aquests resultats. Així mateix, 
va millorar la disponibilitat de finançament extern de les empre-
ses, en particular entre les grans, un major per centatge de les 
quals va experimentar augments nets en la disponibilitat de 
finançament (tant de crèdits com de descoberts bancaris), tot i 
que les petites i mitjanes també van percebre millores. Les majors 
facilitats de crèdit per a les empreses mostren com la recuperació 
es trasllada a l’economia real. Per països, cal destacar l’augment 
del percentatge net d’empreses que assenyalen un increment de 
la disponibilitat de crèdit empresarial a Alemanya (14%) i, sobre-
tot, a Espanya (30%, enfront de l’11% del semestre anterior). 
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FOCUS • Europa emergent: la bonança de la zona de l’euro permetrà 
superar l’escull rus

Si es compleixen les previsions, el 2015 i el 2016 seran 
dos anys de clara expansió econòmica a l’Europa emer-
gent: en la mitjana del període 2015-2016, Polònia, 
Romania i Eslovàquia creixeran més del 3%, la República 
Txeca ho farà una mica per sota d’aquest llindar, i només 
quedaran endarrerits Hongria (amb un creixement pre-
vist del 2,5%) i Bulgària (de l’1,4%), dues economies llas-
tades per un entorn de negocis poc propici. Són xifres 
elevades i que susciten preguntes sobre les dinàmiques 
que les sustenten.

Més enllà d’alguns aspectes idiosincràtics locals, el dina-
misme esperat a l’Europa emergent és resultat de la con-
fluència de tres elements: la recuperació del creixement 
a la zona de l’euro, el suport temporal que proporcionarà 
l’abaratiment del petroli i el manteniment d’unes bones 
condicions de finançament. En relació amb el primer 
d’aquests factors, l’anàlisi dels fluxos comercials de l’Eu -
ro  pa emergent dóna informació precisa sobre el funcio-
nament econòmic de la regió. Tal com s’aprecia al gràfic, 
el gros dels intercanvis comercials de l’Europa emergent 
es concentra als països centrals de la zona de l’euro, men-
tre que els fluxos interregionals, tot i ser importants, 
tenen un volum menor. En canvi, la intensitat dels fluxos 
comercials entre la regió i Rússia és clarament inferior. 
Sobre la base d’aquesta radiografia del canal comercial, 
s’entén bé per què, en uns anys en què coexistiran dos 
bons exercicis de creixement a la zona de l’euro (amb un 
creixement mitjà de l’1,7%) i una recessió apreciable a 
Rússia (–3,3% el 2015 i –0,8% el 2016), el primer factor 
pesarà molt més que el segon. Les dificultats de Rússia 
només serien autènticament disruptives per a l’Europa 
emergent si afectessin les seves exportacions de prime-
res matèries i de béns intermedis, ja que les dues catego-
ries de béns són inputs claus per a la regió. Ara bé, si, a 
causa de circumstàncies adverses, la zona de l’euro no 
complís les previsions, la regió difícilment defugiria la 
possibilitat d’orientar-se cap a la zona del creixement 
mediocre.

La importància del segon dels factors, el suport al creixe-
ment que comporta la disminució del preu del petroli, 
deriva del fet que tots els països de l’Europa emergent són 
importadors nets de petroli.1 En això, l’Europa emergent 
no es diferencia gaire dels seus socis de la Unió Europea 
(UE). En canvi, un altre factor que opera a Europa, el tipus 
de canvi, sí és un aspecte diferenciador. Habitualment, 
s’esmenta que un factor de suport al creixement a la zona 
de l’euro és la depreciació de l’euro, que permet guanyar 

competitivitat-preu als exportadors de la moneda única. 
En el cas de l’Europa emergent, aquest factor té menys 
pes, ja que, en l’últim any, les monedes de la zona s’han 
mantingut gairebé sense canvis en relació amb l’euro, la 
divisa central per als intercanvis comercials.

Finalment, el tercer desenvolupament que s’espera que 
doni suport a l’expansió econòmica és el finançament 
bancari internacional. El pes de la banca estrangera i, en 
particular, de la banca de la UE és molt elevat als països 
de l’Europa emergent. Segons les dades de l’OCDE, el 
2012, la quota de la banca estrangera (de la UE) en el total 
d’actius anava del 54% d’Hongria al 96% d’Eslovàquia (a 
la UE, la quota mitjana de la banca estrangera era del 
17%). Aquesta elevada proporció ha estat un factor de 
risc en altres ocasions, perquè la capacitat creditícia de 
les filials centreeuropees depenia, en gran part, de la 
salut de les seves matrius. No obstant això, el context fi -
nancer és ara més benigne, en part per les mesures que 
du a terme el Banc Central Europeu i en part per la millora 
de la solvència i de la liquiditat de les entitats. Aquesta 
circumstància permetrà al sector bancari donar suport a 
l’expansió de l’Europa emergent a curt i mitjà termini.

En definitiva, més enllà dels factors interns idiosincràtics 
de cada país, els condicionants externs propiciaran que 
l’Europa emergent transiti per una etapa de notable crei-
xement en els pròxims anys. Els països de la moneda única 
proporcionaran demanda exterior i finançament a les eco-
nomies centreeuropees, dos elements que, tradicional-
ment, han tingut un fort impacte a la regió.

Relacions comercials entre l’Europa central, *
els països core de la zona de l’euro ** i Rússia
Suma d’exportacions i importacions (% PIB) ***

Notes: * Europa central: Polònia, la República Txeca, Hongria, Romania, Bulgària i Eslovàquia.
** Països core de la zona de l’euro: Alemanya, França i Itàlia.      
*** Per exemple, la fletxa taronja entre l’Europa central i Rússia mostra la suma d’exportacions  
i importacions russes en percentatge del PIB de Rússia, i així successivament.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de l’FMI (DOTS).     

Europa
central

Països core
de la zona 
de l’euro

Rússia

38
,4

%

5,
3%

2,9%

5,2%

19,1%

7,2%

1,4%
10,4%

1. Les importacions netes de combustibles van del 6,2% del PIB en el cas 
d’Hongria a l’1,4% en el de Romania, segons les dades d’Eurostat.
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Perquè una unió monetària sigui sostenible, la convergèn-
cia econòmica entre els països que la integren és fonamen-
 tal. Per aquest motiu, és convenient analitzar fins a quin 
punt s’ha produït una convergència real entre els paï  sos 
de la zona de l’euro en les últimes dècades i com es pot 
acon  seguir que sigui més profunda.

Des de la instauració dels criteris de Maastricht, el 1992, els 
països de la zona de l’euro van experimentar una certa 
convergència: la diferència entre el PIB per capita (en pari-
tat de poder de compra) dels països del nucli i de la perifè-
ria es va reduir (vegeu el primer gràfic). El procés va ser 
més intens en alguns països, com Espanya, on el PIB per 
capita va passar del 81,0% del PIB per capita mitjà de la 
zona de l’euro el 1993 al 95,3% el 2007.

No obstant això, aquesta convergència, que mai es va aca-
bar de consolidar, es va començar a desfer a partir de la 
crisi financera global del 2008. La diferència entre el PIB 
per capita del nucli i de la perifèria es va incrementar des 
dels 11 p. p. del 2007 fins als 21 p. p. del 2013, ja que la 
recessió econòmica va ser més intensa i duradora a la peri-
fèria. Des de l’any passat, però, tot indica que aquesta 
divergència entre economies comença a remetre, en par-
ticular en països com Espanya, que, en l’actualitat, recupe-
ra una part del terreny perdut durant la crisi i on el PIB per 
capita es podria situar en el 91,3% del PIB per capita mitjà 
de la zona de l’euro el 2016. El cas d’Itàlia, que se situa a 
l’altre costat de l’espectre, és especialment crític, ja que va 
patir un empobriment relatiu abans i durant la crisi: d’un 
PIB per capita el 8% superior a la mitjana de la zona de 
l’euro el 1993 va passar a un PIB per capita el 2,6% inferior 
el 2007. La xifra va continuar baixant durant la crisi i, el 
2014, ja era el 8,6% inferior a la mitjana europea.

Entre el 1990 i el 2007, es va assolir una relativa conver-
gència entre les economies de la zona de l’euro, gràcies a 
una major contribució al creixement del factor treball als 
països de la perifèria, tant en termes de la quantitat 
d’ocupació (per exemple, per l’increment de la participa-
ció laboral femenina) com de la qualitat (per exemple, per 
l’augment del nivell educatiu dels treballadors). D’altra 
banda, la contribució del factor capital no relacionat amb 
les tecnologies de la informació també va ser superior a la 
perifèria, la qual cosa va contribuir, així mateix, al catch-
up d’aquests països.1 No obstant això, la productivitat 
total dels factors (PTF), que mesura l’eficiència amb què 
una economia utilitza els factors productius, no va afavo-
rir el procés de convergència, sinó tot el contrari: entre el 
1990 i el 2007, la PTF va empitjorar a la perifèria i va aug-

FOCUS • Zona de l’euro: sense convergència no hi ha unió
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1. La contribució al creixement de la inversió en capital de les tecnologies 
de la informació ha estat baixa tant als països del centre com als de la 
perifèria de la zona de l’euro, la qual cosa explica una part del menor crei-
xement de la regió en comparació amb els EUA.

mentar al nucli, una divergència que es va intensificar 
amb la crisi.

