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El Dossier d’aquest Informe Mensual el dediquem al consum de les llars, la principal partida del producte interior brut (PIB) 
de l’economia espanyola pel costat de la demanda. Representa el 57% del PIB, una xifra que exclou els béns subministrats 
per les Administracions públiques, com l’educació, la sanitat, la seguretat o la defensa (en total, aquests altres béns suma-
rien un altre 20% del PIB). Es pot argumentar que es tracta d’un mesurament que aproxima el nivell de benestar millor que 
el propi PIB. Al cap i a la fi, ens satisfà més consumir que produir.

A alguns els pot sorprendre que, malgrat la recuperació dels últims anys, el consum de les llars encara se situa, en termes 
reals, el 5% per sota dels nivells màxims anteriors a la crisi. Així, doncs, malgrat que el PIB hagi recuperat, en el segon tri-
mestre d’enguany, les cotes precrisi, el consum encara no ho ha fet. Això s’explica perquè el principal motor de la recupera-
ció de l’economia espanyola han estat les exportacions.

De fet, quan es diu que el consum és el motor del creixement econòmic, sovint es confonen causa i efecte. Certament, el 
consum ajuda a explicar els moviments cíclics d’una economia: si la confiança cau o la incertesa es dispara, els consumidors 
tendiran, per exemple, a ajornar les decisions de compra de béns duradors o a reduir la despesa en oci. I, com que el con-
sum té un pes molt elevat sobre el PIB, les petites oscil·lacions en la propensió a consumir es traslladen de forma significa-
tiva al conjunt del PIB.

Però el que, en realitat, determina el creixement d’una economia a llarg termini, i la seva capacitat de consum, són l’estalvi 
i la inversió, i tot allò que permet millorar la productivitat –produir més amb menys. L’estalvi permet finançar la inversió, en 
capital físic i en capital humà. Per aquest motiu, un consum excessiu –o, dit d’una altra manera, un estalvi massa baix– aca-
ba repercutint negativament en el potencial de creixement d’una economia. La productivitat creix amb la innovació –apa-
rició de nous productes, models de negoci i millora de processos productius–, amb l’aprofitament d’economies d’aglomeració 
–els clusters són importants– i amb una assignació correcta dels recursos davant els canvis en l’entorn. Per tot plegat, una 
educació de qualitat, un sistema productiu flexible i obert a la competència, un entorn normatiu que afavoreixi la creació i 
el creixement de les empreses, i un bon mecanisme de selecció d’inversions públiques són alguns factors importants, tot i 
que n’hi ha molts més.

Impulsar el consum sense impulsar tot l’anterior és posar el carro davant els bous. En aquest sentit, els qui creuen que, en 
aquests moments, un augment generalitzat i significatiu dels salaris en l’economia espanyola seria positiu per al creixe-
ment segurament cometen aquest error. Hi haurà empreses o sectors que es poden permetre augments més forts dels 
salaris, però, amb una taxa d’atur que encara supera el 17%, la moderació dels increments salarials encara és important per 
promoure la creació d’ocupació i per maximitzar el creixement de les rendes de les famílies.

En termes d’equitat, també és important que els més joves, que, en molts casos, són els qui han patit els ajustos salarials 
més intensos en els últims anys, puguin retallar distàncies en la seva capacitat de consum en comparació amb els més 
grans i que, alhora, es pugui continuar reduint la seva taxa d’atur.

Enric Fernández
Economista en cap
30 de setembre de 2017

Consum i motors de creixement
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CRONOLOGIA

AGOST 2017

16   S’inicien les renegociacions del Tractat de Lliure Comerç d’Amèrica del Nord (NAFTA).

ABril 2017

16   Turquia ratifica la reforma constitucional amb un referèndum.  
19   El parlament britànic aprova la celebració d’eleccions anticipades per al 8 de juny.

MAiG 2017

 7   Emmanuel Macron és elegit president de França.
24   L’agència de qualificació Moody’s rebaixa un graó el rating de la Xina, d’Aa3 a A1.
25   L’OPEP acorda l’allargament de la retallada de producció de petroli fins al març del 2018.

JUnY 2017

 8   Al Regne Unit, el partit conservador guanya les eleccions, tot i que perd la majoria absoluta al Parlament.
14  La Reserva Federal dels EUA apuja el tipus oficial en 25 p. b. i el situa en l’interval 1%-1,25%.
18  A França, el partit del president Macron, La República en Marxa (LRM), obté la majoria absoluta a l’Assemblea Nacional francesa.

AGENDA

 2   Taxa d’estalvi de les llars (2T).
 3  Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (setembre).
 6 Índex de producció industrial (agost).
16  Comptes financers (2T).
18 Crèdits, dipòsits i morositat (agost i 2T).
20  Comerç exterior (agost).
26   Consell de Govern del BCE.
 Enquesta de població activa (3T).
27  PIB dels EUA (3T).
30  Índex de sentiment econòmic de la zona de l’euro (octubre).
 Avanç de l’IPC (octubre).
 Avanç del PIB (3T).
31 Balança de pagaments (agost).
 Execució pressupostària de l’Estat (setembre).
 PIB de la zona de l’euro (3T).

 1   Comitè de Mercat Obert de la Fed.
 3  Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (octubre).
 8 Índex de producció industrial (setembre).
15  PIB del Japó (3T).
17 Crèdits, dipòsits i morositat (setembre).
21  Comerç exterior (setembre).
28   Execució pressupostària de l’Estat (octubre).
29  Avanç de l’IPC (novembre).
  Índex de sentiment econòmic de la zona de l’euro 

(novembre).
30  Balança de pagaments (setembre).
 Comptabilitat nacional trimestral (3T).

OCTUBrE 2017 nOVEMBrE 2017

SETEMBrE 2017

15   Standard & Poor’s millora el rating sobirà de Portugal de BB+ a BBB– i el situa dins el grau d’inversió.
20   La Fed anuncia que, a l’octubre, començarà a reduir el seu balanç. Inicialment, es deixaran de reinvertir venciments per valor de 

6.000 milions de dòlars en deute públic i 4.000 en deute i en bons de titulització hipotecària, xifres que augmentaran de forma 
gradual en els propers trimestres.

21   Standard & Poor’s rebaixa el rating sobirà de la Xina d’AA– a A+.
25   Angela Merkel guanya les eleccions generals d’Alemanya.
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manyes. De la primera reunió, s’esperava que es comencés 
a aclarir la senda futura de la política monetària. De la 
segona cita, es buscava, també, clarificació, en aquest cas 
de la fortalesa política d’Angela Merkel i del seu partit per 
afrontar els reptes d’una nova legislatura, fonamental per 
a Alemanya, però també per a una Europa necessitada 
d’un nou impuls. La reunió del BCE es va cenyir al guió pre-
vist: el banc central va confirmar que serà a l’octubre quan 
comenci a concretar com i quan començarà el procés de 
normalització de la política monetària. Recordem que 
CaixaBank Research espera tapering el 2018, primera puja-
da del depo al final del 2018 i primera pujada del refi el 
2019. En canvi, la victòria d’Angela Merkel va ser una mica 
més ajustada del previst i, després de la negativa socialista 
de reeditar la «gran coalició», aboca el país a una coalició 
tripartida més difícil de gestionar i amb ambicions euro-
peistes segurament més modestes.

l’economia espanyola i la portuguesa van bé. A Espanya, 
els indicadors més recents, en especial els del mercat labo-
ral i uns altres d’activitat, com la producció industrial, sug -
gereixen que l’escenari de CaixaBank Research (recordem, 
suau desacceleració del creixement, del 3,1% del 2017 al 
2,7% el 2018) es comença a materialitzar, tot plegat en un 
context econòmic que continua sent positiu. Específica-
ment, el model de previsió del PIB de CaixaBank Research 
prediu un creixement intertrimestral del 0,8% en el 3T, un 
rit  me de creixement significatiu, tot i que una mica més 
suau que el del trimestre anterior (el 0,9%). Pel que fa a 
Por  tugal, la millora en les perspectives de creixement eco-
 nòmic del país dels últims trimestres, el progrés en matèria 
fiscal i els menors riscos procedents del finançament ex -
tern han estat els factors essencials que justifiquen la deci-
sió de l’agència de qualificació creditícia S&P de revisar a 
l’alça el rating de Portugal i situar-lo en «grau d’inversió» 
(de BB+ a BBB–). Una altra veu internacional rellevant, 
l’FMI, va apuntar en la mateixa línia en l’informe anual so -
bre Portugal en valorar positivament l’esforç de l’economia 
lusitana en la reducció de riscos a curt termini (fiscal, ban-
cari i finançament extern).

l’economia mundial, en la via prevista. Les dades 
d’activitat del 3T 2017 mostren que el ritme de creixement 
global es manté elevat, probablement a la zona del 3,5%. 
Com ha succeït en els últims trimestres, l’extensió geogrà-
fica de l’acceleració del creixement és àmplia, ja que arriba 
tant a les economies avançades com a les emergents. Tam-
poc s’observen tensions inflacionistes preocupants. Mal-
grat que, certament, els riscos geopolítics internacionals 
continuen presents, es tracta d’un punt de partida ferm 
perquè, l’any vinent, l’economia acceleri una mica més i 
creixi a la zona del 3,7%, el millor registre en set anys. Atès 
que la conjuntura econòmica es mou per les coordenades 
previstes, els focus d’atenció del mes han estat de natura-
lesa política (inclosa la política econòmica) o provinents de 
l’àmbit dels bancs centrals. 

Els EUA exemplifiquen aquesta situació, ja que en el 
punt de mira hi ha, per definir-los sintèticament, els 
huracans, el sostre de deute i la Fed. Aviat es va veure 
que l’impacte dels huracans, en termes estrictament 
econòmics, seria probablement contingut i temporal. Més 
disruptiu podria haver estat el tancament de part de 
l’Administració per falta de fons si s’hagués assolit el límit 
de deute públic legalment establert. Finalment, el presi-
dent nord-americà va arribar a un acord amb el Congrés 
per prorrogar fins al desembre aquests fons i ajornar fins 
al final de l’any el debat per apujar el sostre del deute, la 
qual cosa ha permès guanyar temps en matèria pressu-
postària. Així, el gran protagonista ha acabat sent la Fed, 
que continua tractant de bregar amb uns mercats que 
consideren expectatives de tipus d’interès una mica 
menys agressives que les que contempla el full de ruta 
que la Fed ha reiterat en els últims mesos. Al setembre, el 
banc central nord-americà va anunciar l’inici del procés de 
reducció del seu balanç a l’octubre. Així mateix, va reiterar 
l’escenari de pujades de tipus de referència (una el 2017 i 
tres més el 2018), l’escenari que ja considera CaixaBank 
Research des de fa mesos. El missatge va arribar als inver-
sors, en especial pel que fa a la següent pujada, però el 
mercat continua pensant que el 2018 només es produirà 
una pujada.

A Europa, la tessitura era semblant: atenció a la política 
i al BCE. Després de confirmar-se que, gràcies al bon to de 
la demanda interna, l’economia de la zona de l’euro conti-
nua mantenint un ritme de creixement elevat (el 0,6% 
intertrimestral en el 2T 2017, el 2,3% interanual), l’interès 
es va centrar en Frankfurt i en Berlín, és a dir, en la reunió 
del BCE i en els resultats de les eleccions legislatives ale-

Després de l’estiu, panorama positiu
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PREVISIONS
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari 

Economia internacional

2015 2016 2017 2018 1T 2017 2T 2017 3T 2017 4T 2017 1T 2018 2T 2018

CREIXEMENT DEL PIB

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

Països desenvolupats 2,1 1,7 2,1 2,1 2,0 2,2 2,1 2,1 2,2 2,1

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

Zona de l’euro 1,9 1,8 2,2 2,0 2,0 2,3 2,4 2,2 2,2 2,0

Alemanya 1,5 1,9 2,2 1,9 1,9 2,1 2,3 2,4 2,1 1,9

França 1,0 1,1 1,7 1,7 1,1 1,8 2,1 2,0 1,8 1,7

Itàlia 0,7 1,0 1,4 1,1 1,2 1,5 1,5 1,3 1,2 1,1

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

Espanya 3,4 3,3 3,1 2,7 3,0 3,1 3,2 3,2 3,0 2,8

Japó 1,1 1,0 1,4 1,0 1,4 1,6 1,4 1,1 1,1 0,7

Regne Unit 2,3 1,8 1,6 1,4 1,8 1,5 1,6 1,4 1,4 1,5

Països emergents 4,3 4,3 4,6 4,8 4,6 4,6 4,6 4,7 4,8 4,8

Xina 6,9 6,7 6,8 6,3 6,9 6,9 6,7 6,6 6,6 6,4

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

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

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

Mèxic 2,7 2,3 1,9 2,1 2,8 1,8 2,0 1,2 1,5 2,0

Xile 2,3 1,6 1,3 2,6 0,1 0,9 2,1 2,2 2,5 2,6

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

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

Polònia 3,9 2,7 4,2 3,2 4,2 4,4 4,7 3,6 3,3 3,0

Sud-àfrica 1,3 0,4 0,8 1,6 0,7 0,4 0,7 1,2 1,7 1,6

INFLACIó

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

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

Estats Units 0,1 1,3 2,0 2,2 2,5 1,9 1,8 1,7 1,6 2,3

Zona de l’euro 0,0 0,2 1,6 1,6 1,8 1,5 1,4 1,5 1,4 1,7

Alemanya 0,1 0,4 1,7 1,7 1,9 1,6 1,7 1,7 1,5 1,8

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

Itàlia 0,1 0,0 1,4 1,4 1,4 1,6 1,2 1,5 1,3 1,4

Portugal 0,5 0,6 1,5 1,6 1,4 1,7 1,3 1,7 1,6 1,7

Espanya –0,5 –0,2 1,8 1,5 2,7 2,0 1,5 1,0 0,6 1,3

Japó 0,8 –0,1 0,4 0,8 0,3 0,4 0,6 0,3 0,9 0,7

Regne Unit 0,0 0,7 2,6 2,5 2,1 2,7 2,7 2,8 2,5 2,5

Països emergents 4,7 4,3 4,1 4,5 4,0 3,9 4,0 4,6 4,5 4,6

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

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

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

Brasil 9,0 8,8 3,7 4,3 4,9 3,6 3,1 3,2 4,3 4,2

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

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

Rússia 15,5 7,1 4,2 4,1 4,6 4,2 3,9 4,1 4,1 4,1

Turquia 7,7 7,8 10,4 7,9 10,2 11,5 10,4 9,5 8,4 8,2

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

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

  Previsions
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Economia espanyola

2015 2016 2017 2018 1T 2017 2T 2017 3T 2017 4T 2017 1T 2018 2T 2018

Agregats macroeconòmics

Consum de les llars 3,0 2,9 2,6 2,4 2,3 2,6 2,6 2,8 2,8 2,5

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

Formació bruta de capital fix 6,5 3,3 4,5 3,4 4,7 3,5 4,9 5,1 3,4 3,8

Béns d’equipament 11,6 4,9 5,2 3,3 6,2 3,7 4,9 6,1 3,0 4,0

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

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

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

Importació de béns i serveis 5,9 2,7 4,5 3,2 5,1 2,3 5,1 5,4 2,0 3,8

Producte interior brut 3,4 3,3 3,1 2,7 3,0 3,1 3,2 3,2 3,0 2,8

Altres variables

Ocupació 3,0 2,9 2,7 2,3 2,5 2,8 2,5 3,1 2,7 2,5

Taxa d’atur (% pobl. activa) 22,1 19,6 17,2 15,5 18,8 17,2 16,3 16,3 16,7 15,5

Índex de preus de consum –0,5 –0,2 1,8 1,5 2,7 2,0 1,5 1,0 0,6 1,3

Costos laborals unitaris 0,2 –0,4 –0,1 1,0 0,0 –0,4 –0,2 0,3 0,3 1,2

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

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

Saldo públic (acum., % PIB) 2 –5,1 –4,3 –3,1 –2,4

Mercats financers

TIPUS D’INTERÈS

Dòlar

Fed funds 0,26 0,51 1,11 1,75 0,79 1,05 1,25 1,33 1,50 1,58

Líbor 3 mesos 0,32 0,74 1,27 1,95 1,07 1,20 1,32 1,51 1,72 1,20

Líbor 12 mesos 0,79 1,37 1,81 2,40 1,75 1,75 1,73 1,99 2,21 1,75

Deute públic a 2 anys 0,67 0,84 1,37 2,35 1,23 1,28 1,36 1,59 1,90 1,28

Deute públic a 10 anys 2,13 1,84 2,34 3,06 2,44 2,26 2,24 2,43 2,71 2,26

Euro

Refi BCE 0,05 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Euríbor 3 mesos –0,02 –0,26 –0,33 –0,26 –0,33 –0,33 –0,33 –0,32 –0,30 –0,30
Euríbor 12 mesos 0,17 –0,03 –0,13 0,00 –0,10 –0,13 –0,16 –0,14 –0,08 –0,04
Deute públic a 2 anys (Alemanya) –0,24 –0,58 –0,71 –0,29 –0,78 –0,74 –0,72 –0,60 –0,50 –0,40

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 0,53 0,10 0,41 0,85 0,34 0,31 0,42 0,57 0,66 0,71

TIPUS DE CANVI

$/€ 1,11 1,11 1,13 1,18 1,07 1,10 1,17 1,20 1,20 1,19

¥/€ 134,33 120,30 127,05 133,13 121,05 122,21 130,38 134,56 134,84 133,69

£/€ 0,73 0,82 0,88 0,88 0,86 0,86 0,90 0,89 0,89 0,88

PETROLI

Brent ($/barril) 53,64 45,04 53,10 59,21 54,68 50,92 52,12 54,67 56,83 58,50

Brent (€/barril) 48,33 40,73 47,06 49,93 51,35 46,34 44,84 45,71 47,46 49,16

Notes: 1. Acumulat de quatre trimestres.  2. Acumulat de quatre trimestres. No inclou pèrdues per ajudes a institucions financeres.

  Previsions
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CONJUNTURA • To globalment 
constructiu als principals mercats 
financers internacionals

Després d’un estiu relativament plàcid, els mercats interna-
cionals adopten un to constructiu, en particular al bloc 
desenvolupat. Si l’estiu va estar marcat per una relativa estabi-
litat o, fins i tot, per una tendència a la baixa en el cas de les 
borses europees, al setembre, els actius de renda variable van 
adoptar un to més ferm i els tipus a llarg termini van experi-
mentar repunts moderats. La continuïtat de la fermesa de l’ac-
tivitat econòmica va ser un dels principals factors de suport 
d’aquestes tendències positives, en particular a Europa i al bloc 
emergent. Així i tot, els repunts d’aversió al risc recurrents 
recorden que l’entorn financer global és sensible a diversos 
focus d’incertesa.

