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Cada mes o trimestre que passa, les dades confirmen que la recuperació de l’economia espanyola és un fet inqüestionable. 
Fins i tot permeten afirmar que es tracta d’una recuperació sorprenentment vigorosa. Creix a bon ritme el PIB i també 
l’ocupació. Creixen les vendes al detall, el turisme, el consum d’electricitat, el comerç exterior i, fins i tot, el consum de 
ciment. Després de set anys de grans dificultats, durant els quals hi ha hagut una forta reducció de l’ocupació, caigudes de 
la facturació de les empreses i contraccions dels salaris, l’inici d’una bonança és rebuda amb alleujament però també ve 
acompanyat d’algunes advertències que convé examinar.

En altres ocasions ens hem ocupat de la necessitat d’assegurar que la recuperació no malmeti els equilibris macroeconò-
mics del país, que amb prou feines s’han restablert, especialment pel que fa a l’equilibri extern i de les finances públiques. 
Una advertència molt diferent que també es fa sovint sobre la recuperació és la necessitat que els beneficis que implica es 
reparteixin equitativament entre la població, ja que, d’aquesta manera, s’assoliran dos objectius: corregir els desequilibris 
de renda generats al llarg dels anys de crisi i apaivagar les tensions socials que es poden desfermar si la reactivació econò-
mica deixa enrere grups socials ja fortament colpits per la recessió.

Aquesta recomanació de política econòmica és, sense dubte, ben intencionada i és, per tant, normal compartir-la. De tota 
manera, cal tenir present que, en un país amb una taxa d’atur al voltant del 23%, la principal font de desigualtat en la recu-
peració, com ho fou en la recessió, no rau ni en les diferències entre sectors ni en les diferències entre les retribucions del 
factor treball i les altres rendes. L’element clau que explica l’augment dels índexs de pobresa relativa en els darrers anys és 
l’evolució del mercat de treball. Sense cap mena de dubte, les capes socials més perjudicades per la crisi han estat les 
d’aquells que han perdut la feina o que han arribat al mercat de treball i no han trobat col·locació. De la mateixa manera, 
en el moment de l’expansió, tot i que s’estan creant llocs de treball a un ritme interanual del 3,5%, els beneficis de la reacti-
vació no arriben a molta gent que encara és a l’atur i no té perspectives immediates de trobar feina. Encara que els fluxos 
del mercat de treball són molt positius, l’estoc de l’atur sols es buida gradualment i, per tant, es tracta d’un problema social 
de primera magnitud.

D’altra banda, les economies de mercat, com ho és la d’Espanya tot i que hi hagi una presència substancial del sector públic, 
no són economies en què l’Administració hagi de determinar de manera significativa com es distribueixen les rendes gene-
rades per un procés de reactivació econòmica com el que vivim. Amb l’expansió, i més després dels forts ajustos de preus i 
salaris que hem experimentat, es rellancen uns sectors més que altres, que continuen estancats. I les rendes (beneficis i 
salaris) que obtenen els sectors més dinàmics estan condicionades, fonamentalment, pel manteniment o la millora de la 
competitivitat. La política econòmica pot i ha d’actuar quan alguns dels sectors que més beneficis obtenen en la recupera-
ció ho fan en un marc de competència insuficient. És a dir, cal assegurar que no hi hagi sectors monopolitzats a l’economia 
i, especialment, que no es facin servir com instruments anticompetitius les regulacions restrictives que molts cops la 
mateixa Administració ha introduït.

La clau per assegurar que els beneficis de la recuperació arribin a tota la societat és, doncs, aconseguir un creixement 
econòmic que es fonamenti al màxim en la creació de llocs de treball i que sigui ràpid, però sostenible. La sostenibilitat 
passa per respectar els equilibris macroeconòmics. La intensitat en ocupació requereix polítiques que no penalitzin l’ús del 
factor treball, que promoguin l’aparició de nous projectes empresarials i l’impuls ferm dels existents, i que facilitin la reas-
signació eficient de recursos entre les diferents activitats productives. 

Jordi Gual
Economista en cap
31 de maig de 2015

Els beneficis de la recuperació
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CRONOLOGIA

JUnY 2015 JUliOl 2015

 2 Afiliació a la Seguretat Social  i atur registrat (maig).
 3 Consell de Govern del Banc Central Europeu.
 5 Índex de producció industrial (abril).
10 Enquesta trimestral de cost laboral (1T).
16 Comitè de Mercat Obert de la Fed.
18  Comerç exterior (abril).
 Crèdits, dipòsits i taxa de morositat (abril).
25 Consell Europeu.
29  Avanç IPC (juny).
 Índex de sentiment econòmic de la zona de l’euro (juny).
30 Balança de  pagaments (abril).
 Posició d’inversió internacional neta (1T).
 Execució pressupostària de l’Estat (maig).
 Taxa d’estalvi de les llars (1T).

 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).

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.

DESEMBRE 2014

16  El Banc Central rus apuja el tipus d’interès de referència en 6,5 p. p. fins al 17% per frenar la depreciació del ruble.
24 Shinzo Abe és reelegit primer ministre del Japó.
29 Es convoquen eleccions anticipades a Grècia.

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.
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BCE), a l’abril, es van revertir en part les dues tendències. 
Particularment intens va ser l’augment sobtat de les rendi-
bilitats del deute públic europeu entre el final d’abril i la 
meitat de maig. La interpretació de l’episodi no és senzilla, 
ja que hi han influït diversos factors de diferent índole. Els 
més importants són la incorporació de les perspectives 
d’una inflació i d’un creixement més elevats a la zona de 
l’euro a les cotitzacions dels bons, l’ajust de l’exposició dels 
inversors a la renda fixa europea, i la incertesa creixent 
sobre el desenllaç de les negociacions entre la Unió Euro-
pea i Grècia. Malgrat que la situació es va estabilitzar durant 
la segona quinzena de maig, a causa, en part, de la intensi-
ficació del programa de compres de deute públic del BCE, 
no es pot descartar que el to de major volatilitat persisteixi 
en els pròxims trimestres.

Brillants perspectives econòmiques a curt termini per a 
l’economia espanyola. A mesura que avança l’any, es con-
firma que l’economia registra un ritme de creixement ele-
vat. Les dades de comptabilitat nacional del 1T presenten 
un creixement del 0,9% intertrimestral (superior al 0,7% 
del 4T, ja prou dinàmic) i els indicadors disponibles del 2T 
evidencien que aquest ritme es manté en cotes similars. El 
motor d’aquest avanç és, com ha succeït des del final del 
2013, la demanda interna. Arran d’una recuperació que ja 
comença a ser perllongada en el temps (el gir a l’alça es va 
començar a materialitzar en el 3T 2013), la taxa d’avanç de 
l’ocupació s’accelera de forma apreciable: en el 1T, es van 
crear 127.000 llocs de treball (equivalents a temps com-
plet), xifra que representa un increment del 2,8% inte-
ranual. Aquest notable vigor intern es comença a reflectir 
també en la inflació, per bé que de forma molt gradual: al 
maig, la inflació es va situar en el –0,2%, quatre dècimes 
per damunt del registre de l’abril, de manera que suma ja 
quatre mesos consecutius a l’alça. Aquesta positiva evolu-
ció conjuntural no ha de fer oblidar que l’economia espa-
nyola encara té ajustos estructurals pendents per garantir 
una trajectòria de creixement sòlida a llarg termini. En 
aquest sentit, la Comissió Europea ha recordat, en l’informe 
recent de recomanacions sobre el programa d’estabilitat, la 
importància de garantir una correcció duradora del dè  ficit 
públic i la posada en marxa de noves reformes estructurals.

l’any arrenca als EUA i a la Xina de forma més suau del 
que s’havia previst. No obstant això, una lectura massa 
negativa està fora de lloc: la feblesa ha estat propiciada per 
factors transitoris als EUA i, a la Xina, es produeix en el con-
text d’un procés de desacceleració desitjada pel Govern (el 
qual disposa, a més a més, d’un notable marge de política 
econòmica per encarrilar aquest aterratge suau). Així 
mateix, altres economies clau, com el Japó i la zona de 
l’euro, van registrar un dinamisme més intens del que 
s’havia previst i poden compensar, en part, el to més feble 
dels EUA i de la Xina. Finalment, cal esmentar que Rússia i 
el Brasil, dos dels emergents que més preocupen, han mos-
trat resultats mixtos: el PIB va caure de forma clara als dos 
països en el 1T 2015, però les previsions eren, de fet, més 
negatives. Quin és el balanç global d’aquesta dispar evolu-
ció econòmica? El creixement mundial que esperem per al 
2015, del 3,3%, és només lleugerament inferior al previst 
un mes enrere i, si es compleix, s’aproparà a la mitjana 
registrada entre el 1980 i el 2014.

Europa continua guanyant tracció. El PIB va créixer el 
0,4% intertrimestral en el 1T 2015, una dècima més que en 
el trimestre precedent. Més enllà de la dada, és favorable 
que augmenti el nombre de països que registren un crei-
xement acceptable: Espanya va créixer amb força, França 
va sorprendre positivament, Alemanya va mostrar un rit -
me raonable i una composició que anticipa bons resultats 
futurs, i Itàlia va sortir de la seva llarga recessió. Els indica-
dors disponibles mostren que, en el 2T, s’ha mantingut 
una tònica similar, la qual cosa tendeix a confirmar els 
escenaris positius que els analistes i les institucions inter-
nacionals dibuixen per a la zona de l’euro i que, en general, 
han estat revisats a l’alça en els últims mesos. Al maig, va 
ser el torn de la Comissió Europea, que va modificar els 
pro    nòstics anteriors, a causa de l’efecte beneficiós que 
tenen diversos factors de suport temporals, com l’aba  ra  ti -
ment del petroli, la depreciació de l’euro i l’expansió mo -
ne  tària del Banc Central Europeu (BCE). El seu escenari 
actual perfila un creixement de l’1,5% el 2015 i de l’1,9% el 
2016. Atesa la bona evolució macroeconòmica, el prin -
cipal focus d’atenció s’ha centrat en l’evolució dels mer-
cats financers.

Repunt de la volatilitat als mercats financers europeus. 
Després d’un primer trimestre amb les borses europees en 
oberta recuperació i amb les yields del deute públic en 
mínims (dos desenvolupaments que es poden vincular a 
les expectatives generades per l’expansió monetària del 

El creixement global es manté
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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 3T 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015 3T 2015 4T 2015

CREIXEMENT DEL PIB

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

Països desenvolupats 1,1 1,6 2,2 2,3 1,5 1,5 1,6 2,0 2,1 2,2

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

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

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

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

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

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

Japó 1,6 –0,1 0,8 1,2 –1,4 –0,8 –1,4 0,8 1,9 1,9

Regne Unit 1,7 2,8 2,1 2,2 2,8 3,0 2,4 2,1 2,1 2,0

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

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

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

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

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

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

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

Rússia 1,3 0,6 –3,3 –0,8 0,9 0,4 –1,9 –4,0 –3,7 –3,5

Turquia 4,2 2,9 3,3 4,0 1,9 2,6 2,1 3,1 3,9 3,9

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

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

INFLACIÓ

Mundial 1 3,7 3,3 3,0 3,7 3,4 2,9 2,6 3,1 3,0 3,3

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

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

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

Alemanya 1,6 0,8 0,6 1,9 0,8 0,4 –0,2 0,5 0,8 1,4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Brasil 6,2 6,3 7,7 6,1 6,6 6,5 7,7 7,8 7,9 7,5

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

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

Rússia 6,8 7,8 13,7 6,6 7,7 9,6 16,2 16,0 12,5 10,0

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

Polònia 1,2 0,2 –0,2 1,9 –0,1 –0,6 –1,2 –0,5 –0,1 0,9

Sud-àfrica 5,8 6,1 4,8 5,7 6,2 5,7 4,1 4,5 4,6 5,9

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

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

Agregats macroeconòmics

Consum de les llars –2,3 2,4 2,9 2,1 2,8 3,4 3,5 3,0 2,8 2,3

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

Formació bruta de capital fix –3,7 3,4 4,9 4,2 3,9 5,1 6,0 4,7 4,6 4,3

Béns d’equipament 5,6 12,3 7,2 5,3 10,2 10,4 9,4 7,1 6,3 6,0

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

Demanda nacional (contr. Δ PIB) –2,7 2,2 2,8 2,0 2,6 2,7 3,0 2,8 2,6 2,6

Exportació de béns i serveis 4,3 4,2 5,1 5,9 4,5 4,7 5,7 6,2 3,5 5,0

Importació de béns i serveis –0,4 7,7 5,5 5,0 8,6 7,7 7,4 6,7 2,9 4,8

Producte interior brut –1,2 1,4 2,8 2,5 1,6 2,0 2,7 2,8 2,9 2,8

Altres variables

Ocupació –3,2 1,2 2,9 2,4 1,7 2,4 2,8 2,8 3,0 2,8

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

Índex de preus de consum 1,4 –0,2 0,0 1,9 –0,3 –0,5 –1,0 –0,3 0,1 1,1

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

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

Cap. o nec. financ. resta món (acum., % PIB) 1 2,0 1,2 1,7 1,7 1,1 1,2 1,5 1,6 1,7 1,7

Saldo públic (acum., % PIB) 1 –6,8 –5,8 –4,8 –3,3 –5,7 –5,8     

Mercats financers

TIPUS D’INTERÈS

Dòlar

Fed funds 0,25 0,25 0,29 0,88 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,42

Líbor 3 mesos 0,27 0,23 0,43 1,16 0,23 0,24 0,26 0,33 0,49 0,65

Líbor 12 mesos 0,68 0,56 0,91 1,68 0,56 0,57 0,66 0,77 1,00 1,22

Deute públic a 2 anys 0,30 0,44 0,86 1,77 0,50 0,52 0,58 0,63 0,95 1,27

Deute públic a 10 anys 2,33 2,53 2,40 3,26 2,49 2,27 1,97 2,19 2,57 2,88

Euro

Refi BCE 0,54 0,16 0,05 0,05 0,12 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Euríbor 3 mesos 0,22 0,21 0,01 0,03 0,16 0,08 0,05 0,00 0,01 0,01

Euríbor 12 mesos 0,54 0,48 0,20 0,28 0,44 0,33 0,26 0,18 0,18 0,18

Deute públic a 2 anys (Alemanya) 0,13 0,05 –0,20 0,02 –0,01 –0,04 –0,18 –0,22 –0,20 –0,20

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 1,62 1,23 0,41 0,88 1,06 0,76 0,35 0,38 0,42 0,48

TIPUS DE CANVI

$/€ 1,33 1,33 1,09 1,04 1,33 1,25 1,13 1,10 1,08 1,05

¥/€ 129,65 140,42 132,60 129,67 137,68 142,89 134,30 132,32 133,02 130,75

£/€ 0,85 0,81 0,72 0,71 0,79 0,79 0,74 0,72 0,72 0,71

PETROLI

Brent ($/barril) 108,47 99,45 61,30 78,68 103,38 77,03 55,19 59,97 62,50 67,55

Brent (€/barril) 81,67 74,83 56,23 75,89 78,02 61,68 48,97 54,47 57,71 64,32

Nota: 1. Acumulat de quatre trimestres.

  Previsions
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CONJUNTURA • El mercat de deute 
públic, al punt de mira

A la zona de l’euro, els tipus d’interès s’orienten a l’alça des-
prés de la letargia dels últims anys. En un mes de maig amb 
escasses referències per part dels principals bancs centrals 
desenvolupats, l’increment sobtat de les rendibilitats del deu-
te públic (sell-off) a Europa s’ha convertit en el principal focus 
d’atenció en l’escena financera internacional. Aquest episodi 
ha intensificat el pols vacil·lant que els actius de risc desenvo-
lupats han mostrat en les últimes setmanes. En aquest con-
text, els focus d’inestabilitat més immediats que afronten els 
mercats financers giren al voltant de l’estratègia de normalit-
zació monetària adoptada per la Reserva Federal (Fed) i de la 
resolució de les negociacions entre el Govern grec i els seus 
cre  ditors. No obstant això, en el context actual de transició 
gradual cap a un nou règim de tipus d’interès més elevats, 
adquireix cada ve  ga  da més importància l’adopció d’una pers-
pectiva amb un horitzó temporal més llunyà, en especial si 
tenim en compte que aquest nou escenari serà un dels princi-
pals condicionants per al funcionament, a mitjà termini, dels 
actius financers.

les tensions al mercat de deute sobirà europeu remeten, tot 
i que la volatilitat persisteix. El repunt virulent de la rendibili-
tat del deute públic europeu entre el final d’abril i mitjan maig 
va respondre, en bona part, a la incorporació de les majors 
perspectives d’inflació i de creixement de la zona de l’euro a la 
cotització dels bons sobirans. La intensitat d’aquest episodi va 
ser incrementada, al seu torn, pel reajustament de les posicions 
de cartera dels inversors, que va afectar més el deute dels paï-
sos del centre de la zona de l’euro. En aquestes circumstàncies, 
els augments de les rendibilitats van ser especialment intensos 
en els títols dels països del nucli de la zona de l’euro i amb ven-
ciments a llarg termini. Aquest va ser el cas del bund alemany, 
la rendibilitat del qual va avançar 65 p. b. en aquest període, 
enfront dels 42 p. b. del bo a 10 anys espanyol. Malgrat l’es  ta  bi-
 lit  zació de les rendibilitats al final del mes, considerem que el to 
volàtil dels mercats de deute europeus persistirà en els pròxims 
mesos, la qual cosa pot afavorir nous repunts de les rendibili-
tats, malgrat que amb un abast moderat.