En definitiva, la convergència que s’ha produït entre els 
països de la perifèria i els del nucli en les últimes dècades 
ha estat molt limitada i, a més a més, ha tingut lloc gràcies 
a un major creixement dels factors treball i capital a la peri-
fèria, de manera que el recorregut a llarg termini és limitat. 
Al capdavall, per assolir una convergència duradora entre 
països, la productivitat ha d’augmentar més a la perifèria 
que al nucli. Traduït en accions concretes, els països enda-
rrerits han de millorar l’eficiència de les economies adop-
tant les institucions, les tecnologies i els mètodes de pro-
ducció dels avançats i han de treure més profit de les 
economies d’escala que aporta el mercat únic. La produc-
tivitat total dels factors és l’element clau que determina el 
creixement a llarg termini. Només un augment d’aquesta 
productivitat a la perifèria propiciarà que la convergència 
entre països s’intensifiqui i sigui duradora a llarg termini. 
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Indicadors d’activitat i ocupació
Valors, llevat que s’indiqui el contrari

2013 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 04/15 05/15 06/15

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

Producció industrial (variació interanual) –0,7 0,8 1,0 0,6 0,3 1,5 0,8 ... ...

Confiança del consumidor –18,7 –10,1 –7,9 –10,0 –11,3 –6,3 –4,6 –5,6 –5,6

Sentiment econòmic 93,8 101,6 102,5 101,2 100,8 102,6 103,8 103,8 103,5

PMI manufactures 49,6 51,8 52,5 50,9 50,5 51,4 52,0 52,2 52,5

PMI serveis 49,3 52,5 53,0 53,2 51,7 53,5 54,1 53,8 54,4

Mercat de treball

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

Taxa d’atur: zona de l’euro (% pobl. activa) 12,0 11,6 11,6 11,5 11,4 11,2 11,1 11,1 ...

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

França (% pobl. activa) 10,3 10,2 10,1 10,3 10,4 10,3 10,2 10,3 ...

Itàlia (% pobl. activa) 12,2 12,7 12,5 12,7 12,7 12,4 12,4 12,4 ...

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

Font: ”la Caixa” 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 2T 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 04/15 05/15

Saldo corrent: zona de l’euro1 1,9 2,2 1,8 2,1 2,2 2,4 2,5 ...

Alemanya 6,5 7,6 6,8 7,4 7,6 7,9 7,9 ...

França –1,4 –1,0 –1,6 –1,3 –1,0 –0,8 –0,8 ...

Itàlia 0,9 1,9 1,3 1,6 1,9 2,3 2,4 ...

Espanya 1,4 0,8 0,8 0,7 0,8 1,0 1,0 ...

Tipus de canvi efectiu nominal 2 (valor) 101,7 102,3 103,9 101,7 99,6 93,7 90,4 92,2

Notes: 1. Canvi de metodologia a partir de 2014.  2. Ponderat pel flux de comerç exterior. Valors superiors signifiquen apreciació de la moneda.
Font: ”la Caixa” 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 2T 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 04/15 05/15

Finançament del sector privat

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

Crèdit a les llars 1, 2 0,3 0,5 0,5 0,5 0,7 1,0 1,3 1,4

Tipus d’interès de crèdit a les societats   
no financeres 3 (%) 2,2 2,0 2,1 1,9 1,8 1,7 1,7 ...

Tipus d’interès dels préstecs a les llars
per a l’adquisició d’habitatge 4 (%) 2,8 2,6 2,7 2,6 2,4 2,2 2,0 ...

Dipòsits

Dipòsits a la vista 7,9 6,0 5,2 5,9 7,2 9,7 10,9 11,8

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

Instruments negociables –14,8 –7,2 –11,6 –5,8 1,3 3,9 11,9 5,0

Tipus d’interès dels dipòsits fins a 1 any  
de les llars (%) 2,0 1,3 1,4 1,3 1,1 1,0 0,9 ...

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: ”la Caixa” Research, a partir de les dades del Banc Central Europeu.

PRINCIPALS INDICADORS
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CONJUNTURA • La recuperació 
econòmica continua a bon ritme

El dinamisme de l’economia espanyola es consolida, però 
podria perdre impuls en el segon semestre. Després de 
l’intens avanç del PIB registrat en el 1T, els indicadors d’activitat 
dels últims mesos assenyalen que el creixement del PIB va 
mantenir un bon to en el 2T. Això ens empeny a revisar a l’alça 
la previsió de creixement del PIB per al conjunt de l’any 2015 en 
tres dècimes, fins al 3,1%. A partir del 3T, mantenim un perfil de 
lleugera desacceleració del creixement, per l’esgotament pro-
gressiu dels factors de suport temporal dels quals s’està benefi-
ciant l’economia espanyola, com la baixada del preu del petroli 
i la depreciació de l’euro. Aquesta pauta de desacceleració gra-
dual del ritme de creixement del PIB continuarà el 2016, quan 
preveiem un creixement del 2,6%.

l’FMi millora les perspectives de creixement d’Espanya. Al 
juny,  el Fons Monetari Internacional (FMI) va augmentar de for-
ma notable la previsió de creixement per a l’economia espanyo-
la en relació amb els càlculs de fa només un parell de mesos. En 
con  cret, la va apujar sis dècimes per al 2015, fins al 3,1%, i cinc 
dè  cimes per al 2016, fins al 2,5%. La institució, a l’informe de 
con  clusions després de la visita anual al país, recomana mante-
nir l’agenda reformista per apuntalar la capacitat de creixement 
a mitjà i llarg termini. Pel que fa al mercat de treball, insisteix en 
la necessitat de reduir la dualitat laboral i d’impulsar la creació 
d’ocupació, vinculant, per exemple, els increments salarials a 
les condicions específiques de l’empresa. Demana, també, 
l’adopció de mesures per fomentar el creixement de les pimes, 
com accelerar la implementació del mercat únic, eliminar les 
re  gulacions que limiten el creixement de la dimensió empresa-
rial i fomentar les fonts de finançament alternatives. Quant als 
ajustos macroeconòmics encara pendents d’ultimar, l’FMI 
demana no desistir en els esforços de consolidació fiscal, refor-
çar la solvència del sector bancari i reduir l’endeutament privat.

la inversió empresarial i el consum privat es perfilen com els 
motors de creixement del 2T. Pel que fa als indicadors d’oferta, 
tant l’índex PMI de manufactures com el de serveis continuen 
en nivells compatibles amb una lleugera acceleració del ritme 
d’avanç de la inversió en béns d’equipament en el 2T. Així, 
l’índex PMI de manufactures va pujar fins als 55,8 punts al 
maig, impulsat per l’augment de les noves comandes domèsti-
ques i externes, en especial les provinents de la zona de l’euro. 
El PMI del sector serveis va corregir una part de la intensa puja-
da del mes anterior, però es va mantenir en cotes molt eleva-
des (58,4 punts). Altres indicadors van oferir, també, bones 
notícies per a la inversió. Destaca positivament la bona marxa 
de la producció industrial, amb un creixement mitjà dels tres 
últims mesos del 2,3% interanual, per damunt del registrat en 
l’etapa anterior a la crisi, entre el 2000 i el 2007, de l’1,6% inter-
anual de mitjana. Pel costat de la demanda, el sòlid avanç de 
les vendes al detall, amb un creixement mitjà dels tres últims 
mesos del 3,3% (enfront del 2,8% registrat entre el 2000 i el 
2007), suggereix que la despesa de les famílies va créixer amb 
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força en el 2T, un creixement que, en gran part, es basa en la 
crea  ció d’ocupació.

El mercat laboral evoluciona de forma favorable. Al maig, el 
nombre d’afiliats a la Seguretat Social va augmentar en 57.721 
persones (en termes desestacionalitzats), xifra que va accelerar 
la taxa de variació interanual fins al 3,6%. El creixement de 
l’afiliació és generalitzat a tots els sectors d’activitat, la qual cosa 
fa pensar que no es tracta d’un fenomen passatger. Les expec-
tatives de creació d’ocupació de la Comissió Europea eviden-
cien, també, que el mercat laboral no abandonarà la tendència 
de recuperació, tot i que, probablement, es redueixi una mica 
l’intens augment de l’ocupació registrat en la primera meitat de 
l’any. En concret, aquest índex, que captura la voluntat dels 
empresaris de contractar en els tres pròxims mesos, va ser una 
mica inferior en el 2T respecte del 1T, en especial a la indústria.

les rendes salarials de les llars es recuperen. La renda bruta 
disponible de les llars va créixer el 2,5% interanual en el 1T (l’1,4% 
en el 4T), impulsada per l’augment de la remuneració total dels 
assalariats, situació que, al seu torn, s’explica pel bon ritme de 
creació d’ocupació i per l’increment de la remuneració per assala-
riat. En concret, els costos salarials per hora van pujar el 0,8% in -
tertrimestral en el 1T 2015 (el 0,1% en el 4T), un repunt propiciat, 
en gran part, per l’impacte en aquest trimestre de la devolució 
als empleats públics del 25% de la paga extra del 2012. De tota 
manera, de cara als pròxims mesos, els salaris podrien experi-
mentar augments una mica superiors als registrats en els tres úl -
tims anys. Així, al maig, els salaris pactats en conveni van pujar el 
0,7% (el 0,6% en el 1T). A més a més, l’acord salarial signat aquest 
mes entre la patronal i els sindicats estableix recomanacions 
d’increments salarials fins a l’1,0% el 2015 i l’1,5% el 2016. El pac-
te estableix, també, una clàusula de garantia que s’aplicarà al 
final del 2016 si, en el conjunt del 2015 i del 2016, la inflació su -
pera l’increment pactat, és a dir, més del 2,5%. Es constata, per 
tant, un cert canvi de tendència en l’evolució dels salaris, que 
hauria de continuar sent molt moderada per no fer perillar els 
guanys de competitivitat assolits en els últims anys.

la inflació torna al terreny positiu. La millora de la demanda 
interna es trasllada, a poc a poc i com estava previst, a incre-
ments dels preus. En concret, l’IPC va registrar una variació del 
0,1% interanual al juny, que representa un augment de tres 
dècimes en relació amb la taxa del mes anterior. Així mateix, 
destaca la pujada de la inflació subjacent, més estretament vin-
culada al comportament del consum, que al maig va augmen-
tar en dues dècimes, fins al 0,5% interanual.