El risc geopolític torna al centre de l’escenari. Malgrat que, en 
general, la volatilitat s’ha mantingut en cotes històricament 
molt baixes, els principals actius financers es van mostrar relati-
vament sensibles als repunts de tensió a causa de l’escalada 
(ara com ara, principalment verbal) en el conflicte que oposa 
els EUA i Corea del Nord, en especial als actius emergents. Així i 
tot, aquest risc té, fins ara, un abast temporal i limitat. Pel que fa 
als altres focus de risc, les preocupacions pels elevats nivells de 
la renda variable als EUA es mantenen presents i els dubtes 
sobre la salut de l’economia nord-americana persisteixen, tot i 
que s’han moderat lleugerament, gràcies a la solidesa de les 
dades d’activitat més recents. D’altra banda, sembla que ha dis-
minuït el risc sobre la capacitat de l’OPEP d’equilibrar el mercat 
de petroli, si més no a mitjà termini, davant el fort compromís 
de la gran majoria dels països de l’organització (vegeu l’últim 
paràgraf de l’article per a més detalls).

El BCE mostra confiança en l’activitat de la zona de l’euro i 
comença a analitzar les diferents opcions en l’estratègia de 
sortida del programa de compra de bons (QE). Tal com s’espe-
rava, el BCE no va reajustar els paràmetres de la política monetà-
ria ni va modificar l’orientació futura en la reunió del setembre. 
No obstant això, el Consell de Govern (CG) de l’entitat va apreciar 
positivament la millora de l’escenari macroeconòmic, tot i que va 
esmentar que l’apreciació de l’euro és una font d’incertesa i de risc 
per a les seves previsions de creixement i d’inflació. Com s’havia 
anunciat en la reunió anterior, el CG també va indicar que havia 
començat a valorar els possibles canvis que podria introduir en el 
QE. Segons ha indicat Draghi, s’espera que les decisions es pren-
guin en la propera reunió, que tindrà lloc al final d’octubre. Com 
de costum, Draghi va emfatitzar que l’estratègia del BCE estarà 
fonamentada en la paciència, la persistència i la prudència.

la Fed anuncia l’inici del procés de reducció del seu balanç 
per a l’octubre. Com s’anticipava, el Comitè Federal de Mercat 
Obert (FOMC, per les sigles en anglès) va oficialitzar la intenció 
de reduir la dimensió del seu balanç a partir de l’octubre. En 
concret, segons els detalls anunciats en la reunió del juny, es 
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deixaran d’invertir 6.000 milions de dòlars de deute públic i 
4.000 de deute i de bons de titulització hipotecària, abans d’in-
tensificar la reducció del balanç en els propers trimestres. 
Aquest anunci, àmpliament anticipat per la gran majoria d’ana-
listes i d’inversors, no va oferir moviments de gran envergadura 
als mercats financers internacionals. Finalment, pel que fa al 
tipus de referència objectiu (fed funds target), la Fed no va intro-
duir canvis durant aquesta reunió, però va deixar la porta ober-
ta a una nova pujada de tipus d’interès al desembre, d’acord 
amb el manteniment de la seva valoració positiva de l’evolució 
de l’entorn macroeconòmic i amb el seu escenari de normalit-
zació gradual de la política monetària.

la rendibilitat a llarg termini de la renda fixa sobirana repun-
ta al bloc desenvolupat i les primes de risc es mouen a Euro-
pa. Malgrat un inici de mes marcat per nous descensos, les ren-
dibilitats dels principals bons sobirans del bloc desenvolupat 
van acabar el mes de setembre a l’alça. Tot i que semblava que 
aquesta tendència es frenava amb el repunt de nerviosisme 
propiciat per les tensions geopolítiques, l’anunci de la reforma 
fiscal als EUA i l’increment de les expectatives de pujada de 
tipus al desembre als EUA van ser els principals elements que 
van contribuir a reforçar l’augment de les rendibilitats a llarg 
termini en els últims dies del mes. En concret, la rendibilitat del 
bo sobirà nord-americà a 10 anys va superar el 2,3% (des del 
2,1% del final de l’agost), i, a Europa, la rendibilitat del bund es 
va acostar al 0,5%. Pel que fa als moviments de les primes de 
risc a Europa, els països de la Península Ibèrica van patir els can-
vis més significatius. D’una banda, la prima de risc espanyola, 
que va tornar a nivells més semblats als observats al comença-
ment de l’estiu, va acabar de nou el mes prop dels 120 punts. 
De l’altra, la prima de risc de Portugal es va reduir de forma sig-
nificativa des dels 240-250 p. b. fins a estabilitzar-se al voltant 
dels 200 punts després de la millora del rating sobirà per part 
de l’agència de qualificació Standard & Poor’s.

les principals borses mantenen un ritme constructiu, tot i 
que romanen sensibles als riscos geopolítics, en particular al 
bloc emergent. Els actius de renda variable van mostrar un bon 
funcionament en les primeres setmanes del mes. Les borses 
europees i nord-americanes van créixer a un ritme ferm i van 
assolir nous màxims històrics en el cas de les últimes, la qual 
cosa persisteix com una font de preocupació que cada mes 
adquireix més importància. Al final del mes, els anuncis dels 
detalls de la tan esperada reforma fiscal de Donald Trump, que 
preveu, entre altres coses, una reducció del tipus impositiu de 
les empreses des de l’actual 35% fins al 20%, van servir de cata-
litzador per impulsar de nou la renda variable al bloc desenvolu-
pat i, en particular, als EUA. Al bloc emergent, les borses es van 
beneficiar de la millora del quadre macroeconòmic amb puja-
des sostingudes durant la major part del mes, però la reaparició 
de tensions amb Corea del Nord va tornar a generar correccions 
notables. A més a més, aquesta vegada, aquests descensos tam-
bé van ser lleugerament amplificats per les majors expectatives 
de pujada de tipus als EUA. Així i tot, aquest repunt de nerviosis-
me als mercats emergents hauria de ser temporal.
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Al mercat canviari, el dòlar corregeix una part de la devalua-
ció iniciada al començament d’enguany. Després de la forta 
depreciació experimentada des de l’inici d’enguany, el tram 
final de l’estiu va estar marcat per una relativa estabilització del 
dòlar. No obstant això, en els últims dies del mes de setembre, 
la divisa nord-americana va repuntar amb força i va corregir 
una part de la seva depreciació. La major expectativa d’una 
nova pujada de tipus als EUA al desembre i els anuncis del nou 
pla fiscal de Donald Trump són els principals elements que van 
contribuir a reforçar el dòlar enfront de la majoria de les divises. 
En concret, l’euro es va situar per sota dels 1,18 dòlars després 
de superar de forma momentània els 1,20 dòlars. La fortalesa 
del dòlar a nivell internacional també va impactar sobre les 
principals divises emergents, que van recular en l’última setma-
na del mes enfront de la moneda nord-americana.

El preu del petroli repunta amb força. El preu del barril Brent 
va augmentar gairebé el 10% al setembre, es va acostar als 60 
dòlars i va assolir el nivell més elevat des de mitjan 2015. Una 
part d’aquest increment és deguda a factors d’oferta. D’una 
banda, el fort compromís per part de la gran majoria dels paï-
sos de l’OPEP va consolidar la recuperació del preu del cru. De 
l’altra, després del referèndum al Kurdistan, les amenaces per 
part de Turquia de bloquejar les exportacions de la regió també 
van contribuir a aquest repunt, tot i que aquest factor hauria de 
tenir un impacte temporal. El major creixement de la demanda 
observat recentment també va contribuir a equilibrar el mercat 
del petroli i, per tant, va donar suport a la pujada del preu. 
Aquest augment pronunciat del preu del cru va tenir lloc mal-
grat el rebot dels inventaris als EUA, que obeeix, principalment, 
als impactes dels esdeveniments meteorològics del final de 
l’estiu, i les seves conseqüències haurien de ser temporals i limi-
tades. La sostenibilitat d’aquest repunt dependrà del manteni-
ment del compliment de l’acord assolit fa uns mesos entre els 
països de l’OPEP, així com d’una possible extensió d’aquest 
acord més enllà del març del 2018, la qual cosa és probable que 
passi si l’oferta mostra senyals d’enfortiment. Així i tot, la incer-
tesa es manté elevada al mercat del petroli, en especial a causa 
dels dubtes sobre l’evolució de l’oferta.

 

250 

300 

350 

400 

450 

500 

550 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 

Existències de cru als EUA *  
(Milions de barrils)  

Nota: * Excloent les reserves estratègiques.  
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Bloomberg.  

 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

01/15 05/15 09/15 01/16 05/16 09/16 01/17 05/17 09/17 

  
(Dòlars per barril)  

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Bloomberg.  

Preu del petroli Brent

 

70 

80 

90 

100 

110 

120 

130 

140 

150 

01/16 05/16 09/16 01/17 05/17 09/17 

Principals borses internacionals  
Índex (100 = gener 2016)  

EUA  Europa Japó  

Espanya Alemanya Emergents  

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Bloomberg.  



9  merCaTs FiNaNCers

oCTUBre 2017

10

El setembre passat, amb l’anunci de la reducció del seu 
balanç, la Fed va posar fi a nou anys de política monetària 
no convencional. Malgrat que la intenció és tornar a 
implementar la política monetària amb els esquemes 
previs al 2008, l’aparició de noves narratives sobre el fun-
cionament de l’economia i sobre l’ús d’eines no con -
vencionals ha obert una discussió sobre el marc en què 
operaran els bancs centrals en el futur. La repassem a con-
   tinuació.

Abans de l’esclat de la crisi financera el 2008, la política 
monetària s’implementava, principalment, mitjançant un 
tipus d’interès de referència a curt termini, que els bancs 
centrals ajustaven per garantir l’estabilitat de preus i, 
directament o indirectament, un grau adequat d’utilització 
dels recursos productius. A més a més, la regulació finan-
cera quedava fora de l’àmbit d’acció de la política ma  cro -
eco  nòmica. No obstant això, aquest marc, fruit del con-
sens macroeconòmic entre els anys 1980 i 1990, s’ha 
mo  dificat de forma dràstica en els últims anys. D’una ban-
da, ateses les importants interaccions entre l’estabilitat 
financera i l’estabilitat macroeconòmica, la regulació fi -
nancera ha passat a formar part del  conjunt d’eines de 
po  lítica macroeconòmica.

De l’altra, ha aparegut una narrativa segons la qual els 
tipus d’interès que equilibren l’oferta d’estalvi i la deman-
da d’inversió es mantindran en nivells relativament baixos 
per la persistència de factors estructurals relacionats amb 
la demografia, el canvi tecnològic i l’aversió al risc.1 Aques-
ta narrativa ha fet efecte entre els bancs centrals, com 
queda il•lustrat en l’escenari macroeconòmic a llarg termi-
ni del comitè que decideix la política monetària de la Fed 
(el FOMC, per les sigles en anglès). Com s’observa als dos 
primers gràfics, el FOMC ha revisat a la baixa tant el creixe-
ment potencial de l’economia nord-americana com el 
tipus d’interès que estima adequat a llarg termini (el tipus 
d’equilibri a llarg termini). A més a més, en no poder reduir 
els tipus de referència gaire per sota del 0%,2 quelcom 
que, sota aquesta narrativa, seria necessari amb més fre-
qüència que en el passat, els bancs centrals perdrien mar-
ge d’acció si continuessin operant amb les eines tradicio-
nals. Per evitar aquesta situació, s’han plantejat dues grans 
vies d’acció. Una opció és mantenir el tipus d’interès com a 
eina principal i redefinir l’objectiu del banc central. 
L’alternativa és mantenir l’objectiu (típicament, inflació al 
voltant del 2% a mitjà termini) i incorporar nous instru-
ments de política monetària.

Si es manté el tipus d’interès de referència com a eina prin-
cipal, el banc central pot guanyar marge si fixa un objectiu 
que li permeti generar més inflació, de manera que el 
tipus d’interès nominal d’equilibri no disminueixi tant 
com el tipus real d’equilibri. En aquesta línia, destaquen 
tres opcions: fixar un objectiu d’inflació més elevat, fixar 
l’objectiu en termes del nivell de preus o fixar l’objectiu en 
termes del nivell del PIB nominal. D’una banda, apujar 
l’objectiu d’inflació minimitza el canvi de marc, malgrat 
que imposa de forma permanent el cost de la inflació més 
elevada. De l’altra, amb un objectiu en termes del nivell de 
preus, el banc central no ignoraria esdeveniments que 
provoquessin desviacions temporals de la inflació (com 
fluctuacions dels preus energètics) i, de fet, en resposta, 
deixaria que la inflació es desviés de forma temporal en 
direcció oposada per compensar-les.

FOCUS • La lluita per la política monetària del futur 
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Per exemple, si una caiguda de la demanda agregada 
reduís la inflació fins a l’1%, el banc central toleraria un 
període d’inflació superior al 2% per tornar a la senda 
objectiu del nivell de preus. En aquest cas, els inversors, 
automàticament, anticiparien la intenció de mantenir els 
tipus d’interès baixos durant més temps, la qual cosa 
relaxaria també els tipus de venciments llargs. Si l’objectiu 
fos en termes del PIB nominal, el mecanisme seria sem-
blant. No obstant això, les dues opcions poden donar lloc 
a polítiques no desitjades: per exemple, un augment exo-
gen dels preus energètics, semblant al dels anys setanta, 
forçaria el banc central a endurir la política monetària tot i 
que l’economia es trobés en recessió.

Atès que tots els canvis d’objectiu poden comportar un 
cost important en termes de credibilitat, un marc alterna-
tiu consisteix a mantenir els objectius actuals i incorporar 
les mesures no convencionals (tipus negatius, comunica-
ció i polítiques de balanç, com les compres d’actius) al 
conjunt d’eines habituals dels bancs centrals. Un avantat-
ge d’aquesta opció és que les mesures es poden adequar 
amb més precisió a les necessitats del moment. D’una 
banda, els tipus negatius aprofundeixen en els mecanis-
mes de transmissió tradicionals, tot i que amb retorns 
decreixents per l’erosió dels marges del sector financer. A 
més a més, en terreny molt negatiu, poden perdre tota la 
seva eficàcia.3 En aquest punt, la comunicació i les com-
pres d’actius permeten continuar reduint els tipus 
d’interès en venciments més llargs, tal com ho han fet els 
principals bancs centrals en els últims anys. El Banc del 
Japó, fins i tot, ha anat més enllà i ha fixat, explícitament, 
els tipus d’interès dels venciments llargs. Malgrat que 
aquesta és una mesura més precisa que la compra d’actius, 
el problema és que és difícil d’utilitzar de forma sistemàti-
ca, perquè la seva efectivitat depèn de la capacitat del 
banc central per convèncer els mercats: si els convenç, el 
tipus de mercat serà l’anunciat pel banc central fins i tot si 
no realitza cap compra per influenciar directament el preu 
dels bons; si no els convenç, però, el banc central hauria de 
comprar una gran part dels actius per aconseguir fixar el 
tipus d’interès en el seu objectiu, fins al punt que podria 
perdre el control sobre la dimensió del seu balanç. A més 
a més, el problema s’intensifica perquè, per convèncer el 
mercat, el tipus d’interès a llarg termini anunciat ha de ser 
coherent amb l’evolució esperada del tipus d’interès a curt 
termini, que canvia al llarg del temps en funció de l’evo  lu -
ció dels indicadors d’activitat.

Abans de decantar-se per una alternativa entre aquesta 
llista de propostes, cal observar que es basen en una visió 
del món al voltant de la qual hi ha molta incertesa.4 Això 
queda il·lustrat amb la imprecisió amb què s’estima el 

tipus d’interès real d’equilibri. Com ho mostra el tercer 
gràfic, malgrat que el tipus d’interès d’equilibri ha mostrat 
una clara tendència a la baixa, avui dia no podem determi-
nar-ne el nivell amb prou confiança. De fet, aquesta 
imprecisió és un reflex de la incertesa sobre les relacions 
tradicionals entre tipus d’interès, activitat i inflació que 
serveixen per estimar el tipus d’equilibri. Per exemple, la 
narrativa predominant als bancs centrals assumeix una 
relació forta entre l’activitat i la inflació domèstiques: així, 
mitjançant l’impacte de les condicions financeres sobre 
l’activitat, el banc central pot controlar la inflació. No obs-
tant això, hi ha indicis que aquesta relació entre inflació i 
activitat domèstiques s’ha afeblit, entre altres factors, per 
la globalització dels mercats de béns i serveis, per la des-
localització dels processos productius i per les cadenes 
globals de valors. En aquest cas, els bancs centrals haurien 
perdut capacitat d’influir sobre la inflació,5 si més no a 
nivell individual (de manera que haurien de buscar una 
major coordinació entre ells). En aquest sentit, hi ha una 
discussió de fons més àmplia sobre què s’entén per estabi-
litat de preus. Actualment, es concentra en preus al consu-
midor de béns i serveis. No obstant això, la política mone-
tària té un fort efecte sobre els preus dels actius financers 
i, per tant, sobre la inestabilitat financera, de manera que 
hi ha arguments perquè els bancs centrals parin més 
esment a aquests elements.

En definitiva, la política monetària té alternatives per com-
pensar els tipus d’interès d’equilibri més baixos, però la 
incertesa sobre la seva idoneïtat és elevada. Una solució a 
llarg termini i amb menys distorsions consisteix a corregir 
de forma directa els factors després del declivi dels tipus 
d’interès. Això passa per estimular el creixement a llarg ter-
mini i, de retruc, la demanda d’inversió amb mesures que 
promoguin l’educació, la recerca i les infraestructures.

3. Una solució dràstica per eliminar el límit inferior seria l’eliminació dels 
diners en efectiu.
4. Vegeu Beyer, R. i Wieland, V. (2017), «Instability, imprecision, and incon-
sistent use of equilibrium real interest rate estimates», IMFS, Working Paper.

5. Vegeu Borio, C. (2017), «Through the looking glass», BIS, OMFIF City  
Lecture.
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FOCUS • Petroli: mirant pel costat de la demanda

En els últims anys, els debats sobre l’evolució del preu del 
petroli s’han centrat en els elements relacionats amb 
l’oferta de l’anomenat or negre. Aquest èmfasi queda ple-
nament justificat per la importància que, últimament, han 
tingut els factors d’oferta en l’evolució del preu del cru, en 
particular l’auge del shale. Però què passa pel costat de la 
demanda? Com ha evolucionat recentment i com evolu-
cionarà pròximament? Quin serà l’impacte de la seva evo-
lució sobre el preu del petroli?

Recentment, la demanda ha mostrat senyals de fortalesa. 
En concret, en el 2T 2017, va augmentar el 2,4% interanual 
i es va arribar als 97,9 milions de barrils diaris (mbd). Aquest 
fort augment de la demanda ha propiciat que l’Agència 
Internacional de l’Energia (IEA, per les sigles en anglès) 
revisi a l’alça les seves previsions de creixement de la 
demanda global en 1,6 mbd per al 2017 (fins a 97,7 mbd, 
de mitjana, per al conjunt de l’any). Aquesta revisió es jus-
tifica, principalment, per la major demanda procedent de 
l’OCDE i, en particular, d’Europa i dels EUA. Per al 2018, 
s’espera que continuï augmentant a un ritme sostingut i 
que superi els 100 mbd al final de l’any.

