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Aquest mes, com és habitual cada desembre, dediquem el Dossier de l’Informe Mensual a les perspectives de l’any vinent.

Fa 12 mesos, aquest editorial subratllava la importància de la política de cara a les perspectives econòmiques del 2017. 
Parlàvem del president Trump, de les eleccions franceses i alemanyes, del brexit i de la situació política a Espanya.

Un any més tard, la recuperació de l’economia global i de la zona de l’euro ha guanyat força –més, fins i tot, del que pre-
vèiem–, però la política continua estant en el focus d’atenció.

Per descomptat, en el cas d’Espanya, continuen sent vàlides les paraules que utilitzàvem l’any passat: les grans reformes 
requereixen dialogar i aconseguir equilibris acceptables per a una gran majoria de la població i cal que ofereixin estabilitat 
i certesa.

Als EUA, l’Administració Trump ha demostrat un cert pragmatisme i és a punt d’aconseguir l’aprovació d’una reforma fiscal 
que podem considerar globalment positiva, tot i que ens continuen preocupant els tics proteccionistes.

A Europa, les eleccions franceses i alemanyes van donar suport a opcions europeistes, però encara no és clar si l’eix franco-
alemany està disposat a liderar les reformes que necessita la zona de l’euro per reforçar la integritat de la unió monetària. 
En aquest sentit, una nova grosse koalition a Alemanya –que es podria concretar en les properes setmanes– seria una notí-
cia excel·lent. D’altra banda, les eleccions italianes, molt properes, també tornaran a ser un nou test per a l’alça dels popu-
lismes i de l’euroescepticisme.

Pel que fa al brexit, ja anticipàvem un procés extremadament complex, i s’ha confirmat que teníem raó. De tota manera, 
mantenim l’optimisme sobre la possibilitat que s’estableixi un període de transició que atorgui més temps per finalitzar les 
negociacions i sobre un acord final que no penalitzi gaire la lliure circulació de persones i de capitals. Això sí, el risc d’un no 
acord és significatiu, i el dany que causaria, principalment a l’economia britànica, seria enorme. Cada dia que passa es fa 
més evident l’error que va representar la celebració del referèndum sobre el brexit, en què una gran part de l’electorat no 
sabia a favor de què votava (només en contra de què ho feia).

En definitiva, la política torna a plantejar importants reptes de cara al 2018. Superar-los serà clau per poder gestionar amb 
èxit els veritables grans desafiaments d’aquesta era: l’impacte del canvi tecnològic i la necessitat d’un model de creixement 
més inclusiu, l’envelliment de la població i els seus efectes sobre els sistemes de pensions i sobre el conjunt de les finances 
públiques, i el canvi climàtic, un repte que posa a prova com cap altre la capacitat de cooperar internacionalment per asso-
lir un bé comú. Aquests, i no la política, són els temes que ens agradaria tractar en l’editorial del desembre de l’any vinent.

Per acabar, només em queda desitjar-los unes bones festes i un pròsper 2018. Que la política acompanyi.

Enric Fernández
Economista en cap
30 de novembre de 2017

Perspectives 2018
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CRONOLOGIA

AGOST 2017

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

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

SETEMBRE 2017

15   Standard & Poor’s millora el ràting 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 ràting sobirà de la Xina d’AA– a A+.
25   Angela Merkel guanya les eleccions generals d’Alemanya.

OCTUBRE 2017

22   Shinzō Abe és ratificat com a primer ministre del Japó.
24   El XIXè Congrés del Partit Comunista de la Xina reelegeix Xi Jinping com a secretari general per a un segon mandat de cinc anys.
26   El BCE anuncia la seva intenció de reduir el volum de compres d’actius (QE). En concret, a partir del gener i fins al setembre del 

2018, el BCE rebaixarà les  adquisicions mensuals de 60.000 a 30.000 milions d’euros.

 4   Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (novembre).
 5   Índex de producció industrial (octubre).
 7   Consell Europeu.
12-13   Comitè de Mercat Obert de la Fed.
14  Consell de Govern del Banc Central Europeu.
18  Crèdits, dipòsits i morositat (octubre i 3T).
22  Comerç exterior (octubre).
27  Balança de pagaments (3T).
 Posició d’inversió internacional neta (3T).
28  Execució pressupostària de l’Estat (novembre).
29  Balança de pagaments (octubre).
 Avanç de l’IPC (desembre).
  Taxa d’estalvi de les llars (3T).

11   Índex producció industrial (novembre).
15  Comptes financers (3T).
17 Crèdits, dipòsits i morositat (novembre).
25 Enquesta de població activa (4T).
 Consell de Govern del Banc Central Europeu.
26  PIB dels EUA (4T i 2017).
30   Avanç del PIB (4T).
      PIB de la zona de l’euro (4T).
     Índex de sentiment econòmic de la zona de l’euro (gener).
30-31  Comitè de Mercat Obert de la Fed.
31   Balança de pagaments (novembre).
  Avanç de l’IPC (gener).

DESEMBRE 2017 GEnER 2018

nOvEMBRE 2017

 2   El Banc d’Anglaterra apuja el tipus d’interès de referència en 25 p. b. fins al 0,50%.
 Jerome Powell és nomenat nou president de la Reserva Federal dels EUA en substitució de Janet Yellen.
30   L’OPEP anuncia una pròrroga de les retallades de producció fins al final de l’any 2018, nou mesos mes del que s’havia acordat 

inicialment.
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està preparant la seva pròpia proposta, ha d’aprovar la 
mateixa versió del projecte de llei).