El mercat immobiliari mostra signes de recuperació, sobretot 
en l’àmbit de la demanda: la compravenda d’habitatges va 
avançar, a l’abril, el 9,8% interanual (segons l’acumulat de 12 
mesos). Aquest avanç es basa en la millora del mercat laboral i de 
les condicions financeres, que facilita el creixement de la nova 
concessió de crèdit a les llars per a la compra d’habitatge (entre el 
gener i l’abril, el nombre de crèdits concedits va augmentar el 
15,2% en relació amb els mateixos quatre mesos de l’any ante-
rior). Mentre la demanda guanya tracció, l’activitat a la construc-
ció es manté més ressagada, a causa de l’elevat nivell d’estoc 
d’habitatges buits per vendre. D’altra banda, sembla que la cai-

-0,5 

0,0 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

2,5 

3,0 

3,5 

4,0 

05/14 07/14 09/14 11/14 01/15 03/15 05/15 

Afiliats a la Seguretat Social
Contribució dels sectors a la variació interanual (p. p.)

Agricultura Indústria Construcció

Admin. pública Educació Act. sanitàries

Act. turístiques  Altres serveis Total afiliats *

Nota: * Variació interanual. 
Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

-5 

-4 

-3 

-2 

-1 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

1T 2009 1T 2010 1T 2011 1T 2012 1T 2013 1T 2014 1T 2015 

Costos salarials per hora * 
Variació (%) 

Intertrimestral Interanual 

Nota: * Dades corregides d’efectes estacionals i de calendari.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de l’INE.

-1,5 

-1,0 

-0,5 

0,0 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

2,5 

3,0 

01/13 05/13 09/13 01/14 05/14 09/14 01/15 05/15 

IPC 
Contribució al creixement interanual (p. p.) 

Subjacent Energia i aliments no elaborats IPC general * 

Nota: * Variació interanual.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de l’INE.



26  ecoNomia espaNyola

juliol-agost 2015 www.lacaixaresearch.com www.lacaixaresearch.com

07

guda de preus de l’habitatge ha tocat fons. Així, el preu de taxa-
ció es va contreure el 0,4% intertrimestral en el 1T (el –0,1% inter-
 anual). Tot i que la dada és poc esperançadora, dos factors 
palesen que l’ajust de preus ha arribat gairebé al final. Primer, la 
contracció del 1T va compensar el sorprenent creixement regis-
trat en el 4T 2014 (del 0,5% intertrimestral). Segon, les ràtios 
d’esforç de les llars per accedir a la compra d’un habitatge se 
situen ja en cotes sostenibles. Per tant, és poc probable que el 
preu de l’habitatge pateixi fortes caigudes en els pròxims mesos.

El superàvit per compte corrent continua creixent i se situa en 
l’1,0% del PiB a l’abril. Pel que fa als béns, les exportacions van 
créixer un robust 7,4% interanual en l’acumulat del febrer a 
l’abril, afavorides per la demanda procedent de la zona de l’euro 
i de la resta de la Unió Europea. Les importacions van avançar el 
5,7% interanual, però la xifra hauria estat molt superior si el 
preu del cru no s’hagués enfonsat, la qual cosa comporta un 
im  portant estalvi en la factura importadora. El component dels 
serveis continua sent de gran suport per a la balança comercial, 
gràcies a l’excel·lent comportament del turisme. Així, Espanya 
va rebre 6,5 milions de turistes estrangers al maig, xifra que re -
presenta un augment del 6,8% en relació amb el mateix perío-
de de l’any passat. El 2015, s’espera batre una nova marca anual, 
per damunt dels 65 milions del 2014. Aquestes bones dades, i 
les perspectives que aquesta tendència es consolidi en el que 
falta per acabar l’any, ens empenyen a millorar la previsió del 
saldo corrent fins a l’1,5% del PIB. El 2016, preveiem que el sal-
do corrent baixarà fins a l’1,2% del PIB, ja que es desfarà 
l’impacte positiu de la caiguda del preu del petroli, la qual cosa 
encarirà de nou les importacions.

la concessió de crèdit a l’economia real augmenta de forma 
considerable. Les xifres de nova concessió de crèdit mostren 
una clara tendència ascendent, sobretot pel que fa al crèdit a 
les pimes. A més a més, segons les estimacions del Banc d’Es -
panya, la probabilitat de les empreses d’obtenir crèdit s’ha 
incrementat en els dos últims anys. Així mateix, s’observa que 
aquesta probabilitat és significativament més elevada entre les 
empreses que tenen una millor situació financera, la qual cosa 
era menys evident uns anys enrere. També s’adverteix una dis-
minució constant de la taxa de morositat del sistema bancari, 
que es va situar en el 12,0% a l’abril, una dècima per sota del 
mes anterior, gràcies, en bona part, a l’important descens del 
crèdit dubtós (el –15,8% interanual). Preveiem que el saldo de 
crèdit dubtós continuarà disminuint en els pròxims mesos, la 
qual cosa, combinada amb una caiguda moderada del saldo viu 
de crèdit, ajudarà a reduir encara més la taxa de morositat. A 
més de la millora dels indicadors del sector bancari, aquest mes 
hi ha hagut també avanços en la construcció dels pilars que 
l’han de sustentar. En concret, s’ha aprovat la Llei 11/2015 de 
re  cuperació i resolució d’entitats de crèdit i empreses de serveis 
d’inversió, que estableix les responsabilitats, els instruments i 
els poders que permeten que les autoritats espanyoles puguin 
resoldre situacions de bancs en dificultats de capital d’una ma -
ne  ra ordenada, mitjançant la protecció de les funcions crítiques. 
En concret, el Banc d’Espanya serà responsable del desenvolu-
pament del pla de resolució i el FROB, com a organisme inde -
pen  dent, s’encarregarà de la fase d’execució d’aquest pla.
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L’elevat grau de dualitat laboral ha estat un dels principals 
llastos del mercat de treball a Espanya.1 La taxa de tempo-
ralitat entre el 2000 i el 2007 va ser, de mitjana, del 32,5%, 
una xifra que es va mantenir lluny del 15% registrat a la 
zona de l’euro. Durant la recessió, la destrucció d’ocupació 
a Espanya va ser especialment intensa entre els ocupats 
amb contractes temporals, de manera que, tot i mantenir-
se clarament per damunt dels registres europeus, la taxa 
de temporalitat va baixar de forma important. Ara que la 
contractació comença a augmentar, és un bon moment 
per valorar si aquest canvi de tendència es consolida.

Amb aquest propòsit, analitzem l’evolució del pes dels 
contractes indefinits entre els ocupats que fa menys d’un 
any que treballen en una empresa. Com ho il·lustra el se -
gon gràfic, s’observa, en general, una lleugera tendència a 
l’alça. Destaca el fet que l’augment del pes dels nous con-
tractes indefinits sobre el total de nous contractes sigui 
su  perior als sectors que han evolucionat millor en els úl -
tims anys. Això permet que la trajectòria que pot tenir la 
tem  poralitat a curt i mitjà termini pugui ser vista amb un 
cert optimisme. A més a més, aquesta lleugera tendència 
a l’alça observada en el pes dels nous contractes indefinits 
és especialment destacable si es té en compte el moment 
cíclic en què es troba l’economia espanyola. Atès que el 
pro  cés de recuperació se situa encara en una fase molt 
preliminar, no seria estrany que la proporció de contractes 
temporals augmentés, ja que, en aquesta fase del cicle, les 
decisions de contractació es prenen amb una certa cautela.

Una altra dada interessant és que el pes dels contractes 
indefinits sol ser més elevat entre els treballadors més 
ben formats. Precisament, és en aquest segment de la 
població on l’increment del pes dels contractes indefinits 
és més gran. Així s’observa al tercer gràfic, centrat en els 
sectors en els quals ha crescut més l’ocupació en els últims 
anys. D’aquesta manera, un nivell educatiu més alt va lli-
gat a un salari més elevat i es reflecteix, també, en unes 
condicions la  borals millors.

En definitiva, la dualitat del mercat de treball s’ha reduït 
de forma considerable en els últims anys, en part per 
raons cícliques, i és possible que, també, per canvis estruc-
turals. No obstant això, el mercat laboral espanyol es troba 
encara molt lluny dels estàndards europeus. Per bé que 
l’evolució dels contractes indefinits en l’últim any permet 
que el panorama laboral espanyol pugui ser valorat amb 
un cert optimisme, és imprescindible que es continuï tre-
ballant perquè els nous llocs de treball es creïn sobre 
bases sòlides. 
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Un dels factors que més ha contribuït a millorar el saldo 
corrent en els últims anys ha estat la correcció de la 
balança de rendes primàries,1 que ha passat d’un dèficit 
superior als 30.000 milions d’euros el 2008 a un dèficit de 
poc més de 6.000 milions d’euros el 2014. Aquesta millora 
representa el 25% del canvi experimentat pel saldo co  r- 
rent, un element addicional que ajuda a posar en perspec-
tiva la importància de l’evolució del saldo de rendes pri-
màries per a l’economia espanyola.