A més llarg termini, l’evolució de la demanda depèn, en 
gran part, d’un país en particular, el pes del qual en la 
demanda mundial ha crescut amb força en els últims anys: 
la Xina. En concret, entre el 2005 i el 2015, el consum de 
petroli a la Xina va augmentar en 4,8 mbd, xifra que repre-
senta gairebé la meitat de l’augment del consum global 
de petroli, i la quota del consum de petroli per part de la 
Xina va assolir el 12%.

A més a més, s’espera que el pes de la Xina continuï aug-
mentant de manera significativa en els propers anys. Per 
exemple, en un escenari de creixement econòmic inferior 
al dels últims anys, al voltant del 4% anual, i d’una sensibi-
litat de la demanda a l’augment del PIB també moderada, 
aquesta demanda passaria d’11,5 mbd el 2015 a 15,2 mbd 
el 2025. Però si el creixement econòmic es manté elevat (al 
voltant del 7%) i la demanda segueix el patró observat his-
tòricament, la demanda xinesa podria assolir els 20,8 mbd 
el 2025 i podria superar el nivell actual dels EUA.

El segon cas, més extrem, podria tenir un impacte molt 
significatiu sobre el preu del petroli. Per exemple, estima-
cions recents de la Reserva Federal de San Francisco mos-
tren que el preu del petroli podria assolir els 172 dòlars si 
la demanda xinesa continua creixent de manera robusta i 
l’oferta només augmenta de forma moderada. Aquest 
resultat es basa en un escenari extrem i, per tant, poc pro-
bable, però il·lustra el paper important que jugarà la 
demanda procedent de la Xina.

Finalment, és important remarcar que les estimacions de 
l’impacte de la demanda a llarg termini estan envoltades 

de molta incertesa. En particular, la demanda de petroli 
de la Xina, i en general a nivell global, dependrà del seu 
creixement econòmic, però també d’opcions adoptades 
en matèria de política energètica. Pel que fa al creixe-
ment econòmic, es preveu que l’economia xinesa conti-
nuarà creixent a un ritme relativament elevat, la qual cosa 
hauria de donar suport a la seva demanda de petroli, 
però la política energètica genera més interrogants, i, en 
funció del camí que prengui, l’augment del consum de 
petroli pot ser molt diferent. Una mostra d’això són les 
declaracions recents del Govern xinès sobre la seva inten-
ció d’anar prohibint la venda de vehicles tradicionals a 
partir de l’any 2019.
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Tipus d’interès (%)

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

Variació acum.  
el 2017 (p. b.) Variació interanual (p. b.)

Zona de l’euro

Refi BCE 0,00 0,00 0 0,0 0,0

Euríbor 3 mesos –0,33 –0,33 0 –1,0 –2,8

Euríbor 12 mesos –0,17 –0,16 –1 –8,8 –10,6

Deute públic a 1 any (Alemanya) –0,72 –0,73 1 8,1 –7,1

Deute públic a 2 anys (Alemanya) –0,69 –0,73 4 7,6 –0,7

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 0,46 0,36 10 25,2 57,9

Deute públic a 10 anys (Espanya) 1,60 1,56 4 21,6 72,0

Diferencial de deute públic a 10 anys (p. b.) 1 114 120 –6 –3,7 14,0

EUA

Fed funds (límit superior) 1,25 1,25 0 50,0 75,0

Líbor 3 mesos 1,33 1,32 1 33,2 47,6

Líbor 12 mesos 1,78 1,71 7 9,4 22,8

Deute públic a 1 any 1,29 1,22 7 47,9 70,5

Deute públic a 2 anys 1,48 1,33 15 29,2 71,8

Deute públic a 10 anys 2,33 2,12 21 –11,4 73,6

Spreads de deute corporatiu (p. b.)

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

Variació acum.  
el 2017 (p. b.) Variació interanual (p. b.)

Itraxx Corporatiu 57 55 2 –15,4 –15,7

Itraxx Financer Sènior 59 53 6 –33,9 –41,7

Itraxx Financer Subordinat 137 124 13 –84,5 –104,5

Tipus de canvi

29-set 31-ago Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2017 (%)

Variació interanual  
(%)

$/€ 1,181 1,191 –0,8 12,3 5,2

¥/€ 132,920 130,980 1,5 8,1 16,7

£/€ 0,882 0,921 –4,2 3,3 1,8

¥/$ 112,510 109,980 2,3 –3,8 11,0

Primeres matèries 

29-set 31-ago Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2017 (%)

Variació interanual  
(%)

Índex CRB de primeres matèries 427,3 435,6 –1,9 1,0 6,2

Brent ($/barril) 57,5 52,4 9,9 1,3 17,3

Or ($/unça) 1.280,2 1.321,4 –3,1 11,1 –2,7

Renda variable

29-set 31-ago Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2017 (%)

Variació interanual  
(%)

S&P 500 (EUA) 2.519,4 2.471,7 1,9 12,5 16,2

Eurostoxx 50 (zona de l’euro) 3.594,9 3.421,5 5,1 9,2 19,7

Ibex 35 (Espanya) 10.381,5 10.299,5 0,8 11,0 18,2

Nikkei 225 (Japó) 20.356,3 19.646,2 3,6 6,9 23,7

MSCI emergents 1.081,7 1.087,7 –0,5 25,5 19,7

Nasdaq (EUA) 6.496,0 6.428,7 1,0 20,7 22,3

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

PRINCIPALS INDICADORS
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CONJUNTURA • L’activitat continua 
avançant amb solidesa

Els indicadors d’activitat global continuen mostrant avanços 
significatius en el 3T, malgrat els focus d’incertesa. Així, a 
l’agost, l’índex de sentiment empresarial (PMI) manufacturer 
agregat a nivell mundial es va situar en una còmoda zona expan-
siva, en els 54,7 punts, arran d’una millora tant de l’agregat per a 
les economies avançades com per a les emergents. Aquesta 
evolució avala l’escenari de CaixaBank Research, que preveu una 
acceleració moderada del creixement mundial el 2017, fins al 
3,5% (el 3,2% el 2016). Així i tot, la incertesa regnant continua 
situant el balanç de riscos globals lleugerament esbiaixats a la 
baixa. En l’àmbit geopolític, les tensions amb Corea del Nord 
s’han intensificat en les últimes setmanes. En el polític, la vic-
tòria del CDU (el partit d’Angela Merkel) en les eleccions legisla-
tives alemanyes reforça el projecte europeu. No obstant això, 
l’estreta victòria exigirà, de nou, la recerca d’una coalició que 
podria comportar nombroses setmanes de negociació. Final-
ment, a l’altre costat de l’Atlàntic, els desastres naturals s’han 
acarnissat amb les illes del Carib, amb Mèxic i amb els EUA.

ESTATS UNITS

Els huracans Harvey i irma tindran un efecte temporal sobre 
l’activitat econòmica nord-americana. Més enllà de la xifra de 
víctimes mortals, les primeres estimacions sobre els costos 
econòmics a Texas i a Florida se situen per damunt dels 100.000 
milions de dòlars (al voltant del 0,6% del PIB). Així mateix, 
aquests desastres naturals incidiran en el creixement del PIB 
nord-americà, tot i que l’efecte s’estima contingut i temporal. 
En particular, la disrupció de l’activitat econòmica en els mesos 
d’agost (a Texas) i de setembre (a Florida) comportarà un avanç 
del PIB del 3T lleugerament inferior al previst uns mesos enrere 
(uns 0,6 p. p. per sota, en termes intertrimestrals i anualitzats). 
En canvi, cal esperar que, en els trimestres posteriors, les tas-
ques de reconstrucció del capital perdut afavoreixin avanços de 
l’activitat econòmica una mica superiors als estimats prèvia-
ment. En aquesta línia, l’índex de producció industrial, les ven-
des al detall i diferents indicadors d’activitat del mercat immo-
biliari del mes d’agost han mostrat registres una mica més 
febles que en mesos anteriors. En canvi, els índexs de sentiment 
econòmic (ISM, confiança del consumidor) s’han mantingut 
molt més estables i en nivells elevats.

Malgrat l’alentiment temporal esperat, la Fed manté el full 
de ruta en matèria de normalització monetària. En particular, 
i després de mantenir el tipus d’interès de referència en 
l’interval 1,00%-1,25% en la reunió de setembre, la institució va 
presentar un escenari macroeconòmic sense canvis importants, 
en què continua assenyalant una nova pujada al final d’enguany 
i tres més el 2018, en línia amb les previsions de CaixaBank 
Research. Així mateix, va anunciar que la reducció del balanç es 
començarà a implementar aquest mateix mes d’octubre: 
deixarà de reinvertir els venciments de deute, inicialment per 
valor de 6.000 milions de dòlars en deute públic i de 4.000 en 
deute i bons de titulització hipotecària.  
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la solidesa del mercat laboral i una inflació que anirà en aug-
ment corroboren la decisió de la Fed. En particular, en l’àmbit 
laboral, a l’agost, es van crear 156.000 llocs de treball. Malgrat 
que es tracta d’un registre una mica inferior al dels mesos ante-
riors, és una dada significativa, atesa la maduresa del cicle 
econòmic dels EUA. Serveixi d’exemple que l’economia nord-
americana acumula vuit anys creixent a taxes positives, el tercer 
període expansiu més llarg de la seva història. Per la seva ban-
da, la taxa d’atur es va mantenir gairebé sense canvis en el 
4,4%, i els salaris van avançar un correcte 2,5% interanual. En 
aquest context de maduresa, la inflació s’ha mostrat més feble 
del que s’esperava. La presidenta de la Fed, Janet Yellen, va 
comentar, en l’última reunió de la institució monetària, que 
sembla que les últimes dades d’inflació es fonamenten en ele-
ments poc relacionats amb el bon moment que travessa 
l’activitat econòmica del país. De fet, va arribar a qualificar de 
«misteriosa» l’evolució de la inflació. En qualsevol cas, a l’agost, 
la inflació va pujar fins a l’1,9%, 2 dècimes per damunt del regis-
tre del juliol i també per damunt de les previsions de la majoria 
d’analistes. Per la seva banda, la inflació subjacent es va mante-
nir en l’1,7%. De cara als propers mesos, esperem que la inflació 
augmenti lleugerament arran del tancament de l’slack econò-
mic, de la feblesa del dòlar i de la desaparició de factors pun-
tuals en alguns components de l’IPC que han empès a la baixa 
la inflació dels últims mesos (en particular, el preu dels serveis 
de telefonia sense fil).

reforma impositiva finalment en marxa. La Casa Blanca va pre-
sentar la proposta de reforma impositiva. Aquesta proposta pro-
posa, entre altres elements, la rebaixa dels tipus impositius per a 
les persones físiques i per a les empreses. En particular, el tipus 
màxim marginal per a les persones físiques es reduiria del 39,6% 
al 35%, mentre que, sobre les societats, passaria del 35% actual al 
20%. Dit això, és important adonar-se que aquest és el punt de 
partida per obrir el debat al Congrés nord-americà, que s’efectuarà 
en els propers mesos, i no es pot descartar que s’hagi de fer algun 
ajust, tot i que no estimem que sigui gaire important.

JAPó

Eleccions anticipades al Japó. El primer ministre japonès, 
Shinzo Abe, va convocar eleccions anticipades per assegurar-se 
un mandat més fort davant les creixents amenaces de Corea del 
Nord i amb el desig d’aprofundir en reformes estructurals de 
calat. En particular, Abe va posar l’accent en la necessitat 
d’incrementar la despesa en educació per millorar la producti-
vitat del país. Així mateix, també va defensar que cal exercir una 
major pressió sobre Corea del Nord amb el suport d’altres 
nacions.

Continuen els avanços econòmics positius al Japó, malgrat la 
revisió a la baixa del PiB del 2T. En particular, l’activitat econò-
mica va créixer el 0,6% intertrimestral en el 2T, de manera que 
s’han encadenat sis trimestres consecutius de creixements 
positius, situació que no es donava des del 2006. Es tracta d’un 
avanç que va rebre el suport del consum privat i del creixement 
de la inversió (en especial de la pública). Així i tot, i com sol 
succeir amb les estadístiques japoneses, en la seva segona esti-
mació, l’Oficina del Gabinet va revisar de forma substancial 
l’avanç del PIB per al 2T. En particular, la revisió va ser a la baixa:  
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de l’1,0% estimat prèviament al 0,6% esmentat (i del 2,1% en 
termes interanuals a l’1,6%). Malgrat que es tracta d’un avanç 
encara dinàmic, la menor taxa de creixement comporta una 
revisió a la baixa en el còmput anual per al 2017 previst per 
CaixaBank Research (ara en l’1,4%).

EMERGENTS

l’activitat manté un bon to als emergents, malgrat que els 
riscos persisteixen.Tal com hem esmentat al començament, els 
emergents mantenen, en conjunt, un ritme d’activitat notable. 
De fet, així ho certifica l’indicador de creixement de l’IIF (growth 
tracker), que estima avanços per a l’agregat dels principals paï-
sos per damunt del 5% en el 3T. En aquest context, a l’agost, els 
fluxos de cartera  cap a aquestes economies van continuar ano-
tant entrades considerables de capital estranger.

la nova rebaixa del rating de la Xina, però, alerta d’un dels 
importants riscos existents a nivell global: l’endeutament 
xinès. Seguint la rebaixa de Moody’s d’uns mesos enrere, S&P 
va decidir retallar el rating del país, d’AA– a A+, atès el creixent 
i elevat nivell de deute. I és que, en els vuit últims anys, el deute 
xinès ha  augmentat en més de 100 punts de PIB, fins a situar-se 
al voltant del 260% del PIB al començament del 2017, principal-
ment pel fort endeutament corporatiu. En aquest context, però, 
la Xina continua evolucionant cap a un soft landing del seu crei-
xement. Així, les dades d’activitat del gegant asiàtic de l’agost 
es van moderar, però van continuar mostrant registres conside-
rables. En particular, les vendes al detall van créixer el 10,1% (el 
10,4% al juliol), i la producció industrial, el 6,0% (4 dècimes 
menys que al juliol), llastada per una intensa campanya del 
Govern contra la contaminació, que va comportar la reducció 
de la producció de metalls bàsics i de ciment.

Al Brasil, l’evolució econòmica continua pels rumbs de la len-
ta sortida de la recessió, mentre que la deriva política conti-
nua sent una font de preocupació. El país llatinoamericà va 
sumar, en el 2T, el segon trimestre consecutiu d’avanç intertri-
mestral (en termes interanuals, el creixement va ser del 0,3%, 
enfront del –0,4% anterior). En termes intertrimestrals, i pel 
costat de la demanda, els dos components clau que sustenten 
la tèbia sortida de la recessió són el consum privat i les exporta-
cions. En aquest context, la nova petició de processament del 
president Temer emesa pel Tribunal Suprem reforça l’escenari 
considerat per la majoria d’analistes: probable relleu presiden-
cial, però sense destitució ni eleccions anticipades.

A Turquia es va mantenir un notable creixement en el 2T. En 
particular, el PIB va avançar el 5,1% interanual, d’acord amb el 
creixement del 1T i afavorit, entre altres factors, per un fort crei-
xement creditici. Per components de demanda, el fort dinamis-
me turc es va basar, en gran part, en el vigor de la demanda 
interna (acceleració de la inversió i manteniment del consum 
privat). No obstant això, cal destacar que el sector exterior tam-
bé va tenir una aportació positiva al creixement. Així i tot, 
CaixaBank Research estima que el momentum de l’economia 
turca cedirà en el tram final del 2017, tot i que l’any es tancarà 
amb un creixement superior al previst, atès el dinamisme de la 
primera meitat de l’any (el 4,4% en el còmput total del 2017).  
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FOCUS • Joc de trons a la Xina: claus i complexitats  
del sistema polític

En les properes setmanes, es parlarà molt del 19è Congrés 
del Partit Comunista de la Xina (PCX), que arrenca el 18 
d’octubre i durant el qual es renovaran els principals 
òrgans del Partit. Però, per sospesar millor la importància 
d’aquest Congrés, és necessari adquirir una visió panorà-
mica sobre el sistema polític xinès per entendre’n els 
secrets i sobre com es vehicula la relació del PCX amb la 
resta del poder polític.

Un element fonamental és que el PCX és, actualment, el 
nucli del poder polític a la Xina i exerceix una influència 
directa sobre la resta d’institucions polítiques. La supre-
macia del PCX queda recollida, formalment, en el preàm-
bul de la Constitució xinesa, elaborada el 1982, que defi-
neix el gegant asiàtic com una «dictadura democràtica 
popular (...) sota el lideratge del Partit Comunista». A la 
Xina, hi ha 88 milions de ciutadans pertanyents al PCX (el 
6,5% de la població), i els comitès del PCX a les diferents 
ciutats escullen cada cinc anys els 2.300 delegats que par-
ticiparan al Congrés del Partit.1 Formalment, aquests dele-
gats trien el Comitè Central del Partit, format per una mica 
menys de 400 membres, que, al seu torn, trien el Politburó 
(25 membres) i el Comitè Permanent, un grup reduït2 que 
representa l’escalafó superior de la jerarquia. Al capda-
vant, hi ha el secretari general del Partit, la màxima autori-
tat del PCX, tot i que les principals decisions s’han de con-
sensuar amb la resta de membres del Comitè Permanent.

Hi ha dos elements que matisen aquest procés d’elecció. El 
primer és que, a la pràctica, els líders més influents del Par-
tit es reuneixen abans de la celebració del Congrés per con-
sensuar els membres del Comitè Permanent i del Politburó, 
i, a posteriori, el Comitè Central aprova els nomenaments. El 
segon és que la composició dels òrgans del Partit Comunis-
ta reflecteix els equilibris de poder entre les diferents fac-
cions. Actualment, els dos corrents més importants són el 
conservador i el reformista. El conservador, del qual prové 
l’actual secretari general Xi Jinping, defensa un control ferri 
de l’Estat i prioritza el creixement econòmic, mentre que 
el reformista, del qual prové el primer ministre Li Keqiang, 
exhibeix una major preocupació pels temes socials.

Un cop explicada l’hegemonia del PCX, hem d’analitzar el 
seu vincle amb la resta d’institucions. En aquest sentit, la 
Constitució del 1982 va consagrar la separació del Partit i 
de l’Estat en un intent d’evitar personalismes tan forts com 
el de Mao. Segons la Constitució, totes les institucions de 
l’Estat estan subordinades a l’Assemblea Popular Nacional, 
«el màxim òrgan del poder de l’Estat», capacitat per refor-
mar la Constitució i responsable de promulgar lleis i de 
triar els membres del Consell d’Estat, el primer ministre, el 
president de l’Estat, la Comissió Militar Central i els tribu-

nals de justícia. L’Assemblea (3.000 membres) és triada 
cada cinc anys després del Congrés del Partit: 3 es consti-
tueixen assemblees locals mitjançant eleccions en què tots 
els ciutadans poden votar, entre els membres triats s’escull 
els representants a nivell provincial i així fins a arribar a la 
capa superior, l’Assemblea Popular Nacional. El procés està 
força controlat pel PCX, tot i que alguns candidats inde-
pendents van aconseguir, el 2012, accedir a l’Assemblea.