Europa guanya confiança. Les dades disponibles per a la 
segona meitat de l’any continuen reforçant la millora de les 
perspectives de l’economia de la zona de l’euro. Als factors 
de suport dels últims anys (és a dir, unes condicions finan-
ceres acomodatícies i un preu del petroli en cotes relativa-
ment baixes) s’han sumat, en els últims mesos, una major 
con  fiança en la recuperació econòmica i una reducció de 
les fonts de risc domèstic. Així, CaixaBank Research ha tor-
nat a revisar a l’alça les perspectives de creixement i espera 
un avanç del PIB del 2,3% el 2017 i del 2,2% el 2018. No 
obstant això, a Europa també destaquen els reptes polítics, 
en especial en relació amb l’aprofundiment del projecte 
d’integració europea i amb les negociacions amb el Regne 
Unit pel brexit. Precisament, al final de novembre, el Govern 
del Regne Unit va incrementar l’oferta econòmica vincula-
da a la factura de sortida de la UE i va facilitar l’inici de les 
negociacions per a un acord de transició.

les economies d’Espanya i de Portugal, vent en popa. A 
Espanya, la segona estimació del PIB va confirmar l’avanç 
intertrimestral del 0,8% (el 3,1% interanual) en el 3T, una 
bona dada basada en la demanda interna (contribució de 
2,7 p. p.) que reforça l’escenari de CaixaBank Research d’un 
creixement del 3,1% en el conjunt del 2017. De cara al 2018, 
la via expansiva tindrà continuïtat amb un patró de creixe-
ment més equilibrat, fruit de la desacceleració prevista de 
la demanda interna (per la menor embranzida d’alguns 
factors temporals, com el baix preu del petroli, la rebaixa 
fiscal i la materialització de decisions de compra i d’inversió 
ajornades durant la crisi) i d’una major contribució del sec-
tor exterior, esperonat per la bona dinàmica de l’economia 
global i pels guanys de competitivitat del sector exporta-
dor espanyol. Pel que fa a Portugal, el PIB va avançar el 
0,5% intertrimestral (el 2,5% interanual) en el 3T i el quadre 
d’indicadors del 4T reforça la perspectiva de CaixaBank 
Research d’un creixement del 2,7% en el conjunt del 2017 i 
del 2,2% el 2018. D’aquesta manera, els inversors conti-
nuen incorporant la millora de l’escenari macroeconòmic 
de Portugal i, en les properes setmanes i/o mesos, es 
podrien produir noves millores del ràting sobirà.

l’economia mundial, en una bona dinàmica de creixe-
ment. Prop d’acabar l’any, els indicadors continuen traçant 
una via d’acceleració de l’activitat global, que va camí de 
tancar el 2017 amb un avanç del 3,6% (el 2016, va ser del 
3,2%). A més d’aquest major dinamisme de les economies 
avançades i de les emergents, el 2017, el creixement també 
s’ha caracteritzat per un major grau d’homogeneïtat entre 
països. Així, sota el paraigua d’unes condicions financeres 
acomodatícies i d’un augment suau dels preus de les  
primeres matèries, el 2017, l’economia mundial ha pujat 
una marxa i encara el 2018 també amb les perspectives 
d’un creixement més sòlid (del 3,8%, segons l’escenari de 
CaixaBank Research).

Els factors globals dominen el mapa de riscos. Malgrat la 
millora de la conjuntura macroeconòmica, persisteixen els 
riscos de naturalesa macrofinancera i geopolítica. Després 
que el BCE ja determinés, el mes passat, una gran part de 
la seva política monetària per al 2018, el focus d’atenció se 
situa en la Reserva Federal dels EUA (Fed). Llevat d’alguna 
sorpresa d’última hora, aquest desembre la Fed apujarà el 
tipus de referència fins a l’interval 1,25%-1,50%, un movi-
ment descomptat pels analistes i pels inversors. No obs-
tant això, de cara al 2018, persisteix una clara discrepància 
entre els senyals de la Fed, amb un escenari de tres puja-
des que coincideix amb el de CaixaBank Research, i el que 
incorporen els actius financers (entre una i dues pujades). 
A les friccions que això pot generar, cal afegir, encara en el 
pla macrofinancer, els dubtes sobre la sostenibilitat de les 
elevades cotitzacions de la borsa nord-americana i sobre 
els desequilibris financers de la Xina. Finalment, cal no 
menysprear la proliferació de riscos de caràcter geopolític 
i comercial (intensificació de la guerra freda al Pròxim 
Orient, les tensions amb Corea del Nord i les renegocia-
cions del NAFTA).

Els EUA avancen en la fase madura del cicle. La segona 
estimació del PIB mostra que l’activitat va créixer el 2,3% 
interanual en el 3T, per damunt de les previsions més opti-
mistes, i els indicadors més recents també apunten a un 
ritme d’avanç sòlid en el 4T. Així, el consens d’analistes ha 
revisat a l’alça les perspectives de creixement per al con-
junt del 2017 i el 2018 (del 2,2% i del 2,4%, respectivament, 
en el cas de CaixaBank Research), malgrat que això encara 
contrasta amb unes perspectives moderades per a la infla-
ció. Mentrestant, en el pla polític, la reforma impositiva de 
l’Administració Trump continua avançant amb l’aprovació 
d’una proposta a la Càmera de Representants (no obstant 
això, perquè la reforma entri en vigor, el Senat, que encara 

2018: recuperació en marxa
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PREVISIONS
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari 