El Banc Central Europeu (BCE) intensifica el programa de 
compres de deute públic abans de l’estiu. El motiu esgrimit 
per l’autoritat monetària és avançar el perfil de les adquisicions 
de deute, a causa de la menor liquiditat que els mercats de 
bons sobirans presenten durant l’estiu. Les dades més recents 
del QE sobirà europeu ja donen mostres d’aquesta acceleració. 
Al maig, la compra de títols de deute públic va augmentar fins 
als 51.600 milions d’euros, 4.100 milions per damunt del nivell 
mitjà dels dos mesos anteriors. Aquest ritme més intens 
d’implementació del QE, juntament amb la intenció manifesta 
de l’entitat de completar íntegrament el programa de compra 
de deute públic, confirma la fermesa del BCE en l’objectiu de 
mantenir unes condicions financeres molt laxes.
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Els inversors, pendents dels missatges de la Fed en la reunió 
del juny. El to prudent de l’últim comunicat de l’autoritat 
monetària nord-americana permet descartar, gairebé per com-
plet, l’inici de la pujada del tipus oficial en el proper Comitè de 
Mercat Obert de la Fed de mitjan juny. De tota manera, 
l’expectació que desperta la reunió continua sent elevada. 
S’espera que la roda de premsa de la presidenta de la Fed i la 
publicació de les previsions econòmiques i del tipus d’interès 
oficial amb què treballen els membres del Comitè Federal apor-
tin nous indicis sobre l’estratègia de normalització monetària 
de l’entitat, sobretot si es té en compte la més que probable 
re  ducció del creixement previst per al 2015, després de la feble 
evolució de l’activitat en els primers compassos de l’any. En 
aquest sentit, esperem que la sòlida millora dels indicadors 
d’inflació i del mercat laboral en els pròxims mesos situï l’inici 
de la pujada del tipus rector a l’octubre, una data anterior a la 
que descompten els mercats financers. De tota manera, a me -
sura que avanci l’any, és d’esperar que el debat sobre la primera 
pujada del Fed funds perdi certa notorietat en benefici d’una 
qüestió més àmplia, com el ritme d’avanç del tipus d’interès ofi-
cial i el nivell considerat d’equilibri a llarg termini.

la tònica alcista de la rendibilitat dels treasuries guanya su -
ports. L’avanç de les yields del deute públic nord-americà al 
maig, coherent amb les previsions, respon, principalment, a 
dos factors que presentaran un cert recorregut addicional en 
els pròxims mesos. Primer, la pujada del tipus rector per part de 
la Fed, cada vegada més propera. Segon, la recuperació gradual 
dels indicadors d’inflació després d’un inici d’any molt lànguid. 
Addicionalment, l’avanç recent de les rendibilitats també va 
rebre el suport temporal de l’episodi de sell-off al mercat de 
deute públic europeu, en especial en el tram més llarg de la 
corba de deute sobirà nord-americà. De cara als pròxims mesos, 
l’eliminació de les referències explícites de la Fed sobre 
l’evolució futura dels tipus d’interès (forward guidance) es pot 
traduir en una major exposició de la cotització del deute públic 
a l’evolució dels indicadors d’activitat. Aquesta circumstància 
afavorirà que la volatilitat del mercat de treasuries se situï en 
l’interval superior dels últims anys. De tota manera, l’augment 
de la rendibilitat, juntament amb la fortalesa relativa del dòlar 
enfront d’altres divises, mantindrà l’atractiu del deute públic 
nord-americà en un nivell elevat, la qual cosa podria atenuar les 
pressions alcistes sobre els tipus d’interès.

El sell-off del deute públic europeu té un impacte contingut 
als mercats emergents. Una de les notícies positives del mes 
de maig ha estat el contagi limitat de les tensions dels mercats 
de deute públic desenvolupats a la cotització dels actius emer-
gents. En aquest sentit, tot i que els indicadors d’inversió 
estrangera en cartera mostren un cert alentiment dels fluxos de 
capitals cap als països emergents durant el mes de maig, aquest 
alentiment ha estat més localitzat i menys intens que després 
de les turbulències posteriors al preanunci del tapering de la 
Fed en la primavera del 2013. Aquest menor impacte respon, 
d’una banda, als avanços significatius que alguns països emer-
gents han dut a terme recentment en matèria de reducció de 
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desequilibris, tant interns com externs. De l’altra, la parsimònia 
mostrada per la Fed a l’hora d’iniciar les primeres pujades del 
tipus oficial també ha tingut un efecte favorable, ja que ha con-
cedit un cert marge de maniobra als bancs centrals emergents 
per adoptar polítiques monetàries expansives. Aquest és el cas 
de l’autoritat monetària xinesa, que, davant la persistència de la 
feblesa dels indicadors d’activitat, ha retallat el tipus oficial dels 
préstecs per tercera vegada en menys de mig any, fins al 5,10%. 
No obstant això, la pèrdua de dinamisme de l’economia asiàtica 
continua sent un dels principals riscos que afrontarà el bloc 
emergent en els pròxims mesos. Així mateix, si el ritme de nor-
malització monetària per part de la Fed fos superior a l’esperat, 
representaria un altre focus d’inestabilitat per a les economies 
de l’àrea emergent.

Els mercats borsaris desenvolupats continuen immersos en 
una fase de pausa. En les últimes setmanes, els índexs borsaris 
desenvolupats han mostrat una tendència poc definida. El cli-
ma de cautela es consolida a les borses europees, per bé que els 
descensos s’han intensificat en l’últim tram de maig. Els motius 
que expliquen aquest viratge són de naturalesa diversa. D’una 
banda, s’observa un esgotament progressiu dels factors que 
van originar el ral·li borsari de l’inici de l’any (QE i millora de les 
perspectives econòmiques a la zona de l’euro). De l’altra, el sen-
timent inversor ha patit els efectes de la incertesa creixent que 
envolta la resolució de les negociacions amb Grècia i el repunt 
recent de les turbulències al mercat de bons sobirans. Pa  ral·le -
la  ment, als EUA, la borsa va assolir nous màxims històrics al 
maig, tot i que la tendència de fons continua sent feble arran de 
la modesta campanya de beneficis empresarials. En aquest sen-
tit, l’absència de catalitzadors positius, les elevades valoracions 
de la renda variable i la proximitat d’un període estacionalment 
advers són un obstacle perquè les borses internacionals repren-
guin un pols ferm a curt termini.

la cotització de l’euro presenta moviments d’anada i torna-
da. Al llarg del mes de maig, el tipus de canvi de l’euro ha 
oscil·lat dins una banda entre 1,15 i 1,10 dòlars per euro, al 
com  pàs dels missatges dels bancs centrals. No obstant això, la 
millora prevista de l’economia nord-americana i la proximitat 
de les pujades de tipus de la Fed haurien de donar continuïtat a 
la tònica d’apreciació del dòlar en els pròxims mesos. Pel que fa 
a les primeres matèries, el preu del petroli s’ha pres un respir al 
maig, després de l’augment del 42% des del mínim assolit el 
gener, i s’ha situat al voltant dels 65 dòlars per barril de Brent. 
En aquest context, no s’espera que la reunió de l’OPEP del co -
mençament de juny impliqui un gir significatiu en l’estratègia 
d’oferta dels membres del càrtel petrolier. En conseqüència, 
mantenim una previsió de pujada gradual del preu del cru en 
els pròxims mesos, fins al voltant dels 70 dòlars per barril al final 
d’enguany.
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En els últims anys, els fluxos d’inversió cap als països 
emergents han registrat oscil·lacions significatives en fun-
ció de l’evolució de les condicions financeres globals. Sen-
se anar més lluny, encara perdura el record de les turbu -
lències registrades en aquests països fa exactament dos 
anys, quan Ben Bernanke, que llavors era president de la 
Reserva Federal, va anunciar que el final dels estímuls 
monetaris podia estar més a la vora del que s’havia previst 
en aquell moment. Atès el precedent, no és estrany que 
un dels principals focus d’incertesa existents als mercats 
financers de cara als pròxims mesos giri al voltant de l’im -
pacte que les pujades de tipus oficials als EUA puguin tenir 
sobre les decisions d’inversió cap al bloc emergent.

En uns mercats financers cada vegada més integrats, els 
determinants de la inversió cap als països en vies de des-
envolupament responen, en gran part, a factors de caràc-
ter global. Aquest és el cas, per exemple, del grau d’aversió 
al risc imperant als mercats financers. En efecte, atès el 
ma  jor risc generalment associat a les inversions realitza-
des als països emergents, s’observa que l’afluència de ca -
pitals sol disminuir de forma significativa durant els perío-
des d’elevada volatilitat i incertesa als mercats financers. 
No obstant això, hi ha indicis que suggereixen un aug-
ment recent del grau de diferenciació per part dels agents 
financers a l’hora de prendre decisions d’inversió en 
aquests països. El primer gràfic confirma aquesta afirma-
ció. Així, l’evolució dels índexs borsaris de 17 dels princi-
pals països en vies de desenvolupament mostra un perfil 
cada vegada menys homogeni (o, el que és el mateix, la 
variància explicada pel seu factor comú es redueix de for-
ma constant en els últims mesos). Aquest resultat posa de 
manifest la importància creixent que exerceixen els fac-
tors de caràcter idiosincràtic de cada país a l’hora d’atreure 
fluxos inversors. En aquest sentit, l’experiència històrica 
evi  dencia múltiples aspectes que contribueixen a aquesta 
diferenciació, entre els quals destaquen els desequilibris 
existents en cada economia (tant a nivell intern com ex -
tern), les expectatives de creixement o l’estabilitat de l’en-
 torn regulador i institucional.

Un reflex d’aquesta major diferenciació és la variació de la 
sensibilitat de la renda variable emergent als canvis en 
l’aversió al risc global (aproximada per l’índex VIX de vola-
tilitat implícita de la borsa nord-americana).1 Així, els paï-
sos on més ha augmentat aquesta sensibilitat, Rússia i el 
Brasil, són, precisament, els que han registrat un deterio-
rament més intens de l’escenari econòmic en l’últim any. 

En el cas rus, un augment del 18% de la volatilitat de l’S&P 
500 (similar al registrat en el període de turbulències del 
maig del 2013) comportaria una caiguda de l’índex borsari 
del 10%. A l’altre extrem de l’espectre, se situa la borsa 
índia, la vulnerabilitat de la qual a la volatilitat als mercats 
financers s’ha reduït de forma significativa en l’últim any i 
mig, resultat coherent amb la correcció dels desequilibris 
de la seva economia.

En definitiva, l’evolució dels actius financers dels països 
en vies de desenvolupament presenta símptomes d’una 
di  ferenciació creixent. Conseqüentment, cal abordar els 
inte  rro  gants que l’inici de la normalització monetària als 
EUA planteja en relació amb la inversió en aquests mer-
cats amb un enfocament que contempli les particulari-
tats dels diferents països.

FOCUS • Signes de diferenciació als mercats financers emergents
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1. Paràmetres obtinguts a partir de la regressió lineal:
ln(bit) = α + (α’ × d14) + (β × ln(VIX t)) + (β’ × ln(VIX t) × d14). On bit és l’índex 
borsari del país, VIX t és la volatilitat de l’S&P 500 i d14 és una variable 
binària amb valor 1 a partir del 2014 i 0 en cas contrari. El coeficient β’ 
recull el canvi en la sensibilitat de la renda variable a augments del VIX.
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Els últims mesos han estat testimonis d’un augment fulgu-
rant de les cotitzacions dels índexs borsaris a la Xina. La 
revaloració de la borsa de Xangai en l’últim any ha assolit 
el 130% i la de Shenzhen, el 166%. La rapidesa i les circum-
stàncies que envolten aquestes pujades han fet saltar les 
alarmes sobre la possible formació d’una bombolla espe-
culativa com la que ja va tenir lloc a la Xina entre el 2005 i 
el 2007. Efectivament, hi ha motius per preocupar-se, però, 
a diferència del que va succeir llavors, és previsible que les 
autoritats reguladores xineses duguin a terme una gestió 
encertada dels potencials riscos derivats d’una eufòria 
inversora desmesurada. La lliçó hauria d’estar apresa.

La primera qüestió que cal examinar és si hi ha indicis que 
facin presagiar la gestació d’una fase de bombolla. Des-
afortunadament, sembla que les evidències apunten en 
sentit afirmatiu. D’entrada, l’avanç imponent de les borses 
de la Xina continental s’ha vist reforçat per un augment 
vertiginós de les compres palanquejades dels inversors 
(margin debt), fins a assolir un màxim històric de 300.000 
milions de dòlars. Un altre indicador inquietant és el ritme 
d’obertura de comptes de valors per negociar accions 
cotitzades a les borses de Xangai i de Shenzhen. A l’abril, es 
van arribar a obrir quatre milions de comptes a la setmana, 
xifra que cal comparar amb la mitjana setmanal de 150.000 
dels cinc últims anys. La tipologia d’aquests comptes, la 
titularitat dels quals correspon a petits inversors en el 80%-
90%, denota que la inversió borsària torna a estar de moda 
al país. Un tercer motiu de preocupació pro  cedeix de la 
naturalesa subjacent del ral·li borsari mateix: la liquiditat 
domina, si més no ara com ara, els beneficis. En efecte, les 
mesures d’estímul adop  tades per les autoritats monetàries 
des de mitjan 2014 han exercit una influència notable a 
l’hora d’impulsar les cotitzacions borsàries. Paradoxal-
ment, la publicació de registres d’activitat i de sentiment 
més febles del previst en el 1T 2015 ha enfortit el rè gim 
alcista de les borses, atès que ha alimentat les expectatives 
d’una major laxitud monetària. D’altra banda, les revisions 
a la baixa de les previsions de beneficis empresarials del 
consens d’ana  lis  tes per als anys 2015 i 2016 no han frenat 
l’escalada borsària. En conseqüència, les mètriques de 
valoració de la borsa xinesa han experimentat un deterio-
rament considerable. En els 12 últims mesos, les ràtios PER 
(preu sobre beneficis) de les borses de Xangai i de Shen-
zhen s’han duplicat fins a 21 i 60, respectivament.

Implica tot això que el mercat d’accions xinès se situa a les 
portes d’una correcció imminent? No necessàriament. En 
els 27 mesos previs a l’esclat de la bombolla borsària, a l’oc-
 tubre del 2007, l’índex de la borsa de Xangai es va revalorar 
el 500% i va arribar a cotitzar amb un PER de 48. Els regis-
tres de l’actual cicle alcista queden lluny d’aquesta magni-

tud: l’índex de Xangai s’ha revalorat el 120% des del gener 
del 2014 i cotitza amb un PER de 21, coherent amb la mitja-
na des del 2003. En el pla regulador i macroprudencial, 
organismes com les comissions de liquidació i de regulació 
del mercat de valors (CSDC i CSRC, respectivament) han 
mostrat una certa ambivalència davant l’exube  ràn  cia del 
mercat borsari. En aquest sentit, cal tenir en compte que les 
autoritats del gegant asiàtic s’enfronten a una complexa 
disjuntiva de fons. Intervencions de caire agressiu podrien 
generar fortes turbulències financeres amb repercussions 
negatives sobre l’economia real, sobretot en un context 
com l’actual de desacceleració del creixement i de refreda-
ment del sector immobiliari. De fet, els efectes macroeconò-
mics derivats de l’actual cicle alcista borsari no s’han de 
menysprear. En última instància, les actuacions de l’Executiu 
xinès hauran de tenir un abast selectiu i equilibrat per no 
fer perillar els objectius de creixement econòmic.

FOCUS • Sobreescalfament a la borsa xinesa:  
oportunitat o amenaça?

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Xina: obertura de comptes de valors *   
i margin debt ** 
(Milions de comptes)

Nous comptes (esc. esq.) Margin debt (esc. dta.) 

Notes: * Nombre de nous comptes per operar a les borses de Xangai i de Shenzhen, acumulat 
de quatre setmanes. ** Saldo viu de deute destinat a comprar accions com a percentatge 
de la capitalització conjunta free float de les borses de Xangai i de Shenzhen. 
Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de Bloomberg.

(%) 

50 
100 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
500 
550 
600 
650 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 

Borsa de Xangai: comparativa de cicles 
alcistes 
Índex (inici de cicle = 100)

Cicle iniciat al juliol del 2005 Cicle iniciat al gener del 2014  

(Dies des de l’inici del cicle) 

Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de Bloomberg.