El Consell d’Estat, dirigit pel primer ministre, s’encarrega 
de les polítiques del dia a dia, però la seva relació amb el 
PCX també és molt estreta: dels 33 integrants de l’actual 
Govern, 32 són membres prominents del PCX. Així mateix, 
tant el primer ministre com els quatre viceprimers minis-
tres formen part del Politburó.

Per acabar, cal destacar dos elements interessants. El pri-
mer és que el president de la Xina és un càrrec merament 
institucional, que, des del 1993, ha ostentat el secretari 
general del PCX per poder representar la Xina als princi-
pals organismes internacionals. El segon és que, malgrat 
que existeix una regla no escrita segons la qual el secreta-
ri general del PCX ha de deixar el càrrec després de dos 
mandats de cinc anys, hi ha altres vies per liderar el país o, 
si més no, per conservar la influència. Un canal és obtenir 
un reconeixement especial per part del Partit per exercir 
el lideratge durant un temps perllongat, com va aconse-
guir Deng Xiaoping, sense ostentar el càrrec de secretari 
general del PCX, entre el 1978 i el 1992. Un altre canal, uti-
litzat per Jiang Zemin entre el 2002 i el 2005, consisteix a 
presidir la Comissió Militar Central, organisme clau que 
controla les Forces Armades, en finalitzar els dos mandats.

1. El procés per ampliar les files del PCX és ardu: sense anar més lluny, el 
2011, només van ser acceptades el 15% de les sol·licituds.
2. Ha oscil·lat entre cinc i nou membres i, en l’actualitat, està format per 
set persones.

3. Les eleccions se celebren després del Congrés del Partit a la tardor i 
tenen lloc a les diferents ciutats fins al març, quan, en la sessió anual de 
l’Assemblea, es dóna a conèixer la seva nova composició.

Tribunals  
de Justícia

Font: CaixaBank Research.
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ra gairebé la meitat del dèficit comercial nord-americà) i 
amb la UE (el 20% del dèficit comercial dels EUA). Aquest 
és el cas de Xile, les exportacions del qual a la Xina i a la UE 
sumades representen el 10% del seu PIB. No obstant això, 
l’impacte d’un gir proteccionista sobre l’economia xilena 
només seria significatiu si aquest gir fos de tal magnitud 
que acabés afectant el creixement econòmic a Europa o a 
la Xina. Un escenari que, a dia d’avui, sembla molt poc 
probable.

La nova política nord-americana té un dels seus esten-
dards en el lema America First, que, en l’àmbit del comerç 
internacional, es tradueix en un objectiu explícit de reduir 
el que es consideren, sota la perspectiva de l’Administració 
nord-americana, dèficits comercials excessius. Per assolir 
aquest objectiu, els EUA opten per reavaluar la política 
d’acords comercials multilaterals. Per exemple, a l’agost, 
es van iniciar les negociacions de revisió del Tractat de 
Lliure Comerç d’Amèrica del Nord (NAFTA, per les sigles en 
anglès). A més a més, no es descarta que acabi utilitzant 
una segona via, la imposició unilateral d’aranzels sobre les 
importacions de certs països (com el cas recent dels avions 
del Canadà). Malgrat que l’escenari central de CaixaBank 
Research considera que les negociacions del NAFTA adop-
taran formes constructives i que s’optarà per un reequili-
bri parcial, no radical, de les relacions dels EUA amb Mèxic 
(i amb el Canadà), i que es trobaran vies de conciliació 
amb la Xina i amb Europa, és rellevant plantejar-se les con-
seqüències per a l’Amèrica Llatina si aquest revisionisme 
adopta les formes més proteccionistes. No en va, els EUA 
són el soci comercial de referència a la regió: a la majoria 
de països llatinoamericans, és el primer o el segon mercat 
de destinació de les seves exportacions.

De l’estudi de les dades es constata, d’entrada, que el des-
equilibri comercial nord-americà amb la regió està con-
centrat: els EUA només mantenen dèficits comercials amb 
Mèxic, Veneçuela, Nicaragua, Equador, Colòmbia i Bolívia. 
I només és elevat en els casos de Mèxic i, a distància, de 
Veneçuela. Així mateix, cal destacar que l’exposició 
comercial directa només és molt elevada a Mèxic: els EUA 
són la destinació del 82% de les exportacions mexicanes, 
que representen el 29% del seu PIB. A certa distància es 
troben els països de l’Amèrica Central, i, a la resta de la 
regió, la importància de les exportacions als EUA és sensi-
blement menor, ja que se situen per sota del 6% del PIB en 
tots els casos.

Sent l’exposició directa reduïda, es podria donar el cas 
que, indirectament (és a dir, a través del canal del comerç 
amb altres països tercers), les economies llatinoamerica-
nes es poguessin veure afectades per un gir proteccionis-
ta nord-americà? Les dades suggereixen que, pel que fa 
als fluxos intrarregionals, només en el cas dels països de 
l’Amèrica Central, que dirigeixen de l’ordre del 20% de les 
exportacions totals a Mèxic i a altres països de l’Amèrica 
Central, es dona aquesta exposició indirecta als EUA.

El canal indirecte, quan es consideren altres destinacions 
geogràfiques fora de la regió, tampoc sembla que reves-
teixi una intensitat elevada. Alguns països  mantenen 
relacions comercials molt estretes amb la Xina (que gene-

FOCUS • Amèrica Llatina, víctima del gir proteccionista  
dels EUA?
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Amèrica Llatina: composició de les exportacions
(Percentatge sobre el total d’exportacions, 2016)

Agricultura Combustibles Mineria Industrial

Argentina 65,8 3,5 5,6 25,1

Brasil 40,4 7,3 16,0 36,3

Xile 35,8 0,7 49,9 13,5

Colòmbia 23,2 47,5 1,2 28,2

Mèxic 8,4 5,0 1,2 85,4

Perú 21,8 6,0 58,8 13,4

Amèrica llatina * 23,5 12,1 11,6 54,8

Nota: * Mitjana ponderada.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’IIF.
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PRINCIPALS INDICADORS
Percentatge de variació en relació amb el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

JAPó
2015 2016 3T 2016 4T 2016 1T 2017 2T 2017 08/17

Activitat

PIB real 1,1 1,0 1,0 1,7 1,4 2,1 –

Confiança del consumidor (valor) 41,3 41,7 42,1 42,2 43,4 43,4 43,3

Producció industrial –1,2 –0,2 1,0 2,8 4,9 5,8 5,4

Índex activitat empresarial (Tankan) (valor) 12,8 7,0 6,0 10,0 12,0 17,0 ...

Taxa d’atur (% pobl. activa) 3,4 3,1 3,0 3,1 2,9 2,9 2,8

Balança comercial 1 (% PIB) –0,5 0,7 0,5 0,7 0,7 0,6 0,8

Preus

Preus de consum 0,8 –0,1 –0,5 0,3 0,3 0,4 0,6

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

Nota: 1. Saldo acumulat durant els 12 últims mesos.
Font: CaixaBank Research, a partir de les dades del Departament de Comunicacions, Banc del Japó i Thomson Reuters Datastream.

ESTATS UNITS
2015 2016 3T 2016 4T 2016 1T 2017 2T 2017 08/17 09/17

Activitat

PIB real 2,9 1,5 1,5 1,8 2,0 2,2 ... –

Vendes al detall (sense cotxes ni benzina) 4,3 3,8 3,4 3,4 4,0 2,9 3,3 ...

Confiança del consumidor (valor) 98,0 99,8 100,7 107,8 117,5 118,1 120,4 119,8

Producció industrial –0,7 –1,2 –1,2 –0,1 0,6 2,1 1,5 ...

Índex activitat manufacturera (ISM) (valor) 51,4 51,5 51,1 53,3 57,0 55,8 58,8 ...

Habitatges iniciats (milers) 1.107 1.177 1.150 1.248 1.238 1.165 1.180 ...

Case-Shiller preu habitatge 2a mà (valor) 179 189 189 192 197 198 ... ...

Taxa d’atur (% pobl. activa) 5,3 4,9 4,9 4,7 4,7 4,4 4,4 ...

Taxa d’ocupació (% pobl. > 16 anys) 59,4 59,7 59,8 59,7 60,0 60,1 60,1 ...

Balança comercial 1 (% PIB) –2,8 –2,7 –2,7 –2,7 –2,8 –2,8 ... ...

Preus

Preus de consum 0,1 1,3 1,1 1,8 2,5 1,9 1,9 ...

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

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

 
XINA

2015 2016 3T 2016 4T 2016 1T 2017 07/17 08/17

Activitat

PIB real 6,9 6,7 6,7 6,8 6,9 – ...

Vendes al detall 10,7 10,4 10,5 10,6 10,0 10,4 10,1

Producció industrial 6,1 6,0 6,1 6,1 6,8 6,4 6,0

PMI manufactures (oficial) (valor) 49,9 50,3 50,2 51,4 51,6 51,4 51,7

Sector exterior

Balança comercial 1 (valor) 608 512 554 512 466 456 447

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

Importacions –14,2 –5,7 –4,7 2,1 23,9 11,3 13,4

Preus

Preus de consum 1,4 2,0 1,7 2,2 1,4 1,4 1,8

Tipus d’interès de referència 2 (valor) 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35

Renminbi per dòlar (valor) 6,3 6,6 6,7 6,8 6,9 6,8 6,7

Notes: 1. Saldo acumulat durant els 12 últims mesos. Milers de milions de dòlars.  2. Final del període.
Font: CaixaBank Research, a partir de les dades de l’Oficina Nacional d’Estadística xinesa i Thomson Reuters Datastream.
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CONJUNTURA • La zona de l’euro 
manté un bon ritme de creixement

les bones dades econòmiques del primer semestre de l’any 
confirmen l’acceleració de l’activitat econòmica a la zona de 
l’euro. La millora de l’activitat s’ha manifestat de forma sincro-
nitzada a tots els països de l’àrea i ha anat acompanyada d’una 
millora de la confiança. L’augment de la demanda, amb el 
suport d’unes condicions creditícies molt favorables, ha gene-
rat un clima favorable per a la inversió, per a  l’ocupació i, en 
definitiva, per al creixement econòmic. Una mostra d’això és la 
revisió que el BCE ha fet a l’alça del creixement del PIB de la 
zona de l’euro per a enguany de l’1,9% al 2,2%, una previsió que 
coincideix amb la de CaixaBank Research. Així i tot, cal afrontar 
molts reptes. Un cop passades les cites electorals a França i a 
Alemanya, la zona de l’euro gaudeix d’una finestra d’oportuni-
tat per canalitzar reformes de calat en les polítiques i a les insti-
tucions. Tot i que aquesta finestra s’ha vist enterbolida per l’au-
ge electoral de l’extrema dreta a Alemanya, la victòria de Merkel 
i de Macron, juntament amb el bon clima de creixement econò-
mic, hauria d’oferir un cert marge d’actuació per emprendre les 
reformes. Al seu torn, Macron ha iniciat un cicle de reformes 
amb una reforma laboral, ja aprovada, que discutim àmplia-
ment al Focus «La reforma laboral francesa: la revolució soft 
d’Emmanuel Macron», en aquest mateix Informe Mensual.  
Creuant el canal, ens mantenim atents a l’evolució de les nego-
ciacions sobre el brexit, que continuen estancades al voltant de 
la qüestió dels pagaments que el Regne Unit hauria de fer a la 
UE pels compromisos financers adquirits com a membre de la UE. 
En declaracions recents, i en un intent de desencallar les nego-
ciacions, Theresa May ha expressat la voluntat del Regne Unit 
de negociar un acord de transició que mantindria l’statu quo per 
un període aproximat d’uns dos anys.

la demanda interna es manté com el principal motor de crei-
xement de la zona de l’euro en el 2T, amb una contribució al 
creixement del PIB d’1,9 p. p. sobre el total del 2,3% interanual. 
En línia amb els trimestres anteriors, tots els subcomponents de 
la demanda interna han crescut vigorosament. Destaca el canvi 
de tendència de la contribució al creixement de la demanda 
externa. Després de deduir punts al creixement del PIB durant 
el 2016, a causa del fort creixement del consum privat i de la 
inversió, dos components rics en contingut d’importacions, la 
demanda externa ha passat a contribuir 0,4 p. p. al creixement 
del PIB, producte tant d’un major ritme de creixement de les 
exportacions com d’un menor ritme de les importacions. De 
cara als propers trimestres, preveiem que la demanda interna 
continuarà empenyent l’activitat, esperonada per la major con-
fiança i per unes condicions creditícies molt favorables.

Els indicadors d’activitat anticipen que el momentum de 
creixement de la zona de l’euro es mantindrà en el 3T. Des-
prés d’un lleuger descens al juliol i a l’agost, l’índex de senti-
ment empresarial compost (PMI) per al conjunt de la zona de 
l’euro ha repuntat al setembre fins als 56,7 punts i s’ha situat 
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per damunt de la mitjana de 56,1 punts del primer semestre. 
Així mateix, l’índex de sentiment econòmic (ESI) per a la zona 
de l’euro va pujar 1,1 punts al setembre fins als 113 punts, la 
cota més alta des de l’estiu del 2007. Finalment, l’índex de pro-
ducció industrial va repuntar lleugerament al juliol, amb un 
avanç del 0,1% intermensual després de la caiguda que va patir 
al juny (el 0,6%).

El consum de les llars es manté com a motor del creixement de 
l’economia, amb el suport d’una evolució favorable del mercat 
laboral, unes condicions creditícies molt favorables i una millora 
de les perspectives econòmiques. Una mostra d’això és l’evolució 
positiva de les vendes al detall de la zona de l’euro, que, al juliol, 
van pujar el 2,4%, una mica per sota del 3,1% del mes anterior, 
però molt per damunt de la mitjana de l’1,4% del 2016. En la 
ma  teixa línia, l’índex de confiança del consumidor va pujar  
0,3 punts fins als –1,2 punts, la cota més alta des del maig del 2007. 
De cara als propers mesos, esperem que els factors de suport al 
consum de les llars esmentats més amunt continuïn actius.

El mercat laboral continua generant ocupació i donant su -
port a la recuperació econòmica. A la zona de l’euro, l’ocupa-
ció va augmentar l’1,6% interanual en el 2T i va situar el total 
d’empleats en 155,6 milions, el nivell més alt mai assolit. Mal-
grat que el creixement de l’ocupació va ser generalitzat, desta-
quem l’avanç en termes interanuals d’Espanya (el 2,8%) i d’Ale-
manya (l’1,5%). Cal també ressaltar el repunt dels costos 
salarials a l’àrea, que creixen el 2,0% interanual en el 2T, 0,7 p. p. 
més que en el trimestre anterior. No obstant això, aquest avanç 
és degut, en la seva major part, al creixement dels salaris a Ale-
manya i a Portugal, que registren creixements interanuals del 
2,9% i del 2,8%, respectivament, mentre que, a Itàlia i a Espa-
nya, continua la moderació salarial, amb registres interanuals 
del 0,7% i del 0,4%, respectivament. Aquesta dinàmica salarial 
no ha de generar preocupació. Un major creixement dels salaris 
a Alemanya estimula el consum de les llars del país, mentre que 
la moderació salarial dels dos principals països del sud d’Euro-
pa genera guanys competitius per a les seves exportacions. Tot 
plegat contribueix a una reducció dels desequilibris de la zona 
de l’euro. Ateses les bones perspectives econòmiques, pre -
veiem que el creixement de l’ocupació es mantindrà ferm i con-
tinuarà donant suport al creixement del consum de les llars.

El ritme de creixement dels preus es manté moderat. Al se  tem-
 bre, l’índex de preus al consum harmonitzat (IPCH) va créixer al 
mateix ritme que en el mes anterior, l’1,5%, amb el suport, so -
bretot, del creixement dels preus del component energètic. Per 
la seva banda, la inflació subjacent, que exclou del càlcul els 
components volàtils (energia i aliments no processats), es va 
mantenir estable en l’1,3% per tercer mes consecutiu. Segons 
les previsions del BCE, la inflació general es moderarà lleugera-
ment el 2018, a causa de l’efecte graó de l’augment del preu del 
petroli que va tenir lloc durant el primer semestre del 2017, i es 
recuperarà el 2019, gràcies al creixement de l’activitat. Així i tot, 
segons les seves prediccions, el 2019, la inflació encara es man-
tindrà per sota de l’objectiu a mitjà termini del BCE de mantenir 
la inflació per sota, però a la vora, del 2%.
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PORTUGAL

Els indicadors d’activitat palesen que l’activitat a Portugal 
mantindrà un bon ritme de creixement en el 3T. El PIB de Por-
tugal va créixer el 3,0% interanual en el 2T. No obstant això, en 
termes intertrimestrals, el creixement va ser del 0,3%, una taxa 
molt inferior a la del 1T (el 0,9%). Malgrat això, és necessari evi-
tar extreure conclusions alarmistes a partir d’una única dada, en 
especial si tenim en compte la volatilitat històrica de la sèrie del 
PIB portuguès. Un repàs del quadre d’indicadors econòmics per 
al 3T ens indica que l’activitat manté un bon to. Així, l’índex de 
sentiment econòmic (ESI) del setembre va pujar 2,4 punts fins 
als 114,4 punts, un nivell superior al de la mitjana del 1T (110,4 
punts). De la mateixa manera, tant la producció industrial com 
les vendes al detall van mostrar un comportament vigorós al 
juliol, amb avanços interanuals del 5,2% (mitjana del 1T del 
4,5%) i del 3,9% (mitjana del 1T del 3,0%), respectivament. En 
definitiva, tot i que la dada de creixement del PIB es va situar per 
sota de les previsions, el conjunt d’indicadors suggereix que les 
perspectives econòmiques es mantenen positives. Això es 
reflecteix en l’actualització d’aquest setembre de les previsions 
de l’FMI per a l’economia lusitana, on es va revisar a l’alça la pre-
visió de creixement del PIB per al 2017 de l’1,7% al 2,5%. L’orga-
nització va valorar positivament l’esforç del Govern per reduir el 
dèficit fiscal i el procés de sanejament del sector bancari.