Economia internacional

2016 2017 2018 2019 2T 2017 3T 2017 4T 2017 1T 2018 2T 2018 3T 2018

CREIXEMENT DEL PIB

Mundial 3,2 3,6 3,8 3,7 3,6 3,7 3,7 3,9 3,8 3,7

Països desenvolupats 1,7 2,2 2,2 1,9 2,2 2,3 2,3 2,4 2,2 2,1

Estats Units 1,5 2,2 2,4 2,0 2,2 2,3 2,4 2,7 2,5 2,3

Zona de l’euro 1,8 2,3 2,2 1,7 2,3 2,5 2,5 2,4 2,3 2,1

Alemanya 1,9 2,6 2,3 1,8 2,3 2,8 3,0 2,7 2,5 2,2

França 1,1 1,8 1,8 1,6 1,8 2,2 2,2 2,1 1,9 1,7

Itàlia 1,1 1,6 1,2 0,9 1,5 1,8 1,6 1,4 1,3 1,1

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

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

Japó 1,0 1,5 1,1 1,0 1,5 1,6 1,3 1,3 1,0 1,0

Regne Unit 1,8 1,6 1,5 1,9 1,5 1,5 1,4 1,5 1,5 1,5

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

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

Índia 7,9 6,3 7,3 7,5 5,7 6,3 7,0 7,0 7,2 7,4

Indonèsia 5,0 5,1 5,5 5,6 5,0 5,1 5,3 5,5 5,5 5,5

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

Mèxic 2,9 2,1 2,2 2,6 1,9 1,5 1,7 1,9 2,2 2,3

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

Rússia –0,3 1,7 1,8 2,4 2,5 1,8 2,0 1,9 1,8 1,6

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

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

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

INFLACIó

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

Països desenvolupats 0,8 1,7 1,8 1,9 1,6 1,7 1,7 1,7 1,9 2,0

Estats Units 1,3 2,1 2,2 2,2 1,9 2,0 2,1 1,8 2,4 2,5

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

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

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

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

Portugal 0,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,3 2,0 1,9 1,7 1,9

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

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

Regne Unit 0,7 2,7 2,5 2,3 2,7 2,8 2,9 2,6 2,5 2,5

Països emergents 4,3 4,1 4,2 4,1 3,9 4,0 4,3 4,3 4,3 4,3

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

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

Indonèsia 3,5 3,8 4,0 4,6 4,3 3,8 3,5 3,3 3,8 4,2

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

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

Xile 3,8 2,2 2,9 3,0 2,3 1,7 2,2 2,6 3,0 3,0

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

Turquia 7,8 10,6 8,2 7,5 11,5 10,6 10,3 9,0 8,5 7,7

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

Sud-àfrica 6,3 5,4 5,1 5,4 5,3 4,8 5,0 4,4 4,8 5,5

  Previsions
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Economia espanyola

2016 2017 2018 2019 2T 2017 3T 2017 4T 2017 1T 2018 2T 2018 3T 2018

Agregats macroeconòmics

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

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

Formació bruta de capital fix 3,3 4,8 3,2 3,0 3,8 5,4 5,3 3,3 3,5 2,9

Béns d’equipament 4,9 5,8 3,4 2,6 3,8 6,1 7,0 3,6 4,5 2,7

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

Demanda nacional (contr. Δ PIB) 2,6 2,5 2,0 1,9 2,3 2,7 2,8 2,2 2,1 1,8

Exportació de béns i serveis 4,8 5,2 4,1 4,2 4,4 4,9 5,1 2,9 3,9 5,1

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

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

Altres variables

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

Taxa d’atur (% pobl. activa) 19,6 17,1 15,4 13,7 17,2 16,4 16,2 16,7 15,5 14,8

Índex de preus de consum –0,2 2,0 1,6 1,9 2,0 1,7 1,5 1,0 1,6 2,1

Costos laborals unitaris –0,6 –0,1 1,0 1,3 –0,4 –0,4 0,4 0,5 1,2 1,1

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

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

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

Mercats financers

TIPUS D’INTERÈS

Dòlar

Fed funds 0,51 1,11 1,75 2,52 1,05 1,25 1,33 1,50 1,58 1,83

Líbor 3 mesos 0,74 1,26 2,01 2,77 1,20 1,32 1,45 1,69 1,90 2,12

Líbor 12 mesos 1,37 1,79 2,30 2,86 1,75 1,73 1,91 2,09 2,23 2,37

Deute públic a 2 anys 0,84 1,38 2,35 3,16 1,28 1,36 1,64 1,90 2,20 2,50

Deute públic a 10 anys 1,84 2,33 2,88 3,52 2,26 2,24 2,39 2,58 2,78 2,98

Euro

Refi BCE 0,01 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Euríbor 3 mesos –0,26 –0,33 –0,33 –0,07 –0,33 –0,33 –0,33 –0,33 –0,33 –0,33
Euríbor 12 mesos –0,03 –0,14 –0,17 0,22 –0,13 –0,16 –0,18 –0,18 –0,18 –0,18
Deute públic a 2 anys (Alemanya) –0,58 –0,74 –0,51 0,06 –0,74 –0,72 –0,74 –0,64 –0,55 –0,47

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 0,10 0,38 0,63 1,39 0,31 0,42 0,44 0,52 0,56 0,66

TIPUS DE CANVI

$/€ 1,11 1,13 1,16 1,19 1,10 1,17 1,17 1,16 1,15 1,16

¥/€ 120,30 126,52 130,78 132,77 122,21 130,38 132,44 131,26 129,85 130,31

£/€ 0,82 0,88 0,87 0,86 0,86 0,90 0,89 0,88 0,88 0,87

PETROLI

Brent ($/barril) 45,04 54,67 62,00 63,75 50,92 52,18 60,88 62,00 62,00 62,00

Brent (€/barril) 40,73 48,58 51,57 53,82 46,34 44,84 51,77 51,43 50,58 51,90

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 • Lleuger repunt  
de la volatilitat als principals 
mercats financers internacionals