El canvi del saldo de rendes reflecteix, en part, la situació 
que ha travessat l’economia espanyola en els últims anys. 
Atès que la recessió econòmica ha estat especialment 
intensa a Espanya, les inversions realitzades per particu-
lars i per empreses estrangeres al país han rendit menys 
que les inversions espanyoles a l’estranger. Aquest cas és 
es  pecialment rellevant per a les inversions en cartera o 
per a la inversió estrangera directa. No obstant això, sem-
bla que aquesta dinàmica canviarà: a mesura que la recu-
peració de l’economia espanyola vagi guanyant tracció, 
també creixerà la rendibilitat de les inversions a Espanya, 
situació que beneficiarà els inversors internacionals. Natu-
ralment, aquesta circumstància quedarà reflectida en el 
saldo de rendes, atès que desfarà una part de la millora 
dels últims anys.

No obstant això, a curt i mitjà termini, la reculada no serà 
total. L’evolució del rendiment del deute afavorirà els 
pagaments de l’economia espanyola a la resta del món, ja 
que els tipus d’interès es mantindran en nivells molt 
reduïts en els pròxims anys. Si tenim en compte que el 
47% del total dels passius que posseeix Espanya en relació 
amb l’exterior són en forma de deute,2 aquesta tendència 
és crucial per a l’evolució del saldo de rendes. A tall 
il·lustratiu, esperem que el tipus d’interès del deute públic 
espanyol a 10 anys se situï, de mitjana, en l’1,7% el 2015,  
1 p. p. per sota del registre del 2014.3 Aquesta reducció en 
el cost del deute comportarà, aproximadament, un estalvi 
de 2.000 milions d’euros.

De tota manera, és important destacar que aquest punt 
de suport per a l’economia espanyola és temporal. A 

FOCUS • El tipus d’interès i la millora del saldo de rendes:  
un suport transitori
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mesura que el tipus d’interès es vagi normalitzant, situa-
ció que esperem que comenci a partir de l’any vinent, el 
cost del deute augmentarà. Una correcció de caràcter per-
manent de la balança de rendes hauria de procedir de fac-
tors estructurals, com superàvits més elevats del saldo 
comercial de béns i de serveis, que donin lloc a una menor 
posició deutora neta de l’economia espanyola i, en conse-
qüència, a uns pagaments inferiors a la resta del món.

1. La balança de rendes primàries recull, principalment, la diferència 
entre els ingressos registrats en concepte d’interessos, dividends i bene-
ficis generats pel capital de les inversions que els residents espanyols 
tenen a la resta del món i els pagaments sobre els mateixos conceptes 
que els no residents tenen a Espanya. A grans trets, són els ingressos i els 
pagaments resultants dels actius que els espanyols tenen a l’estranger i 
dels passius enfront de la resta del món.
2. El pes del deute en els actius estrangers en mans espanyoles és menor, 
en concret del 25%.
3. Gran part del deute és públic (el 43% del total del deute). L’evolució del 
tipus d’interès del deute corporatiu és molt similar a la del tipus d’interès 
del deute públic.
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Després de la posada en marxa de la unió bancària, la 
Comissió Europea s’ha fixat una nova iniciativa insígnia 
per continuar construint un marc financer comú dins la 
Unió Europea: la unió del mercat de capitals (UMC). Un 
dels pilars de la UMC és l’ampliació i la diversificació de les 
fonts de finançament alternatives al crèdit bancari a mitjà 
i llarg termini. En aquest article se n’analitza una, el capital 
de risc (venture capital, en anglès), un gran desconegut per 
a molts, però amb un notable impacte potencial sobre el 
creixement econòmic d’un país.

Les gestores de capital de risc proveeixen de capital les 
empreses no cotitzades amb un alt potencial de creixe-
ment, ja siguin empreses de nova creació (en etapa llavor i 
start-ups1) o en fase d’expansió. A Espanya, el 91% de les 
empreses que tenen el suport d’aquests fons són empre-
ses amb menys de 100 treballadors, el 58% es troben en 
una fase avançada de desenvolupament del negoci i el 
76% pertanyen al sector de les TIC i de la tecnologia digital. 
Aquesta font de finançament és especialment atractiva 
per a les companyies amb poca història operativa, ja que, 
atesa la seva joventut, solen tenir poques perspectives 
d’accedir a altres tipus de finançament més tradicionals. A 
més a més, les gestores de capital de risc no solament pro-
porcionen una injecció de capital a les empreses en què 
inverteixen, sinó que també ofereixen experiència i asses-
sorament tècnic, la professionalitat d’un equip directiu 
amb coneixements de governança corporativa i un segui-
ment minuciós del negoci, ja que el seu principal objectiu 
és que l’empresa en què han invertit creixi i es revalori, per 
poder obtenir un retorn que compensi el risc en què s’ha 
incorregut. Un altre avantatge d’aquesta font de finança-
ment és que és més estable al llarg del cicle que altres fonts 
de finançament tradicionals, com el deute o el crèdit.

Molts estudis acadèmics han analitzat els beneficis del 
capital de risc sobre l’economia i el teixit empresarial d’un 
país. Bàsicament, l’impacte d’aquest tipus de finançament 
es tradueix en un augment de la innovació, de la producti-
vitat i de la competitivitat. D’una banda, les empreses que 
tenen el suport dels fons de capital de risc són més eficaces 
a l’hora d’assignar els recursos a la recerca i al desenvolupa-
ment. Per exemple, un euro invertit en R+D per aquestes 
empreses és nou vegades més efectiu, en termes de proba-
bilitat de generar una nova patent, que un euro invertit per 
les empreses que no tenen el suport dels fons de capital de 
risc.2 Pel que fa a la productivitat, un estudi3 sobre diferents 
companyies nord-americanes va trobar evidència que les 
que tenien el suport dels fons de capital de risc van experi-
mentar, en els dos primers anys de la inversió, un augment 

de la productivitat 2 p. p. superior a les que no el tenien. 
Finalment, en ser empreses amb un alt contingut tecnolò-
gic i amb un fort potencial de creixement, són més propen-
ses a la internacionalització. De fet, aquestes empreses són 
concebudes des d’un començament amb una visió global, i 
la participació dels fons de capital de risc permet que asso-
leixin la dimensió necessària perquè sigui possible.

Tot i que els beneficis del finançament mitjançant el capi-
tal de risc semblen clars, a Espanya, aquest mercat encara 
està poc desenvolupat. La inversió de venture capital en 
empreses espanyoles va ser de 280 milions d’euros (el 
0,03% del PIB) el 2014, clarament per sota dels volums dels 
EUA, del 0,17% del PIB. No obstant això, és important su -
bratllar que, malgrat ser xifres modestes, s’han restaurat 
els nivells del 2011, gràcies a l’increment del nombre de 
fons internacionals atrets per les empreses espanyoles en 
fase de desenvolupament. Així mateix, aquests avanços es 
basen, també, en un context econòmic molt favorable per 
al país, en una abundant liquiditat global que facilita el 
finançament de noves inversions i en la dinamització de la 
indústria de capital de risc per part dels fons públics. En 
concret, destaca el fons de fons del Govern FOND-ICO Glo-
bal, que ha distribuït un total de 755 milions d’euros des 
de la seva creació el 2013. No obstant això, malgrat tots els 
suports esmentats, encara és un mercat molt jove a Espan-
ya, de manera que esperem que vagi guanyant pes en els 
pròxims anys, a mesura que els fons de pensions inver-
teixin en fons de capital de risc, com ja succeeix en altres 
països, i a mesura que les gestores d’aquests fons asso-
leixin la maduresa i disposin d’una trajectòria d’èxits.

En resum, considerant els avantatges que poden oferir els 
fons de capital de risc a certs sectors de l’economia amb 
un alt potencial de creixement, totes les iniciatives que 
potenciïn el desenvolupament d’aquest mercat, com la 
iniciativa recent de la Comissió Europea en el marc de la 
UMC, són més que benvingudes.
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Industrial i altres Ciències de la vidaTIC i digital 

2011 2012 2013 2014 1. Les empreses en etapa llavor són les que acaben de néixer i tenen els 
productes en fase de definició. Les start-ups són les empreses de creació 
recent que no han començat la producció ni la distribució del producte.
2. Popov, A. i Roosenboom, P. (2009), «Does Private Equity Investment 
Spur Innovation? Evidence from Europe», ECB.
3. Davis, S. et al. (2009), «Private Equity, Jobs and Productivity», Globaliza-
tion of Alternative Investments Working Papers, World Economic Forum.
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Indicadors d’activitat

2013 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 04/15 05/15 06/15

Indústria

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

Índex de producció industrial –1,5 1,3 2,6 0,6 0,3 1,5 2,3 ... ...

Indicador de confiança a la indústria (valor) –13,9 –7,1 –8,2 –5,7 –5,3 –3,2 0,2 1,4 1,2

PMI de manufactures (valor) 48,5 53,2 53,4 53,1 53,7 54,4 54,2 55,8 ...

Construcció

Visats d’obra nova (acum. de 12 mesos) –36,3 –7,7 –11,2 –2,1 4,0 12,1 15,7 ... ...

Compravenda d’habitatges (acum. de 12 mesos) 0,4 –5,6 –8,5 –5,1 0,3 8,9 9,8 ... ...

Serveis

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

PMI de serveis (valor) 48,3 55,2 55,7 56,7 54,3 56,7 60,3 58,4 ...

Consum

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

Matriculacions d’automòbils 5,6 18,4 23,2 17,0 21,7 31,4 3,2 14,0 ...

Indicador de confiança dels consumidors (valor) –25,3 –8,9 –6,1 –7,9 –9,6 –0,6 3,6 1,5 –0,4

Font: ”la Caixa” 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 2T 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 04/15 05/15 06/15

General 1,4 –0,1 0,2 –0,3 –0,5 –1,0 –0,6 –0,2 0,1

Subjacent 1,5 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,3 0,5 ...