Octubre 2007: 6.092 punts 

Juliol 2005: 1.018 punts 

Gener 2014: 2.116 punts 

Maig 2015: 4.658 punts 



11  MERCATS FINANCERS

JUNY 2015www.lacaixaresearch.com www.lacaixaresearch.com

06

Tipus d’interès (%)

29-maig 30-abr 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 –20,0

Euríbor 3 mesos –0,01 –0,01 –1 –9,0 –32,2

Euríbor 12 mesos 0,16 0,17 –1 –16,5 –41,2

Deute públic a 1 any (Alemanya) –0,22 –0,26 4 –15,6 –29,8

Deute públic a 2 anys (Alemanya) –0,23 –0,22 –1 –13,2 –29,2

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 0,49 0,37 12 –5,1 –86,4

Deute públic a 10 anys (Espanya) 1,84 1,47 37 22,9 –102,3

Diferencial de deute públic a 10 anys (p. b.) 1 135 110 25 28,0 –15,8

EUA

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

Líbor 3 mesos 0,28 0,28 0 2,4 5,3

Líbor 12 mesos 0,75 0,71 4 12,1 21,6

Deute públic a 1 any 0,24 0,22 2 2,7 14,9

Deute públic a 2 anys 0,61 0,57 4 –5,5 23,5

Deute públic a 10 anys 2,12 2,03 9 –5,1 –34,4

Spreads de deute corporatiu (p. b.)

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

Variació acum.  
el 2015 (p. b.)

Variació interanual 
(p. b.)

Itraxx Corporatiu 66 61 5 2,8 –0,7

Itraxx Financer Sènior 77 70 7 9,5 4,3

Itraxx Financer Subordinat 157 145 13 8,5 44,5

Tipus de canvi

29-maig 30-abr Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2015 (%)

Variació interanual  
(%)

$/€ 1,099 1,122 –2,1 –9,2 –19,2

¥/€ 136,350 133,990 1,8 –5,9 –1,5

£/€ 0,719 0,731 –1,7 –7,5 –11,7

¥/$ 124,150 119,380 4,0 3,6 22,0

Primeres matèries 

29-maig 30-abr Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2015 (%)

Variació interanual  
(%)

Índex CRB de primeres matèries 424,7 421,2 0,9 –3,0 –15,0

Brent ($/barril) 63,9 64,9 –1,5 14,6 –42,5

Or ($/unça) 1.190,6 1.184,4 0,5 0,5 –5,2

Renda variable

29-maig 30-abr Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2015 (%)

Variació interanual  
(%)

S&P 500 (EUA) 2.107,4 2.085,5 1,0 2,4 9,8

Eurostoxx 50 (zona de l’euro) 3.570,8 3.615,6 –1,2 13,5 10,1

Ibex 35 (Espanya) 11.217,6 11.385,0 –1,5 9,1 4,5

Nikkei 225 (Japó) 20.563,2 19.520,0 5,3 26,2 40,1

MSCI emergents 1.004,2 1.047,8 –4,2 5,0 –3,3

Nasdaq (EUA) 5.070,0 4.941,4 2,6 7,1 19,4

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

PRINCIPALS INDICADORS
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CONJUNTURA • Lleuger descens  
de les perspectives globals de 
creixement 

les perspectives globals es refreden lleugerament per un 
creixement de l’activitat als EUA i a la Xina inferior a allò que 
s’esperava. Els indicadors de les dues economies més grans del 
planeta van ser una mica més febles del que s’havia previst en 
aquest últim mes i refreden de forma moderada les perspectives 
de creixement global per al 2015. De tota manera, és important 
puntualitzar que, malgrat l’ajust de les expectatives, l’economia 
dels EUA continuarà liderant la recuperació entre les economies 
avançades i que la Xina manté una dinàmica d’aterratge suau. 
D’altra banda, la zona de l’euro persisteix en la recuperació sense 
grans canvis. Entre les sorpreses positives, destaca el PIB del 
Japó, la mala composició del qual, però, fa que siguem cauts en 
les previsions per al total de l’any. Finalment, a l’Europa de l’Est, 
ha sorprès la solidesa dels avanços del PIB del 1T.

ESTATS UNITS

El PiB va recular el 0,2% intertrimestral en el 1T 2015, després 
de la revisió que efectua mensualment el Bureau of Economic 
Analysis (BEA). L’avanç publicat inicialment (+0,1%) es va trans-
formar en una reculada per l’efecte d’un sector exterior que va 
llastar el creixement més del que s’havia estimat en el primer 
lliurament. Així mateix, el creixement interanual va quedar en 
el 2,7%, en lloc del 3,0% anterior. Malgrat que la caiguda inter-
trimestral és deguda, sobretot, a factors transitoris, l’efecte graó 
d’un primer trimestre fluix ens obliga a revisar a la baixa el còm-
put total de l’any: del 3,1% al 2,7% el 2015.

l’activitat repuntarà en el 2T d’enguany, després d’un hivern 
més dur de l’habitual i del retorn a la feina dels treballadors dels 
ports de la costa oest després de la important vaga que van dur 
a terme en el tram final del 1T. El mal temps va implicar un des-
cens excepcionalment abrupte en el component d’inversió en 
estructures i d’inversió residencial. Així, els habitatges iniciats, 
que tenen una forta correlació amb l’activitat al sector de la 
construcció i que havien reculat el 16,7% al febrer, van aug-
mentar el 4,9% i el 20,2% al març i a l’abril, respectivament. La 
vaga portuària explica, per la seva banda, la dada negativa del 
component exterior. La valoració de la dada del PIB del 1T 
requereix un matís addicional: segons un estudi de la Fed, el 
BEA, en corregir els efectes estacionals del PIB, tendeix a subes-
timar de forma molt notable el PIB en els primers trimestres i a 
sobreestimar-lo en la resta. En definitiva, quan es consideren 
tots els matisos, la valoració de la dada del PIB del 1T és més 
positiva del que la dada podria suggerir.

Entre els indicadors d’activitat més recents, els serveis van 
avançar i les manufactures es van estancar. Així, tot i que els 
índexs de sentiment empresarial (ISM) continuen a la zona 
expansiva, augmenta la diferència entre l’índex de manufactu-
res i el de serveis. Mentre que l’ISM manufacturer de l’abril es va 
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mantenir en el nivell dels 51,5 punts, el seu homòleg de serveis 
va escalar fins als 57,8 punts. D’altra banda, l’índex de confiança 
del consumidor elaborat pel Conference Board va presentar un 
guany mínim al maig, després de la correcció experimentada a 
l’abril. No obstant això, en l’àmbit del sector immobiliari, els 
preus van continuar avançant i les vendes també van reportar 
creixements clars a l’abril.

l’ocupació es recupera a l’abril, després d’un març més fluix 
del que s’havia previst. A l’abril, es van crear 223.000 llocs de 
treball nets, amb un protagonisme especial de la construcció. El 
nombre d’assalariats va créixer a un ritme del 2,2% interanual, i 
la taxa d’atur del març es va reduir en una dècima, fins al 5,4% 
de la població activa. La taxa àmplia d’atur (anomenada U6), 
que inclou la subocupació (empleats que treballen a temps 
parcial per raons econòmiques però que voldrien fer-ho a 
temps complet), va baixar una altra dècima, fins al 10,8%. La 
subocupació va afectar, a l’abril, 6,5 milions de treballadors, 1,2 
milions menys que un any enrere, però es manté encara per 
damunt del nivell dels 5 milions (comparable a la situació del 
2007). Això explica, en part, la moderació salarial observada, 
amb avanços al voltant del 2% interanual.

la inflació nord-americana comença a mostrar signes de 
recuperació. Malgrat que l’IPC general va tornar a caure en ter-
mes interanuals a l’abril (el –0,2%), els preus van avançar el 
0,1% entre el març i l’abril en termes intermensuals (prenent 
com a referència la sèrie ajustada estacionalment), el tercer 
avanç mensual consecutiu des de les fortes caigudes de les aca-
balles del 2014 i començament del 2015. Així mateix, l’IPC sub-
jacent (sense aliments ni energia, i, per tant, immune a la caigu-
da del preu del petroli) es va situar en cotes més dinàmiques (va 
créixer l’1,8% interanual). Així i tot, l’índex de preus subjacent 
de la despesa de consum personal (índex de referència de la 
Fed) encara mostra avanços moderats (l’1,2%), per sota de 
l’objectiu del banc central (el 2%). Considerant els preus i la 
feble activitat del 1T, els mercats han tornat a ajornar l’inici de 
les pujades del tipus d’interès de referència fins al final del 
2015. Així i tot, i atesos els matisos de l’avanç del PIB, conti-
nuem esperant la primera pujada a la tardor del 2015.

JAPÓ

El PiB del 1T 2015 sorprèn a l’alça. L’economia japonesa va 
créixer el 0,6% intertrimestral en el 1T 2015, una mica per 
damunt del previst. Però la dada queda una mica entelada per 
una mala composició, en què destaca la contribució a l’avanç 
de l’acumulació d’existències (dos terços del creixement total 
en termes absoluts), un component volàtil que hauria de reme-
tre en els pròxims mesos. El consum privat va créixer el 0,4% 
intertrimestral. Malgrat que és una dada significativa, no ho és 
prou per compensar els descensos del consum derivats de la 
pujada de l’IVA de l’abril del 2014. Des d’una perspectiva tem-
poral una mica més àmplia, el balanç de les mesures expansi-
ves del primer ministre, Shinzo Abe, queda qüestionat, ja que el 
consum privat se situa en els nivells del desembre del 2012, just 
quan Abe va accedir al poder. Per al 2015, es preveuen pujades 
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salarials que haurien d’estimular la demanda interna, però el 
seu efecte podria ser menor per la proporció creixent de con-
tractes a temps parcial. Aquests condicionants matisen de for-
ma substancial la bona dada del 1T i ens empenyen a mantenir 
la nostra previsió de creixement en el 0,8% i en l’1,2% per al 
conjunt del 2015 i del 2016, respectivament.

Continua l’atonia en la inflació japonesa. A l’abril, l’IPC sense 
aliments però amb energia, l’índex de referència del Banc del 
Japó, va avançar el 0,3% interanual. La dada queda lluny encara 
de l’objectiu del 2,0%, malgrat que continua implementant les 
mesures d’expansió quantitativa mitjançant compres anuals de 
deute públic per valor de 80 bilions de iens (el 16% del PIB). 
L’índex general es va situar en un moderat 0,6% interanual.

EMERGENTS

la Xina continua desaccelerant. Els últims indicadors d’ac  ti  vitat 
perfilen una tendència a la baixa persistent. La producció indus-
trial va créixer el 5,9% interanual a l’abril, només lleugerament 
per damunt de la feble dada del març i molt per sota de les mitja-
nes del 2013 i del 2014, el 9,7% i el 8,4%, respectivament. També 
van desaccelerar les vendes al detall, amb una taxa de crei  xement 
que es va quedar en el 10,0% interanual a l’abril (al desembre del 
2014, van créixer l’11,9%). Així mateix, en l’àmbit exterior, les 
importacions van mantenir a l’abril la tònica de caigudes dels 
últims mesos i les exportacions van sorprendre amb un descens 
del 6,4% interanual. La desacceleració xinesa es produeix en un 
difícil context de substitució de la despesa inversora per un major 
consum privat. A més a més, coincideix amb un endeutament 
creixent, que, combinant el Govern, les llars i les empreses no 
financeres, va arribar al 217% del PIB el 2014 (ve  geu el Focus «El 
deute públic xinès és un focus de risc?»). Sense deixar de conside-
rar aquests importants elements de risc, el nostre escenari conti-
nua sent de desacceleració controlada, amb el suport d’unes 
autoritats que tenen capacitat de maniobra. En aquest sentit, el 
banc central va abaixar de nou el tipus d’interès de referència 
en 25 p. b. (fins al 5,10%), la tercera retallada en sis mesos.

El Brasil i Rússia continuen sent les economies emergents amb 
més riscos. En el 1T 2015, el PIB del Brasil va recular el 0,2% inter-
trimestral (–1,6% interanual), lleugerament més del que s’es -
perava (en el 4T 2014, la caiguda del PIB va ser del 0,2% inter -
anual). La reculada de l’activitat va ser deguda, fonamentalment, 
al mal to de la demanda interna, i la xifra confirma les perspec-
tives negatives que s’anticipen per al conjunt del 2015 (una cai-
guda del PIB de l’ordre de l’1%). Rússia, per la seva banda, va patir 
una reculada de l’1,9% interanual en el 1T 2015, notablement 
inferior a l’esperada. Malgrat tot, i atès que el balanç de riscos 
continua sent notablement advers, deixem sense canvis les 
nostres previsions (caiguda del 3,3% el 2015 i del 0,8% el 2016).

Mèxic va créixer el 2,5% en el 1T 2015. La dada mostra un cert 
alentiment de l’economia mexicana, coherent amb la desaccele-
ració nord-americana del començament d’enguany. Així i tot, les 
dades més recents suggereixen un indici de recuperació al llarg 
del 2015 de la segona economia llatinoamericana (el 2,8% per al 
total de l’any, lleugerament per sota de la previsió del mes passat).     
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L’evolució dels preus de les primeres matèries ha estat 
objecte de debat en els últims mesos, a causa, en bona 
part, de la brusca caiguda de la cotització del petroli i, tam-
bé, de la tendència a la baixa dels preus de moltes altres 
primeres matèries. Després de 10 anys de pujades signifi-
catives (amb alguna ensopegada motivada per la crisi), els 
preus de les primeres matèries, en general, s’han allunyat 
dels seus pics (vegeu el primer gràfic). En aquest entorn de 
davallades, la teoria que apunta cap al final de l’anomenat 
«supercicle» de les primeres matèries guanya força.

El supercicle fa referència al fort creixement experimentat 
pels preus de les primeres matèries a partir dels anys 2000. 
En particular, l’índex de preus de les commodities del Fons 
Monetari Internacional (FMI) es va multiplicar per quatre 
entre el gener del 2000 i el juliol del 2008, just abans que 
la crisi financera i econòmica deixés la seva empremta. 
Tres factors van donar suport a aquesta tendència a l’alça. 
En primer lloc, la demanda creixent dels països emergents, 
en especial de la Xina, amb unes taxes de creixement que 
l’han situat al capdavant de les potències econòmiques 
internacionals i amb unes importacions de combustibles i 
de productes miners que s’han multiplicat per 16 des del 
començament del segle. En segon lloc, les rigideses de 
l’oferta van propiciar, també, l’alça dels preus. Finalment, 
els baixos tipus d’interès van afavorir la recerca de rendi-
ments en actius alternatius, com els desenvolupats sobre 
les commodities al començament dels anys 2000.

No obstant això, la desacceleració de la Xina, més ràpida 
del que s’havia pronosticat uns anys enrere, i el canvi de 
model que persegueix, amb més pes del consum privat en 
detriment del sector exportador i de la inversió (fortament 
vinculats a la demanda de primeres matèries), han gene-
rat els primers dubtes sobre la continuïtat del supercicle. 
Resoldre’ls és una tasca complexa que va més enllà de 
l’abast d’aquest Focus, el propòsit del qual és destacar la 
sensibilitat de la demanda de les primeres matèries a 
l’evolució d’uns pocs grans emergents.

Així, ens hem centrat en el consum de coure per capita tí -
pic segons el nivell de PIB per capita i hem observat que 
aug  menta a mesura que les economies més pobres es van 
desenvolupant, fins a assolir un pic al voltant dels 30.000 
dòlars per capita en termes de poder adquisitiu (vegeu el 
segon gràfic). A partir d’aquest punt, el consum de coure 
per capita disminueix. Es tracta d’un fenomen que no sor-
prèn, ja que, durant les primeres fases de desenvolupa-
ment econòmic, les grans inversions en infraestructures 
impliquen una forta demanda del metall, àmpliament 
usat en la construcció. Així i tot, destaca el fet que, en els 
últims anys, el consum de coure a la Xina s’hagi situat per 
damunt del que ha estat habitual en el procés de desenvo-
lupament de la resta de països. En aquest sentit, el model 
de creixement del gegant asiàtic s’ha caracteritzat per un 
impuls colossal als projectes d’infraestructures. En canvi, 
el Brasil, Indonèsia i l’Índia s’han situat per sota del patró 
més estàndard en consum de coure.

Si l’actual canvi de patró del creixement xinès repercutís 
en un consum de coure més coherent amb el seu desenvo-
 lupament, la demanda del metall podria disminuir de ma -
ne  ra significativa, la qual cosa, al seu torn, n’arrossegaria el 
preu a la baixa. Però també és cert que el Brasil, Indonèsia i 
l’Índia podrien augmentar-lo, la qual cosa compensaria la 
correcció xinesa. Cal esperar que aquests tres països in -
crementin el consum de coure, no solament per la millora 
en la renda per capita prevista a mitjà termini, sinó, sobretot, 
per la necessitat que tenen de superar els colls d’ampolla en 
infraestructures. Precisament, l’FMI assenyala que aquests colls 
d’ampolla són un problema urgent al Brasil i a l’Índia (la segona 
potència demogràfica del món, que voreja ja els 1.300 milions 
de la Xina). Així, doncs, segons les nostres estimacions, el Bra-
 sil, Indonèsia i, en especial, l’Índia podrien compensar al vol-
 tant del 70% de la disminució de la demanda xinesa de coure.

FOCUS • Ha arribat el final del supercicle de les primeres matèries?
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En un context de desacceleració del creixement xinès, que 
ha passat d’avanços del 10,8% anual durant el període 
2001-2007 al 6,7% que s’espera per al 2015, el deute del 
país ha patit un augment vertiginós. Des del 2007, la Xina 
ha incrementat el deute total en 20,8 bilions de dòlars, la 
qual cosa l’ha situat en el 282% del PIB (des del 158% del 
2007), una xifra que l’allunya de la mitjana de la resta 
d’emergents (al voltant del 100% del PIB). Ateses aquestes 
xifres, no sorprèn que els dubtes sobre l’esta  bi  li  tat finan-
cera de la Xina creixin de forma recurrent.