Els mercats financers internacionals mantenen la progressió, 
però no sense dificultats. Malgrat que el mes de novembre es 
va saldar amb guanys a la majoria de les borses internacionals, 
va estar marcat per una evolució en dos temps. Durant la pri-
mera meitat del mes, les principals borses internacionals es van 
mostrar dubitatives i van arribar a registrar algun episodi de 
correccions arran de les negociacions sobre la reforma fiscal als 
EUA i de la preocupació que generen les elevades valoracions 
que registren alguns índexs. Les borses europees, en particular 
les dels països de la perifèria, van ser les que van patir les 
correccions més significatives. Així i tot, durant la segona mei-
tat del mes, les principals borses internacionals van mostrar 
senyals d’estabilització, amb el suport, principalment, d’una 
sòlida campanya de resultats empresarials a les dues bandes de 
l’Atlàntic i d’una millora contínua del quadre macroeconòmic 
global, que deixa entreveure més dividends en el futur. Pel que 
fa als actius de renda fixa, les rendibilitats als principals mercats 
de bons es van mantenir relativament estables malgrat un lleu-
ger repunt a l’inici del mes.

les bones perspectives macroeconòmiques continuen sent 
un factor de suport important per als actius financers. La 
millora del quadre macroeconòmic global es va tornar a confir-
mar aquest mes, tal com ho evidencien els índexs de sorpreses 
econòmiques, que es van tornar a situar en territori positiu, tant 
als EUA i a Europa com als països emergents. Així i tot, malgrat 
que sembla que alguns focus d’incertesa estant disminuint 
(grà  cies a l’avanç de la reforma fiscal als EUA, per exemple), uns 
altres podrien ser un risc per als principals actius financers en el 
futur. En concret, en un context d’expectatives d’inflació relati-
vament baixes, qualsevol sorpresa a l’alça pot generar un ajust 
de les expectatives dels inversors internacionals que vagi 
acompanyat de correccions als principals índexs (per a més 
detalls, vegeu l’article «Riscos macrofinancers globals», del 
Dossier d’aquest Informe Mensual). Així mateix, les noves pro-
ves de míssils dutes a terme per Corea del Nord en els últims 
dies de novembre ens recorden que el risc geopolític es manté 
present, tot i que aquesta vegada no ha suscitat grans movi-
ments als mercats financers internacionals.

les borses europees es queden enrere mentre la borsa nord-
americana acumula rècords. Malgrat un inici tímid de mes, la 
borsa nord-americana va acabar novembre amb nous màxims 
històrics, encoratjada per una major concreció de la reforma 
fiscal. A Europa, les borses van tenir més dificultats per recupe-
rar-se de la correcció patida a l’inici del mes i van acabar regis-
trant caigudes significatives, que van desfer les fortes pujades 
registrades després que el BCE anunciés, al final d’octubre, que 
estendria el QE fins al setembre del 2018. Les caigudes van ser 
generalitzades al conjunt dels països de la regió (Eurostoxx50: 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Volatilitat implícita als mercats financers
Índex Índex 

Borsa (índex VIX, esc. esq.) Deute públic (índex MOVE, esc. dta.) 

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

-150 

-100 

-50 

0 

50 

100 

150 

01/10 01/11 01/12 01/13 01/14 01/15 01/16 01/17 

Índex de sorpreses econòmiques
Nivell 

EUA Zona de l’euro  Emergents

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

Sorpreses positives 

Sorpreses negatives

0,0 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

2,5 

3,0 

3,5 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Expectatives d’inflació
Swaps d’inflació (%)

EUA Zona de l’euro

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



7  mercaTs FiNaNcers

desembre 2017

12

–2,8%; DAX: –1,6%; CAC: –2,4%, i PSI: –0,9%), i l’Ibex va regis-
trar un dels descensos més importants (el –3,0%), a causa, prin-
cipalment, de la persistència de la incertesa política. Així i tot, 
els mercats europeus de renda variable van mostrar senyals 
d’es  tabilització en els últims dies del mes, malgrat que no van 
arribar a recuperar una via alcista clara.

la Fed i el BCE continuen enviant missatges de confiança 
sobre l’activitat econòmica. Les actes de les últimes reunions 
dels dos principals bancs centrals del bloc desenvolupat publi-
cades aquest mes confirmen la valoració positiva que fan de les 
dades d’activitat més recents. En concret, després d’haver 
anunciat, a l’octubre, una reducció dels estímuls mitjançant la 
disminució del programa de compra d’actius, el Consell de Go -
vern del BCE es va mostrar més confiat en la recuperació de la 
inflació, gràcies a la major fermesa de l’activitat econòmica de 
la zona de l’euro en els últims mesos. Pel que fa a la Reserva 
Federal, la fortalesa de l’economia nord-americana ha donat 
suport a l’escenari d’una nova pujada de tipus d’interès aquest 
desembre (ja totalment descomptada en les cotitzacions finan-
ceres) i d’un enduriment gradual de la política monetària en els 
propers trimestres. A més a més, el nomenament de Jerome 
Powell com a nou president de la Fed i el seu èmfasi en la neces-
sitat d’apujar els tipus de manera gradual envien un missatge 
de continuïtat amb la política monetària de l’entitat, si més no 
en els propers mesos. No obstant això, és cert que hi ha dubtes 
sobre l’impacte que tindrà aquest relleu al capdavant de la Fed 
sobre la regulació financera (per a més detalls, vegeu el Focus 
«Un nou president per a la Fed: canvi de perspectives?», d’a  quest 
mateix Informe Mensual).