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

Productes energètics 0,1 –0,8 2,4 –0,2 –4,3 –9,7 –7,2 –6,4 ...

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

Indicadors d’ocupació

2013 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 04/15 05/15

Afiliats a la Seguretat Social 1

Sectors d’activitat

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

Construcció –12,1 –1,6 –2,3 –0,5 1,6 4,6 5,6 6,0

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

Situació professional

Assalariats –3,8 1,4 1,4 1,9 2,3 3,0 3,8 3,9

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

TOTAL –3,2 1,6 1,5 2,0 2,3 2,9 3,5 3,6

Població ocupada 2 –2,8 1,2 1,1 1,6 2,5 3,0 – ...

Contractes registrats 3

Indefinits –14,2 18,8 24,0 21,5 23,0 24,1 0,7 7,5

Temporals 6,4 13,1 14,2 11,1 7,7 12,2 12,2 7,9

TOTAL 4,0 13,4 15,0 11,8 8,8 13,2 11,1 7,9

Atur registrat 3

Menors de 25 anys –6,2 –8,2 –10,9 –5,5 –6,9 –9,8 –8,2 –9,1

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

TOTAL 2,7 –5,6 –6,4 –5,9 –5,8 –6,5 –7,5 –7,8

Notes: 1. Dades mitjanes mensuals.  2. Estimació EPA.  3. Dades del Servei Públic d’Ocupació Estatal.
Font: ”la Caixa” 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 2T 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 03/15 04/15

Comerç de béns

Exportacions (variació interanual) 5,2 2,5 –2,0 4,8 4,3 4,4 12,5 6,5

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

Saldo corrent 15,1 8,4 8,1 7,0 8,4 10,3 10,3 10,8

Béns i serveis 35,7 26,9 29,1 27,5 26,9 28,3 28,3 28,4

Rendes primàries i secundàries –20,6 –18,5 –21,1 –20,5 –18,5 –18,0 –18,0 –17,6

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament 22,0 12,9 14,5 12,8 12,9 14,0 14,0 14,7

Font: ”la Caixa” 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 2T 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 04/15 Saldo  
04/151

Finançament als sectors no financers 2

Sector privat –8,2 –4,9 –5,0 –4,4 –4,6 –5,0 –4,5 1.684,0

Empreses no financeres –10,6 –4,8 –4,9 –3,9 –4,7 –5,6 –4,9 946,6

Llars 3 –5,0 –5,1 –5,2 –5,0 –4,6 –4,2 –4,1 737,4

Administracions públiques 4 16,8 6,9 6,6 5,9 6,7 5,0 4,4 1.032,5

TOTAL –1,1 –0,9 –1,1 –0,9 –0,7 –1,4 –1,3 2.716,5

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

Total dipòsits 2,1 –0,9 –0,8 –1,2 –1,7 –1,3 –0,5 1.156,2

A la vista 4,2 10,8 7,4 13,6 14,8 17,9 21,7 348,0

D’estalvi –0,1 5,8 5,9 6,9 6,8 10,5 12,0 228,5

A termini 1,7 –7,6 –6,1 –9,4 –11,3 –13,5 –14,6 557,3

En moneda estrangera 16,8 1,1 0,1 0,3 5,2 8,9 11,2 22,5

Resta del passiu 5 –16,8 –8,2 –8,3 –6,8 –6,8 –11,4 –13,0 109,0

TOTAL –0,2 –1,7 –1,6 –1,7 –2,2 –2,3 –1,7 1.265,2

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

Taxa de cobertura (%) 6 58,0 58,1 59,4 59,1 58,1 58,5 58,7 –

Notes: 1. Milers de milions d’euros.  2. Residents a Espanya.  3. Inclouen les institucions financeres sense ànim de lucre al servei de les llars.  4. Total de passius (consolidats). Es dedueixen els passius entre 
administracions públiques.  5. Balanç agregat segons els estats de supervisió. Inclou les transferències d’actius, els passius financers titulitzats, la cessió temporal d’actius i els dipòsits subordinats.  6. Dada fi del període.
Font: ”la Caixa” 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 2T 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 04/15 05/15

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

Estat 1 –4,8 –3,8 –2,5 –3,1 –3,8 –0,9 –1,1 –2,0

Comunitats autònomes –1,5 –1,7 –1,0 –1,0 –1,7 –0,2 –0,3 ...

Corporacions locals 0,5 0,5 0,1 0,3 0,5 0,1 – ...

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

Deute públic (% PIB) 92,1 97,7 96,4 96,8 97,7 98,0 – ...

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

L’economia digital: la revolució global de les dades

Any 1800. John Adams, segon president dels Estats Units d’Amèrica, signa una llei en què es decideix la creació d’una biblioteca 
que contingui «tants llibres com siguin necessaris per al Congrés». El 1815, la Biblioteca del Congrés està formada per 6.487 llibres. 
En l’actualitat, disposa de 158 milions de documents, entre els quals 32 milions de llibres. La seva funció ja no es limita a satisfer 
la demanda d’informació dels congressistes, sinó que, des de mitjan segle XIX, actua com a dipòsit legal del país. És, per tant, un 
dipòsit de gairebé tot el que s’ha publicat als EUA en els 150 últims anys. Sota qualsevol paràmetre de mesura, una quantitat 
ingent d’informació. Doncs bé, Walmart, el gegant nord-americà de la distribució, gestiona una quantitat d’informació equiva-

lent a la de la biblioteca i ho fa en 22 segons. No és un error: 
cada hora tenen lloc a Walmart un milió de transaccions, la 
informació de les quals s’integra a les bases de dades de 
l’empresa.1 Tot i que la xifra és impressionant, queda curta 
quan s’amplia el focus. El 2013, IBM estimava que el 90% de 
les dades disponibles al món en aquell moment s’havien 
creat en els dos últims anys. En la mateixa línia, Eric Schmidt, 
CEO de Google, afirmava, el 2010, que cada dos dies es gene-
rava una quantitat d’informació equivalent a la creada des de 
l’inici dels temps fins al 2003. Són xifres d’una magnitud que 
suggereix el naixement d’una forma revolucionària de crear i 
de gestionar la informació. El nou paradigma deriva de la 
digitalització de la informació, és a dir, del procés de codifi-
car-la en format digital. Un cop digitalitzada, es pot reproduir 
i difondre a un cost marginal gairebé nul: l’explosió de la 
informació està servida.

És impensable que aquest canvi de paradigma de la informa-
ció no tingui efectes econòmics i també, lògicament, sobre 

l’empresa.2 Per aproximar-se, conceptualment, a aquesta qüestió, cal definir què s’entén per economia digital: és la caracteritza-
da per l’ús de tecnologies digitals i que, segons una accepció àmpliament empleada, la de Mesenbourg (2001), pivota sobre tres 
pilars bàsics: les infraestructures (maquinari, programari, xarxes, etc.), els processos organitzatius (l’e-business) i els fluxos de béns 
i de serveis (l’e-commerce).3

Definida així, l’economia digital ha penetrat, en major o menor mesura, a gairebé totes les empreses, ja que utilitzen les tecnolo-
gies digitals en molts elements de la cadena de valor. No obstant això, encara hi ha graus en aquest procés, a partir dels quals es 
poden identificar teòricament tres grups de sectors o d’empreses. En el cas dels que anomenem «purs», la seva raó de ser és 
l’economia digital: han estat creats en aquest entorn, no es podrien concebre sense la digitalització i desenvolupen la seva acti-
vitat íntegrament al món digital. Empreses com Google o Facebook exemplifiquen aquesta categoria. Els que hem batejat com 
«revolucionats» són els sectors que, tot i que existien abans de la revolució digital, han patit una transformació total amb la digi-
talització, tant pel que fa al producte bàsic com a la resta d’elements de la cadena de valor. Encaixen en aquesta categoria sectors 
com les telecomunicacions, l’edició, l’educació, els mitjans de comunicació o la música. Finalment, en el cas de les empreses que 
anomenem «tradicionals», l’essència de la cadena de valor no s’ha vist alterada.

Els sectors purs i els revolucionats comparteixen tres aspectes econòmicament rellevants: i) el cost de produir una unitat addicio-
nal s’ha reduït moltíssim, fins a situar-se, en alguns casos, en valors propers a zero; ii) el cost d’accés als seus productes també ha 
disminuït dràsticament, i iii) el cost de distribució i de transport és igualment molt inferior al que era habitual. De fet, en molts 
productes purs o revolucionats, la distinció entre accés i distribució és irrellevant: un cop produïts, una app o un llibre digital 
poden ser descarregats (i la descàrrega és accés i distribució al mateix temps) al món sencer a cost gairebé zero.
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Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de McKinsey Global Institute.