El mercat laboral continua donant suport al creixement 
econòmic. En el 2T 2017, l’ocupació va créixer el 3,4% inter -
anual (equivalent a 158.000 nous llocs de treball), la taxa de 
creixement més alta des de l’inici de la recuperació econòmica. 
Aquest increment del nombre de treballadors ha anat acom-
panyat d’una caiguda de 0,8 p. p. entre el 1T i el 2T del percen-
tatge d’aturats de llarga durada, que ha quedat situat en el 
5,2%, sobre el total de la població activa. Així mateix, desta-
quem que el creixement interanual del nombre d’empleats 
amb contracte indefinit ha superat el del nombre d’empleats 
amb contracte temporal per quart trimestre consecutiu.

la bona marxa de l’economia es reflecteix en una millora de 
les finances públiques. El dèficit públic es va situar en l’1,4% del 
PIB (acumulat de 12 mesos), 0,2 p. p. per sota del trimestre ante-
rior i molt per sota del percentatge del mateix trimestre de l’any 
anterior (el 3,6%). Aquesta millora deriva de l’impacte simultani 
d’un augment del 0,3% dels ingressos i d’una caiguda del 0,1% 
de les despeses en relació amb el trimestre anterior. En aquest 
context de bones perspectives de creixement del PIB i de correc-
ció significativa del dèficit públic, l’agència de qualificació de ris-
cos S&P va revisar a l’alça el rating de Portugal i el va situar en 
«grau d’inversió» (de BB+ a BBB–). Arran d’això, la prima de risc 
de Portugal ha experimentat una notable correcció, que, al seu 
torn, hauria de facilitar la continuïtat de la millora de les finances 
públiques. Pel que fa a l’evolució del dèficit, una font de risc prové 
d’Eurostat, que estudia la possibilitat d’incloure, en les dades de 
dèficit públic de Portugal, el cost del sanejament del banc Caixa 
Geral de Depósitos. Si això tira endavant, podria comportar un 
increment del dèficit per al 2017 proper a l’1,2% del PIB. Però, en 
qualsevol cas, seria un augment puntual i, per tant, no afectaria la 
tendència decreixent dels últims anys.
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Previsions de l’FMI
Variació anual (%)

Previsió

2017 2018 2019

PIB 2,5 2,0 1,7

Consum privat 2,2 1,8 1,4

Consum públic 0,6 0,5 0,2

Inversió (FBCF) 6,9 5,7 4,8

Exportacions 7,6 5,2 4,5

Importacions 7,3 5,1 4,5

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’FMI (Article IV consultation - Staff Report, setembre 
del 2017).
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FOCUS • La reforma laboral francesa: la revolució soft  
d’Emmanuel Macron

La nova Loi Travail francesa ja està en vigor. Després de 
quatre mesos en el càrrec, el president francès ha aconse-
guit l’aprovació de la seva principal promesa de campa-
nya: una reforma laboral per flexibilitzar el rígid mercat de 
treball francès. L’objectiu és reduir la dualitat laboral i aug-
mentar la competitivitat de les empreses franceses. Fins a 
quin punt ho aconseguirà?

Per flexibilitzar el mercat laboral, la reforma aprovada se 
centra a donar major certitud al procés d’acomiadament, 
fer prevaler la negociació col·lectiva a nivell d’empresa i 
facilitar el diàleg social entre els empresaris i els treballa-
dors. Pel que fa al procés d’acomiadament, els costos per 
acomiadament improcedent, abans decidits pels tribunals 
de prud’hommes cas per cas, són ara fixats per llei amb un 
mínim i un màxim basats en l’antiguitat del treballador a 
l’empresa. D’altra banda, els costos per acomiadament 
procedent s’han incrementat i passen del 20% al 25% del 
salari mensual per any treballat per als 10 primers anys tre-
ballats (al voltant de vuit dies per any treballat).

Per augmentar la flexibilitat interna de les empreses, la 
reforma dona prioritat a la negociació col·lectiva a nivell 
d’empresa en la majoria d’aspectes de les relacions labo-
rals, com el nombre d’hores treballades, les pagues 
extraordinàries o els bonus. No obstant això, la negociació 
col·lectiva es manté a nivell sectorial per a certs aspectes, 
com la fixació del salari mínim, la formació o les regles de 
contractació per als treballadors temporals i fixos.

Finalment, la reforma introdueix noves mesures per al 
diàleg social amb la fusió en una única comissió dels comi-
tès de treball, de salut i de seguretat per a les empreses de 
més de 50 treballadors. Així mateix, les empreses amb 
menys de 50 treballadors podran negociar directament 
amb un representant del personal (sense presència sindi-
cal). D’aquesta manera, la reforma laboral, en aquest i en 
altres aspectes, dona més flexibilitat a les petites i a les 
mitjanes empreses.

L’impacte de la reforma laboral pot ser molt positiu en ter-
mes de creació d’ocupació i de competitivitat a mitjà i a 
llarg termini. D’una banda, la major certitud en el procés 
d’acomiadament incentivarà la contractació indefinida, la 
qual cosa hauria de beneficiar, en especial, els treballadors 
menys qualificats, ja que aquest col·lectiu té una taxa de 
temporalitat més elevada. Així mateix, també hauria de 
facilitar la reassignació dels recursos productius, la qual 
cosa pot impulsar el creixement de la productivitat. De 
l’altra, els canvis en la negociació col·lectiva i en el diàleg 
social donen més flexibilitat interna a les empreses per 
adaptar-se als canvis tecnològics o de demanda i faciliten 
que els increments salarials siguin coherents amb la pro-

ductivitat. A curt termini, la reforma podria comportar 
una certa destrucció de llocs de treball, motiu pel qual la 
seva implementació en el context expansiu actual és 
especialment adequada, i, de fet, s’espera que la taxa de 
creixement de l’ocupació continuï sent positiva.1

L’augment de la indemnització per acomiadament proce-
dent i el manteniment de la negociació col·lectiva a nivell 
sectorial en certs àmbits han ajudat a aconseguir el suport 
a la reforma de dos dels tres principals sindicats francesos, 
la CFDT i Force Ouvrière.2

Quin serà l’impacte final de la reforma? Les claus estaran 
en l’aplicació pràctica de tots aquests canvis, que encara 
han de començar, i en l’adaptació dels actors socials a 
aques  tes noves circumstàncies, ja que el nou marc està 
pensat perquè tant els empresaris com els sindicats treba-
llin de manera cooperativa, igual que en el model nòrdic 
de relacions laborals. I és que el projecte de Macron està 
molt inspirat en el model danès, un model basat en l’ano -
me  nat triangle virtuós de la flexiseguretat. La reforma 
laboral aprovada correspondria al primer costat del trian-
gle, que dona més flexibilitat a la contractació i a l’aco  mia-
 da  ment. Així, l’impacte final també dependrà de la refor-
ma del segon costat, els subsidis d’atur, que donen 
se  guretat al treballador, i, del tercer costat, les polítiques 
actives d’ocupació, que capaciten el treballador per als 
canvis. Està previst que les dues reformes tinguin lloc en 
els propers mesos. Si alguna cosa no li falta al projecte 
macronià és ambició.
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El vot a favor de la sortida del Regne Unit de la UE marca 
una fita en la història del país i de la Unió. Des de la creació 
de la UE, cap país ha pres aquesta decisió.1 El procés que el 
Regne Unit ha de recórrer per desacoblar-se de l’entramat  
d’institucions, de tractats i de polítiques que defineixen la 
UE comporta una tasca de tals proporcions que, fins i tot, 
és complicat seguir-ne el desenvolupament. En aquest 
Focus, repassarem els principals reptes que el Regne Unit 
ha d’abordar abans d’efectuar la sortida i els esculls més 
significatius als quals s’haurà d’enfrontar.

Està previst que el Regne Unit surti de la UE al març del 
2019, moment en què els tractats de la UE deixaran de 
tenir efecte. Les negociacions entre el Regne Unit i la UE 
van començar formalment el 19 de juny del 2017, i s’espera 
que el procés acabi al final del 2018 perquè tots dos 
puguin ratificar els acords abans de la data límit prevista 
del març del 2019. Durant aquest període, també poden 
negociar, si així ho desitgen, un acord de transició que 
permeti, de facto, allargar les negociacions fins més enllà 
del març del 2019.

Per tant, el temps per dur a terme les negociacions és molt 
limitat i els temes que cal negociar són múltiples i comple-
xos. A grans trets, els reptes que se li plantegen al Regne 
Unit són dos. En primer lloc, el Govern britànic ha d’in -
corporar a l’ordenament jurídic la part transferida a la UE.2 
Si això no es fes, en el moment en què el Regne Unit sortís 
de la UE, es produiria un buit legal en diversos àmbits 
(com, per exemple, els drets dels treballadors, la regulació 
del sector bancari i la definició d’estàndards de qualitat 
per a les importacions provinents de fora de la UE). Per 
agilitar el procés, es planeja atorgar al Govern poders tem-
porals (l’anomenada clàusula d’Enric VIII) per poder modi-
ficar aquestes lleis sense haver de passar per l’escrutini del 
Parlament, tot i que sí que estarà subjecte a una sèrie de 
directrius que aquest Parlament imposarà al Govern en 
l’exercici d’aquests poders. Tot i que pot semblar que 
aquest procés és una consecució de mers tràmits parla-
mentaris, a la pràctica pot generar un elevat grau d’ines -
tabilitat política. Això és degut, d’una banda, a la discre-
cionalitat amb què el Govern podrà legislar i, de l’altra, a la 
feblesa de l’actual Govern, que compta amb una majoria 
molt reduïda al Parlament.

En segon lloc, el Regne Unit ha de negociar els termes de 
la sortida i el futur marc de relació amb la UE. En aquest 
sentit, les dues parts han acordat començar pels termes de 
la separació. En concret, s’està negociant la qüestió dels 
drets dels ciutadans del Regne Unit o de la UE que residei-
xen a la UE i al Regne Unit, respectivament, quan s’efectuï 
el brexit; la problemàtica derivada de la frontera entre 
Irlanda i Irlanda del Nord,3 i la quantitat que el Regne Unit 
hauria de pagar a la UE (l’anomenat financial settlement o 

brexit bill) per honrar les obligacions financeres contretes 
pel Regne Unit mentre formava part de la UE. Aquest últim 
punt és el principal escull en l’avanç de les negociacions, ja 
que, lògicament, la idea que el Regne Unit hagi de pagar 
per sortir de la UE és molt impopular al país.

Tan aviat com el Consell Europeu estimi que s’ha produït 
un avanç prou significatiu en els camps esmentats, fet que 
s’espera que succeeixi al voltant del final d’enguany, les 
negociacions podran abordar els tractats que definiran la 
futura relació entre el Regne Unit i la UE.

Com s’ha comentat prèviament, aquesta fase de les 
negociacions s’hauria de tancar al final del 2018, però 
sembla força probable que les dues parts acordin establir 
un període de transició. Tant el partit laborista com al -
guns sectors del partit conservador s’han mostrat favora-
bles a mantenir el Regne Unit dins el mercat únic uns anys 
més perquè la transició sigui molt gradual. La UE podria 
acceptar aquesta possibilitat si suposés mantenir la parti-
cipació del Regne Unit en el pressupost comunitari, la 
qual cosa evitaria haver de refer els pressupostos del 
2014-2020. De fet, aquesta fórmula podria ajudar a des-
encallar les negociacions sobre el brexit bill esmentades 
més amunt.

Més enllà de l’acord de transició, la UE vol que el tracte que 
s’assoleixi amb el Regne Unit respecti l’equilibri de benefi-
cis i d’obligacions que comporta l’accés al mercat únic. El 
Regne Unit anhela un acord ambiciós de lliure circulació 
de béns i serveis amb la UE, però, a canvi, cal esperar que 
la UE exigeixi un grau elevat d’acceptació dels principis de 
lliure circulació de persones i de capitals i, possiblement, 
contribucions al pressupost europeu. Com més inflexible 
sigui el Regne Unit en relació amb els últims punts, menys 
ambiciós s’espera que sigui el tracte comercial que li ofe-
reixi la UE. També impera una certa sensació que la relació 
que s’estableixi amb el Regne Unit quan surti de la UE ha 
de ser prou desfavorable per no incentivar altres països 
membres a sortir de la UE per assolir un tracte similar al 
del Regne Unit.

Per decantar les negociacions al seu favor, és de preveure 
que el Regne Unit exerceixi pressió sobre els estats de la 
UE amb els quals manté una intensa relació comercial 
(com Bèlgica, els Països Baixos i Portugal) o amb els estats 
dels quals és receptora d’elevats fluxos migratoris (països 
de l’est d’Europa). No obstant això, l’acord final no preci-
sarà d’un suport unànime de tots els països de la UE, sinó 
d’una majoria qualificada,4 la qual cosa limita la capacitat 
del Regne Unit per crear divisions al si de la UE. Que el 
Govern del Regne Unit hagi suavitzat recentment el dis-
curs sobre les anomenades «línies vermelles» –els ele-
ments que el Regne Unit considerava no negociables, com 
que, en efectuar-se el brexit, havia d’acabar per complet la 
jurisdicció al Regne Unit dels Tribunals de Justícia Euro-
peus– subratlla la posició negociadora desfavorable en 
què es troba actualment el país.

FOCUS • Brexit, el camí que queda per recórrer

1. Groenlàndia, que va abandonar la Comunitat Econòmica Europea el 
1985, podria ser considerada l’única excepció.
2. S’estima que es tracta d’unes 12.000 lleis.
3. Els acords de Divendres Sant estableixen l’eliminació de la frontera 
entre Irlanda i Irlanda del Nord. No obstant això, la sortida del Regne Unit 
de la Unió Duanera reintroduiria la frontera entre les dues Irlandes.

4. Un mínim de 20 Estats membres de la UE-27 que representin, com a 
mínim, el 65% de la població de la UE-27.
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PRINCIPALS INDICADORS

Indicadors d’activitat i ocupació
Valors, llevat que s’indiqui el contrari

2015 2016 3T 2016 4T 2016 1T 2017 2T 2017 07/17 08/17 09/17

Vendes al detall (variació interanual) 2,6 1,4 0,9 2,4 2,1 2,8 2,6 ... ...

Producció industrial (variació interanual) 2,1 1,5 1,0 2,3 1,3 2,7 3,2 ... ...

Confiança del consumidor –6,1 –7,7 –8,3 –6,5 –5,5 –2,7 –1,7 –1,5 –1,2

Sentiment econòmic 104,2 104,8 104,2 106,9 108,0 110,0 111,3 111,9 113,0

PMI manufactures 52,2 52,5 52,1 54,0 55,6 57,0 56,6 57,4 58,2

PMI serveis 54,0 53,1 52,6 53,4 55,1 56,0 55,4 54,7 55,6

Mercat de treball

Ocupació (persones) (variació interanual) 1,0 1,4 1,4 1,4 1,6 1,6 – ... –

Taxa d’atur: zona de l’euro (% pobl. activa) 10,9 10,0 9,9 9,7 9,5 9,2 9,1 ... ...

Alemanya (% pobl. activa) 4,6 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 ... ...

França (% pobl. activa) 10,4 10,0 9,9 10,0 9,6 9,6 9,8 ... ...

Itàlia (% pobl. activa) 11,9 11,7 11,6 11,8 11,6 11,3 11,3 ... ...

Espanya (% pobl. activa) 22,1 19,6 19,3 18,7 18,2 17,3 17,1 ... ...

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

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

2015 2016 3T 2016 4T 2016 1T 2017 2T 2017 07/17 08/17

Saldo corrent: zona de l’euro 3,4 3,7 3,8 3,7 3,7 3,4 3,3 ...

Alemanya 8,5 8,4 8,6 8,4 8,3 7,8 7,9 ...

França –0,4 –0,9 –1,1 –0,9 –1,0 –1,0 –1,1 ...

Itàlia 1,4 2,6 2,5 2,6 2,7 2,7 2,7 ...

Espanya 1,1 1,9 1,7 1,9 1,9 1,8 1,8 ...

Tipus de canvi efectiu nominal 1 (valor) 91,7 94,3 94,8 94,5 93,7 95,2 97,6 99,0

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

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

2015 2016 3T 2016 4T 2016 1T 2017 2T 2017 07/17 08/17

Finançament del sector privat

Crèdit a les societats no financeres 1 –0,3 1,8 2,0 2,2 2,2 2,3 2,4 2,5

Crèdit a les llars 1, 2 0,7 1,7 1,8 1,9 2,3 2,6 2,7 2,7

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

Tipus d’interès dels préstecs a les llars
per a l’adquisició d’habitatge 4 (%) 2,1 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,8 ...

Dipòsits

Dipòsits a la vista 11,1 10,0 9,5 9,3 9,5 10,3 10,1 10,6

Altres dipòsits a curt termini –3,8 –1,9 –1,2 –2,0 –2,3 –2,9 –3,2 –2,7

Instruments negociables 2,6 2,7 5,4 4,2 5,7 0,7 –2,4 –1,4

Tipus d’interès dels dipòsits fins a 1 any  
de les llars (%) 0,8 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 ...

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

Sembla que el creixement prosseguirà. Fa tres anys que 
l’economia espanyola creix per damunt del 3% anual, i la revisió 
recent de la sèrie del PIB, que l’INE fa cada any al setembre, rea-
firma aquesta tendència: el creixement dels anys 2015 i 2016 va 
ser lleugerament superior a l’anunciat prèviament. Tampoc 
canvien la seva direcció favorable els vents de cua internacio-
nals que han impulsat l’economia espanyola en els últims anys, 
com el creixement de la zona de l’euro, la destinació d’una mica 
més de la meitat de les exportacions espanyoles, els baixos 
tipus d’interès i la moderada recuperació del preu del petroli. 
Els únics dubtes provenen dels efectes que un euro més fort 
pugui tenir sobre el volum de les exportacions, un dels compo-
nents que tiren amb força de l’economia, tot i que l’impacte de 
l’apreciació de l’euro es podria veure mitigat pels recents  
gua  nys de productivitat i per la contenció dels costos laborals. 
Així mateix, un euro fort també significa una menor factura 
energètica, que ajudarà a contenir l’augment de les importa-
cions ener  gètiques en termes nominals.

Els indicadors d’activitat del 3T indiquen una desaccelera-
ció moderada en relació amb l’elevat ritme de creixement 
del 2T. En concret, l’indicador avançat del PIB de CaixaBank 
Research per al 3T ofereix un creixement intertrimestral del 
0,8%, lleugerament inferior al 0,9% del 2T. Aquesta lleugera 
moderació del ritme d’avanç s’inscriu en la línia de les previ-
sions de CaixaBank Research i no altera de manera substancial 
la bona trajectòria de l’economia espanyola, de manera que 
mantenim la previsió de creixement del PIB el 2017 en el 3,1%. 
Entrant en una mica més de detall, els indicadors de l’oferta, 
com els índexs PMI de sentiment empresarial, van evolucionar 
a la baixa a l’agost, però continuen situats en la zona expansi-
va, en especial als serveis, que representen el gros de l’ocu -
pació privada. Més fortalesa va exhibir l’índex de sentiment 
econòmic, que va pujar fins als 109,9 punts al setembre, clara-
ment per damunt de la mitjana del primer semestre. Pel costat 
de la demanda, les vendes al detall, després de tres mesos 
alentint-se, van tornar a agafar embranzida a l’agost, amb un 
avanç de l’1,6% interanual. Això indica que el consum privat, 
que, amb un pes proper al 60%, és el major component del 
PIB, continua sent un dels principals motors del creixement 
econòmic. Per a una anàlisi detallada dels factors que impul-
sen el creixement del consum, vegeu l’article «La recuperació 
del consum a Espanya: factors explicatius i perspectives», d’a -
quest Dossier.