Els mercats de renda fixa es mantenen relativament esta-
bles. A part d’un lleuger repunt a l’inici del mes, les rendibilitats 
dels bons sobirans del bloc desenvolupat es van mantenir en 
una franja horitzontal al novembre. Als EUA, les rendibilitats 
dels bons a curt termini van acabar el mes lleugerament a l’alça, 
però aquest repunt es va traslladar només parcialment a la part 
llarga de la corba, i la yield del bo a 10 anys va acabar en el 2,4%. 
A Europa, les primes de risc dels països de la perifèria van mos-
trar una evolució positiva: a Espanya, va experimentar lleugers 
repunts puntuals al llarg del mes, però es va acabar estabilit-
zant al voltant dels 110 punts, i, a Portugal, va continuar orien-
tada a la baixa. Finalment, als mercats de bons corporatius, l’es-
 ta  bilitat va ser també la nota dominant del mes, amb l’excepció 
del lleuger repunt temporal registrat a mitjan novembre en les 
rendibilitats dels bons corporatius high yield, tant per a les em -
preses europees com per a les nord-americanes.

l’euro es torna a apreciar enfront del dòlar. Després de corre-
gir una part de la forta apreciació experimentada al llarg de 
l’any, la moneda única es va tornar a apreciar i va superar els 
1,19 dòlars. La incertesa sobre la reforma fiscal als EUA va ser un 
dels principals factors que va afavorir aquesta lleugera aprecia-
ció de l’euro al novembre. No obstant això, a mesura que la re -
for  ma va anar avançant, el dòlar va mostrar senyals d’es  ta  bi  lit -
za  ció durant els últims dies del mes, i el canvi euro-dòlar es va 
mantenir en els 1,19 dòlars. Al bloc emergent, la majoria de 
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divises es van tornar a apreciar enfront del dòlar al novembre. 
Una excepció notable va ser la lira turca, que es va continuar 
depreciant en el context de les tensions amb els EUA i de les 
crítiques reiterades del president Erdogan a la necessitat 
d’endurir la política monetària per combatre la inflació.

les borses emergents tornen a créixer després d’un episodi 
d’incertesa. Des de l’estiu passat, el patró comença a ser habi-
tual per als actius de renda variable emergents: repunts d’a  ver-
 sió al risc que provoquen caigudes a les borses emergents, que 
recuperen ràpidament la senda alcista amb el suport, principal-
ment, de les bones perspectives macroeconòmiques. El mes de 
novembre no va ser una excepció, amb descensos importants 
en les primeres setmanes que van acabar sent compensats per 
pujades significatives en la segona part del mes, tot i que els 
úl  tims dies van tornar a mostrar senyals de feblesa. Així, en el 
còmput mensual, l’índex borsari MSCI de les economies emer-
gents va créixer el 0,2%. Per països, mentre que la borsa xinesa 
va mostrar senyals de desacceleració (el –2,2%) i la borsa turca 
va registrar un nou enfonsament (el –5,6%), la majoria de la res-
ta de borses emergents van acabar el mes en positiu.

l’OPEP compleix el guió previst i anuncia una extensió de les 
retallades. En la reunió del 30 de novembre a Viena, els països 
membres de l’organització i els seus aliats van anunciar una 
extensió de les retallades de producció fins al final del 2018. El 
càrtel es va mostrar confiat que la seva decisió de mantenir la 
producció en 1,8 milions de barrils diaris ha de permetre el 
re equilibri del mercat. Després d’haver fluctuat tot el mes per 
da  munt dels 60 dòlars, a causa de l’anticipació de l’acord, i mal-
grat la incertesa generada per la indecisió de Rússia a l’hora de 
donar-li suport, el preu del barril de Brent es va acostar als 64 
dòlars després de l’anunci de l’OPEP. Així i tot, malgrat que els 
esforços de l’organització haurien de contribuir a reequilibrar el 
mercat en els propers mesos, esperem que el recorregut a l’alça 
del preu del cru sigui limitat, principalment per un possible re -
punt de la producció de shale als EUA. En aquest sentit, el nou 
rècord de producció de cru assolit als EUA al final de novembre 
ens recorda la necessitat de continuar sent cauts a l’hora d’es  ti-
 mar el futur del preu del petroli.
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Durant la campanya electoral, Donald Trump va ser molt 
crític amb la política monetària de la Fed i amb la regula-
ció desenvolupada per respondre a la crisi financera del 
2007-2008. Ja a la presidència, Trump ha decidit no reno-
var el mandat de Janet Yellen al capdavant de la Fed i 
subs  tituir-la per Jerome Powell a partir del febrer del 
2018.1 Tot seguit, repassem les implicacions d’aquest no -
me  nament per a les perspectives de la política monetària 
i per als possibles ajustos en la regulació financera.

Powell, que és membre de la Junta de Govern de la Fed 
des del 2011, és, a priori, una elecció continuista, i, de fet, 
així ho van interpretar els mercats, que van rebre l’anunci 
de Trump sense fluctuacions importants. En aquest sentit, 
al llarg del seu mandat com a governador, Powell mai ha 
dissentit en les votacions de política monetària i, en les 
seves compareixences públiques, sempre ha mostrat una 
visió molt alineada amb la de l’encara presidenta Yellen, 
tant pel que fa a l’estratègia de tipus d’interès com als ins-
truments de política monetària no convencional (malgrat 
que, en els seus inicis, va fer pública una certa incomoditat 
amb la dimensió dels programes de compres implemen-
tats sota el mandat de Ben Bernanke, l’antecessor de 
Yellen).2 No obstant això, en comparació amb els seus pre-
decessors, no és un candidat ortodox: jurista de formació, 
ha desenvolupat una gran part de la seva carrera profes-
sional a la banca d’inversió i serà el primer president de la 
Fed no economista des del breu mandat de William Miller 
entre el 1979 i el 1981.

Atès el paper central que té el president de la Fed, en 
especial en la construcció del marc de debat i en la creació 
de consensos (aspectes particularment rellevants arran de 
la prominència que ha guanyat la comunicació com a eina 
de política monetària), la seva visió continuista fa pensar 
que la Fed mantindrà les pujades graduals del tipus de 
referència si no apareixen elements disruptius en l’escenari 
macroeconòmic (tres pujades el 2018 i dues el 2019, 
segons les últimes projeccions centrals publicades per la 
Fed al setembre del 2017). No obstant això, el vot del pre-
sident és un més entre els 12 que determinen la política 
monetària. 3 En aquest sentit, hi ha dos elements que 
po drien incidir sobre el curs actual de la normalització 
monetària. En primer lloc, hi haurà quatre vacants en la 
Junta de Govern4 (a més del recent nomenament de Ran-

dal Quarles), que, segons com Trump decideixi cobrir-les, 
podrien modificar de manera substancial la composició 
de la Fed. En segon lloc, el 2018, la rotació de vots entre les 
Reserves Federals regionals podria propiciar una configu-
ració partidària d’una normalització dels tipus d’interès 
una mica més ràpida que l’actual (vegeu el gràfic adjunt), 
que es podria veure intensificada o matisada en funció 
dels perfils que Trump designi per a les vacants esmenta-
des més amunt.