1. Vegeu «Data, Data Everywhere: A Special Report on Managing Information», The Economist, 27 de febrer de 2010.
2. Sobre l’impacte econòmic en termes agregats, vegeu l’article «L’era digital i el seu paper en l’economia», del present Dossier. Pel que fa als efectes sectorials i empre-
sarials, la qüestió s’ha revisat a l’article «Digitalitzar-se o morir: la transformació digital d’indústries i d’empreses», del present Dossier.
3. Vegeu Mesenbourg, T. L. (2001), «Measuring the Digital Economy», US Bureau of the Census.
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Les dades mostren que la importància dels sectors purs i re -
volucionats augmenta de manera significativa. En particular, 
nombroses evidències confirmen que el creixement dels flu-
xos de dades globals és substancial. Segons un estudi de 
McKinsey,4 els fluxos de dades internacionals s’han multipli-
cat per set entre el 2008 i el 2013. La dada, tot i ser colossal, 
queda superada amb escreix per l’augment del tràfic trans-
fronterer d’internet, que es va multiplicar per 17 entre el 
2005 i el 2012. Tenint en compte que la concreció del canvi de 
paradigma de la informació a nivell internacional és una evi-
dència indiscutible, la conclusió definitiva s’obté quan 
s’analitzen les dades des del punt de vista dels productes i 
dels sectors. McKinsey (2014) identifica el component digital 
de diferents fluxos globals mitjançant exemples concrets i 
constata que el seu pes ha augmentat de forma considerable 
en els béns i, sobretot, en els serveis i en les dades i les comu-
nicacions. No és aventurat afirmar que els sectors purs i revo-
lucionats es concreten a escala mundial en els fluxos dels dos 
últims àmbits, indubtablement més digitalitzables que els béns, probablement l’últim reducte dels sectors tradicionals (si més no 
ara com ara, ja que l’internet de les coses promet sacsejar-los també).5

Per acabar, ampliem una mica el focus d’anàlisi i reflexionem sobre què significa aquest augment substancial dels fluxos globals 
de dades i d’informació en termes de globalització. En particular, aquesta nova metamorfosi de la globalització (que ha passat, 
en poc més de mig segle, de limitar-se als moviments de béns i de persones a incloure capitals i, ara, continguts digitals) implica 
que el món és ja, definitivament, «pla»? Un món pla, segons l’accepció que va popularitzar en el seu moment Thomas Friedman, 
és aquell en què les distàncies i les barreres geogràfiques s’han reduït de forma abismal. Un món, en definitiva, altament globa-
litzat. Fins avui, la conclusió de Friedman podia ser considerada una descripció parcial de la realitat. Pankaj Ghemawat ha defen-
sat sòlidament que la globalització no és tan àmplia com de vegades es dóna per suposada. Segons els seus mesuraments, la 
majoria de fluxos de béns, de capitals, de persones i d’informació són domèstics: només el 10%-20% dels fluxos són internacio-
nals, dels quals el 40% es produeixen al si d’una regió de dimensió continental, i no global.6 El món seria, en tot cas, pla per re -
gions. Així i tot, i acceptant el punt de partida de globalització parcial o regional, les xifres de creixement dels fluxos d’informació 
transfronterers són tan considerables que, en l’àmbit de l’economia digital, potser el món serà menys rugós molt abans del que 
imaginem. Perquè, en el temps que vostè ha trigat a llegir aquest article (en el cas d’un lector mitjà, menys de 10 minuts), Walmart 
ha gestionat, aproximadament, 20 noves Biblioteques del Congrés, i no és un despropòsit pensar que una part d’aquest procés 
de generació, d’emmagatzematge i d’ús de la informació desbordarà les fronteres nacionals. I aquesta part, atès el volum esmen-
tat, no serà precisament petita.

Àlex Ruiz i Gerard Masllorens 
Departament de Macroeconomia, Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank
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Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de McKinsey Global Institute.

+1,769%+1.769%

4. Vegeu «Global flows in a digital age: How trade, finance, people, and data connect the world economy», McKinsey Global Institute, abril de 2014.
5. L’internet de les coses o dels objectes fa referència a la interconnexió digital d’objectes físics amb internet. Per a més informació sobre aquest tema, vegeu l’article 
«Digitalitzar-se o morir: la transformació digital d’indústries i d’empreses», en aquest mateix Dossier.
6. Vegeu Ghemawat, P. i Altman, S. (2014), «DHL Global Connectedness Index: Analyzing Global Flows and their Power to Increase Prosperity».
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L’era digital i el seu paper en l’economia

La revolució industrial va marcar un punt d’inflexió en la història econòmica: d’un estancament econòmic de diversos segles es 
va passar a un creixement sostingut de la renda per capita i a una millora dels estàndards de vida de la societat. Aquest canvi 
sense precedents va permetre que, per exemple, el PIB per capita dels EUA creixés prop del 50% en mig segle. Tot i que és un 
avanç majúscul, el PIB per capita va augmentar en la mateixa magnitud en la meitat de temps a partir del 1980, esperonat, en part, 
per la proliferació de les tecnologies digitals. Aquestes xifres corroboren la dimensió i la velocitat de l’efecte de la revolució digital 
sobre la societat, la nova revolució que canvia i continuarà canviant les estructures de l’economia tal com les coneixem. Procedim 
a analitzar amb més detall l’impacte macroeconòmic de la revolució digital i quins són els determinants per a la creació de 
l’ecosistema que serveix de base per a l’expansió digital.

Els efectes positius de l’economia digital s’observen en innombrables dimensions, des d’un increment de l’activitat econòmica 
fins a una millora de la qualitat de vida de la societat. La nau capitana de la revolució digital ha estat la invenció d’internet, que 
ha possibilitat interconnectar el món i impulsar la globalització. A tall d’exemple, per quantificar la importància de la revolució 
digital per a l’economia, el pes d’internet i dels sectors relacionats1 va assolir el 3,4% del PIB el 2009 per a un conjunt de 13 països.2 
Amb aquesta xifra, internet supera sectors clàssics com l’agricultura, els serveis de subministraments o l’educació i es converteix 
en un dels principals motors del creixement econòmic, amb una contribució de 7 p. p. en els 15 anys anteriors a la crisi. El paper 
que han assumit internet i la resta de tecnologies digitals en l’activitat econòmica no solament s’ha materialitzat en els sectors 
«purs» nascuts en la revolució digital (per exemple, Google o Facebook), sinó que el seu impacte ha anat més enllà i ha afectat 
tots els sectors. Segons un informe de l’OCDE,3 el capital de les tecnologies de la informació (TIC) va contribuir a augmentar el 
valor afegit del conjunt dels sectors de l’economia entre 0,4 i 1,0 p. p. anuals entre el 1995 i el 2007. A més de l’efecte directe 
d’aquest capital com a factor productiu, la digitalització també ha influït de forma notable en la millora de la productivitat total 
dels factors i ha permès incrementar la producció amb les mateixes unitats de capital i de treball.

Aquestes xifres són encara més impressionants si tenim en compte que es basen en dades de comptabilitat nacional, una esta-
dística que no reflecteix íntegrament tots els beneficis que internet i la digitalització reporten a la societat. Aquesta limitació és 
deguda al fet que el PIB només captura la producció de béns i de serveis quan es produeix un intercanvi monetari, de manera 
que els béns i els serveis gratuïts queden exclosos d’aquest mesurament. Atès que la digitalització continuarà pressionant a la 
baixa el cost marginal de la producció de molts béns i serveis i, per tant, el seu preu, l’error de mesurament del PIB continuarà 
augmentant i cada vegada serà un reflex pitjor del benestar de la societat. A tall d’exemple per a l’economia nord-americana, 
un estudi4 quantifica el valor d’aquests serveis digitals gra-
tuïts calculant quants diners hauria de rebre un consumidor 
perquè el seu nivell de benestar sense l’ús d’aquests serveis 
fos equivalent: la xifra arriba als 106.000 milions de dòlars 
anuals, de mitjana, entre el 2007 i el 2011, que correspondria 
a un augment de 0,7 p. p. del PIB.

L’expansió de l’economia digital d’un país és només possible 
si disposa d’un ecosistema digital robust. En concret, el des-
envolupament de l’economia digital depèn de tres factors: 
de les infraestructures digitals, del capital humà i de la quali-
tat institucional. De la mateixa manera que van tenir un 
paper essencial en la primera revolució industrial amb la 
invenció del telègraf, que va facilitar la distribució de la infor-
mació, o amb la xarxa de ferrocarrils, que va canviar de forma 
radical el transport, les infraestructures també són crucials 
per a la revolució digital. S’entén per infraestructures digitals 
el conjunt d’infraestructures necessàries per donar suport al 
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negoci digital, incloses les empreses que produeixen maquinari i programari, les xarxes de comunicacions i els proveïdors de 
serveis i de contingut digital. Tot i que aquestes infraestructures ja estan desenvolupades a la majoria de les economies avança-
des, en alguns països encara queda terreny per recórrer per eliminar les fonts de fricció que limiten el creixement potencial de 
l’economia digital. La limitació més complexa és la disponibilitat de l’espectre de radiofreqüència mòbil (la xarxa a través de la 
qual viatja el tràfic de dades mòbil). És necessari que l’assignació de l’espectre s’unifiqui dins la Unió Europea, la qual cosa satis-
faria l’augment creixent del tràfic de dades dels serveis mòbils i facilitaria la competència i l’eficiència d’aquesta indústria.5 Un 
altre dels obstacles que restringeix el creixement de l’economia digital en alguns casos és la falta d’inversió en les seves infraes-
tructures, la qual cosa evidencia el debat recent sobre qui hauria d’afrontar-ne els costos, els proveïdors de les xarxes de comu-
nicació o els proveïdors de contingut digital, que també en surten beneficiats.

La manca d’inversió no solament s’observa en les infraestruc-
tures que donen suport a l’economia digital, sinó també en 
l’R+D digital. En concret, a Espanya, la inversió en recerca i 
desenvolupament de les TIC se situa molt per sota de la resta 
de països de la zona de l’euro. Aquesta capitalització reduïda 
a les tecnologies de la informació es pot explicar per tres fac-
tors: el major pes de les empreses petites, que tenen menys 
tendència a innovar; el desenvolupament limitat dels mercats 
financers alternatius, com el de capital de risc (àmpliament 
usat per les noves empreses de base tecnològica), i la forma-
ció relativament baixa dels treballadors.