El mercat laboral manté una tendència positiva. El ritme de 
creació d’ocupació es va desaccelerar a l’agost, fins al 3,4% inter-
 anual (el 3,6% al juliol). Com és habitual en el mes d’agost, el 
nombre d’afiliats a la Seguretat Social es va reduir (en 179.000 
persones, dada sense desestacionalitzar), però, en aquesta oca-
sió, el descens va ser superior al dels últims anys. Així, la sèrie 
desestacionalitzada també va presentar una disminució de 
14.976 afiliats. En els 12 últims mesos, però, el nombre d’afiliats 
ha augmentat en més de 600.000 persones, i, després de l’en -
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sopegada de l’agost, esperem que el mercat laboral continuï 
evolucionant de forma favorable. En aquest context, els costos 
salarials per hora van créixer el 0,3% intertrimestral en el 2T 
2017 (el –0,2% en el 1T 2017), segons l’índex dels costos labo-
rals harmonitzats, i s’inscriuen en la senda de moderació dels 
últims anys. En aquest sentit, els increments salarials pactats en 
conveni a l’agost van ser d’un moderat 1,3%.

la inflació puja de forma temporal. Al setembre, la inflació 
general va pujar 3 dècimes fins a l’1,9%. Sense disposar del 
detall per components, aquest augment s’explicaria pels preus 
dels aliments i de les begudes no alcohòliques. A l’agost, la 
inflació ja havia pujat 1 dècima, fins a l’1,6%, a causa del repunt 
dels carburants (el 7,0% interanual). Així i tot, l’avanç dels 
preus continua sent molt contingut, tal com ho mostra la infla-
ció subjacent, que va recular 2 dècimes a l’agost fins a l’1,2%. 
La major part d’aquest descens va ser deguda a la desaccelera-
ció combinada, en termes interanuals, dels preus dels paquets 
turístics, que, malgrat pujar el 6,2% interanual, es van desacce-
lerar en relació amb el registre del juliol (el 8,2%), dels serveis 
de telefonia i de les assegurances. De cara als propers mesos, la 
inflació general s’alentirà fins al febrer del 2018, principalment 
per efectes de base del preu de l’electricitat. En particular, fa 
un any, es va produir un intens repunt dels preus de l’electricitat 
que va culminar al gener del 2017 (mes en què el nivell de 
preus es va situar el 19,3% per damunt de l’agost). Per al con-
junt de l’any, la previsió d’inflació de CaixaBank Research es 
manté en l’1,8% per a la inflació general i en l’1,1% per a la 
inflació subjacent.

El sector exterior manté el bon to. El saldo de la balança per 
compte corrent del juliol va ser de 20.892 milions d’euros, 
l’1,8% del PIB (acumulat de 12 mesos), només 1 dècima per 
sota del màxim del desembre del 2016. La fortalesa de les 
exportacions de béns, el turisme i la millora gradual de la 
balança de rendes, que es beneficia dels baixos tipus d’interès, 
compensen l’encariment del petroli, que ja no avança tan ràpid 
com al començament de l’any, i la solidesa de la demanda 
interna, que es tradueix en una major apetència importadora. 
En concret, les dades de duanes del mes de juliol mostren que 
les exportacions de béns van créixer el 6,8% interanual (acu-
mulat de 12 mesos), la taxa de creixement més alta des del 
juliol del 2012, i les exportacions no energètiques, més vincu-
lades a les tendències de fons, també van avançar un robust 
5,9%. Les importacions, per la seva banda, també es van acce-
lerar, arran de la demanda interna i de l’encariment del petroli, 
amb un creixement del 7,7% interanual (el 6,2% interanual les 
no energètiques). Per la seva banda, la temporada turística 
continua batent rècords. A l’agost, van arribar a Espanya 10,4 
milions de turistes estrangers, el 10,1% més que a l’agost del 
2016 (acumulat de 12 mesos). Pel que fa als ingressos i als 
pagaments per turisme de la balança per compte corrent, el 
turisme va contribuir en un 5,1% del PIB al superàvit corrent 
fins al juliol (acumulat de 12 mesos), mentre que els turistes 
espanyols a l’estranger s’hi van deixar l’1,6% del PIB, la qual 
cosa situa el saldo net del turisme en el 3,4% del PIB. Per al 
conjunt de l’any, CaixaBank Research preveu un superàvit per 
compte corrent de l’1,8% del PIB el 2017.
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El dèficit del conjunt de les Administracions públiques en el 
2T es va situar en el 2,1% del PiB (incloses les corporacions 
locals), la qual cosa representa un ajust de 8 p. p. en relació amb 
el registre del 2T 2016 i es queda a una mica més de mig camí 
del total dels 1,3 p. p. necessaris per assolir l’objectiu de dèficit 
del 3,0% del PIB el 2017 (el 3,1%, si s’inclouen les pèrdues per les 
ajudes a les entitats bancàries). Així, l’evolució positiva dels 
comptes públics, juntament amb l’alta probabilitat que l’impacte 
de les contingències derivades del rescat de les autopistes de 
peatge es traslladi íntegrament al 2018, facilita l’assoliment de 
l’objectiu de dèficit. Per administracions, el dèficit de l’Estat, del 
qual ja es disposen dades fins a l’agost, va disminuir fins a repre-
sentar l’1,8% del PIB, enfront del 2,9% de l’agost del 2016. Així 
mateix, amb dades fins al juliol, la Seguretat Social va registrar 
un dèficit del 0,5% del PIB (el mateix registre que al juliol del 
2016), i les comunitats autònomes van registrar un saldo nul i 
van millorar en 1 dècima la dada del juliol del 2016.

El mercat immobiliari manté el to positiu. El preu de l’habitatge 
que publica l’INE, basat en transaccions, va pujar el 5,6% interanual 
en el 2T (el 2,0% intertrimestral) i continua inscrit en una tendència 
d’acceleració. No obstant això, la recuperació del mercat és molt 
desigual, ja que, mentre que, a Madrid o a Catalunya, els preus van 
pujar el 10,9% i el 9,3%, respectivament, a Castella-la Manxa, a 
Extremadura i a Múrcia, els increments van ser del 0,8%, del 0,4% i 
del 0,3%, respectivament, i a Astúries van recular el 0,3%. Per la 
seva banda, els preus que publica el Ministeri de Foment, basats en 
taxacions, van sorprendre a la baixa, amb un increment del 0,3% 
intertrimestral en el 2T (l’1,6% interanual), que representa una des-
acceleració en relació amb el 0,9% del 1T, tot i que aquestes fluc-
tuacions se circumscriuen en la volatilitat habitual d’aquesta sèrie. 
Pel costat de la demanda, les compravendes en els set primers 
mesos van augmentar el 13,8% interanual (el 13,5% en l’acumulat 
de 12 mesos), una mica per damunt del que s’esperava (vegeu el 
Focus «Emancipació juvenil: somni o realitat», d’aquest Informe 
Mensual, sobre la formació de llars). Pel costat de l’oferta, els visats 
d’inici d’obra es van incrementar el 14% al maig (acumulat de 12 
mesos) i, malgrat que gairebé doblen el nivell del desembre del 
2014, són la cinquena part de la mitjana del període que va de l’any 
1995 al 1999 (tots dos inclosos).

la concessió de crèdit bancari evoluciona de forma favora-
ble. Al juliol, la nova concessió de crèdit a les llars per a la com-
pra d’habitatge va avançar el 16,6% interanual en l’acumulat de 
l’any, la qual cosa reflecteix la recuperació de la demanda del 
sector immobiliari. Per la seva banda, el nou crèdit al consum 
segueix una suau tendència de desacceleració, però es manté 
en cotes elevades (el 17,2% interanual en l’acumulat de l’any). 
Pel que fa a les empreses, el crèdit a les pimes continua evolu-
cionant de forma favorable (el 8,0%), i les noves operacions a 
les grans empreses van créixer per primera vegada des del co -
mençament del 2016 (el 0,2%). En aquest context d’elevat dina-
misme del crèdit bancari, la taxa de morositat va pujar lleugera-
ment al juliol, fins a situar-se en el 8,47%. Així i tot, és important 
destacar que, malgrat aquest augment, la taxa de morositat 
actual continua sent la més baixa dels cinc últims anys. De cara 
als propers mesos, es preveu que les vendes de carteres d’actius 
dubtosos impulsin la reducció de la morositat.

Execució pressupostària per administracions
(Dades acumulades des de l’inici de l’any)

Última 
dada

Milions d’euros % del PIB

2016 2017 2016 2017

Estat Agost –31,913 –21,502 –2,9 –1,8

Seguretat Social Juliol –5,843 –5,61 –0,5 –0,5

CA Juliol –771 35 –0,1 0,0

Total AP  
(sense CL) * Juliol –35,293 –26,94 –3,2 –2,3

Cl Juny 1,169 1,874 0,1 0,2

Total AP * 2T 2017 –32,768 –25,108 –2,9 –2,1

Nota: * Exclosa l’ajuda a les institucions financeres.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de la IGAE.
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El sector turístic espanyol va camí de batre tots els rècords 
el 2017, amb 46,9 milions d’arribades de turistes interna-
cionals en els set primers mesos de l’any, l’11,3% més que 
el 2016 i el 49,4% més que el 2010. Al seu torn, la despesa 
turística creix a taxes encara superiors. Els atemptats 
terroristes del 17 d’agost a Barcelona i Cambrils, en plena 
temporada i en localitzacions turístiques emblemàtiques, 
han despertat un temor sobre les conseqüències que 
puguin tenir sobre el sector. Aquest Focus pretén posar de 
manifest tres fortaleses del sector turístic que haurien de 
propiciar que continuï sent un dels motors de l’economia 
espanyola.

La primera fortalesa és que una part substancial de la 
salut del sector s’explica per la qualitat de l’oferta turística. 
Tot i que és cert que els factors de demanda, com la recu-
peració de l’economia de la zona de l’euro i la inestabilitat 
de les destinacions rivals del Nord d’Àfrica i de l’Orient 
Mitjà, afegits a una tendència alcista del turisme global, 
són uns vents de cua favorables que cal tenir molt en 
compte, no és menys cert que Espanya té un sector turístic 
altament competitiu. En l’informe bianual del sector turís-
tic elaborat pel World Economic Forum (WEF) de l’abril del 
2017,1 Espanya repeteix com el país més competitiu d’una 
llista de 136, per davant de França, d’Alemanya, del Japó o 
dels EUA.

L’índex de competitivitat turística avalua el funcionament 
de cada país en 14 àrees, dividides, al seu torn, en 90 
subàrees. En cada àrea i subàrea s’assigna a cada país una 
classificació quantitativa i una posició en el rànquing dels 
136 països, basades, principalment, en enquestes a em -
pre  saris. Dins les diferents àrees, Espanya no solament es 
posiciona bé a les àrees clàssiques de recursos naturals i 
culturals, sinó que també obté molt bona nota en les que 
són intensives en inversió i en qualitat institucional, com 
són les infraestructures i la seguretat. Aquest últim aspec-
te, la seguretat, és especialment rellevant en l’actualitat i 
és la segona fortalesa que cal destacar.

En l’informe del WEF, l’àrea de seguretat engloba cinc su -
bàrees que valoren la criminalitat, el terrorisme i l’efi  càcia 
policial. El primer que cal constatar és que els grans països 
europeus (França, Alemanya, el Regne Unit i Itàlia) ocupen 
posicions notablement pitjors en seguretat que la seva 
posició en l’índex general (vegeu la taula adjunta). En la 
su  bàrea de costos del terrorisme, la classificació encara és 
pitjor. Espanya ocupa una posició relativament bona (18 
en seguretat general i 60 en costos del terrorisme). Mal-
grat que és possible que la percepció internacional d’Es -
panya pel que fa a la seguretat experimenti un cert dete-

1. World Economic Forum, (2017), «The Travel & Tourism Competitiveness 
Report».

FOCUS • Tres fortaleses del sector turístic espanyol

riorament després dels atemptats patits recentment, la 
percepció positiva de l’eficàcia policial podria actuar com 
un factor de compensació. En aquest sentit, és destacable 
que, a França i al Regne Unit, el deteriorament de la per-
cepció de seguretat va ser contingut entre el 2015 i el 2017 
malgrat els terribles atemptats que s’hi van produir.

Una tercera fortalesa del turisme espanyol és la procedèn-
cia europea dels visitants. Si considerem el cas de França 
com a referència, l’arribada de turistes estrangers a la 
regió del Gran París va recular el 8,3% el 2016, i, en funció 
de la procedència, els descensos més importants es van 
donar entre els turistes japonesos, russos i xinesos (el 41%, 
el 28% i el 13%, respectivament). Aquests col·lectius, apa-
rentment més sensibles a canvis en la percepció de la 
seguretat, representaven el 12,6% del total dels turistes 
estrangers que van arribar al Gran París el 2015, mentre 
que, a Espanya, només representen el 2,6% de les arriba-
des de turistes estrangers (dada del juliol del 2017, acumu-
lat de 12 mesos). En definitiva, el sector turístic espanyol 
posseeix unes fortaleses que permeten ser optimistes 
sobre la continuïtat de la bona marxa del sector.

Competitivitat de la indústria turística

General Seguretat Eficàcia policial Cost del 
terrorisme

2015 2017 2015 2017 2015 2017 2015 2017

Espanya 1 1 31 18 20 16 83 60

França 2 2 62 67 30 29 108 112

Alemanya 3 3 20 51 19 39 60 84

Regne Unit 5 5 63 78 26 21 82 91

Itàlia 8 8 48 70 42 71 54 78

Nota: Posició en un rànquing de 136 països. La millor posició dins el grup figura en vermell.
Font: World Economic Forum, (2015 i 2017), «The Travel and Tourism Competitiveness Report».
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En els últims anys, la formació de noves llars ha començat 
a despertar. El 2016, es van crear 68.200 llars, la qual cosa 
representa un augment del 45% en relació amb el 2015. 
No obstant això, la creació neta de llars continua sent molt 
baixa, sobretot comparada amb la dels anys anteriors a la 
crisi, quan es formaven gairebé 400.000 llars a l’any.1

Per entendre les dinàmiques de la creació de llars, és 
imprescindible analitzar els canvis que s’han produït en 
els seus principals determinants: la demografia i les condi-
cions socioeconòmiques. Atès que la creació de llars es 
concentra en la població jove, centrem l’anàlisi en aquest 
col·lectiu.

Pel que fa al factor demogràfic, la seva rellevància és indis-
cutible. En concret, mentre que, el 2008, la població menor 
de 35 anys representava el 42,8% del total de la població, 
en l’actualitat, representa el 36,5% del total. Com hi ha 
menys joves, es creen menys llars. A tall il·lustratiu, en els 
nou últims anys, s’han deixat de crear unes 33.000 llars a 
l’any a causa de l’impacte del factor demogràfic entre la 
població jove.2

Els factors socioeconòmics també tenen un paper molt 
rellevant. Una mostra d’això és la reducció en la intensitat 
d’emancipació entre els joves: la ràtio de llars joves sobre 
el total de la població jove ha reculat del 14,3% del 2008 al 
10,8% del 2017.

Sense cap mena de dubte, un aspecte clau és el canvi en 
l’edat d’inserció dels joves al mercat laboral. En part, això 
és degut al major nombre d’anys que els joves estudien 
(l’edat mitjana en què els joves de menys de 35 anys van 
finalitzar els estudis ha passat de 18,4 el 2008 a 19,1 anys 
en l’actualitat). Però la situació del mercat laboral continua 
apareixent com el factor clau. Malgrat que la creació 
d’ocupació avança a bon ritme, l’atur juvenil continua en 
nivells elevats i les xifres de temporalitat es resisteixen a 
disminuir, en especial entre els joves: el 46,1% dels menors 
de 35 anys que treballen tenen un contracte temporal (el 
42,5% el 2008) i l’atur en aquest grup d’edat se situa en un 
elevat 24,3%, tot i que s’ha reduït en més de 12 punts des 
dels màxims del 2013. Així mateix, el salari mitjà dels tre-
balladors de 25 a 29 anys ha disminuït el 8% entre el 2008 
i el 2015 en termes nominals.

Finalment, un factor addicional que cal tenir en compte és 
la pressió creixent sobre els preus dels immobles. La 
població jove es troba especialment concentrada a les 
grans ciutats, com Barcelona o Madrid, on els preus de 

compra creixen més. Així, mentre que el preu de l’ha -
bitatge ha augmentat el 4,9% des del 2015, a Barcelona i a 
Madrid ho ha fet el 18,3% i l’11,0%, respectivament.3

FOCUS • Emancipació juvenil: somni o realitat
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Foment des del 1T 2015 fins al 2T 2017.



30  eCoNomia espaNyola

oCTUBre 2017

10

Indicadors d’activitat

2015 2016 4T 2016 1T 2017 2T 2017 07/17 08/17 09/17

Indústria

Consum d’electricitat 1,7 0,1 –0,1 1,6 1,2 0,8 1,6 –1,5

Índex de producció industrial 3,3 1,9 1,9 1,9 2,1 1,7 ... ...

Indicador de confiança a la indústria (valor) –0,3 –2,3 –0,6 0,3 –0,5 –1,8 –0,6 2,1

PMI de manufactures (valor) 53,6 53,2 54,4 54,8 54,9 54,0 52,4 54,3

Construcció

Visats d’obra nova (acum. de 12 mesos) 20,0 43,7 36,9 24,5 18,4 22,0 ... ...

Compravenda d’habitatges (acum. de 12 mesos) 10,9 13,0 13,7 14,9 12,0 13,5 ...  ...

Preu de l’habitatge 1,1 1,9 1,5 2,2 1,6 – ... –

Serveis

Turistes estrangers (acum. de 12 mesos) 5,6 8,2 10,1 10,0 10,2 10,4 10,1 ...

PMI de serveis (valor) 57,3 55,0 54,9 56,4 57,8 57,6 56,0 ...

Consum

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

Matriculacions d’automòbils 21,3 11,4 8,9 7,8 6,3 2,5 13,0 ...

Indicador de confiança dels consumidors (valor) 0,3 –3,8 –3,2 –2,8 1,5 2,0 –0,2 –1,1

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

Preus

2015 2016 4T 2016 1T 2017 2T 2017 07/17 08/17 09/17

General –0,5 –0,2 1,0 2,7 2,0 1,5 1,6 1,8

Subjacent 0,6 0,8 0,9 1,0 1,1 1,4 1,2 ...

Aliments sense elaboració 1,8 2,3 1,0 4,1 2,5 –1,0 –1,6 ...

Productes energètics –9,0 –8,4 1,6 15,3 8,0 4,1 6,3 ...