Els canvis al si de la Fed també poden tenir implicacions 
sobre la regulació financera. Breument, cal recordar que, 
des de la Gran Recessió, s’ha dut a terme una important 
agenda reguladora, incorporada en la legislació nord-
americana a través de la Dodd-Frank Act (DFA) del 2010. La 
DFA va donar més prominència a la Fed com a reguladora 
i supervisora,5 va introduir reformes per incrementar la 
capacitat d’absorció de les pèrdues de les institucions 
financeres (més exigència en els requisits de capital i en 
les ràtios de palanquejament i liquiditat i enduriment dels 
tests d’estrès) i va incorporar mesures per regular l’a  no -
me  nat shadow banking i per donar credibilitat a la resolu-
ció bancària de les grans institucions.6 A més a més, va 
crear un organisme coordinador en què participen les 
múltiples agències reguladores del sector financer, el 
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1. Mes en què finalitza el mandat de Yellen. No s’espera que Powell tingui 
problemes per obtenir la confirmació del Senat.
2. Tècniques d’anàlisis de textos corroboren, quantitativament, que 
Powell ha mostrat una posició molt similar a la de Yellen, tot i que, en els 
matisos, sembla que s’inclina per una política monetària lleugerament 
menys laxa.
3. Set vots de la Junta de Govern més el vot del president de la Reserva 
Federal de Nova York i quatre vots que es distribueixen, de manera rota-
tòria, entre els presidents de les 11 Reserves Federals regionals restants.

4. A les tres vacants que hi ha a l’actualitat, s’hi sumarà la de Yellen, que, 
malgrat tenir un mandat com a governadora fins al 2024, ja ha anunciat 
que també abandonarà la Junta de Govern.
5. Va incorporar al seu àmbit habitual de regulació i de supervisió, com-
près, principalment, pels bancs estatals membres del sistema de la Reser-
va Federal i pels hòldings bancaris, les entitats financeres considerades 
sistèmiques (siguin o no bancs), a més de donar-li autoritat per fixar re -
quisits de capital més estrictes i poder de decisió sobre els processos de 
resolució de les institucions financeres.
6. Per exemple, mitjançant l’obligació de tenir desenvolupat un testa-
ment vital que especifiqui com es resoldria una possible fallida.
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Financial Stability Oversight Council (FSOC), encarregat de 
designar quines institucions són sistèmiques (i, per tant, 
subjectes a una regulació més estricta) i d’identificar les 
fonts de risc per a l’estabilitat financera (per presentar 
recomanacions a l’agència reguladora rellevant). Final-
ment, la DFA també va introduir l’anomenada regla Volcker, 
que limita les inversions per compte propi dels bancs que 
capten dipòsits. En termes generals, Powell s’ha mostrat 
compromès amb el nucli d’aquestes reformes, en especial 
amb els requisits de més capital i liquiditat, i ha considerat 
que són clau per assolir un sistema financer més fort i 
estable i menys propens a crisis severes. No obstant això, 
Powell és favorable a simplificar una part de la regulació i, 
en especial, a reduir la càrrega que imposa a les institu-
cions financeres petites i mitjanes. A més a més, també 
s’ha mostrat obert a considerar ajustos en la regla Volcker 
perquè la seva aplicació es concentri en les institucions 
amb més volum d’inversions.

La voluntat simplificadora de Powell entronca amb algu-
nes, no totes, de les propostes realitzades des del Depar-
tament del Tresor dels EUA per relaxar la regulació finan-
cera. En concret, a partir d’un document publicat al juny 
del 2017,7 el Tresor proposa reajustar els estàndards de 
capital, de liquiditat i de palanquejament. Això passaria 
per augmentar la dimensió, en termes d’actius, a partir de 
la qual se sotmet una institució a les proves d’estrès, se li 
apliquen mesures prudencials més severes i se li exigeix 
tenir un testament vital. A més a més, el Tresor també pro-
posa reajustar els estàndards de capital i de liquiditat 
sobre les institucions considerades sistèmiques,8 així com 
que els bancs amb nivells de capital prou elevats quedin 
exclosos dels tests d’estrès i de determinats requisits pru-
dencials. Finalment, el Tresor defensa la redefinició del 
tipus d’operacions als quals s’aplica la regla Volcker i l’ex -
clusió del seu àmbit d’actuació dels bancs que no realitzin 
elevats volums de negociació.

Aquesta llista de propostes mostra que, en termes de 
regulació financera, l’agenda de l’Administració Trump va 
molt més allà dels nomenaments al capdavant de la Fed. 
De fet, la Càmera de Representants dels EUA ha començat 
a donar cos a una gran part de les propostes del Tresor 
amb l’aprovació, al juny, de la Financial Choice Act, tot i que 
perquè aquestes propostes substitueixin legislativament 
la DFA encara hauran de ser aprovades pel Senat. A més a 
més, pel que fa al disseny de la regulació per al conjunt del 
sector financer, cal tenir en compte que, als EUA, la Fed no 
és l’única agència reguladora. Per exemple, altres regula-

dors importants són l’Office of the Comptroller of the 
Currency (OCC), per a la majoria de bancs no regulats per 
la Fed; la Securities and Exchange Commission (SEC), per a 
mercats de valors i d’opcions i per a companyies d’inversió, 
com els hedge funds i els money market funds, i el Consu-
mer Financial Protection Bureau (CFPB), creat sota el parai-
gua de la DFA per potenciar la protecció dels consumidors 
dins el sector financer. 9 En aquest sentit, l’Administració 
Trump ja ha proposat nous presidents per a l’OCC (Joseph 
Otting) i per a la SEC (Jay Clayton), mentre que la Financial 
Choice Act esmentada més amunt persegueix reduir 
l’auto  nomia del CFPB.