En particular, el deute públic és una de les principals fonts 
d’incertesa. Tot i que se situa en un raonable 55% del PIB, 
en els últims anys, el seu creixement ha estat propiciat, 
gairebé en exclusiva, per l’augment de l’endeutament 
dels Governs locals, que acumulen ja més de la meitat del 
total del deute públic. En concret, aquest endeutament 
preocupa per tres aspectes. En primer lloc, una de les prin-
cipals fonts de finançament de les administracions locals 
és la venda de sòl, circumstància que, en un context de risc 
d’una correcció abrupta del sector immobiliari, en qües-
tiona la capacitat de repagament. En segon lloc, inquieta 
que una part important de l’endeutament d’aquestes ad -
mi  nistracions s’hagi situat fora de balanç mitjançant l’ús 
de vehicles financers (els anomenats local goverment fi -
nan  cing vehicles, LGFV), la qual cosa dificulta la comptabi-
lització i el control total del deute local. Així mateix, una 
bona part d’aquests vehicles ha estat finançada recorrent 
al shadow banking, que ha tendit a invertir en projectes 
més arriscats que la mitjana del sector bancari. En tercer 
lloc, preocupa el fet que una bona part del deute de les 
entitats locals es financi a curt termini.

A aquest panorama, ja prou complex, s’hi afegeix la limitada 
capacitat recaptadora dels Governs locals. L’Executiu xi -
nès, conscient de tot plegat, ha començat a adoptar mesu-
res per millorar les finances d’aquests organismes, entre 
les quals destaquen la prohibició d’utilitzar els LGFV (des 
de l’octubre del 2014) i la possibilitat d’emetre bons muni-
cipals. A més d’aquestes mesures, una estratègia aconse-
llable seria permetre’ls apujar els impostos, en especial els 
de la propietat, els ingressos de la qual són estables i fàcils 
d’administrar.

Malgrat que el deute dels Governs locals és elevat en con-
junt, és important destacar la diversitat regnant entre les 
diferents províncies. Tenint en compte els criteris de per-
centatge de deute sobre ingressos del Govern local (que 
mesura la capacitat de devolució del deute) i del saldo de 
les finances públiques, les províncies de Chongqing, Gui-
zhou, Pequín, la seva veïna Hebei, Hunan, Hubei i Yunnan 
se situen entre les més problemàtiques, amb un deute 
conjunt que arribaria al 5,7% del PIB de la Xina (560.000 
milions de dòlars). Com a contrapartida, províncies costa-

neres com Canton, Jiangsu (al nord de Xangai), Shandong 
(al nord-est del país) i Zhejiang, que es troben entre les 
més pròsperes i dinàmiques i que representen el 33% del 
PIB xinès, presenten unes situacions més folgades.

En definitiva, malgrat que el fort augment del deute pugui 
semblar alarmant, una anàlisi més detallada matisa la per-
cepció de risc. La posició financera de la majoria de les re -
gions és relativament còmoda, i el Govern xinès té al seu 
abast un ampli ventall de mesures per millorar el funcio-
nament del sistema de finançament local. De tota manera, 
és un tema que, pel seu impacte potencial, cal seguir de 
prop, sobretot si tenim en compte els dubtes sobre les 
xifres oficials i l’exposició del sector financer xinès al deute 
de les administracions locals: als balanços dels quatre 
grans bancs comercials xinesos, s’acumula un deute de 
300.000 milions de dòlars en vehicles de finançament dels 
Governs locals.

FOCUS • El deute públic xinès és un focus de risc?
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ESTATS UNITS
2013 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 04/15 05/15

Activitat

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

Vendes al detall (sense cotxes ni benzina) 3,4 3,9 4,2 4,5 4,8 4,6 3,4 ...

Confiança del consumidor (valor) 73,2 86,9 83,4 90,9 92,7 101,3 94,3 95,4

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

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

Habitatges iniciats (milers) 928 1.001 984 1.029 1.055 975 1.135 ...

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 ...

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

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

Preus

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

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

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

Activitat

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

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

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

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

Sector exterior

Balança comercial 1 (valor) 258 381 254 322 381 488 503

Exportacions 7,8 6,1 4,9 13,0 8,6 4,6 –6,4

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

Preus

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

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

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

Activitat

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

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

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

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

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

Preus

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

Preus de consum subjacent –0,2 1,8 2,3 2,3 2,1 2,1 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 • Es confirma la bona 
marxa de l’economia de la zona  
de l’euro

Un creixement del PiB més robust en el 1T 2015. L’economia 
va avançar el 0,4% del gener al març a la zona de l’euro, per 
damunt del 0,3% registrat en el 4T 2014. Per països, destaca el 
fort creixement d’Espanya, del 0,9% intertrimestral, i sorprèn a 
l’alça l’avanç del PIB a França, del 0,6% intertrimestral, amb un 
increment important del consum privat. No obstant això, l’ele -
vada contribució de les existències sobre el creixement francès 
fa pensar que serà difícil que mantingui aquest ritme en el que 
queda d’any. La taxa a Alemanya, del 0,3% intertrimestral, va 
ser una mica inferior a la prevista, però la seva composició favo-
rable (la demanda interna i les exportacions van continuar 
mostrant signes de fortalesa) evidencia que l’expansió és sòli-
da. D’altra banda, l’economia italiana va abandonar la recessió 
en què estava immersa des del 2008 (llevat de l’any 2010) i va 
presentar un avanç del PIB del 0,3% intertrimestral. De cara als 
pròxims mesos, s’espera que l’activitat econòmica continuï crei-
xent a Itàlia a un ritme moderat.

la Comissió Europea millora les previsions econòmiques per 
a la zona de l’euro. La Comissió Europea considera que la recu-
peració serà lleugerament més intensa del que s’havia anticipat 
uns mesos enrere, gràcies a l’embranzida de diversos factors 
temporals: la caiguda del preu del petroli, la depreciació de 
l’euro i el programa d’expansió monetària del Banc Central 
Europeu (BCE), que propicia que les condicions financeres 
siguin més favorables. Així i tot, l’impacte d’aquests factors 
variarà en funció dels països. Així, la revisió a l’alça de les previ-
sions de creixement del 2015 va ser més intensa a Espanya  
(0,5 p. p.) i a Alemanya (0,4 p. p.) que a França (0,1 p. p.) i a Itàlia 
(sen  se canvis). La institució també va rebaixar les perspectives 
de creixement per a Grècia del 2,5% al 0,5% i va assenyalar la 
situació financera del país com un dels majors riscos per a la 
recuperació de la zona de l’euro. Dins el Semestre Europeu, la 
Comissió alerta de les febleses estructurals que acumulen 
molts països de la zona de l’euro i de la temporalitat dels factors 
positius que donen suport al creixement. Per enfortir l’economia 
dels diferents països de la Unió Europea, la Comissió s’ha com-
promès a disminuir, a partir d’ara, el nombre de recomanacions, 
malgrat que seran més específiques i que es farà una revisió 
més exhaustiva del grau de compliment. En aquesta línia, els 
informes per països han concretat les prioritats d’actuació: aug-
mentar la competència del mercat de productes o de serveis (a 
Alemanya), flexibilitzar la legislació laboral (a França), consoli-
dar la reducció del dèficit (a Espanya) o apuntalar les febleses 
del sector financer (a Itàlia).

l’activitat econòmica es manté en zona expansiva en el 2T 
2015, malgrat que no s’accelera, com, per exemple, ho indica 
l’evolució de l’índex PMI compost del maig. No obstant això, si 
s’analitza per zones, el missatge precisa de matisos importants. 
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Zona de l’euro 0,9 1,5 1,9 0,2 =

Alemanya 1,6 1,9 2,0 0,4 =

França 0,4 1,1 1,7 0,1 0,1

Itàlia –0,4 0,6 1,4 = 0,1

Espanya 1,4 2,8 2,6 0,5 0,1
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A Alemanya, l’índex PMI compost va registrar, al maig, el nivell 
més baix del 2015, però es manté en cotes relativament eleva-
des. A França, en canvi, va anotar un lleuger ascens, tot i que el 
nivell continua sent molt modest. La valoració global per a la 
resta de països és clarament positiva, tant pel nivell com per la 
tendència mostrada en els últims mesos. Altres indicadors 
d’activitat il·lustren, també, que la recuperació continuarà. Així, 
la producció industrial en termes desestacionalitzats va aug-
mentar l’1,3% en el 1T 2015 (el 0,5% en el 4T), resultat coherent 
amb l’acceleració del PIB del 1T que han recollit les dades de la 
comptabilitat nacional.

El consum manté la tònica ascendent. Les vendes al detall 
van mantenir un notable ritme d’avanç al març, de l’1,6% inter-
 anual. Malgrat que aquesta xifra se situa lleugerament per 
sota del 2,8% del febrer, la mitjana per al 1T va ser superior a la 
del 4T, així que esperem que el consum privat hagi continuat 
creixent en el 1T (el desglossament del PIB per components 
encara no ha estat publicat). Pel que fa al 2T, les dades de la 
confiança del consumidor mostren que el consum continuarà 
sent robust, amb l’ajuda d’un comportament més positiu del 
mercat laboral. En concret, les expectatives d’ocupació mos-
tren una em  branzida considerable en els mesos d’abril i de 
maig, tant al sec  tor serveis com al manufacturer, amb un nivell 
mitjà superior al registrat en el 1T. Una consolidació de les 
expectatives de contractació contribuiria a impulsar la despe-
sa de les llars.

El comerç exterior impulsa la recuperació. La depreciació de 
l’euro dels últims trimestres ajuda a millorar la relació competi-
tivitat-preu dels productes de la zona de l’euro. Això es materia-
litza en els fluxos comercials: les exportacions de béns de la 
zona de l’euro cap a la resta del món van augmentar el 5% inte-
ranual en el 1T, i les importacions es van mantenir estables. Així, 
la balança comercial va arribar als 52.600 milions d’euros, un 
avanç important en relació amb el mateix període de l’any pas-
sat (30.700 milions). El superàvit creixent del compte de béns 
permet que la balança per compte corrent de la zona de l’euro 
mantingui una tònica positiva.

Alemanya: creixement més moderat en el 1T, però amb una 
composició prometedora. El detall del creixement del PIB ale-
many convida a l’optimisme. Tot i que l’avanç intertrimestral, 
del 0,3%, va ser inferior a l’esperat, el consum, la inversió i les 
exportacions van augmentar amb vigor. El creixement més 
contingut del PIB en el 1T va ser, per tant, resultat de les aporta-
cions negatives de la variació d’existències (–0,3 p. p.) i de les 
importacions (–0,6 p. p.). A més a més, les perspectives de crei-
xement del 2T són favorables, ja que tant els indicadors d’oferta 
(l’índex d’activitat empresarial IFO, per exemple, es va situar en 
els 108,5 punts al maig, enfront dels 107,2 del 1T) com els de 
demanda (la confiança del consumidor es va mantenir, al maig, 
per damunt del registre del 1T) mostren la bona tracció de 
l’economia alemanya.

Creixement robust a l’Europa emergent. El dinamisme mos-
trat per les importacions alemanyes en els últims trimestres ha 
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propiciat que el ritme de creixement de les economies de 
l’Europa emergent també s’hagi accelerat en el 1T. Destaca de 
manera positiva el notable avanç de Polònia (l’1,0% intertri-
mestral), que, en ser la principal economia de la regió, té un fort 
impacte sobre la resta. La República Txeca va registrar una taxa 
excepcionalment elevada (el 2,8% intertrimestral), gràcies, en 
part, a un canvi legislatiu sobre la imposició al tabac que va res-
tar al creixement en el 4T, però que va sumar-hi en el 1T. L’avanç 
de l’activitat econòmica també va ser important en altres paï-
sos de l’Europa emergent, així que, ara com ara, s’han vist poc 
afectats per la incertesa generada per les tensions geopolíti-
ques entre Rússia i Ucraïna, les quals, però, continuen sent un 
motiu d’alerta.

la inflació es recupera. La major fortalesa del consum que 
s’observa de forma generalitzada a la zona de l’euro i la recu-
peració del preu del petroli han permès que la inflació sortís 
del terreny negatiu. Si tenim en compte l’evolució de la infla-
ció al maig a Espanya i a Itàlia (tot i que no s’ha publicat la taxa 
per a la zona de l’euro ni per a la majoria de països), la inflació 
s’hauria de continuar recuperant. En concret, la taxa d’inflació 
harmonitzada va augmentar a Espanya en quatre dècimes, 
fins al –0,3%, i en tres dècimes a Itàlia, fins al 0,2%. Fins al final 
de l’any, s’espera que l’impuls del consum exerceixi una pres-
sió alcista sobre els preus. A més a més, també s’evaporarà 
l’efecte base de la caiguda del preu del petroli dels últims 
mesos, la qual cosa farà incrementar la inflació. La depreciació 
de l’euro també pressionarà a l’alça els preus, ja que encarirà 
les importacions.

l’oferta monetària es va continuar enfortint. L’orientació 
acomodatícia de la política monetària del BCE, sobretot a tra-
vés de les compres de títols de deute públic, afecta l’agregat 
monetari ampli (M3), que inclou l’efectiu en circulació, els 
dipòsits a la vista i a termini fix, i altres valors, com, per exem-
ple, les participacions en fons del mercat monetari. En con-
junt, el ritme de creixement de l’M3 s’ha accelerat en sis dèci-
mes, fins al 6,6% interanual, pel fet, principalment, que inclou 
els dipòsits dels venedors finals dels actius adquirits pel BCE 
(llars, societats no financeres, etc.). En efecte, en un entorn de 
tipus d’interès molt reduïts, va augmentar l’atractiu d’alguns 
dels components més líquids de l’M3. Així mateix, el canvi de 
composició de les carteres també va donar suport al creixe-
ment de l’M3, perquè alguns inversors es van allunyar dels 
actius financers a més llarg termini. Finalment, la recuperació 
continuada del crèdit ha estat un suport addicional a 
l’increment de l’M3, malgrat que el sanejament dels balanços 
de les entitats de crèdit i les necessitats addicionals de despa-
lanquejament en alguns sectors econòmics encara frenen la 
dinàmica del crèdit.
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FOCUS • Està sobreescalfat el mercat immobiliari alemany?

L’actual entorn monetari ultraacomodatici, amb tipus 
d’interès en mínims històrics i abundant liquiditat global, 
ha pressionat a l’alça el preu de molts actius financers. En 
aquest context, sorgeix el temor que apareguin sobrees-
calfaments en actius d’inversió alternatius, com és el cas 
de l’habitatge residencial. Aquesta recerca de rendibilitats 
més elevades es podria incrementar en països amb una 
forta posició estalviadora, com, per exemple, Alemanya. 
Tot seguit, s’examina si la preocupació per l’escalfament 
del mercat immobiliari alemany està justificada o no.

Des que el país va començar a sortir de la crisi el 2009, els 
preus de l’habitatge van iniciar una tònica ferma de creixe-
ment i, el 2014, van acumular un augment del 29% en ter-
mes nominals (el 19% en termes reals). Més sorprenent va 
ser l’avanç dels preus a les set principals ciutats alemanyes, 
el creixement de les quals, en termes nominals, va ser del 
46% entre el 2009 i el 2014. No obstant això, aquestes xifres 
encara estan lluny de les observades en els booms immobi-
liaris d’Espanya, del Regne Unit o dels EUA (del 100%, del 
72% i del 56% entre el 2002 i el 2007, respectivament).

Per bé que uns creixements d’aquesta magnitud poden 
semblar preocupants, els principals indicadors d’accessibi-
 li  tat a l’habitatge no alerten d’un sobreescalfament al con-
junt del mercat alemany. En tot cas, ens revelen que el 
preu de l’habitatge es troba encara per sota de la mitjana 
històrica. Això s’observa al segon gràfic, en què la ràtio del 
preu de l’habitatge sobre la renda bruta disponible de les 
llars i sobre el preu del lloguer es troba encara lleugera-
ment per sota de la mitjana històrica, malgrat l’avanç re -
gistrat des del 2009.

En concret, sembla que aquests moviments en els preus 
dels immobles residencials són conseqüència de les dinà-
miques dels fonaments del mercat i no tant d’accions es -
pe  culatives. L’oferta ha continuat sent cauta, amb un aug-
ment de la demanda de visats per a nova construcció del 
8% anual de mitjana entre el 2009 i el 2014, malgrat que 
partia de nivells molt baixos, i amb una inversió residencial 
que s’ha mantingut per sota dels estàndards històrics. En 
canvi, la demanda s’ha enfortit, gràcies a les bones pers-
pectives econòmiques, a la robusta evolució del mercat 
laboral, que ha donat su  port a les rendes de les llars, i a fac-
tors demogràfics. Entre aquests últims factors, destaquen 
els fluxos migratoris de l’estranger (el 2013, es va registrar 
una entrada neta de 437.000 immigrants) i els fluxos migra-
toris interns cap a les àrees econòmicament més pròsperes, 
la qual cosa ha provocat que les pressions sobre els preus 
immobiliaris d’aquestes regions hagin estat més notòries.