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

Indicadors d’ocupació

2015 2016 4T 2016 1T 2017 2T 2017 07/17 08/17

Afiliats a la Seguretat Social 1

Sectors d’activitat

Indústria 2,2 2,8 2,8 3,0 3,1 3,1 3,1

Construcció 4,7 2,6 3,3 5,3 6,1 6,3 5,8

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

Situació professional 3,5

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

No assalariats 1,9 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7

TOTAL 3,2 3,0 3,3 3,4 3,8 3,6 3,4

Població ocupada 2 3,0 2,7 2,3 2,3 2,8 – ...

Contractes registrats 3

Indefinits 12,3 14,2 13,3 15,4 10,2 10,6 9,8

Temporals 11,2 7,2 6,6 12,1 9,6 5,8 5,5

TOTAL 11,3 7,8 7,1 12,4 9,6 6,2 5,8

Atur registrat 3

Menors de 25 anys –11,0 –12,6 –13,2 –13,3 –17,3 –11,9 –9,5

Resta d’edats –7,2 –8,2 –9,0 –9,2 –10,3 –9,2 –8,4

TOTAL –7,5 –8,6 –9,4 –9,6 –10,9 –9,4 –8,5

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

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

2015 2016 3T 2016 4T 2016 1T 2017 2T 2017 06/17 07/17

Comerç de béns

Exportacions (variació interanual) 4,3 1,7 –1,1 3,2 14,1 6,3 5,7 3,9

Importacions (variació interanual) 3,7 –0,4 –3,7 3,0 16,5 7,4 5,0 10,8

Saldo corrent 12,2 21,5 19,3 21,5 21,6 21,0 21,0 20,9

Béns i serveis 25,3 33,7 31,9 33,7 32,0 32,3 32,3 31,7

Rendes primàries i secundàries –13,1 –12,2 –12,6 –12,2 –10,4 –11,3 –11,3 –10,8

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament 19,2 24,2 24,4 24,2 24,1 23,1 23,1 23,0

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

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

2015 2016 3T 2016 4T 2016 1T 2017 2T 2017 07/17

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament 1 –5,3 –4,5 –2,9 –4,5 –0,4 –2,2 –

Administració central –2,6 –2,7 –2,6 –2,7 –0,5 –1,1 ...

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

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

Seguretat Social –1,2 –1,6 –0,6 –1,6 0,1 –0,5 ...

Deute públic (% PIB) 99,4 99,0 100,0 99,0 100,1 100,0 –

Nota: 1. Inclou pèrdues per ajudes a institucions financeres.
Font: CaixaBank Research, a partir de les dades de la IGAE, el Ministeri d’Hisenda i el Banc d’Espanya.

Crèdit i dipòsits dels sectors no financers 1 
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari 

2015 2016 3T 2016 4T 2016 1T 2017 2T 2017 07/17 08/17

Dipòsits2

Dipòsits de llars i empreses –0,6 2,5 3,2 3,0 3,2 2,5 1,3 2,1

A la vista i estalvi 14,7 16,0 15,7 16,2 18,6 18,8 16,3 17,2

A termini i preavís –16,3 –16,0 –15,1 –17,7 –22,0 –24,9 –25,1 –25,1

Dipòsits d’AP 6,7 –14,2 –9,4 –29,1 –28,0 –26,7 1,8 8,9

TOTAL –0,2 1,2 2,4 0,4 1,0 0,5 1,4 2,5

Saldo viu de crèdit 2

Sector privat –5,5 –3,6 –3,3 –3,2 –2,7 –2,2 –2,5 –2,4

Empreses no financeres –7,3 –5,3 –5,2 –5,2 –4,3 –3,1 –4,0 –4,0

Llars - habitatges –4,6 –3,7 –3,3 –3,1 –3,0 –2,8 –2,8 –2,7

Llars - altres finalitats –2,6 2,0 3,1 2,9 3,6 2,8 2,8 3,2

Administracions públiques 0,2 –2,9 –2,2 –2,7 –3,2 –12,6 –11,6 –10,8

TOTAL –5,2 –3,6 –3,2 –3,2 –2,7 –2,9 –3,2 –3,0

Taxa de morositat (%) 3 10,1 9,1 9,2 9,1 8,8 8,4 8,5 ...

Notes: 1. Dades agregades del sector bancari espanyol.  2. Residents a Espanya.  3. Dada fi del període.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Banc d’Espanya.
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CoNsUm: NoVes TeNDÈNCies

La recuperació del consum a Espanya: factors explicatius i perspectives

L’evolució del consum de les llars espanyoles, que representa gairebé el 60% del PIB, determina, en gran part, el funcionament 
cíclic de l’economia espanyola. Precisament per això, és necessari aprofundir en l’anàlisi de la despesa de les famílies i dels seus 
principals condicionants al llarg del cicle econòmic. A aquesta tasca es dirigeix el primer article d’aquest Dossier, dedicat al con-
sum. A tall de vista prèvia, la creació d’ocupació, el retorn de la confiança i unes condicions financeres favorables són els principals 
elements que expliquen l’elevat dinamisme del consum privat en l’actual etapa de recuperació, factors que continuaran donant 
suport al consum, en especial de béns duradors, en els propers trimestres.

El consum de les llars ha crescut de forma ininterrompuda des de mitjan 2013.1 El seu ritme d’avanç ha estat més vigorós del que 
s’esperava i ha superat amb escreix el registrat al conjunt de la zona de l’euro en aquest mateix període. No obstant això, encara 
se situa el 3,9% per sota del nivell màxim assolit abans de la crisi, a causa de l’intens ajust experimentat durant la recessió.2 En 
particular, s’observen dues etapes recessives ben diferenciades. A principis del 2008, arran de la crisi financera internacional i  
de la punxada de la bombolla immobiliària, el consum va iniciar una primera fase de caiguda i va acumular una reculada del 6,5% 
en només cinc trimestres. Amb posterioritat, després d’un any de creixement molt moderat (del 0,3% intertrimestral de mitjana), en 
el 3T 2010, el consum privat va tornar a recular, en aquesta ocasió durant un període més llarg, fins a assolir el nivell mínim en el 
2T 2013 i acumular un descens del 14,3% en relació amb el nivell precrisi.

Els factors que van condicionar aquestes dues fases de 
correcció del consum són diferents (vegeu el gràfic adjunt).3 
En la primera fase recessiva (2008-2009), crida l’atenció que 
la caiguda del consum no anés acompanyada d’una reculada 
en la renda bruta disponible (RBD) de les llars, la qual, en can-
vi, va continuar creixent a un ritme similar al registrat durant 
els cinc anys anteriors a la crisi (el 2,3% anual de mitjana). 
Així, doncs, en aquesta etapa, el consum va caure, sobretot, a 
causa d’altres elements, en particular per l’enfonsament de la 
confiança dels consumidors, la qual va passar de registrar 
nivells similars a la mitjana històrica el 2007 al valor mínim de 
la sèrie històrica al febrer del 2009. Aquesta pèrdua de con-
fiança va ser deguda a l’augment de la incertesa per l’em  pit -
jorament de les perspectives econòmiques. En conseqüèn-
cia, les llars van augmentar l’estalvi per precaució,4 i això va 
propiciar el descens del consum.

En clar contrast, la segona etapa de fortes caigudes del con-
sum (2010-2013) es va caracteritzar per una intensa reculada 
de la RBD, propiciada, sobretot, per la destrucció d’ocupació 

i, en menor mesura, per la contenció salarial. També s’hi van afegir altres elements, com el descens de la confiança dels consumi-
dors, la caiguda de la riquesa neta de les famílies, tant financera com immobiliària, i l’enduriment de les condicions d’accés al 
crèdit. Tots els ingredients per a un còctel recessiu.

La segona meitat del 2013 va marcar un punt d’inflexió en l’evolució del consum, que es va començar a recuperar i va agafar 
embranzida fins a assolir un ritme d’avanç proper al 3%, de mitjana, entre l’any 2015 i el 2T 2017. Aquest funcionament excepcio-
nal del consum s’explica perquè tots els factors esmentats més amunt van passar a operar en sentit positiu. En primer lloc, la 
recuperació econòmica és molt intensiva en creació d’ocupació, la qual cosa impulsa el creixement de la RBD, malgrat que la 
moderació salarial, encara necessària, en limita el recorregut a l’alça. A més a més, la millora en les expectatives sobre l’evolució 
del mercat laboral també exerceix un efecte positiu sobre el consum. En concret, la millora de les condicions econòmiques no 
solament afecta les decisions de consum dels qui en surten directament beneficiats (com els qui troben una feina), sinó que 
impulsa també el consum de la resta de llars. Per exemple, les persones que ja tenien feina però que ara tenen menys por de 
perdre-la. Aquest efecte confiança explica per què la taxa d’estalvi es troba actualment en un nivell significativament inferior a la 
mitjana històrica.

1. En concret, en termes reals, acumula un creixement del 10,5% entre el 3T 2013 i el 2T 2017, el 2,5% anual de mitjana. En termes nominals, el creixement acumulat és 
del 9,3%, el 2,2% anual de mitjana.
2. En aquest article, utilitzem dades en termes reals, llevat que es digui el contrari.
3. Les contribucions a la variació del consum s’obtenen a partir d’una estimació en dues etapes. En la primera, s’estima una regressió univariable del consum i de la RBD 
(variació interanual). Els residus d’aquesta primera etapa s’utilitzen de variable depenent d’una segona regressió, en la qual els factors explicatius inclosos són la con-
fiança del consumidor (amb un retard), la riquesa neta de les famílies i el tipus d’interès real.
4. La taxa d’estalvi va repuntar del 5,9% del 2007 al 13,4% el 2009, un registre significativament superior a la mitjana històrica del 9,6%.
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Un altre determinant de la recuperació del consum és la millora de la riquesa del conjunt de les llars, tant financera com immobi-
liària. En aquest sentit, la recuperació del mercat immobiliari i del preu dels actius financers dona suport al creixement de la 
riquesa neta de les llars. Aquest aspecte és molt rellevant en un context com l’actual, en què el procés de despalanquejament de 
les llars està molt avançat, i, per tant, la seva capacitat creditícia ha augmentat de forma notable. Així mateix, les condicions 
financeres d’accés al crèdit al consum són molt favorables, gràcies a la política monetària acomodatícia del BCE i al fet que el 
sector bancari compta amb uns nivells elevats de solvència i de liquiditat (vegeu l’article «Situació i perspectiva del finançament 
del consum», en aquest mateix Dossier).

En aquest entorn altament favorable, CaixaBank Research preveu que la tendència positiva en els principals determinants del 
consum es mantindrà, i això permetrà que continuï registrant uns avanços sòlids, del 2,6% el 2017 i del 2,4% el 2018. Malgrat que 
s’espera un cert alentiment en el ritme de creació d’ocupació en els propers trimestres, uns increments salarials moderats i una 
inflació encara baixa donaran suport al creixement de la RBD en termes reals. Aquestes previsions també contemplen un mante-
niment de la taxa d’estalvi al voltant del nivell actual, del 6,5%. De tota manera, un augment d’1 p. p. de la taxa d’estalvi en relació 
amb el nivell present, una taxa més coherent amb la registrada en el bienni 2015-2016, també seria compatible amb un avanç 
notable del consum (al voltant del 2% el 2018).

L’evolució de la despesa en termes agregats amaga una elevada heterogeneïtat en la dinàmica experimentada pels diferents 
béns i serveis. En concret, un aspecte que té una rellevància especial per il·lustrar les particularitats de l’evolució del consum de 
les llars espanyoles durant l’últim cicle econòmic és el patró d’ajust del consum de béns duradors. Generalment, la despesa en 
duradors, com la compra de vehicles, de mobles o d’electrodomèstics, mostra una elevada sensibilitat al cicle econòmic, ja que 
les famílies solen ajornar l’adquisició d’aquests béns durant les recessions econòmiques (el segon gràfic adjunt mostra aquest 
patró).5 No obstant això, cal destacar que, en aquesta ocasió, també es va produir un ajust notable en el consum de la resta de 
béns, un aspecte que contrasta amb el patró de consum observat en la recessió, menys severa, del 1993.

Una altra observació que requereix un esment especial és el temps que ha estat necessari per recuperar el nivell precrisi de con-
sum de béns duradors. Mentre que, després de la recessió del 1993, al cap de cinc anys, el consum de béns duradors havia assolit 
el nivell previ a la crisi, en la recessió del 2007, després de nou anys, encara es troba el 14% per sota del nivell precrisi. En el cas 
particular de la compra de vehicles, el cicle encara ha estat més marcat: malgrat el fort creixement de la compra de vehicles el 
2014-2016 (el 13,4%, de mitjana; vegeu el tercer gràfic), el nombre de matriculacions actuals representa, només, el 72% de les 
efectuades en el pic anterior a la crisi (2005).

En definitiva, les perspectives de la despesa de les famílies, en especial en béns duradors, són esperançadores. Com s’ha vist, tots 
els factors subjacents apunten en la bona direcció: la creació d’ocupació continua a bona marxa, s’esperen moderats creixements 
salarials en un context de baixa inflació, la confiança està en màxims i les condicions financeres són favorables.

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

5. A partir de les dades de la despesa en consum final de les llars per finalitat de comptabilitat nacional (classificació COICOP a dos dígits), s’agrupen els diferents 
productes en dues categories: béns duradors (codis 3, 5, 7.1, 8.2, 9.1, 9.2 i 9.3) i la resta de béns i serveis. Vegeu «La recuperació del consum privat a Espanya per tipus 
de producte i de llar», Banc d’Espanya, juny del 2017.
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El consum: qui, quant i en què?

Un dels principals protagonistes del dinamisme del consum de les llars és la recuperació econòmica. No obstant això, la bri-
llant trajectòria del consum a nivell agregat amaga patrons molt diferents en funció de les característiques sociodemogràfi-
ques de les llars: ni totes van patir amb la mateixa intensitat la crisi econòmica, ni totes perceben de la mateixa manera la 
recuperació.

A Espanya, l’última recessió va comportar la pèrdua de més de 
3,5 milions de llocs de treball. De forma directa o indirecta, més 
o menys propera, tothom ha sentit l’impacte de la crisi. No obs-
tant això, hi ha un col·lectiu que l’ha sentit amb especial inten-
sitat: els joves. Això queda perfectament reflectit en l’evolució 
de la taxa d’atur entre els joves de 16 a 29 anys, que va arribar al 
44% el 2013 i es va situar al voltant de 20 p. p. per damunt de la 
taxa d’atur del conjunt de la població. També queda patent en 
l’evolució del consum: les llars més joves el van retallar el 5% 
anual entre el 2008 i el 2013, una xifra que triplica la retallada 
de la llar mitjana.1

Afortunadament, durant la fase de recuperació, les dinàmiques 
s’han invertit. Ara són les llars joves les que incrementen el con-
sum de manera més intensa: el 2014 i el 2015 (últims exercicis 
amb informació disponible), la taxa de creixement va superar el 
5% anual i va triplicar la del conjunt de les llars (vegeu el gràfic). 
En particular, l’augment de la despesa dels joves és especial-

ment intens en els menjars fora de casa, en articles de vestir i en compra d’automòbils, que es van incrementar el 17,5%, el 10,2% 
i el 37,3%, respectivament, en la mitjana anual del 2014 i el 2015. Tres epígrafs, a més a més, en què les llars joves ja consumeixen 
per damunt de la mitjana de les llars espanyoles (vegeu la taula).

La ràpida recuperació de la despesa dels joves és fruit, en part, de la millora del mercat laboral (la taxa d’atur juvenil s’ha reduït 
en 14 p. p. des del 2013). A més a més, això afavoreix la creació de llars, un element clau per a les dinàmiques del consum, ja que 
sol impulsar la despesa en béns duradors dels joves, que és el col·lectiu que concentra la creació de llars. En particular, el 2016, es 
van crear 68.200 llars, i, malgrat que el nivell és relativament baix, aquesta xifra representa un augment del 45% en relació amb 
el 2015.2 Tot fa pensar que aquests dos factors, la millora del mercat laboral i la creació de llars, es mantindran en els propers anys, 
la qual cosa hauria de continuar afavorint la recuperació del consum de les llars joves.

Davant aquestes perspectives optimistes per a les llars més joves, cal fer alguns matisos. En primer lloc, l’elevada taxa de tempo-
ralitat continua sent un llast per a la recuperació del consum, ja que, en general, els contractes temporals solen anar associats a 
salaris més baixos, i, a més a més, les famílies amb membres que treballen amb un contracte temporal solen estalviar més per 
motius de precaució. En concret, la taxa de temporalitat espanyola se situa en el 27% i duplica la mitjana dels grans països euro-
peus. Per als més joves de 29 anys, aquesta taxa s’enfila fins al 53%. En segon lloc, la irrupció de les noves tecnologies i, en parti-
cular, la importància creixent del comerç electrònic i del consum col·laboratiu, en especial entre els més joves, representen un 
canvi de paradigma en els hàbits de consum difícil de predir (per a més detalls, vegeu l’article «El consum en l’era digital», d’aquest 
mateix Dossier).

Seguint amb aquesta anàlisi granular en termes sociodemogràfics, un aspecte també rellevant que cal estudiar és l’efecte dife-
rent que la crisi ha tingut sobre el consum de les llars en funció del nivell de renda. En aquest sentit, les dades sobre consum en 
termes nominals mostren que les llars espanyoles amb nivells de renda més baixos van ser les més afectades durant la crisi, amb 
caigudes anuals properes al 6% (enfront de l’1,5% per al conjunt de les llars). Així mateix, durant els primers anys de recuperació, 

1. A partir de les dades de l’Enquesta de Pressupostos Familiars, s’analitza la despesa mitjana per persona en termes nominals en el tipus de llar en què el cap de famí-
lia té les característiques especificades.
2. Per a més informació, vegeu el Focus «Emancipació juvenil: somni o realitat», en aquest mateix Informe Mensual.
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el consum d’aquestes llars amb prou feines ha augmentat, la qual cosa, en termes de consum, les col·loca en una situació pitjor 
en termes absoluts a la que tenien abans de la crisi i també pitjor en termes relatius, ja que estan més distanciades de les llars amb 
ingressos superiors.

Aquest augment de la bretxa de consum s’emmarca, en realitat, dins un debat molt més ampli i controvertit: és a dir, si la major 
desigualtat en els nivells de renda en les últimes dècades a bona part de les economies avançades, i també a Espanya,3 s’ha tra-
duït en una major desigualtat en el consum. I si aquesta desigualtat ha pogut empitjorar durant la crisi. En aquest sentit, sembla 
que les dades per a Espanya suggereixen aquesta intensificació en la desigualtat en termes de consum durant la crisi.