En conclusió, abans de reemplaçar alguns aspectes de la 
DFA, l’agenda de desregulació financera de l’Administració 
Trump haurà de continuar avançant en els tràmits legisla-
tius. Però, en termes de política monetària, el nomena-
ment de Powell hauria de donar continuïtat a l’estratègia 
existent de normalització gradual. No obstant això, tam-
poc cal oblidar que la seva experiència al món de la políti-
ca econòmica és relativament curta, i, per aquest motiu, 
existeix incertesa al voltant de la seva veritable visió i de la 
seva reacció futura davant els reptes que es trobarà al cap-
davant de la Fed: entre d’altres, determinar la dimensió 
final del balanç i el nivell del tipus d’interès de referència a 
mitjà termini, a més de navegar la següent fase del cicle 
econòmic.

7. Vegeu Departament del Tresor dels EUA (2017), «A Financial System 
That Creates Economic Opportunities: Banks and Credit Unions».
8. En concret, el Tresor indica que els estàndards nord-americans sobre 
els sobrecàrrecs de capital per a les institucions sistèmiques, la ràtio de 
palanquejament i algunes ràtios dins les exigències sobre la capacitat 
d’absorció de pèrdues (TLAC, per les sigles en anglès) són marcadament 
més exigents que els fixats, internacionalment, pel Comitè de Basilea i pel 
Financial Stability Board.

9. Una altra agència clau és la Federal Deposit Insurance Corporation 
(FDIC), per a les institucions que capten dipòsits. Malgrat que, al juny, 
Trump va nomenar James Clinger com a nou president de la FDIC, un mes 
més tard, Clinger va rebutjar l’oferta i el nomenament d’un nou president 
va quedar en suspens.
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Tipus d’interès (%)

30-nov 31-oct 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 –1,6

Euríbor 12 mesos –0,19 –0,19 0 –10,8 –11,1

Deute públic a 1 any (Alemanya) –0,72 –0,75 3 8,1 7,4

Deute públic a 2 anys (Alemanya) –0,68 –0,75 7 8,6 5,2

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 0,37 0,36 1 16,2 0,1

Deute públic a 10 anys (Espanya) 1,45 1,46 –1 6,6 –16,5

Diferencial de deute públic a 10 anys (p. b.) 1 108 110 –2 –9,8 –16,8

EUA

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

Líbor 3 mesos 1,49 1,38 11 49,2 54,8

Líbor 12 mesos 1,95 1,85 10 26,4 30,7

Deute públic a 1 any 1,61 1,42 19 79,9 83,0

Deute públic a 2 anys 1,78 1,60 18 59,2 63,3

Deute públic a 10 anys 2,41 2,38 3 –3,4 –3,8

Spreads de deute corporatiu (p. b.)

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

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

Itraxx Corporatiu 48 50 –2 –23,9 –30,8

Itraxx Financer Sènior 47 50 –3 –46,0 –59,4

Itraxx Financer Subordinat 111 113 –2 –110,1 –133,5

Tipus de canvi

30-nov 31-oct Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2017 (%)

Variació interanual  
(%)

$/€ 1,190 1,165 2,2 13,2 11,7

¥/€ 133,960 132,340 1,2 8,9 10,1

£/€ 0,880 0,877 0,4 3,1 4,0

¥/$ 112,540 113,640 –1,0 –3,8 –1,4

Primeres matèries 

30-nov 31-oct Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2017 (%)

Variació interanual  
(%)

Índex CRB de primeres matèries 429,4 427,6 0,4 1,5 2,0

Brent ($/barril) 63,6 61,4 3,6 11,9 17,9

Or ($/unça) 1.274,9 1.271,1 0,3 10,6 8,8

Renda variable

30-nov 31-oct Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2017 (%)

Variació interanual  
(%)

S&P 500 (EUA) 2.647,6 2.575,3 2,8 18,3 20,8

Eurostoxx 50 (zona de l’euro) 3.569,9 3.674,0 –2,8 8,5 17,8

Ibex 35 (Espanya) 10.211,0 10.523,5 –3,0 9,2 17,8

Nikkei 225 (Japó) 22.725,0 22.011,6 3,2 19,4 22,8

MSCI emergents 1.120,8 1.119,1 0,2 30,0 30,6

Nasdaq (EUA) 6.874,0 6.727,7 2,2 27,7 30,9

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 econòmica 
continua avançant amb solidesa  
en el tram final del 2017

Els indicadors d’activitat global continuen mostrant avanços 
significatius a l’inici del 4T. Així, a l’octubre, l’índex de senti-
ment empresarial (PMI) compost mundial (que inclou tant els 
sectors manufacturers com els de serveis) va augmentar lleu-
gerament i es va situar en els 54,0 punts, una còmoda zona 
expansiva. A nivell sectorial, tant l’índex manufacturer com el 
de serveis van continuar apuntant a creixements notables de 
l’activitat. A nivell regional, van continuar destacant els ferms 
avanços de la zona de l’euro, malgrat la lleugera correcció en 
relació amb el setembre. Aquesta evolució avala l’escenari de 
CaixaBank Research, que preveu una acceleració moderada  
del creixement mundial, des del 3,2% del 2016 fins al 3,6% del 
2017 i el 3,8% del 2018.