En l’actualitat, tot indica que l’oferta comença a guanyar 
tracció i que els fluxos migratoris s’haurien de suavitzar, en 
part, a mesura que la resta de la zona de l’euro es comenci 
a recuperar, la qual cosa contindrà el creixement dels 
preus immobiliaris. En definitiva, no s’observen senyals 

d’excessos per al conjunt del mercat. Per tant, ara com ara, 
sembla que les amenaces per a l’estabilitat financera per 
part del sector de l’habitatge estan contingudes, tot i que 
és apropiat monitoritzar-ne de prop l’evolució a les re  gions 
més «calentes».
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Com s’ha posat de manifest durant la crisi, mantenir les 
finances públiques sanejades durant els anys de fort crei-
xement és essencial: permet esmorteir l’impacte d’una 
recessió sense que es disparin els temors que desperta la 
sostenibilitat del deute a llarg termini. Una gestió adequa-
da de les finances públiques és especialment rellevant en 
una unió monetària com la zona de l’euro, ja que un país no 
pot recórrer a la reducció unilateral de la càrrega del deute 
mitjançant la devaluació de la moneda. Analitzem, doncs, 
com s’espera que evolucionin les finances públiques dels 
principals països de la regió, ara que tot fa pensar que el 
creixement anirà guanyant tracció en els pròxims anys.

Com és ben sabut, el punt de partida no és gens esperan -
çador: el deute públic de la zona de l’euro ha passat del 
65% del PIB el 2007 al 94,2% el 2014, un màxim històric. 
Aquest increment va ser especialment intens en països com 
Irlanda o Espanya, que, malgrat partir de nivells molt baixos 
(del 24% i del 35% el 2007, respectivament), van patir les 
conseqüències de la crisi amb especial virulència. No obs-
tant això, tot fa pensar que, el 2015, es posarà fi a aquesta 
tendència alcista, amb l’ajuda de diversos factors. El més 
important és la recuperació gradual de la taxa de creixe-
ment econòmic, que es traduirà en una reducció de les 
principals partides de despesa i en un augment dels ingres-
sos. A més a més, la reducció de la despesa pública tindrà 
el suport d’una política monetària molt més expansiva. 
Les mesures adoptades pel Banc Central Europeu mantin-
dran els tipus d’interès en nivells molt baixos en els pròxims 
anys, la qual cosa reduirà, de forma temporal, la càrrega 
del deute. No obstant això, cal subratllar que, segons les 
previsions de la Comissió Europea, l’únic país en què s’ob -
servarà una tendència clara a la baixa del deute públic 
serà Alemanya. En els dos pròxims anys, la resta mantindrà 
un nivell de deute només lleugerament inferior a l’actual.

L’evolució del dèficit reflecteix l’impacte de la millora 
econòmica en els comptes públics i ofereix més pistes 
sobre l’esforç que duran a terme els diferents països per 
sanejar-los. Així, després de situar-se al voltant del 6% del 
PIB el 2009 i el 2010 al conjunt de la regió, està previst que 
el dèficit públic es redueixi fins al 2% el 2015. Naturalment, 
la dada evidencia que el dèficit de molts països se situarà 
clarament per sota del 3%, el nivell que tots els països van 
acordar fixar com a límit màxim al Tractat de Maastricht i 
que han ratificat recentment. No obstant això, diversos 
paï  sos presentaran encara nivells de dèficit superiors, com, 
per exemple, Espanya (4,5%), França (3,8%) o Irlanda (3,6%).

Per analitzar amb una mica més de detall l’esforç fiscal dels 
països de la zona de l’euro, la Comissió es fixa, també, en 

l’evolució del dèficit públic estructural.1 Malgrat que el 
marge d’error que envolta aquesta variable és molt ele-
vat,2 continua sent una de les referències més utilitzades 
per valorar la política fiscal duta a terme per cada Estat. En 
aquest sentit, és significatiu el fet que la Comissió esperi 
que la reducció del dèficit estructural sigui molt limitada el 
2015 i el 2016. O, el que és el mateix, la reducció del dèficit 
públic que observarem en molts països de la zona de l’euro 
serà resultat, en gran part, de la recuperació econòmica.

En definitiva, la millora del context macroeconòmic ofereix 
una bona oportunitat per accelerar la consolidació fiscal i 
apuntalar la sostenibilitat de les finances públiques a mitjà 
i a llarg termini, i no s’hauria de desaprofitar. Això és particu-
larment rellevant per als països amb nivells d’endeutament 
elevats, que, si no redueixen a temps el deute, veuran limi-
tada la capacitat de reacció davant una futura crisi.

FOCUS • Gestionar bé les finances públiques en anys de creixement
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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

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

Producció industrial (variació interanual) –0,7 0,8 0,8 0,5 0,4 1,5 ... ...

Confiança del consumidor –18,6 –10,0 –7,7 –9,9 –11,2 –6,3 –4,6 –5,5

Sentiment econòmic 93,8 101,6 102,6 101,2 100,9 102,6 103,8 103,8

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

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

Mercat de treball

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

Taxa d’atur: zona de l’euro (% pobl. activa) 12,0 11,6 11,6 11,5 11,5 11,3 ... ...

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

França (% pobl. activa) 10,3 10,3 10,1 10,4 10,5 10,6 ... ...

Itàlia (% pobl. activa) 12,2 12,7 12,4 12,8 13,0 12,8 ... ...

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

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 01/15 02/15 03/15 04/15

Saldo corrent: zona de l’euro1 1,9 2,2 1,8 2,1 2,2 2,3 2,4 2,4 ...

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

França –1,4 –1,0 –1,6 –1,3 –1,0 –0,7 –0,7 –0,8 ...

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

Espanya 1,4 0,8 0,8 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 ...

Tipus de canvi efectiu nominal 2 (valor) 101,7 102,3 103,9 101,7 99,6 95,9 94 91,3 90,4

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 01/15 02/15 03/15 04/15

Finançament del sector privat

Crèdit a les societats no financeres 1 –2,3 –2,2 –2,5 –2,0 –1,3 –0,8 –0,3 –0,2 –0,1

Crèdit a les llars 1, 2 0,3 0,5 0,5 0,5 0,7 0,9 1,0 1,1 1,3

Tipus d’interès de crèdit a les societats   
no financeres 3 (%) 2,2 2,0 2,1 1,9 1,8 1,7 1,6 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 2,3 2,1 2,1 ...

Dipòsits

Dipòsits a la vista 7,9 6,0 5,2 5,9 7,2 9,2 9,4 10,6 11,0

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

Instruments negociables –14,8 –7,2 –11,6 –5,8 1,3 1,0 3,8 4,4 11,6

Tipus d’interès dels dipòsits fins a 1 any  
de les llars (%) 2,0 1,3 1,4 1,3 1,1 1,0 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 • El PIB avança  
a tota vela amb vent a favor

la recuperació econòmica guanya intensitat en el 1T, amb el 
suport de la demanda interna. Les dades de la comptabilitat 
nacional confirmen un avanç del PIB del 0,9% intertrimestral 
en el 1T (el 0,7% en el 4T), gràcies, sobretot, al gran dinamisme 
de la demanda domèstica. L’aportació de la demanda externa 
també ha estat positiva a causa de la bona marxa de les expor-
tacions. Aquesta acceleració de l’activitat observada en els 
últims mesos, i que els indicadors d’activitat més recents 
suggereixen que es mantindrà, es basa tant en factors externs 
com interns. Entre els externs, destaquen el descens del preu 
del petroli, la depreciació de l’euro i l’acceleració del creixe-
ment dels socis europeus. En clau domèstica, destaca la ràpida 
millora de la confiança dels agents, que impulsa la inversió 
empresarial i el consum privat. Atès aquest escenari, mante-
nim la previsió de creixement del PIB en el 2,8% per al 2015, 
però apuntem que el creixement pot sorprendre de nou a l’alça 
si els efectes dels factors esmentats guanyen vigor en els 
pròxims mesos.

la demanda interna es consolida com a principal motor del 
creixement econòmic. L’avanç del consum privat es va desac-
celerar en dues dècimes en el 1T, fins al 0,7% intertrimestral. 
No obstant això, aquesta desacceleració va ser compensada 
per l’impuls del consum públic, que va créixer l’1,6% intertri-
mestral. S’espera que el consum privat mantingui un bon pols 
en els pròxims trimestres, gràcies a la millora de la situació 
financera de les llars, afavorida per la bona evolució del mer-
cat de treball i per la millora de les condicions financeres 
(vegeu el Focus «La situació financera de les llars espanyoles 
s’enforteix»). D’altra banda, l’avanç de la inversió en béns 
d’equipament s’ha moderat lleugerament i ha registrat un 
creixement de l’1,3% intertrimestral en el 1T (l’1,8% en el 4T), 
com ja anticipaven els registres de l’indicador sintètic dels 
béns de capital. Aquesta lleugera desacceleració en relació 
amb els trimestres anteriors coincideix amb el patró habitual 
de la inversió en les etapes de recuperació. La inversió en equi-
pament és el component més volàtil del PIB, perquè l’horitzó 
en què es prenen les decisions d’inversió productiva és molt 
més ampli que l’utilitzat, per exemple, per prendre decisions 
de consum i, per tant, és més sensible als canvis en l’entorn 
econòmic. Així, en els primers trimestres d’una recuperació, 
sol créixer a unes taxes superiors a les corresponents a llarg 
termini i després s’estabilitza en taxes més sostenibles (en els 
dos primers anys de la recuperació, la inversió va créixer, de 
mitjana, el 3,0% intertrimestral).

l’activitat econòmica no mostra signes d’esgotament en el 
2T. Segons els indicadors d’activitat del 2T disponibles, la bona 
evolució del PIB de l’inici de l’any es manté. Una mostra d’això 
és l’intens repunt de l’índex PMI de serveis, que va avançar fins 
als 60,3 punts a l’abril, un nivell que no es registrava des del 
2000. L’índex de manufactures es va mantenir còmodament en 
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zona expansiva en els 54,2 punts. Així mateix, els indicadors de 
confiança mostren, també, que el momentum positiu del crei-
xement de l’economia va prosseguir en el 2T. Així ho indica 
l’índex de sentiment econòmic de la Comissió Europea, que es 
va situar en els 110,4 punts al maig, nivell màxim des del 2001. 
Pel que fa als factors que componen l’índex, destaca la millora 
de la confiança al sector de la construcció, gràcies a l’increment 
de l’activitat i de la demanda d’habitatges.

El bon ritme de creixement econòmic afavoreix la creació 
d’ocupació. Les dades de la comptabilitat nacional del 1T 
corroboren les bones xifres de l’enquesta de població activa, 
amb un creixement del nombre d’ocupats, en termes de llocs 
de treball equivalents a temps complet, del 0,8% en relació 
amb el trimestre anterior. Així mateix, la remuneració per 
assalariat va avançar el 0,9% interanual, la qual cosa, en part, 
reflecteix la devolució d’una part de la paga extra del 2012 als 
empleats públics, de manera que els costos laborals unitaris 
van augmentar l’1,0% en relació amb l’any anterior. De cara al 
2T, les dades d’afiliats a la Seguretat Social evidencien que el 
dinamisme del mercat laboral es va mantenir a l’abril, amb 
una acceleració de dues dècimes, fins al 3,5% interanual 
(vegeu el Focus «Balanç de la millora de l’ocupació a Espa -
nya»). Finalment, després de mesos de negociacions, patro-
nals i sindicats van aconseguir un preacord sobre el pacte 
salarial, el qual estableix un increment salarial de l’1,0% el 
2015 i de l’1,5% el 2016.

l’evolució dels preus continua molt condicionada pel petroli. 
L’evolució del preu del cru ha afectat tant l’índex de preus de 
consum (IPC) com els preus industrials, tots dos amb una taxa 
de variació interanual negativa des de fa gairebé un any. No 
obstant això, la pujada recent del preu del petroli propicia que 
el ritme de contracció dels dos índexs es moderi de manera gra-
dual. En concret, la taxa de variació interanual dels preus indus-
trials va avançar tres dècimes a l’abril, fins al –1,0%, dues dèci-
mes de les quals responen a l’avanç del component energètic. 
Aquest mateix efecte s’ha observat, també, en la taxa general 
d’inflació, que va avançar quatre dècimes al maig, fins al –0,2%. 
En aquest cas, no solament a causa del creixement del preu dels 
carburants, sinó, també, de la millora progressiva de la inflació 
subjacent, amb el suport de la recuperació de la demanda in -
ter  na i de la depreciació de l’euro.

l’evolució dels preus deixa petjada en la balança comercial. 
El saldo per compte corrent va registrar un superàvit de 10.654 
milions d’euros al març (dades acumulades de 12 mesos), 1.539 
milions per damunt del registre del febrer. Aquesta millora és 
conseqüència, en gran part, de l’efecte de la caiguda del preu 
del petroli sobre la balança comercial. Atès que aquests regis-
tres són coherents amb el nostre escenari de millora gradual 
del saldo al llarg del 2015, mantenim les previsions d’un superà-
vit per compte corrent de l’1,1% del PIB per a enguany. Les da -
des del sector turístic també corroboren la bona marxa del sec-
tor exterior. En concret, Espanya va rebre, a l’abril, el 6,0% més 
de turistes internacionals que a l’abril de l’any passat (acumulat 
de 12 mesos). Destaca l’increment dels turistes de fora de la 
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zona de l’euro, en concret dels EUA, beneficiats per la deprecia-
ció de l’euro.

Els signes de recuperació del mercat immobiliari són cada 
vegada més evidents. La inversió residencial va avançar el 
0,2% intertrimestral en el 1T i registra una taxa de creixement 
positiva per cinquè trimestre consecutiu. La bona evolució dels 
indicadors d’activitat i de demanda suggereix que la recupera-
ció del sector guanyarà tracció en els pròxims trimestres. Així, el 
nombre de visats d’obra nova va augmentar el 12% interanual 
al març, segons l’acumulat de 12 mesos. Pel que fa a la deman-
da, destaca el creixement de la compravenda d’habitatges, que 
va registrar una pujada del 9,5% anual al març (acumulat de 12 
mesos), gràcies a la millora de les condicions de finançament i 
del mercat laboral. Els preus de l’habitatge s’han estabilitzat, 
després d’un ajust del 30% en termes nominals des del màxim 
assolit en el 1T 2008.

la Comissió Europea recorda la importància d’aprofitar la 
situació econòmica actual per adoptar les reformes pen-
dents. Les dades de l’abril sobre l’execució pressupostària de 
l’Estat mostren una millora del dèficit de tres dècimes en rela-
ció amb l’any passat. No obstant això, aquest lleuger avanç es 
basa més en la vigorosa recuperació de l’activitat econòmica 
que en un augment dels esforços de consolidació fiscal, de 
manera que el compliment de l’objectiu de dèficit per al con-
junt del 2015 no està assegurat. En aquest sentit, la Comissió 
Europea, en l’in  for  me de recomanacions sobre el programa 
d’estabilitat, su  brat  lla la importància d’executar una correcció 
duradora del dèficit públic. Per aquest motiu, recorda que és 
imprescindible aprovar més reformes estructurals, una tasca 
que aconsella que es dugui a terme en anys de creixement 
com l’actual. Quant a l’en  torn empresarial, destaca la impor-
tància de suprimir els obs  tacles al creixement de les empreses 
i d’adoptar reformes en els serveis professionals. En matèria 
laboral, recomana l’adequació dels salaris a la productivitat, la 
implementació de polítiques actives d’ocupació més eficaces i 
el foment de la mobilitat regional. Finalment, reitera la neces-
sitat que el sector bancari completi la reforma de les caixes 
d’estalvi i la reestructuració i la privatització de les entitats 
nacionalitzades.

Un entorn econòmic favorable per al sector bancari. L’informe 
sobre la tercera avaluació després de la finalització del progra-
ma d’ajuda financera per a la banca conclou que el procés de 
reestructuració i de privatització de les entitats bancàries en 
mans de l’Estat avança segons les previsions, malgrat que enca-
ra no hagi finalitzat. Així mateix, l’entorn operatiu del sector 
bancari és cada vegada més benèvol, gràcies a la desaparició 
de moltes de les incerteses reguladores i a la millora de 
l’activitat econòmica. En aquest context, les dades del sector 
milloren a poc a poc: fa més d’un any que el saldo viu dels crè-
dits dubtosos es redueix, la qual cosa ha permès que la taxa de 
morositat hagi reculat 1,5 p. p., fins al 12,1%, des del màxim 
assolit el 2013. També s’observa una major concessió de crèdit 
per part de les entitats, gràcies al fet que la millora de l’entorn 
econòmic ha augmentat la demanda solvent.
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El vigor amb què es recupera l’economia espanyola per-
met que, a poc a poc, la situació financera de les llars tam-
bé vagi millorant. Una mostra d’això és l’avanç notable del 
consum, que, en el 1T 2015, va créixer el 3,5% interanual. 
En aquest Focus, s’analitzen els factors que contribueixen 
a la millora de la posició financera de les llars, entre els 
quals destaquen la bona evolució del mercat laboral i el 
relaxament de les condicions financeres.

Pel que fa al primer factor, la creació d’ocupació en l’etapa 
actual de recuperació ha sorprès per la seva vitalitat i s’ha 
traduït en un augment de la massa salarial, la principal font 
d’ingressos de les llars. És important assenyalar que aquest 
increment de la remuneració dels assalariats s’ha produït 
en un context de contenció salarial, necessària per mantenir 
la competitivitat, i que aquesta contenció explica, en part, 
el dinamisme de l’ocupació després de la sortida de la crisi.