La literatura econòmica, però, ofereix un matís important sobre 
l’evolució del consum de les llars de rendes baixes, ja que preci-
sa que la caiguda en termes reals del seu consum (que mesura 
millor el benestar) ha estat molt menor a la suggerida per les 
xifres en termes nominals. Com a resultat, l’augment en la des-
igualtat de consum en funció del nivell de renda podria no 
haver estat tan important.4

El motiu que apunten diversos articles acadèmics és que els 
preus que paguen aquestes llars pels béns i serveis que consu-
meixen han crescut a un ritme menor que el que indiquen els 
índexs de preus generals. En bona part, això és degut a la capa-
citat de les llars de substituir uns productes per altres sem-
blants, però més econòmics, davant un xoc negatiu i inesperat 
de la seva renda, comportament que no queda ben reflectit en 
l’índex de preus de consum (IPC). Així mateix, l’IPC tampoc no 
recull de forma correcta la irrupció de nous establiments on els productes es poden adquirir de forma més barata, com les grans 
superfícies comercials o les botigues online. I són precisament les llars amb renda més baixes les que solen aprofitar millor moltes 
d’aquestes oportunitats.5

En definitiva, la recuperació del consum és generalitzada, però també heterogènia, en funció de les característiques sociodemo-
gràfiques de les llars. L’evolució del mercat laboral, la temporalitat i la creació de noves llars marcaran la continuïtat d’aquesta 
recuperació. No obstant això, el rol de les tecnologies i l’economia col·laborativa obren un nou panorama sobre les tendències del 
consum, en especial entre les llars més joves.

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

3. Vegeu OCDE (2016), «Income inequality remains high in the face of weak recovery», Income Inequality Update, i el Dossier «Les conseqüències de la desigualtat», de 
l’IM01/2017.
4. Vegeu Sacerdote, B. (2017), «Fifty Years of Growth In American Consumption, Income, and Wages», NBER Working Paper, núm. 23.292, per al cas nord-americà.
5. Vegeu Campos, R. i Reggio, I. (2017), «Do the Unemployed Pay Lower Prices? A Reassessment of the Value of Unemployment Insurance», Working Paper, 08/06. Els 
autors conclouen, per al cas d’Espanya, que les persones aturades paguen uns preus que són l’1,5% inferiors als que paguen les persones ocupades, la qual cosa podria 
explicar, aproximadament, una sisena part de les diferències de consum.

Consum de les llars per tipus de bé o de servei *
Totes les edats De 16 a 29 anys

Despesa 
mitjana per 

persona 
(euros) *

Variació 
mitjana 

anualitzada 
2014 i 2015 

(%)

Despesa 
mitjana per 

persona 
(euros) *

Variació 
mitjana 

anualitzada 
2014 i 2015 

(%)

Menjars i begudes 
fora de la llar 947 7,3% 1.332 17,5%

Articles de vestir 415 1,7% 483 10,2%

Compra de vehicles 336 13,7% 565 37,3%

Mobles 80 –3,3% 115 3,8%

Total 10.960 1,2% 10.637 5,5%

Nota: * Consum mitjà per persona a les llars amb cap de família en aquest rang d’edat; any 2015. 
Dades en termes nominals.  
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE (Enquesta de Pressupostos Familiars).
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El consum en l’era digital
La proliferació dels grans magatzems, dels supermercats i, amb posterioritat, dels centres comercials durant el segle XX va comportar un can-
vi important en la manera de comprar. En lloc de demanar al dependent allò que volia i que el dependent ho anés a buscar a la rebotiga, el 
consumidor tenia a l’abast de la seva mà diversos productes, de categories diferents, exposats amb els respectius preus, perquè li fos senzill 
escollir. Al segle XXI, gràcies a internet, estem presenciant una nova «revolució» en el consum. Avui dia, els consumidors poden fer les compres 
des de qualsevol lloc i en qualsevol moment del dia. A més a més, tenen la possibilitat de rebre la comanda al seu domicili o enviar-la a un punt 
de recollida proper. En aquest article, analitzem l’impacte que les noves tecnologies digitals tenen sobre el consum, sobre els consumidors i 
sobre la manera d’operar de les empreses.

L’ús generalitzat d’internet i dels smartphones, l’augment de la velocitat de connexió a internet o la proliferació de nous mitjans de pagament 
electrònics permeten un creixement ràpid del comerç electrònic (e-commerce). Algunes xifres ajuden a posar en relleu la importància d’aquest 
fenomen. A la Xina, el mercat e-commerce més gran del món, el 17% de les vendes al detall ja es fan a través d’internet i, als EUA, les vendes 
per internet representen gairebé el 9% del total.1

Les compres per internet també s’han popularitzat a Europa. El 2016, el 55% dels europeus van comprar per internet, enfront del 30% del 2007. 
És més, en alguns països de la UE, el comerç electrònic encara està més estès (vegeu el primer gràfic). Per exemple, al Regne Unit, als països 
nòrdics i a Alemanya, més del 70% dels individus realitzen compres per internet. En altres països, com Espanya, la proporció és inferior a la 
mitjana europea,2 tot i que que la tendència és clarament a l’alça i l’augment és generalitzat per grups d’edat (vegeu el segon gràfic).3 A més 
a més, de cara al futur, atès que les generacions més joves (entre els 16 i els 44 anys) són les que estan més «digitalitzades», el potencial de 
creixement de l’e-commerce és summament elevat.

1. PwC, Total Retail 2017 Survey, «e-Commerce in China - the future is already here», i Departament de Comerç dels EUA, «Quarterly Retail e-commerce sales, 2nd quarter 2017», 
Eurostat.
2. A Espanya, els consumidors citen com a principals aspectes negatius a l’hora de fer compres online la preferència del consumidor de veure i de tocar el producte primer, les 
despeses d’enviament no gratuïtes, la dificultat per fer devolucions i el temps d’espera per rebre el producte. Vegeu Observatorio Cetelem eCommerce 2016.
3. World Economic Forum White Paper (2016), «Digital Transformation of Industries (in collaboration with Accenture): Digital consumption».
4. Només als EUA, s’estima que 110 milions de persones (el 34% del total de la població) ja participen en l’economia col·laborativa (WEF, 2016).
5. World Economic Forum and Accenture, 2017. Shaping the future of retail for consumer industries.

Aquesta ràpida «digitalització del consum» transforma totes les fases del procés de compra tradicional (vegeu l’esquema). En primer lloc, 
perquè atorguen als consumidors un paper cada vegada més rellevant, en especial en la fase inicial del procés de compra. Avui dia, els consu-
midors tenen al seu abast una major varietat de productes i de serveis en totes les categories, els quals s’ofereixen a preus diferents. A mesu-
ra que el consumidor està més connectat, té més poder de decisió, atès que pot comparar fàcilment els preus i les qualitats entre diferents 
oferents de tot el món, saber més sobre el fabricant o sobre el producte en qüestió i conèixer l’opinió d’altres consumidors abans de decidir-se 
per un producte o per un servei. En aquest context, guanyen pes les plataformes de comerç electrònic, a través de les quals els consumidors 
poden comprar en qualsevol moment i des de qualsevol lloc. Aquesta major conveniència ha passat a formar part de les expectatives del 
consumidor, que espera que el procés de compra de tots els productes i serveis que consumeix, tant online com offline, sigui igual de ràpid i 
d’eficient. Així mateix, el consumidor també espera poder personalitzar cada vegada més els productes i els serveis i que les interaccions amb 
la marca li siguin rellevants.4

Per la seva banda, en la fase de postvenda, també es donen canvis. En l’actualitat, els consumidors tenen més opcions al seu abast per retornar 
els productes que no desitgen i ser atesos en tot moment (a través de diversos canals) quan té un problema o les seves expectatives no s’han 
acomplert. A més a més, poden compartir les experiències en relació amb un producte o amb un servei a les xarxes socials i a les plataformes 
de ressenyes, la qual cosa genera contingut per a la fase inicial d’altres consumidors.

A més dels canvis en les fases del procés de compra, amb la digitalització també s’han popularitzat nous patrons de consum, com la preferèn-
cia creixent per l’«accés a un bé» en lloc de «tenir-lo en propietat». En aquest sentit, el desenvolupament de plataformes digitals que posen en 
contacte individus i actius ha facilitat la creació de mercats online per a l’ús temporal de béns i per a la prestació de serveis entre particulars 
(peer-to-peer), fenomen que es coneix com economia del consum col·laboratiu (sharing) i de serveis on-demand, que, sens dubte, és un nou 
paradigma en l’àmbit del consum.5
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Des del punt de vista de les empreses (oferta), les noves tecnologies digitals també transformen de forma radical l’entorn en què treballen. 
D’una banda, la digitalització ja ha reduït de forma notable les barreres d’entrada en molts sectors d’activitat, la qual cosa ha incrementat de 
manera molt significativa la competència. De l’altra, internet ha propiciat l’aparició de noves empreses purament digitals que ofereixen noves 
maneres de servir al client, la qual cosa ha desplaçat models de negoci tradicionals. Atesos aquests canvis, empreses establertes s’han vist 
empeses a revaluar la manera en què operen i a modificar el procés productiu per adaptar-se a aquest nou entorn digital i per continuar sent 
competitives.

Per exemple, en la fase inicial del procés productiu, destaca la participació creixent del consumidor en el disseny del producte, generalment 
mitjançant plataformes digitals o l’enviament de suggeriments. Això, d’una banda, facilita la diferenciació del producte i, de l’altra, proporcio-
na a l’empresa un major coneixement de les preferències del consumidor. Així mateix, l’ús del big data permet a les empreses millorar el 
procés de desenvolupament del producte, ja que ajuda a detectar nous segments de mercat i a determinar l’estratègia de fixació de preus. De 
la mateixa manera, l’adopció de noves tecnologies digitals també ofereix oportunitats per millorar l’eficiència del procés productiu. Per exem-
ple, les fàbriques intel·ligents (smart factories) permeten adaptar l’estratègia de producció a temps real amb la informació que arriba dels 
diferents punts de venda (vegeu el Dossier «Indústria 4.0», de l’IM11/2016).

També s’han ajustat de forma substancial les estratègies de comunicació amb el client. Avui dia, disposar d’eines de comunicació a diversos 
canals (en especial l’online) s’ha tornat imprescindible en qualsevol campanya de màrqueting. No solament això, sinó que l’estratègia ha de 
ser integral en tots els canals, utilitzant, per exemple, els canals online per atreure clients a la botiga física (i viceversa). Igualment, l’anàlisi de 
dades pot ajudar les empreses a diferenciar entre perfils de consumidors i a adaptar la publicitat als interessos del client. 

L’impacte de la digitalització és, potser, més evident en la fase de comercialització, on les empreses tradicionals han passat a oferir els produc-
tes i serveis també en plataformes de venda electrònica, tant pròpies com d’intermediaris. Això requereix esforços constants per millorar 
l’experiència del client i per fer que el procés de compra sigui el més convenient possible, mitjançant la proposta de diferents opcions de 
pagament i de lliurament. En aquest sentit, el repte logístic és majúscul: el consumidor demanda temps d’espera més curts i més opcions de 
recollida i de devolució de comandes, i satisfer aquestes expectatives és cada vegada més important per afrontar la competència creixent. 
Igualment, les empreses fan esforços per renovar i per elevar l’experiència de compra també a la botiga física, en especial per als productes 
que requereixen d’una major interacció i personalització. Per aquest motiu, es comença a posar èmfasi en la transformació de la botiga física, 
de ser un canal de distribució tradicional a una plataforma de descobriment, experiència i interacció per al consumidor. Una altra estratègia 
seguida és la de crear una experiència de compra que connecti els canals online i offline, per exemple donant l’opció als clients de comprar a 
la xarxa i recollir a la botiga física (click and collect).

En definitiva, les noves tecnologies digitals canvien de forma radical la manera de consumir. La ràpida expansió del comerç electrònic n’és una 
prova, però l’impacte va més enllà. Fer que aquesta transformació digital assoleixi tot el seu potencial dependrà de com es gestionin certs 
desafiaments, com la implementació d’estratègies que garanteixin la seguretat i la privacitat digitals dels consumidors, l’adaptació del marc 
legal a un entorn de ràpid canvi o la gestió de l’impacte de les noves tecnologies sobre l’ocupació.

Roser Ferrer 
Departament de Macroeconomia, Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank

Impacte de la digitalització en les fases del procés productiu

Font: CaixaBank Research. 
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Situació i perspectives del finançament del consum

La decisió de consum de les llars es determina, en gran part, pel nivell de renda i de riquesa i per les expectatives econòmiques 
futures (per a més detalls sobre la contribució d’aquests factors, vegeu l’article «La recuperació del consum a Espanya: factors 
explicatius i perspectives», d’aquest Dossier). Existeix, però, un altre ingredient important que les famílies també tenen en comp-
te a l’hora de decidir en què i quant gastar: la capacitat i disponibilitat de finançament. L’accés al finançament permet a les llars 
satisfer les necessitats de consum al llarg de la vida, mantenir un nivell de consum estable i afrontar imprevistos.

De fet, molts dels béns que consumim amb una vida útil llar-
ga requereixen un desemborsament inicial elevat. En 
finançar-ne la compra, s’aconsegueix que el seu pagament 
estigui més repartit al llarg de la vida útil del bé i que, per 
tant, sigui més coherent amb el seu ús. En aquesta categoria, 
s’inclouen els béns duradors, com els mobles, els equipaments 
per a la llar o els vehicles, entre d’altres. Aquest tipus de béns 
representen el 53% del consum finançat per la banca, però el 
seu pes és, només, del 14% de la cistella de consum de les 
llars. La resta de consum finançat inclou des de pagaments 
ajornats amb targetes de crèdit fins a béns i serveis no dura-
dors, com alguns serveis mèdics o viatges.1

Actualment, el finançament al consum puja a uns 75.000 
milions d’euros a Espanya i representa, aproximadament, el 
10% del total de crèdit concedit a les llars. Les entitats de di -
pòsits juguen un paper determinant en la concessió del crèdit 
al consum, malgrat que també cal destacar la importància 

creixent dels establiments financers de crèdit (EFC), que ja representen el 16% d’aquest tipus de finançament. Els EFC són entitats 
especialitzades en la concessió de crèdits, moltes vegades vinculats al consum minorista, que no poden captar dipòsits. Alguns 
d’aquests EFC són filials de bancs.

La millora econòmica de les llars espanyoles ha potenciat la 
recuperació del finançament al consum. Així, doncs, la nova 
producció de crèdit ha encadenat creixements interanuals de 
dos dígits des que es va iniciar la recuperació al final del 2013. 
Gràcies a això, la cartera del crèdit al consum ha augmentat el 
30% des dels mínims del 2014.

El 2017, l’evolució del crèdit al consum també és molt favora-
ble: tant la cartera com les noves operacions creixen a un 
ritme proper al 15% interanual. Malgrat aquest creixement, la 
càrrega financera de les llars per crèdit al consum en el 1T 
2017 es manté en el 5,7% de la renda bruta disponible (RBD), 
nivells estables des del 2013 i lluny del màxim del 9% de la 
RBD assolit el 2007. No obstant això, cal destacar un lleuger 
repunt de la taxa de morositat d’aquest segment, que ha aug-
mentat gairebé 1 p. p. en un any fins al 8,9%,2 una taxa que 
gairebé és coherent amb la morositat total de la cartera de 
crèdits.

1. Segons una enquesta realitzada el 2016 per Cetelem, el 24% dels enquestats finançaria amb un crèdit serveis mèdics o odontològics, mentre que el 15%
finançaria un viatge. Observatorio Cetelem, 2016, «Anàlisi del consum a Espanya».
2. Dada del març del 2017 sobre el crèdit a les llars amb finalitats diferents a l’habitatge.
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En els propers anys, esperem que el crèdit al consum mantingui 
una tendència de creixement, tot i que a un ritme cada vegada 
menor, ja que, després de la seva forta recuperació, el seu pes 
sobre el PIB espanyol s’apropa cada vegada més a nivells que 
podríem considerar normalitzats (el 6,3% actual i el 7,4% de 
mitjana històrica des del 2005).

Addicionalment, els bancs continuaran apostant pel finança-
ment al consum per la seva elevada rendibilitat ajustada al risc, 
en un entorn en què es mantindran els tipus d’interès baixos a 
mitjà termini. De fet, en els últims anys, el tipus d’interès del 
crèdit al consum s’ha mantingut al voltant del 8%, nivells que se 
situen per sota de la mitjana històrica per a aquest tipus de crè-
dit, però molt per damunt del rendiment mitjà de la resta de la 
cartera. El finançament al consum és, doncs, una de les palan-
ques per continuar millorant la rendibilitat de les entitats finan-
ceres espanyoles.

La major demanda de crèdit al consum també donarà suport al creixement d’aquest tipus de finançament. D’una banda, la recu-
peració del mercat laboral contribuirà de forma positiva a les expectatives de renda de les llars, que estaran més predisposades 
a demanar prestat per avançar una part del consum futur. A més a més, el reforç de la seva posició financera per la millora econò-
mica i pel procés de despalanquejament realitzat comporta una demanda de crèdit més solvent per afrontar les obligacions de 
pagament futures.

L’evolució futura del finançament al consum estarà també estretament vinculada a la digitalització i a les innovacions tecnològi-
ques, fenòmens que transformen el sector bancari i, en particular, l’activitat del crèdit al consum. Les noves tecnologies canvien 
el comportament dels consumidors, els quals estan cada vegada més connectats i demanden major disponibilitat, immediatesa, 
senzillesa i personalització en cadascuna de les fases del cicle de compra (vegeu l’article «El consum en l’era digital», d’aquest 
Dossier). En aquest cicle, les entitats financeres (tradicionals o fintech) juguen un paper rellevant en la fase de pagament i en el de 
finançament de les transaccions.

En aquest context, les noves tecnologies permeten millorar l’experiència dels clients als canals digitals mitjançant aplicacions 
fàcils i ràpides que agiliten el procés de contractació del finançament. Així mateix, la digitalització i l’anàlisi de grans volums 
d’informació (el big data) ofereixen una oportunitat per conèixer millor les necessitats dels consumidors i per millorar, així, els 
serveis oferts. Per exemple, els crèdits preconcedits permeten als clients finançar-se de forma ràpida quan sorgeix la necessitat. 
El big data també permet millorar les eines de gestió en àmbits tan importants com l’anàlisi del risc o la determinació dels preus, 
la qual cosa permet oferir finançament a un preu molt més ajustat al perfil de risc de cada consumidor.

En definitiva, la recuperació del crèdit al consum iniciada el 2013 ha donat suport a la recuperació econòmica de les famílies 
espanyoles en els últims anys, i s’espera que, en un futur, hi continuï contribuint, tot i que amb uns avanços més coherents amb 
el seu potencial de creixement a llarg termini, que no pot ser gaire diferent al del creixement nominal de l’economia. La seva 
evolució futura dependrà també, en part, de la velocitat a la qual el sector bancari sigui capaç d’adaptar-se als canvis tecnològics 
i a l’era digital per poder oferir els serveis que demanden els nous consumidors.

Ariadna Vidal i Pau Labró 
Departament d’Estratègia Bancària, Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank
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Tipus d’interès de la nova concessió de crèdit  
al consum
TEDR * (%) 

Nota: * Tipus efectiu de definició restringida, equivalent a la TAE sense incloure les comissions ni 
les bonificacions.  
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Banc d’Espanya.
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