El segon pilar de l’ecosistema digital és el capital humà. Men-
tre que, durant la primera revolució industrial, es va requerir 
abundant mà d’obra no especialitzada per treballar a les 
fàbriques, en la nova revolució digital, la qualitat del capital 
humà guanya rellevància. Els coneixements de les TIC i 
d’internet s’han convertit en un requisit bàsic per a la majoria 
d’ocupacions. En concret, el 2012, el 55% dels llocs de treball 
a Espanya exigien coneixements bàsics d’informàtica. El canvi en les característiques de la demanda de treball podria intensificar 
la polarització laboral i dificultar la recerca d’ocupació, en especial per als treballadors amb baixa qualificació i amb habilitats 
associades a sectors molt específics, com ara la construcció.

Finalment, l’últim pilar de l’ecosistema digital és la qualitat institucional. Seguint el paral·lelisme de la revolució industrial, un 
element clau del seu èxit va ser que el règim legal garantia el dret a la propietat privada i proporcionava els incentius adequats a 
tots els agents econòmics. En l’actualitat, la funció de les institucions ha de continuar sent la d’establir les regles del joc i, en par-
ticular, la de salvaguardar alguns drets que adquireixen importància en l’economia digital, com la protecció de la privacitat i de la 
propietat intel·lectual, i la d’assegurar un entorn idoni que promogui la inversió i la innovació en l’ecosistema digital (vegeu 
l’article «Els reptes de l’Estat en la nova economia digital», d’aquest mateix Dossier).

En definitiva, per poder extreure el màxim potencial de la digitalització, cal un compromís cap al creixement a llarg termini de 
l’economia digital, en el qual s’eliminin els impediments a l’expansió de les infraestructures i es modernitzin les polítiques i les 
regulacions, amb la finalitat d’incentivar la inversió i la innovació en l’ecosistema digital. Conscient de la seva importància, la 
Comissió Europea ha presentat recentment una estratègia per a un mercat únic digital que busca corregir alguns d’aquests impe-
diments i homogeneïtzar la regulació a nivell europeu. Probablement, serà la primera iniciativa de moltes. La revolució digital ha 
arribat per quedar-se i per transformar l’economia tal com la coneixem.

Ariadna Vidal Martínez
Departament de Macroeconomia, Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank
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Digitalitzar-se o morir: la transformació digital d’indústries i d’empreses

La teoria de l’evolució de les espècies de Charles Darwin es basa en l’observació que els individus més ben adaptats al medi, i no 
els més forts, tenen més probabilitats de sobreviure. Les noves tecnologies digitals han transformat de forma radical el context 
en què operen les empreses, de manera que, aplicant la teoria evolutiva al món empresarial, es pot afirmar que només sobreviu-
ran les que s’adaptin millor al nou entorn digital. Tot seguit analitzem com les afecta la transformació digital.

Malgrat que, tard o d’hora, totes les empreses, sense excepció, s’hauran d’acomodar al nou entorn, la veritat és que la irrupció 
de la digitalització no ha afectat de la mateixa manera els diferents sectors d’activitat ni els ofereix les mateixes oportunitats 
(vegeu el primer gràfic i l’article «L’economia digital: la revolució global de les dades», del present Dossier, per a una taxonomia 
de sectors en funció del grau d’impacte de l’economia digital). En primer lloc, trobem els sectors anomenats «purs» o «nadius», 
amb un model de negoci concebut per desenvolupar-se en un entorn digital. A continuació, hi ha les indústries que anome-
nem «revolucionades», com la música o els mitjans de comunicació, els models de negoci de les quals van quedar desplaçats 
per la irrupció de les noves tecnologies. En aquests sectors, internet va propiciar l’aparició de noves empreses digitals, amb 
models de negoci totalment innovadors, i va revolucionar les empreses ja existents, que van experimentar una transformació 
radical de totes les etapes de la cadena de valor, des de la producció, la distribució i la política de preus fins a la relació amb el 
consumidor i la publicitat. En aquest sentit, es podria afirmar que la metamorfosi digital d’aquests sectors, en gran part, ja ha 
tingut lloc.

Més recentment, s’observa com la digitalització es va estenent 
de manera imparable a la resta de sectors productius, que dei-
xen de ser «tradicionals» i s’afegeixen als «revolucionats», un 
signe irrefutable que l’economia digital arriba a la seva madu-
resa. D’aquesta manera, el patró disruptiu de la tecnologia 
digital s’observa en més i més sectors, incloses la indústria 
manufacturera, l’agricultura, l’energia o la salut. Per bé que és 
cert que la tecnologia digital no afecta l’essència d’aquestes 
indústries, l’adopció de les noves tecnologies s’ha tornat 
imprescindible per continuar millorant l’eficiència del procés 
productiu i la competitivitat empresarial. Així, l’ús del big data,1 
del cloud computing 2 o de les xarxes socials ja no és una com-
petència exclusiva de les empreses que operen al món digital, 
sinó que els sectors econòmics més tradicionals també aprofi-
ten les oportunitats que ofereix la digitalització per augmentar 
la productivitat. Un estudi de The Boston Consulting Group3 
així ho mostra: les empreses capdavanteres en l’ús de big data 
generen el 12% més d’ingressos que les que no l’utilitzen.

Les aplicacions de la tecnologia digital als sectors tradicionals són múltiples i tenen el potencial de millorar una infinitat de pro-
cessos que es duen a terme al si de qualsevol empresa. Les fàbriques intel·ligents (smart factories) en són un cas paradigmàtic. 
Aquestes fàbriques utilitzen el big data per tenir un control total del flux d’informació generat en temps real a la planta de pro-
ducció i als punts de venda (vegeu el segon gràfic). Aquesta informació és analitzada amb tècniques estadístiques avançades per 
millorar la presa de decisions en les diferents etapes de la cadena de valor, decisions que, en molts casos, no requereixen la 
intervenció humana, sinó que es prenen de forma automatitzada. Serveixi d’il·lustració el cas d’un important productor i distri-
buïdor tèxtil, que ajusta la mercaderia que distribueix a cada botiga en funció de la demanda específica de cada localització, per 
exemple, mitjançant un algoritme que prediu les talles que més es venen a cada establiment. Una altra innovació que ha revolu-
cionat la indústria manufacturera, entre d’altres sectors, és la proliferació de l’anomenat «internet de les coses».4 La instal·lació de 
sensors en la maquinària i en els diferents components del producte generen informació valuosa sobre el funcionament dels 
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1. Big data fa referència als sistemes d’informació que manipulen grans conjunts de dades.
2. La computació al núvol fa referència a la pràctica de transferir serveis informàtics, com les aplicacions informàtiques o l’emmagatzematge de dades, a una localit-
zació remota i accessible a través d’internet.
3. «A Digital Disconnect in Innovation?», The Boston Consulting Group, octubre del 2014.
4. L’internet de les coses o dels objectes (internet of things) fa referència a la interconnexió digital d’objectes físics amb internet.
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diferents dispositius i els temps morts entre processos. Això 
permet optimitzar, en temps real, el procés productiu, reduir la 
necessitat d’estoc i maximitzar la producció amb els recursos 
disponibles. Així, doncs, el repte al qual s’enfronten les empre-
ses consisteix a capturar el valor potencial que ofereix la digita-
lització, de manera que han de desenvolupar els sistemes per 
processar la ingent quantitat de dades que cal considerar i la 
capacitat d’utilitzar-les.5

A més de la informació generada al si de l’empresa, cada 
vegada guanya més importància la necessitat d’integrar els 
sistemes d’informació propis amb els dels proveïdors i els 
clients. Un aspecte crític és disposar d’una estructura produc-
tiva prou flexible per poder adaptar-se ràpidament als canvis 
de preferències dels consumidors finals. Així, en un context 
en què les cadenes de valor estan cada vegada més globalit-
zades i fragmentades, la utilització de dades sobre les empre-
ses clients (per exemple, sobre el nivell d’inventaris o sobre la 
política de preus i de promocions) pot millorar la predicció de la demanda i, per tant, optimitzar la planificació de la producció. 
D’altra banda, la informació postvenda també pot ser molt valuosa per dissenyar nous productes més coherents amb les pre-
ferències dels consumidors. Per exemple, les dades obtingudes a partir de sensors sobre l’ús de les diferents característiques 
d’un producte permeten centrar els esforços en la millora de les més usades pels consumidors i en l’eliminació de les menys 
usades per reduir costos.

L’adopció de les tecnologies digitals comporta, a més a més, importants canvis organitzatius dins les empreses. Les grans empre-
ses multinacionals es transformen en organitzacions globalment integrades que especialitzen les unitats productives de dife-
rents llocs del món per aprofitar els avantatges de costos, la disponibilitat d’habilitats o l’accés als recursos naturals. Els avanços 
en les tecnologies de la informació i la intel·ligència empresarial permeten controlar el funcionament de les diferents seus. Al 
mateix temps, l’ús d’eines col·laboratives i la computació al núvol faciliten la interacció entre els individus que formen part de 
l’organització. La digitalització afavoreix, també, un canvi organitzatiu cap a un model més flexible i descentralitzat. Per exemple, 
les organitzacions en el límit (edge-based organizations) estan formades per múltiples unitats autònomes que interactuen direc-
tament amb els clients. Aquests equips es caracteritzen per la seva autogestió, la qual cosa els capacita per adaptar-se ràpida-
ment als canvis de l’entorn.6

La digitalització ha transformat, també, la manera de competir de les empreses. D’una banda, la digitalització ha reduït notable-
ment els costos d’entrada en molts sectors d’activitat, la qual cosa ha incrementat la competència. De l’altra, la tecnologia digital 
es caracteritza per les externalitats de xarxa, és a dir, el valor que un usuari extreu del consum d’un producte o servei s’incrementa 
amb el nombre d’usuaris d’aquest producte. En aquestes circumstàncies, és habitual que es conflueixi cap a una xarxa única, o 
plataforma o estàndard, la qual cosa genera situacions del guanyador que s’ho emporta tot o de monopoli natural. En tenir una 
posició dominant al mercat, algunes empreses han dut a terme algunes pràctiques que poden entrar en conflicte amb la llei de 
defensa de la competència. Per exemple, la Comissió Europea té obert actualment un cas contra Google per afavorir de forma 
sistemàtica els propis productes de comparació de preus a les seves pàgines de resultats de recerca.