El segon factor, la millora en les condicions financeres, ha 
propiciat la bona evolució de les rendes de la propietat. 
Per bé que és cert que els interessos percebuts han dismi-
nuït, en net les llars s’han beneficiat dels baixos tipus d’in-
 te  rès, gràcies al descens més intens dels interessos pagats. 
La disminució de les despeses financeres és conseqüència, 
en gran part, del considerable esforç de despalanqueja-
ment de les llars, que han rebaixat el deute en 13 p. p. del 
PIB des del 2008. A més a més, el cost mitjà del deute ha 
baixat del 4,6% assolit el 2008 a l’1,8% el 2014 (vegeu el 
primer gràfic).

La posada en marxa del programa de compra de deute 
sobirà a gran escala per part del Banc Central Europeu fa 
preveure que l’entorn actual de baixos tipus d’interès al 
mercat monetari persistirà, com a mínim, fins a l’any vi -
nent i que, després, els tipus d’interès iniciaran una gradual 
tònica ascendent. En aquesta situació, la càrrega financera 
de les llars es mantindria en cotes molt reduïdes: el cost 
mitjà del deute, en el període 2015-2018, se situaria, de 
mit  jana, en els nivells actuals (1,9%). Pel que fa a l’estoc de 
deute, preveiem que la necessària reducció de l’en  deu  ta -
ment serà compatible amb la millora dels fluxos de fi  nan -
ça  ment. Així, el deute de les llars en percentatge del PIB 
disminuiria uns 2 p. p. addicionals per any, un ritme similar 
al del període 2008-2014, malgrat que, en aquesta ocasió, 
seria a causa d’un major creixement del PIB que del deute. 
Arran d’aquesta evolució prevista dels tipus d’interès i del 
deu   te, la càrrega financera de les llars es continuaria si -
tuant en una cota raonable, al voltant del 2,1% de la renda 
bruta disponible (vegeu el segon gràfic).

Certament, aquest diagnòstic descansa en una evolució 
dels tipus d’interès molt favorable per a les llars espanyo-
les, sobretot per a les més endeutades. Amb la finalitat 
d’analitzar la vulnerabilitat de les llars davant les pujades 

dels tipus d’interès, considerem un escenari menys benè-
vol, en què els tipus d’interès s’incrementen en 150 p. b. en 
relació amb l’escenari base descrit, la qual cosa equival a 
una pujada similar a la del període juny 2010-octubre 
2011, quan es va iniciar la crisi de deute sobirà a la zona de 
l’euro. En aquest escenari, el cost mitjà del deute se situa-
ria en el 2,8%, i les despeses financeres representarien, 
també, el 2,8% de la renda bruta disponible, dos percen-
tatges coherents amb la mitjana històrica. En un escenari 
més advers, en què els tipus d’interès s’incrementessin en 
300 p. b. en relació amb l’escenari base, el cost mitjà del 
deute pujaria fins al 4,2%, un nivell similar al del 2008. En 
canvi, la càrrega financera se situaria en el 3,5% de la ren-
da bruta disponible, una xifra elevada, tot i que sensible-
ment inferior al màxim assolit el 2008, gràcies al menor 
ni  vell de deute actual. En definitiva, aquesta senzilla anàli-
si de sensibilitat mostra que el desendeutament dut a ter-
me per les llars en els últims anys n’ha enfortit la posició 
financera i la capacitat d’afrontar els xocs adversos.

FOCUS • La situació financera de les llars espanyoles s’enforteix 
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La creació d’ocupació ha sorprès per la seva vitalitat des 
que l’activitat econòmica es va començar a recuperar en el 
3T 2013. El nombre d’afiliats a la Seguretat Social ha cres-
cut, en termes desestacionalitzats, des de l’agost del 2013, 
i la taxa de variació interanual s’ha incrementat gairebé 
sense pausa mes rere mes, fins a assolir el 3,5% a l’abril. En 
aquest Focus, s’analitza el detall dels sectors que impulsen 
aquesta bona evolució.

El desglossament de la contribució al creixement de l’ocu-
 pació per sectors mostra que, si descomptem l’aportació 
de la construcció i de l’Administració pública, la taxa de 
variació interanual de l’abril se situa set dècimes per sota 
de la variació total, en concret en el 2,8%. És a dir, malgrat 
que la recuperació de l’ocupació és generalitzada, la qual 
cosa genera confiança sobre la seva continuïtat, la bona 
evolució dels primers mesos del 2015 s’ha basat, primor-
dialment, en aquests dos sectors (vegeu el primer gràfic).

Les dades de l’EPA revelen que l’ocupació al sector públic 
va superar el nivell precrisi en el 1T 2014 i que, actualment, 
se situa l’1,2% per damunt d’aquest nivell (vegeu el segon 
gràfic). A més a més, s’espera que, enguany, el sector 
públic continuï donant suport a la creació d’ocupació. A tall 
d’exemple, el Reial decret-Llei 3/2015, del 22 de març, va 
ampliar de forma substancial l’oferta pública d’ocupació per 
al 2015. En concret, es van oferir 6.692 llocs de treball ordi-
naris (1.684 el 2014) i 724 llocs de treball extraordinaris. Així 
i tot, cal recordar que el recorregut que pugui tenir aquest 
tipus de contractació a mitjà termini és força limitat en un 
context de consolidació fiscal. Per tant, el gros de la recupe-
ració hauria de procedir del sector privat, el nivell d’ocupació 
del qual es troba, encara, el 18,1% per sota del del 2008. En 
aquest sentit, destaca la bona evolució del sector turístic, 
amb un increment d’afiliats del 4,1% interanual a l’abril, que 
coincideix amb l’arribada de 5,4 milions de turistes inter-
nacionals en aquest mes, el 2,8% més que a l’abril del 2014.

La construcció també ha destacat pel seu bon comporta-
ment en els últims mesos. Després de perdre més d’1,5 mi -
lions d’afiliats a la Seguretat Social entre el 2008 i el 2014, 
des del mes d’octubre, presenta una taxa de creixement 
interanual positiva. De fet, aquesta taxa es va situar en el 
5,6% a l’abril, clarament per damunt de la resta de sectors. 
L’ajust patit per la construcció va reduir el pes de l’ocupació 
d’aquest sector sobre el total del 12,0% el 2008 al 5,7% el 
2014 (vegeu el tercer gràfic). Aquesta última xifra és com-
parable amb la de la zona de l’euro (del 6,6%), de manera 
que cal esperar que, d’ara endavant, torni a contribuir de 
forma positiva a la creació d’ocupació a ritmes compati-
bles amb la recuperació moderada del mercat immobiliari.

En definitiva, el balanç del paper de l’ocupació en la recupe-
ració és molt positiu. Per bé que és cert que una part impor-

tant de la millora de l’ocupació és deguda a l’impuls de 
l’Administració pública i de la construcció, esperem que 
aquest dinamisme s’estengui a la resta de sectors.

FOCUS • Balanç de la millora de l’ocupació a Espanya

0 

20 

40 

60 

80 

100 

2008 2014 2008 2014 

Espanya Zona de l’euro

Distribució sectorial de l’ocupació 
(% del total) 

Agricultura Indústria Serveis Construcció 

Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de l’INE (EPA) i d’Eurostat.

70 

80  

90 

100 

110 

120 

1T 2008 1T 2009 1T 2010 1T 2011 1T 2012 1T 2013 1T 2014 1T 2015 

Treballadors per tipus d’ocupador
Índex (2008 1T = 100)

Sector privat Sector públic 

Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de l’INE (EPA).

-5 

-4 

-3 

-2 

-1 

0 

1 

2 

3 

4 

01/13 04/13 07/13 10/13 01/14 04/14 07/14 10/14 01/15 04/15 

Afiliats a la Seguretat Social 
Variació interanual (%) 

Afiliats Afiliats sense construcció ni A. P.

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



06

 

FOCUS • La recuperació de l’ocupació en perspectiva

29 ecoNomia espaNyola

juNy 2015 www.lacaixaresearch.com

La destrucció d’ocupació a Espanya va ser molt significati-
va durant la crisi iniciada el 2008. No obstant això, des del 
començament de la recuperació, en el 3T 2013, la creació 
d’ocupació ha recuperat el vigor. En aquest Focus, s’a  na -
litza fins a quin punt el fort increment de l’ocupació durant 
els primers trimestres d’una recuperació econòmica és un 
fenomen habitual després d’una crisi caracteritzada per 
un ajust molt significatiu en les hores treballades. En aquest 
cas, es podria esperar un alentiment quan se superi el pro-
cés inicial de reajustament de les plantilles.

Les recessions econòmiques associades a una crisi ban-
cària i a un boom immobiliari es caracteritzen per ser més 
profundes i més duradores i per comportar una major des-
 trucció de llocs de treball, sobretot al sector de la construc-
ció. Aquest patró correspon a l’observat als EUA i a Es  panya 
en la crisi del 2008 (vegeu el primer gràfic). L’e  vo  lució de 
l’ocupació en la recuperació, però, és una mica diferent als 
dos països. La recuperació nord-americana, que va 
començar en el 3T 2009, va ser qualificada de recuperació 
sense ocupació ( jobless recovery), per la falta de dinamis-
me del mercat de treball malgrat la millora de l’activitat 
econòmica. Conseqüentment, als EUA, mentre l’economia 
creixia al 2,6%, l’ocupació va caure el 0,3% anual el 2010, el 
primer any de la recuperació. Una de les explicacions que 
s’han donat per a aquest fenomen és la falta de confiança 
en la capacitat de creixement de l’economia nord-ameri-
cana, la qual cosa va retardar les decisions de contractació 
dels empresaris. Així i tot, a partir del 2011, a mesura que la 
recuperació es mostrava més sòlida, es va consolidar la 
millora del mercat laboral (de mitjana, l’aug  ment de 
l’ocupació va ser de l’1,7% anual entre el 2011 i el 2014).

En el cas espanyol, la recuperació va trigar més a arribar. Però, 
des de la seva fase inicial, l’increment de l’ocupació ha estat 
considerable, prou, fins i tot, per ser qualificada d’intensiva en 
ocupació. La creació de llocs de treball és, fins i tot, més 
vi  gorosa quan s’exclouen els sectors més afectats pel cicle 
recessiu (l’immobiliari i el financer) i el pú  blic, la qual cosa 
palesa que la generació d’ocupació és generalitzada a tots els 
sectors. A més a més, els avanços de l’ocupació en aquesta 
fase de recuperació han estat significatius en comparació 
amb l’episodi del 1993 (vegeu el segon gràfic).

En relació amb els casos espanyol i nord-americà, l’e  vo -
lució de l’ocupació a Alemanya, a França i al Regne Unit ha 
estat molt diferent, tant durant la gran recessió com en la 
recuperació. En aquests països, el deteriorament inicial de 
les expectatives empresarials va ser més contingut, de 
ma  nera que els empresaris van mostrar una major predis-
posició a mantenir la força laboral malgrat la caiguda de la 
demanda. A Alemanya i a França, a més a més, no va haver-
hi l’ajust immobiliari i, al Regne Unit, va ser menor que als 
EUA i a Espanya. Durant la fase de recuperació, no va haver-
hi creació d’ocupació a França. Tampoc la va haver a Ale-

manya en la fase inicial de recuperació, ja que, al llarg de la 
crisi, els empresaris havien pre  servat les plantilles gràcies als 
mecanismes d’ajust de les hores de treball.1 Al Regne Unit, 
l’ocupació va continuar creixent, perquè la forta contenció 
sa  larial va permetre que el factor treball continués sent rela-
tivament barat en comparació amb el factor capital, de 
ma    nera que es va optar per augmentar la contractació.2

En definitiva, la comparativa internacional evidencia la 
major volatilitat de l’ocupació en l’economia espanyola. En 
certa manera, ja que la destrucció d’ocupació va ser molt 
més intensa durant de recessió, cal esperar que la creació 
de llocs de treball durant la recuperació de l’activitat tam-
bé sigui més intensa. Atesos els importants costos que 
comporta dur a terme l’ajust laboral en termes d’ocupats, 
és imprescindible continuar treballant perquè el mercat 
laboral disposi de mecanismes d’ajust que permetin aco-
modar millor les condicions de treball al cicle econòmic.
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1. Vegeu J. Schmitt (2011), «Labour Market Policy in the Great Recession.
Some Lessons from Denmark and Germany», CEPR.
2. Vegeu «Mecanismes d’ajust de l’ocupació», IM 04/2014, ”la Caixa” 
Research.
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Indicadors d’activitat

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

Indústria

Consum d’electricitat –2,1 –0,1 1,0 0,4 –1,6 1,5 0,3 ...

Índex de producció industrial –1,5 1,3 2,6 0,6 0,3 1,4 ... ...

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

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

Construcció

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

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

Serveis

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

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

Consum

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

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

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

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

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

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

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

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

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 03/15 04/15

Afiliats a la Seguretat Social 1

Sectors d’activitat

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

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

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 3,5 3,8

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

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

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 27,1 0,7

Temporals 6,4 13,1 14,2 11,1 7,7 12,2 17,6 12,2

TOTAL 4,0 13,4 15,0 11,8 8,8 13,2 18,5 11,1

Atur registrat 3

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

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

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

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 1T 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 01/15 02/15 03/15

Comerç de béns

Exportacions (variació interanual) 5,2 2,5 3,2 –2,0 4,8 4,3 –2,9 2,8 12,5

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

Saldo corrent 15,1 8,5 14,5 8,1 7,0 8,5 9,0 9,1 10,7

Béns i serveis 35,7 27,2 33,7 29,1 27,5 27,2 27,5 27,3 28,8

Rendes primàries i secundàries –20,6 –18,7 –19,1 –21,1 –20,5 –18,7 –18,5 –18,2 –18,1

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament 22,0 12,9 21,7 14,5 12,8 12,9 13,6 13,7 14,4

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 01/15 02/15 03/15 Saldo  
03/151

Finançament als sectors no financers 2

Sector privat –8,2 –4,9 –5,0 –4,4 –4,7 –6,4 –5,3 –4,8 1.682,1

Empreses no financeres –10,6 –4,8 –4,9 –3,9 –4,7 –8,0 –6,1 –5,5 941,7

Llars 3 –5,0 –5,1 –5,2 –5,0 –4,6 –4,3 –4,2 –4,0 740,5

Administracions públiques 4 16,8 6,9 6,6 5,9 6,7 5,1 4,7 5,2 1.047,2

TOTAL –1,1 –0,9 –1,1 –0,9 –0,7 –2,3 –1,7 –1,2 2.729,3

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

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

A la vista 4,2 10,8 7,4 13,6 14,8 14,5 20,9 18,5 342,8

D’estalvi –0,1 5,8 5,9 6,9 6,8 9,6 10,7 11,2 226,4

A termini 1,7 –7,6 –6,1 –9,4 –11,3 –12,8 –12,9 –14,9 564,9

En moneda estrangera 16,8 1,1 0,1 0,3 5,2 4,7 10,9 11,2 22,5

Resta del passiu 5 –16,8 –8,2 –8,3 –6,8 –6,8 –12,9 –14,7 –6,4 122,7

TOTAL –0,2 –1,7 –1,6 –1,7 –2,2 –3,1 –1,8 –2,2 1.279,3

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

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

Notes: 1. Milers de milions d’euros.  2. Residents a Espanya.  3. Inclouen les institucions financeres sense ànim de lucre al servei de les llars.  4. Total de passius (consolidats). Es dedueixen els passius entre 
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 03/15 04/15

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

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

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

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

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 ... – –

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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el TracTaT De lliure comerÇ i iNVersió eNTre la ue i els eua

El TTIP: un megaacord econòmic i geoestratègic a parts iguals

La liberalització de les transaccions econòmiques entre països ha recorregut un llarg trajecte a partir del poderós impuls que va 
rebre després de la Segona Guerra Mundial. Però encara queda molt camí per davant, i no precisament de baixada. L’estancament 
de la Ronda multilateral de Doha des de fa més d’una dècada així ho testifica. Com a via alternativa, en els últims anys, han proli-
ferat els acords de lliure comerç i d’inversió d’abast bilateral. Un dels més destacats, l’anomenat Transatlantic Trade and Invest -
ment Partnership (TTIP), involucra la Unió Europea (UE) i els EUA. Malgrat que la gestació del TTIP ve de lluny, es va haver d’esperar 
fins al 2013 per a l’inici efectiu de les negociacions. L’objectiu és clar: crear una àrea econòmica integrada lliure d’aranzels i de 
barreres reguladores per a les manufactures i per als productes agrícoles i harmonitzar la regulació dels fluxos d’inversions i del 
comerç de serveis. Tenint en compte la seva espectacular magnitud, la profunda integració que es pretén aconseguir i les moti-
vacions geoestratègiques que se li intueixen, aquest projecte ha despertat interès i controvèrsia a parts iguals.

Si arriba a materialitzar-se, considerant la dimensió econòmica de les dues parts implicades, el TTIP seria el major acord comercial 
bilateral de la història: malgrat que, amb prou feines, representen el 10% de la població mundial, sumen gairebé el 50% del PIB 
global, acumulen un terç dels fluxos comercials i reben més del 30% de la inversió estrangera directa internacional. Molt més allà 
de l’eliminació dels aranzels (que, en l’actualitat, se situen ja en cotes molt baixes, per sota del 2% sobre el valor dels béns de 
mitjana), l’acord pretén establir un marc normatiu sobre productes i processos que faciliti l’intercanvi comercial, la prestació de 
serveis i les inversions entre els dos territoris. En aquest sentit, cal tenir en compte que, entre les dues regions, abunden les barre-
res no aranzelàries (regulacions, lleis o polítiques), que són un fre per als fluxos transatlàntics. A tot plegat cal afegir la intenció de 
fomentar la cooperació en àmbits tan sensibles com els drets de la propietat intel·lectual (molt arrelats en la societat nord-ame-
ricana), el mercat laboral (un punt que, sense cap mena de dubte, pot despertar recels entre els europeus per la menor protecció 
al treballador que s’estila a l’altre costat de l’Atlàntic) o el medi ambient.

Certament, els EUA i la UE són dues de les regions econòmiques mundials més semblants pel que fa als estàndards i a les regula-
cions sobre productes i processos. Però, així i tot, la missió del TTIP és àrdua i polèmica, atesa la desconfiança que sol despertar 
qualsevol intent de modificar l’statu quo. El principal factor que les autoritats europees i nord-americanes han esgrimit en favor 
del TTIP són els beneficis econòmics. Existeix un ampli consens que, a mitjà termini i en termes globals (com a suma de les dife-
rents parts afectades), una major liberalització comercial impulsa el creixement econòmic, gràcies a l’augment de la producció i 
de l’eficiència (vegeu l’article «L’impacte econòmic del TTIP», del present Dossier, per a una anàlisi detallada dels beneficis). No 
obstant això, a curt termini, hi ha un seguit de costos, com, per exemple, l’augment de l’atur als sectors més afectats per una 
major competència. El desafiament del TTIP és evitar aquests esculls a curt termini sense perdre el rumb cap a la integració.

Així i tot, més enllà dels efectes en termes de PIB o de renda, una preocupació que han manifestat alguns grups sociopolítics (en 
especial, a Europa) és la possible pèrdua de sobirania institucional que amenaçaria la satisfacció de les preferències pròpies en 
relació amb els béns i els serveis consumits. Segons aquest enfocament, algunes barreres no aranzelàries són, precisament, un 
reflex de les preferències dels ciutadans d’una regió. Així, si els ciutadans d’Europa no desitgen productes modificats genètica-
ment, per posar un exemple controvertit, s’argumenta que s’ha de respectar. En cas contrari, la viabilitat del TTIP serà dubtosa, ja 
que, a la resistència puntual dels sectors ara més protegits a nivell normatiu i aranzelari, caldria afegir una pressió ciutadana més 
general. En aquest sentit, l’estratègia d’harmonització de les regulacions que segueixi el TTIP serà especialment rellevant. En ter-
mes conceptuals, hi ha dos tipus d’estratègies que es podrien adoptar per igualar els estàndards: l’harmonització plena o el reco-
neixement mutu. L’harmonització plena, com el seu nom indica, iguala en un grau elevat les regles que regeixen les característi-
ques dels productes. Aquesta és l’opció que garanteix millor la lliure circulació de béns i de serveis i la que generaria els màxims 
beneficis del comerç. No obstant això, també pot imposar costos substancials en matèria de benestar als països que s’integrin 
comercialment si les regulacions nacionals reflecteixen fidelment les seves preferències locals. D’altra banda, sota el reconeixe-
ment mutu, els signants reconeixen el marc regulador de l’altre país i accepten la circulació, al seu territori, dels productes que s’hi 
confeccionin. En aquest cas, malgrat que les preferències locals no es vegin amenaçades de forma directa per un marc normatiu 
que no les reflecteixi, el problema bàsic és que, en certs casos, no es pot descartar que tingui lloc una pressió desreguladora al país 
de destinació dels béns si la seva regulació és clarament més estricta. Tal com s’exposa a l’article del Dossier «Les controvèrsies del 
TTIP: dificultats irresolubles?», el TTIP s’inclina, en la majoria dels casos, per estratègies més properes al reconeixement mutu que 
a l’harmonització plena. Tenint en compte que l’harmonització comporta una pèrdua de sobirania, sembla una bona elecció.
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A més dels motius econòmics, el TTIP es basa en raons geoestratègiques. En menys d’una dècada, el centre de gravetat comercial 
s’ha traslladat de l’Atlàntic al Pacífic. En aquesta nova etapa, la Xina s’ha convertit en una peça clau i ha recuperat el poder inter-
nacional després d’haver-lo perdut al segle XIX amb la irrupció de les potències occidentals. La rellevància d’Àsia en general, i de 
la Xina en particular, es manifesta clarament al tauler dels acords comercials. En el seu desig de recuperar el terreny perdut i de 
marcar les seves pròpies regles, els països asiàtics han establert nombrosos tractats comercials i d’inversió, entre els quals desta-
ca l’acord comercial i inversor entre la Xina i els països de l’Associació de Nacions del Sud-est Asiàtic (ASEAN), que representen, en 
conjunt, el 17% del PIB mundial i gairebé el 30% de la seva població. Altres acords importants són els de la Xina-Pakistan, la Xina-
Nova Zelanda, la Xina-Singapur, l’ASEAN-Índia, l’ASEAN-Corea i l’ASEAN-Austràlia, entre molts altres. Si considerem els tractats 
d’inversió com a referència, la llista és molt més llarga. A nivell global, la Xina ha establert acords bilaterals d’inversió amb 130 
països, enfront dels 46 que mantenen els EUA. En aquest context d’auge ràpid del regionalisme asiàtic, els EUA han vist amenaçat 
el seu lideratge econòmic, de manera que no és estrany que, en pocs anys, hagin promogut els seus propis tractats comercials 
amb la intenció de contrarestar el predomini asiàtic. Abans de promoure les negociacions del TTIP, els EUA van iniciar els prepa-
ratius per a l’acord TPP (Trans-Pacific Partnership), que inclou una gran potència asiàtica com el Japó i alguns dels països perta -
nyents a l’ASEAN, i que, òbviament, exclou la Xina. Mitjançant aquests tractats, els EUA aspiren a establir normatives sectorials 
àmpliament acceptades pels seus socis comercials i inversors, de manera que es puguin arribar a convertir en estàndards interna-
cionals. Precisament, la paralització del procés de negociacions comercials a nivell mundial a la Ronda de Doha va ser deguda, en 
bona part, a la negativa en bloc dels països emergents a l’hora d’acceptar molts dels estàndards de producció suggerits pels 
països més avançats. Però no sembla que els EUA s’hagin donat per vençuts, de manera que busquen reunir prou suports a les 
seves normatives per altres vies, mitjançant socis culturalment propers, com pot ser la UE, o aprofitant el poder que li atorga el 
seu pes en diverses negociacions en marxa a nivell regional.

En definitiva, el TTIP pretén ser una mica més que un mer tractat bilateral de lliure comerç. En última instància, ambiciona erigir-
se com a referent mundial en matèria d’estàndards de comerç i d’inversió. Malgrat tot, això exigeix un compromís sòlid per part 
dels Estats implicats. Un compromís que, si és massa exigent, en especial en termes de pèrdua de sobirania, podria conduir al 
fracàs de les negociacions. L’èxit dependrà de la capacitat de consolidar un referent, respectant les preferències més arrelades 
entre els diferents col·lectius d’individus.

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

EUA i Xina: principals tractats comercials en marxa o establerts

Nota: Per als EUA, s’assenyalen els tractats en negociació TTIP i TPP. Per a la Xina, s’assenyala el tractat que manté amb l’ASEAN.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de l’OMC i de la UNCTAD.
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L’impacte econòmic del TTIP

Els acords de lliure comerç s’han basat, tradicionalment, en la reducció dels aranzels dels béns comerciats com a mecanisme 
principal per incrementar el comerç entre països. En l’actualitat, però, l’obstacle més important al comerç internacional són les 
barreres no aranzelàries (BNA), entre les quals s’inclouen la disparitat d’estàndards de qualitat i les discrepàncies legals i regula-
dores entre països. L’acord bilateral en vies de negociació entre la Unió Europea (UE) i els EUA posa l’accent en aquestes barreres 
i pretén reduir-les amb l’objectiu d’impulsar el comerç i la inversió a través de tres vies: facilitar l’accés al mercat, harmonitzar la 
legislació i crear noves normes que agilitin i facin sostenible el comerç global.

Per facilitar l’accés de les empreses europees al mercat nord-
americà, i viceversa, en primer lloc, es vol rebaixar les actuals 
barreres aranzelàries per als productes agrícoles i industrials. 
En segon lloc, el TTIP busca facilitar l’aprovació de llicències 
per exercir serveis professionals, com la consultoria o l’au  di  to-
 ria, i igualar les condicions d’accés al mercat entre empreses 
de diferents països que proveeixen serveis en certs sectors 
regulats (com en les telecomunicacions o en la contractació 
pública). 

El TTIP aborda, també, la cooperació necessària per harmonit-
zar la legislació que han de complir les empreses per exportar 
un producte a un altre país. Aquest aspecte és especialment 
complex, ja que la compatibilitat reglamentària entre les lleis 
europees i les nord-americanes haurà d’englobar una infinitat 
de productes i de sectors, que comprenen des dels medica-
ments fins a l’aeronàutica. El TTIP aspira a reduir els obstacles 
tècnics al comerç, uniformant els estàndards del procés de 
producció i els requeriments tècnics per a l’exportació i els tràmits necessaris per a la verificació d’un producte, i evitar duplici-
tats a cada país. En tots els casos, es procurarà vetllar per mantenir la seguretat alimentària i la sanitat animal i vegetal i garantir 
les preferències de cada país, una altra qüestió particularment delicada, com ho posa de manifest, per exemple, la diferent 
permissivitat de les regions als aliments genèticament modificats. Finalment, el tractat busca arribar a acords per impulsar el 
comerç global en diversos àmbits, com la protecció de les inversions o els drets de propietat intel·lectual, i per fer-lo sostenible. 
La protecció de les inversions i la solució de les diferències entre inversors i Estats és una matèria complexa del TTIP, que 
s’aborda, de forma detallada, a l’article «Les controvèrsies del TTIP: dificultats irresolubles?», d’aquest mateix Dossier. L’acord 
busca, també, aconseguir compromisos sobre els aspectes laborals i mediambientals del comerç, amb la finalitat d’establir 
pautes que es converteixin en estàndards internacionals.

Un cop resumits els pilars del tractat de lliure comerç, convé revisar els beneficis i els costos que representaria per a la UE i els 
EUA. Com és natural, el seu impacte variarà en funció de la profunditat dels acords inclosos en cadascuna de les tres àrees. Els 
beneficis a nivell aranzelari seran limitats, tenint en compte que els drets de duana entre les dues regions ja són baixos (per sota 
del 2% del preu de mitjana) i que més de la meitat de la seva activitat comercial no està subjecta a aranzels. Així, l’impacte 
econòmic d’una reducció dels aranzels només serà significatiu en els productes amb els drets de duana més elevats, com els 
aliments processats o els vehicles mecànics (amb aranzels del 14,6% i del 8,0% a la UE, respectivament). En canvi, la repercussió 
per la reducció de les BNA serà considerable, ja que, en l’actualitat, comporten un sobrecost important. L’equivalent ad valorem 
de les BNA s’estima en un augment del cost, de mitjana, del 8,5% per als serveis i del 21,5% per als béns, tot i que varia entre 
sectors (vegeu el primer gràfic), amb un increment de més del 50% al sector de l’alimentació i les begudes.1 Com s’ha comentat 
més amunt, les BNA engloben molts aspectes i són de diferent naturalesa, de manera que, a diferència dels aranzels, eliminar-
les completament no és senzill, ni realista des del punt de vista tècnic o polític. Per tant, l’impacte final del tractat dependrà del 
grau de reducció.
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1. Per a més informació, vegeu K. Berden et al. (2009), «Non-Tariff Measures in EU-US Trade and Investment - an Economic Analysis», document elaborat per Ecorys per 
a la Comissió Europea.
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L’impacte econòmic del TTIP en agregat sobre el PIB pot ser significatiu. Un estudi del CEPR l’ha analitzat modelitzant el comerç 
mundial fins al 2027 a través de diferents escenaris de disminució dels diferents obstacles al comerç entre la UE i els EUA.2 Malgrat 
la incertesa que envolta la forma final de l’acord i les seves conseqüències sobre el comerç mundial, en el seu escenari més ambi-
ciós, l’acord podria representar un augment permanent del 0,48% del PIB per a la UE i del 0,39% del PIB per als EUA. Aquest impac-
te moderat equivaldria a un increment anual de la renda disponible per a cada llar de 545 i de 655 euros, respectivament. La des-
composició de l’impacte en diferents escenaris mostra que la major part del creixement del PIB seria producte de la reducció de 
les barreres no aranzelàries, en particular de les vinculades al comerç de béns (vegeu el segon gràfic). No obstant això, és impor-
tant destacar que, mentre que els beneficis nets positius es distribueixen entre la majoria de la població, els costos es concentren 
en certs grups d’individus afectats negativament pel tractat, la qual cosa explica el seu rebuig i la seva pressió en contra.

Finalment, el TTIP no solament transformaria el comerç entre 
la UE i els EUA, sinó que també podria repercutir en el comerç 
a nivell global. Des del punt de vista dels països signataris del 
TTIP, cal esperar que augmenti el comerç de la UE i dels EUA 
amb tercers països, ja que l’harmonització reguladora resul-
tant reduiria els costos d’exportació a les dues regions. Així 
mateix, si el tractat es convertís en un referent internacional i 
impulsés una major harmonització reguladora a escala mun-
dial, també disminuirien els costos a l’exportació de les empre-
ses europees i nord-americanes.

L’impacte del TTIP a la resta de països pot ser, en certs casos, 
més ambigu. En concret, les exportacions d’alguns països cap 
a la UE o els EUA podrien disminuir a causa d’una desviació del 
comerç, ja que a aquests últims els seria més rendible comer-
ciar entre si després de la signatura del TTIP. De tota manera, 
s’espera que els efectes positius de l’augment del comerç 
arran d’una major harmonització reguladora siguin superiors 
i que l’impacte del tractat acabi sent favorable en general. En qualsevol cas, el seu abast seria molt menor als països tercers que 
als integrants de l’acord comercial. En concret, l’estudi elaborat pel CEPR estima que les conseqüències del TTIP seran positives 
i que incrementarà el PIB de la resta de països entre el 0,07% i el 0,14%. En particular, els països del sud-est asiàtic se’n beneficia-
rien més (+0,45%-0,89%), gràcies a l’elevat pes del comerç en les seves economies. D’altra banda, la Fundació Bertelsmann 
estima que el desviament de comerç als països del tractat podria comportar greus efectes negatius en països com Canadà o 
Mèxic, que, en l’actualitat, tenen un acord de lliure comerç amb els EUA, o en països en vies de desenvolupament. De tota mane-
ra, cal apuntar que l’estudi pot estar sobreestimant l’impacte negatiu, ja que només té en compte l’efecte del desviament de 
comerç i no el profit d’una major harmonització legislativa entre la UE i els EUA a la resta de països.3

Finalment, l’impacte del TTIP en l’àmbit empresarial diferirà en funció del tipus d’empresa i el sector econòmic. En general, les 
pimes es podrien beneficiar més de l’acord, atès que les barreres (sobretot, les no aranzelàries) les afecten més, ja que no tenen 
la dimensió adequada per afrontar-les. Així mateix, alguns sectors resultarien més afavorits que uns altres, i un escenari de reduc-
ció ambiciosa de les BNA repercutiria en un increment de la producció a gairebé tots els sectors.

Malgrat que, pel que sembla, l’impacte potencial de l’acord és positiu, és important assenyalar que les seves conseqüències finals 
dependran de l’amplitud i de la profunditat de les mesures que s’aprovin. Hi ha moltes dificultats per arribar a una entesa primer 
i per dur-la a la pràctica després. Els dos articles següents del Dossier («Les controvèrsies del TTIP: dificultats irresolubles?» i 
«L’encaix del sistema financer en el TTIP: realitat o ficció?») entren detalladament en els principals desafiaments.

Josep Mestres Domènech 
Departament de Macroeconomia, Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank
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Investment: an Economic Assessment», document elaborat pel CEPR per a la Comissió Europea.
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Les controvèrsies del TTIP: dificultats irresolubles?

Març del 2014: la Comissió Europea obre un període de consultes públiques sobre un dels molts elements que integraran 
l’Associació Transatlàntica de Comerç i Inversió entre els EUA i la Unió Europea (UE), coneguda, habitualment, com TTIP (per les 
sigles en anglès). Es tracta d’un procés habitual quan la Comissió impulsa noves normatives de la UE que afecten amplis col·lectius. 
La resposta desborda qualsevol expectativa: es reben 150.000 respostes, el contingut del 97% de les quals podria ser qualificat 
de contrari al text sobre el qual es consulta. Com és possible aquesta amplíssima resposta? Es discuteix una qüestió de principis 
fonamental? O potser el TTIP en conjunt se sotmet a un referèndum públic?