En definitiva, les noves tecnologies digitals transformen de forma radical l’entorn en què operen les empreses i afecten tant les 
diferents etapes del procés productiu com la relació i la competència entre les empreses. Davant aquest repte, no hi ha alternati-
va: les empreses han de desenvolupar una estratègia de transformació digital per assegurar la seva supervivència i el seu desen-
volupament futur.

 Judit Montoriol Garriga
Departament de Macroeconomia, Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank

5. Per a més informació sobre l’ús del big data en altres sectors productius, vegeu «Big data: the next frontier for innovation, competition and productivity»,
McKinsey Global Institute, maig del 2011.
6. Vegeu «The new digital economy: how it will transform your business», Oxford Economics, juny del 2011.
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Els reptes de l’Estat en la nova economia digital 

L’adopció de les noves tecnologies digitals representa una revolució per a les empreses i els individus, que han canviat la manera 
d’organitzar-se, de comprar o de relacionar-se. Aquests canvis, però, comporten importants reptes per a l’Estat, ja que ha de 
regular activitats que abans no existien o per a les quals la regulació actual no està adaptada. En aquest article, analitzarem el 
paper de l’Estat en termes de competència, de recaptació tributària i de governança global en un món digitalitzat.

Començant per l’àmbit de la competència, és important destacar com les noves tecnologies digitals la poden reduir o poden 
afavorir situacions de monopoli. Tradicionalment, quan una empresa (tecnològica o no) aconsegueix una quota de mercat consi-
derable i disposa d’una plataforma estàndard líder, pot tenir la temptació d’abusar de la seva posició dominant limitant la com-
petència. Els avanços tecnològics en l’era digital han facilitat que diversos gegants tecnològics (Microsoft, Google, Apple, etc.) 
conquerissin aquesta situació d’avantatge. No obstant això, les noves tecnologies digitals també obren la porta a la competència, 
ja que, en simplificar el procés necessari per convertir-se en proveïdors de béns i de serveis, permeten l’entrada en escena de 
nous competidors. Per exemple, les noves aplicacions per a mòbils han afavorit les transaccions entre particulars (P2P, per les 
sigles en anglès de peer-to-peer) en sectors regulats com el lloguer d’habitatges o el transport de passatgers, els quals han expe-
rimentat un auge exponencial en els últims anys.

L’augment de l’oferta arran de la millora tecnològica té un ves-
sant positiu per als consumidors, ja que incrementa la compe-
tència existent gràcies al major nombre i a la major varietat de 
béns i de serveis oferts o a la disminució del preu. No obstant 
això, aquesta entrada disruptiva de nous actors es pot conver-
tir, també, en una competència deslleial per als proveïdors de 
serveis ja establerts que, a diferència dels últims que han arri-
bat, han hagut de respectar una normativa de seguretat i uns 
estàndards de qualitat o aconseguir llicències d’activitat, entre 
d’altres. La innovació tecnològica possibilita l’activitat 
d’aquests nous agents, i és impossible (i segurament gens 
desitjable) restringir-la completament. Però és necessari que 
compleixin uns requisits bàsics, tant a l’inici del negoci (per 
exemple, la protecció del consumidor) com durant el desenvo-
lupament de l’activitat (per exemple, el pagament de tributs), 
i que operin sota la llei. D’altra banda, la legislació s’ha 
d’adaptar, també, als nous models de negoci i a les millores 
tecnològiques. Per exemple, per obtenir un permís de trans-

port de passatgers, s’exigeix passar una prova que demostri un coneixement exhaustiu de la llista de carrers d’una ciutat. No 
obstant això, els telèfons mòbils amb GPS han facilitat que qualsevol pugui traslladar persones a una adreça precisa sense neces-
sitat que conegui els carrers amb detall, la qual cosa fa que aquesta exigència sigui obsoleta (a més de facilitar el contacte amb 
els clients a través d’una aplicació P2P). En definitiva, l’Estat ha de desenvolupar un marc normatiu més flexible i ampli que doni 
resposta a la nova realitat i que no representi una restricció per a l’entrada de nous agents.

Una altra qüestió important en aquest àmbit és la normativa de protecció del consumidor i dels estàndards de qualitat i de segu-
retat, el compliment de la qual ha de ser garantida per l’Estat, una tasca complicada en una economia digital que, per la seva 
naturalesa, no té fronteres. L’harmonització legislativa entre els diferents països de la Unió Europea (UE), i dins els propis països, 
seria una millora en aquest sentit, ja que augmentaria la protecció del consumidor i afavoriria l’economia digital. A Espanya, per 
exemple, l’existència de diferents legislacions sobre pisos turístics en funció de la comunitat autònoma, i fins i tot en funció del 
municipi, dificulta el control i el desenvolupament d’aquesta activitat.

En l’àmbit de la recaptació tributària, el repte al qual s’enfronta l’Estat és aconseguir taxar l’activitat a la xarxa. Algunes grans 
empreses tecnològiques aconsegueixen reduir la tributació comptabilitzant les vendes en països amb impostos més baixos, en 
lloc dels països on el comprador efectua la transacció. Així mateix, per evitar pagar impostos als països que operen amb tributs 
més alts, transfereixen una part dels beneficis a empreses filials en països amb una tributació més baixa. Per aconseguir-ho, 
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usen un mecanisme de preus de transferència excessius que 
aconsegueix traspassar la major part dels beneficis a l’altre 
país. La Comissió Europea analitza la possible distorsió de la 
competència de diversos avantatges fiscals atorgats per, 
entre d’altres, Irlanda (pel cas d’Apple) i Luxemburg (pel cas 
d’Amazon). Una harmonització legislativa, si més no entre els 
països de la UE, i una bona vigilància perquè les transferèn-
cies entre filials compleixin la legalitat reduirien aquest pro-
blema. D’altra banda, actualment, en no existir una legislació 
adaptada, una part dels ingressos obtinguts per la prestació 
de béns i de serveis gràcies als mitjans digitals no tributen. 
Per exemple, els conductors que utilitzen aplicacions de 
transport de passatgers encara no legalitzades no paguen 
l’IVA de les seves transaccions. No obstant això, les platafor-
mes P2P podrien possibilitar la millora del pagament de tri-
buts, ja que, en facilitar la traçabilitat de les transaccions, 
dificulten que els intercanvis comercials romanguin en 
l’economia submergida.

Finalment, la tercera àrea de summa importància per als Estats és la governança global dels fluxos digitals. Utilitzar internet com 
a cas d’anàlisi, tenint en compte que és l’instrument a través del qual es desenvolupa una gran part de la globalització digitalit-
zada, permet concretar un debat a vegades massa genèric. Internet deu el seu èxit al fet de ser un sistema únic i global, en parti-
cular els principals protocols i les infraestructures. En l’actualitat, però, hi ha dos punts de fricció que podrien erosionar aquests 
principis: la neutralitat de la xarxa i la ciberseguretat.

La neutralitat de la xarxa implica que qualsevol dada ha de ser tractada de la mateixa manera, sense discriminar-la per l’origen o 
pel contingut. Així, internet és entès com un servei únic, no com una xarxa amb diferents categories. A la pràctica, això represen-
ta, per exemple, prohibir a l’empresa propietària de la infraestructura que cobri perquè algunes dades siguin transmeses de for-
ma més ràpida. No obstant això, també redueix els incentius a innovar i a invertir de les empreses, ja que perden un mecanisme 
a través del qual podrien monetitzar la inversió. Els usuaris individuals desitgen accedir a tota la informació sense filtres, però 
desitgen, també, millores i innovació en les infraestructures que utilitzen, al menor cost possible.

Finalment, la ciberseguretat és una qüestió crítica per als Governs: la magnitud del cibercrim és ja equiparable, en volum, a la del 
tràfic de drogues.1 No és fàcil conciliar la seguretat a internet (que hauria de ser desitjable per a totes les parts) amb el control 
d’internet per garantir la seguretat nacional i internacional. Per a alguns Estats, la xarxa pot constituir un risc polític; en altres 
casos, els Estats la poden voler utilitzar com un mecanisme de control de la ciutadania. En qualsevol cas, la instrumentalització 
d’internet per aconseguir objectius de política nacional en danya la integritat i la funcionalitat. Una solució força propera a 
l’òptima des d’un punt de vista teòric seria crear una zona neutral, on les principals connexions troncals d’internet (el backbone) 
estiguessin «governades» per un organisme multilateral que inclogués tots els agents (Governs, empreses, consumidors, etc.). No 
obstant això, la posada en pràctica d’aquesta solució sembla difícil, a causa dels diferents interessos econòmics i de les divergèn-
cies polítiques de les parts implicades.

En resum, tot i que les innovacions tecnològiques representen un avanç important per a la societat, també són una font de reptes 
crucials per als Estats. És important que les regulin de forma adequada per incrementar el benestar tenint en compt les preferèn-
cies de la població. Però seria un error que un excés de regulació o una regulació desfasada coartés les possibilitats de creixement 
que comporten.

Josep Mestres Domènech 
Departament de Macroeconomia, Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank
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1. Javier Solana, «Cyber War and Peace», Project Syndicate, 30 d’abril de 2015.
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