En absolut. La qüestió sobre la qual s’opina és l’anomenat sis-
tema d’arbitratge de diferències inversor-Estat (Investor-State 
Dispute Settlement, ISDS). Es tracta d’un tribunal d’arbitratge 
establert ad hoc per resoldre conflictes entre inversors i Es -
tats, una figura que sol formar part dels tractats de lliure co -
merç que inclouen la inversió. Pretén oferir seguretat jurídica 
mitjançant un sistema eficient de resolució de litigis, i el seu 
caràcter, per tant, és eminentment tècnic. Així i tot, l’alt nivell 
de resposta apunta a aspectes importants del debat que 
envolta el TTIP. En primer lloc, no és arriscat afirmar que l’es -
cepticisme no es limita, només, a l’ISDS, sinó al tractat en 
conjunt. Una part de la controvèrsia gira al voltant de 
l’estimació dels efectes pròpiament econòmics del tractat. 
No obstant això, i com s’aborda àmpliament a l’article 
«L’impacte econòmic del TTIP» del present Dossier, sembla 
que els beneficis econòmics superen clarament els costos. 
Segurament per aquest motiu, la part fonamental del debat 
no és de caràcter econòmic, sinó polític. En concret, la gran 

preocupació és que les grans empreses acabin condicionant les legislacions nacionals. I, precisament, l’ISDS és un dels instru-
ments que poden materialitzar aquest temor.

Com ja s’ha esmentat, l’ISDS és un mecanisme habitual en els tractats comercials, ja que, en facilitar la resolució dels possibles 
litigis entre les empreses inversores i l’Estat, dóna seguretat jurídica als fluxos d’inversió. En aquest context, el principal motiu 
d’alarma és que un inversor utilitzi el tribunal d’arbitratge per denunciar un Estat per haver adoptat una nova legislació que 
pugui perjudicar els seus interessos econòmics i que l’interès particular de l’empresa prevalgui malgrat que la legislació en 
qüestió sigui per al bé públic. En definitiva, la gran font d’inquietud és la possibilitat que empreses estrangeres acabin condi-
cionant les competències nacionals. Aquest risc es veu potencialment amplificat pel fet que, fins i tot abans que l’empresa 
recorri a l’ISDS, l’Estat pot ser dissuadit d’adoptar la regulació en la forma desitjada per evitar el que podria acabar sent un 
procés complex, costós i incert. Així mateix, també han estat criticats altres aspectes del funcionament de l’ISDS, en particular 
la composició i la transparència. Pel que fa a la composició, cal recordar que formen el tribunal tres membres experts en la 
qüestió, habitualment advocats, dos dels quals són triats per les parts en litigi (inversor i Estat) i un tercer, consensuat pel liti-
gant i per l’Estat, exerceix de jutge. El problema amb la composició és que no hi ha incompatibilitats clares entre casos, de 
manera que l’advocat defensor del litigant en un cas pot exercir de membre del tribunal en un altre. La qüestió de la transparèn-
cia fa referència al fet que, fins ara, els casos no són públics. No obstant això, tot i reconèixer que aquestes prevencions són 
legítimes, la realitat dels ISDS en redueix la rellevància pràctica. És important recordar que els ISDS ja existeixen i són nombro-
sos (ascendeixen a 3.000 a nivell mundial, dels quals 1.400 es troben en països membres de la UE). Paradoxalment, malgrat el 
seu nombre, els casos que arriben davant aquests tribunals són escassos (el 2014, per exemple, només se’n van conèixer 42) i 
solen ser un recurs més habitual entre les empreses europees (en aquest mateix any, el 64% dels denunciants van ser europeus, 
enfront del 7% de nord-americans).1 Així mateix, l’eliminació de l’ISDS en el TTIP que alguns proposen no blindaria els regula-
dors de la UE en el grau que caldria esperar, ja que, si l’empresa d’un país decideix denunciar un Estat amb el qual no té un ISDS 
establert, la via que segueix és plantejar la demanda a través d’un ISDS entre un tercer país i aquest Estat.
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1. Un problema que es dóna en relació amb els casos que s’arbitren és que no tots es fan públics. Per aquest motiu, els casos coneguts són una part del total. No obstant 
això, el reduït nombre de casos coneguts en relació amb els ISDS existents suggereix que el nombre total de litigis arbitrats és relativament baix.
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Per tant, cal reconèixer que la solució per minimitzar els possibles efectes indesitjables de l’ISDS no és eliminar-lo, sinó millorar-
ne el disseny. Un precedent útil en aquesta qüestió són les provisions reforçades sobre els ISDS incloses en l’Acord Econòmic i 
Comercial Global entre la UE i Canadà (AECG o CETA, per les sigles en anglès). Aquest tractat, al seu preàmbul, reafirma el dret 
de l’Estat a regular (en el cas del TTIP, es podria reforçar aquesta premissa incloent-la no solament al preàmbul, sinó també en 
l’articulat). Així mateix, el CETA ofereix una definició precisa dels supòsits sota els quals es pot acudir als tribunals d’arbitratge, 
incorpora una clàusula de transparència completa i obligada sobre els casos i crea un codi de conducta per als membres del 
tribunal que redueix els hipotètics conflictes d’interessos. De fet, si el TTIP afina el disseny dels ISDS, podria establir la base per 
a la creació dels nous tribunals que s’aniran gestant en els pròxims anys (cal recordar que, en l’actualitat, la UE manté negocia-
cions sobre 12 tractats de lliure comerç amb diferents socis comercials) i podria acabar sent la referència per a altres països que 
els estableixin.

A part de l’ISDS, un altre àmbit en què es concreta el temor al fet que les empreses condicionin les regulacions nacionals és el dels 
estàndards dels productes. Com és conegut, el TTIP planteja harmonitzar els diversos requisits i estàndards que han de satisfer 
per ser comercialitzats. Pel que fa a aquesta proposta, la percepció ciutadana europea ha tendit a situar la controvèrsia en termes 
d’oposició entre uns estàndards de productes elevats a la UE i uns nivells inferiors en el cas nord-americà i ha llegit que tot plegat 
conduirà inevitablement a una harmonització a la baixa. Més enllà que aquesta diferència d’estàndards a banda i banda de 
l’Atlàntic es doni realment, el que és important des d’un punt de vista conceptual és recordar que els estàndards de productes de 
cada economia reflecteixen, en part, les preferències dels consumidors i, també en part, són el resultat de processos d’influència 
dels proveïdors locals sobre la legislació.

En termes generals, com s’ha vist a l’article «El TTIP: un megaacord econòmic i geoestratègic a parts iguals» del present Dossier, 
hi ha dues estratègies d’harmonització per igualar els estàndards: la plena harmonització i el reconeixement mutu dels règims 
reguladors. De forma directa o indirecta, les dues estratègies poden imposar costos substancials en matèria de benestar als paï-
sos que s’integrin comercialment si les regulacions nacionals reflecteixen plenament les seves preferències locals i aquestes 
preferències són molt diverses. Per pal·liar aquest risc, en l’articulat de la proposta del TTIP, es considera que les dues estratègies 
són possibles, per bé que la UE ha emfatitzat que, pel que fa a les regulacions ja existents, només s’harmonitzaran els sectors amb 
estàndards molt semblants, i no aquells sectors que podrien ser considerats «irreconciliables». A la pràctica, per tant, és probable 
que una gran part dels temors que suscita la qüestió dels estàndards dels productes no passin de ser riscos potencials si l’articulat 
del TTIP es dissenya de forma adequada.

De fet, aquesta conclusió supera l’àmbit de l’harmonització de les regulacions de productes i és aplicable al conjunt del TTIP: 
aconseguir que els resultats esperats del Tractat es realitzin sense excessius efectes no desitjats dependrà, en gran part, del dis-
seny al detall del seu articulat. Els precedents, com el tractat amb Canadà esmentat anteriorment, i les propostes d’articulat del 
TTIP considerades haurien de ser tranquil·litzadors. Així i tot, cal reconèixer que una gran part del vertigen que, pel que sembla, 
provoca el TTIP en l’opinió pública deriva del fet que ens situa en un escenari amb poques referències. El TTIP és un acord comer-
cial diferent dels ja existents, ja que integrarà dues potències econòmiques de primer ordre i inclourà àmbits que van molt més 
allà de la mera circulació de béns, com el de les inversions i el de la propietat intel·lectual. Malgrat que el seu caràcter inèdit ajuda 
a entendre les legítimes preocupacions que el TTIP genera, no s’hauria de deixar passar l’oportunitat d’enriquir el debat amb una 
reflexió més a fons sobre el paper del tractat en la qüestió fonamental de quina UE desitgem per al futur.

Àlex Ruiz i Gerard Masllorens
Departament de Macroeconomia, Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank
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L’encaix del sistema financer en el TTIP: realitat o ficció?

Les negociacions iniciades cap a la meitat del 2013 entre els EUA i la Unió Europea (UE) per establir el major acord bilateral de 
lliure comerç del món (Associació Transatlàntica de Comerç i Inversió o TTIP, per les sigles en anglès) tenen l’objectiu primordial 
d’eliminar els aranzels i reduir les barreres no aranzelàries sobre béns i serveis. Els serveis financers, com en altres acords de lliure 
comerç, queden englobats en el TTIP, atesa la seva naturalesa global i interconnectada i també per la seva importància en 
l’estabilitat financera. En quin estadi es troben actualment les negociacions sobre els serveis financers i quins temes es volen 
englobar exactament? En aquest article, s’analitza el paper del mercat de capitals i del sector bancari dins el TTIP i, amb més 
detall per al sector bancari, els avantatges i les dificultats de fomentar una major integració i provisió de serveis transfronterers. 
També es tracten les propostes sobre un major accés al mercat, en què actualment coexisteixen vies de desacord relatives, en 
especial, a la regulació del sector.

D’entrada, és difícil preveure que les negociacions en el TTIP 
ajudin a assolir una major integració del mercat de capitals a les 
dues bandes de l’Atlàntic. En l’actualitat, existeixen diferències 
importants entre el mercat de capitals europeu i el dels EUA, on 
està significativament més desenvolupat (vegeu el primer grà-
fic). Aquestes diferències són degudes, en part, a la inexistència 
d’un marc regulador i legislatiu comú a la UE que en fomenti el 
creixement. Així, doncs, queda abans un llarg recorregut de 
millora a la UE. Precisament, per avançar en aquesta direcció a 
mitjà i a llarg termini, la Comissió Europea ha començat a mou-
re fitxa per crear una unió del mercat de capitals europea que 
redueixi les barreres d’accés al mercat i que, entre d’altres 
objectius, millori la liquiditat dels mercats, redueixi els obsta-
cles al desenvolupament de plataformes de finançament 
col·lectiu (o crowdfunding) i homogeneïtzi el tracte fiscal de 
diferents tipus de finançament entre els Estats membres.1

En canvi, el TTIP ofereix, a priori, un major potencial d’integració 
al sector bancari. Per posar en perspectiva la dimensió del sec-
tor en aquest tractat cal, en primer lloc, observar que els costos 
de transacció de proveir serveis financers transfronterers són 
relativament petits en comparació, per exemple, amb els 
d’altres sectors, com l’alimentació, el químic o l’automobilístic 
(vegeu el segon gràfic). S’estima que els costos per barreres no 
aranzelàries (diferències en les regulacions i en les normes de 
la indústria) en els serveis financers van representar uns 6.000 
milions de dòlars el 2011, menys de la meitat dels costos dels 
altres tres sectors esmentats. Tot i els menors costos, el sector 
bancari és de gran importància dins les negociacions del TTIP, 
ja que una major col·laboració bilateral no solament contribui-
ria a reduir aquestes barreres, sinó que també podria facilitar la 
coordinació entre els diferents reguladors i, d’aquesta manera, 
aportar estabilitat financera.

Tots dos socis consideren que cal reduir les barreres i els costos 
de transacció per augmentar l’eficiència en els serveis bancaris 
i proveir els consumidors de millors serveis i de més alternatives de finançament. A més, aquest acord podria beneficiar també 
les entitats de serveis financers que operen per internet a nivell transfronterer, com PayPal, que solen estar menys subjectes a 
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1. Vegeu N. Verón i G. Wolff (2015), «Capital Markets Union: a Vision for the Long Term», Policy Contribution 2015/05, Bruegel.
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requisits prudencials i més afectades per normes arbitràries (límits sobre les comissions per pagaments, etc.). En aquest sentit, la 
reducció de les barreres no aranzelàries dins el TTIP podria beneficiar, en especial, les pimes,2 sobretot les empreses mitjanes ja 
internacionalitzades que no tenen prou escala ni prou recursos per aconseguir els millors preus de finançament relacionats, en 
particular, amb els serveis de comex (finançament de les exportacions i de les importacions i altres operacions de comerç exterior, 
com assegurances de canvi, crèdits documentaris o opcions sobre divises), així com les pimes situades al llindar de la internacio-
nalització, per a les quals uns costos més baixos poden comportar un impuls en aquesta direcció.

Malgrat els avantatges que podria oferir el TTIP tant per al sector bancari com per als seus clients, hi ha diferències significatives 
en el marc regulador dels dos socis que són un obstacle per fomentar un major accés al mercat. En aquest sentit, i arran de la 
crisi financera, els EUA van aprovar una ambiciosa legislació sobre el sector financer, coneguda com Dodd-Frank, per intentar 
evitar futures crisis. Entre d’altres requeriments prudencials, la Dodd-Frank obliga la banca a superar unes exigents proves d’estrès 
basades en variables qualitatives i quantitatives, prohibeix les activitats de proprietary trading (operacions de compravenda 
d’actius financers per compte propi), limita les inversions en hedge funds i en private equity funds (coneguda, també, com regla 
Volcker) i exigeix a les filials dels bancs estrangers als EUA (amb actius superiors als 50.000 milions de dòlars) el compliment 
d’aquesta legislació. A la UE, algunes d’aquestes mesures estan en procés de disseny o d’implementació.

En aquest context, les posicions dels EUA i de la UE sobre el paper del sector bancari en el TTIP són força clares i no tendeixen a 
convergir. La posició de la UE va un pas més enllà que en anteriors pactes comercials en matèria de regulació financera, ja que 
proposa la creació d’un marc de cooperació reguladora que contribueixi a evitar futures crisis financeres.3 En essència, aquest 
marc consisteix a establir una estructura formal de consulta mútua abans d’iniciar noves mesures reguladores i a assegurar la 
màxima coherència en la implementació dels estàndards reguladors i supervisors acordats, que fomentin un level playing field (o 
marc harmonitzat) internacional.

A la UE, el temor és que els requisits prudencials aprovats en la legislació Dodd-Frank dificultin, a la pràctica, aquest level playing 
field i l’accés als mercats a nivell transfronterer. Per exemple, el fet que les filials dels bancs estrangers als EUA estiguin subjectes 
a la regulació nord-americana obliga les entitats a satisfer uns requeriments de capital (ràtio de capital sobre actius o leverage 
ratio) del 5%, un nivell superior al mínim del 3% prefixat als estàndards internacionals de Basilea III i adoptat en la normativa 
europea. Així mateix, sota la regla Volcker, està permesa la compravenda de títols de deute públic dels EUA per compte propi 
(sense representar un servei a tercers), però queda prohibida en el cas del deute públic estranger. Aquestes diferències en el 
tracte regulador del deute públic generen preocupació a Europa, perquè podrien afectar negativament els mercats de deute 
públic europeu, ja que en redueixen la liquiditat i augmenten els costos de finançament.

Per la seva banda, el Govern dels EUA s’oposa ara com ara a la proposta d’una major cooperació sobre la regulació financera, ja 
que desitja mantenir una total discrecionalitat per regular el sector financer. La seva visió és que la proposta de la UE pot servir 
per reobrir el debat sobre la idoneïtat de les mesures més controvertides de la Dodd-Frank, com la leverage ratio. Precisament, 
l’argument dels EUA és la possibilitat que reduir els estàndards domèstics per aconseguir una major consistència internacional 
entorpeixi el procés cap a un sistema financer global més segur.4 A més a més, els EUA consideren que ja hi ha prou fòrums i 
prou organismes financers internacionals apropiats per coordinar la regulació financera, com el G20, el Financial Stability  
Board, el Fons Monetari Internacional, el Comitè de Supervisió Bancària de Basilea o el Financial Markets Regulatory Dialogue, 
entre d’altres.

En definitiva, un acord sobre els serveis financers realment satisfactori per a les dues parts sembla difícil si, prèviament, no 
s’exclouen de la negociació els aspectes relacionats amb la regulació prudencial. En tot cas, el TTIP pot i hauria de servir per com-
plementar els esforços ja en marxa als fòrums internacionals existents amb l’objectiu de fomentar polítiques reguladores més 
transparents i, també, per compartir més informació sobre les iniciatives reguladores en procés o en perspectiva.

Gerard Arqué Castells i Carlos Martínez Sarnago 
Departament de Planificació Estratègica i Mercats Financers, Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank

2. Vegeu l’enquesta de la Comissió Europea a les pimes (2015), «Small and Medium Sized Enterprises and the Transatlantic Trade and Investment Partnership».
3. Vegeu el document de la Comissió Europea (2014), «TTIP - Cooperation on Financial Services Regulation».
4. Vegeu S. Johnson i J. Schott, «Financial Services in the Transatlantic Trade and Investment Partnership», Policy Brief, núm. PB13-26, Peterson Institute for Internatio-
nal Economics.
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