En aquest context de millora, però, persisteixen els focus 
d’in  certesa. En particular, destaquen els de caràcter financer, 
així com la proliferació de riscos de caràcter geopolític, polític i 
comercial. La intensificació de la guerra freda al Pròxim Orient o 
les tensions persistents amb Corea del Nord són alguns dels 
geopolítics més destacats (vegeu «Riscos el 2018: (geo)política i 
comerç internacional», al Dossier d’aquest mateix Informe Men-
sual). Així mateix, a nivell comercial, continua preocupant el 
desenllaç en les negociacions del NAFTA. Malgrat que creiem 
que el procés servirà per establir un tractat que modernitzi les 
relacions econòmiques entre els EUA, Canadà i Mèxic, no es pot 
descartar una certa involució comercial. Ara com ara, en aquest 
aspecte, les dades més recents apunten a avanços destacables 
dels fluxos comercials de mercaderies. Situació que no ens ha 
de sorprendre, ja que, a curt termini, l’acceleració de l’activitat 
econòmica estimula la recuperació del comerç. A llarg termini, a 
més a més, el comerç internacional és una font rellevant de crei-
xement econòmic global, de manera que els brots de proteccio-
nisme són un risc a la baixa en aquestes bones perspectives.

ESTATS UNITS
l’economia dels EUA continua avançant amb pas ferm. Se -
gons la segona estimació del PIB que va realitzar el Bureau of 
Economic Analysis, l’economia nord-americana va créixer un 
destacable 0,8% intertrimestral en el 3T (el 2,3% interanual). 
Una dada que es va situar per damunt de les previsions més 
optimistes i que indica que l’impacte dels huracans Harvey i 
Irma ha estat inferior a l’esperat. Així, el creixement tancarà 
l’any lleugerament per damunt del que s’havia previst inicial-
ment (el 2,2% en el còmput anual del 2017). En aquesta mateixa 
línia, els primers indicadors d’activitat del 4T mostren que el 
ritme de creixement es manté ferm en el tram final de l’any. Al 
novembre, l’índex de confiança del consumidor del Conference 
Board es va enfilar fins als 129,5 punts, un nivell no vist en els 17 
últims anys. Per la seva banda, els índexs de sentiment empre-
sarial (ISM), tant de manufactures com de serveis, es van situar 
en una còmoda zona expansiva a l’octubre (58,7 i 60,1 punts, 
respectivament).

El mercat laboral torna a mostrar bons resultats a l’octubre. 
En particular, després de la dada negativa del setembre per 
l’efecte dels huracans, a l’octubre, es van crear 261.000 llocs de 
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treball. Per la seva banda, la taxa d’atur va baixar fins al 4,1%, i 
la taxa d’atur ampliada (la U6, que té en compte, entre d’altres, 
les persones desanimades i les que treballen a temps parcial 
però que voldrien fer-ho a temps complet) va recular fins al 
7,9% i va atènyer el nivell més baix assolit durant l’última etapa 
expansiva, al desembre del 2006. En canvi, els salaris van avan -
çar el 2,4% interanual, 5 dècimes per sota de l’avanç del se -
tembre, el menor creixement des del febrer del 2016. No hi ha 
dubte que, d’una economia tan propera a la plena ocupació, 
es  peraríem creixements salarials més robusts, coherents amb 
els assolits en el passat (superiors al 3%). No obstant això, és 
molt probable que elements de caràcter estructural, com la 
globalització, la demografia o la tecnologia, estiguin afectant a 
la baixa aquests creixements salarials.

les dades d’inflació donen suport a una nova pujada de ti  pus 
de la Fed al final d’enguany. En particular, la inflació dels EUA 
es va situar en el 2,0% a l’octubre, 2 dècimes per sota del regis-
tre del mes anterior. No obstant això, la inflació subjacent, 
menys subjecta als vaivens del preu de l’energia i dels aliments, 
es va situar en l’1,8%, 1 dècima per damunt del registre del se -
tembre, després de cinc mesos estancada. Sens dubte, la millo-
ra de la dada subjacent afavoreix una nova pujada per part de 
la Fed en la propera reunió del desembre, tal com ho preveu 
CaixaBank Research.

Continuen els passos cap a l’aprovació de la reforma impositi-
 va nord-americana. Amb un ampli suport dels republicans, la 
Càmera de Representants va aprovar la seva proposta de refor-
ma impositiva. No obstant això, el Senat, on els republicans 
tenen una majoria més feble, encara està elaborant la seva prò-
pia proposta. No obstant això, perquè la reforma impositiva si -
gui efectiva, tant la Càmera de Representants com el Senat han 
d’aprovar la mateixa versió del projecte de llei, quelcom que no 
esperem que s’ajorni més enllà del 1T 2018.

JAPó
El PiB del Japó va tornar a créixer en el 3T 2017 i encadena 
set trimestres de creixement positiu, situació que no es dona-
va des del 2001. En termes intertrimestrals, l’economia nipona 
va avançar un significatiu 0,3% (l’1,7% interanual), amb el su -
port de la demanda externa, davant el robust creixement de les 
exportacions i la reculada de les importacions. També va ser re -
llevant la contribució positiva del component d’existències. Els 
dos elements van compensar la caiguda del consum privat, que 
va recular de forma puntual en el 3T. Després de la publicació 
de la dada, la previsió de creixement per al còmput anual del 
2017 se situa en l’1,5% (1 dècima per damunt de la previsió 
anterior).

Els primers indicadors d’activitat evidencien que el ritme de 
creixement continuarà sent significatiu en l’últim trimestre 
de l’any. Així, les exportacions japoneses van continuar ano-
tant avanços importants a l’octubre, amb un creixement inte-
ranual del 14,0% (el 14,1% al setembre). A nivell regional, van 
destacar les exportacions cap a la Xina, mentre que les vendes 
als EUA es van alentir lleugerament després de mesos de forts 
avanços. En termes reals, les exportacions també van créixer de 
forma sòlida, la qual cosa indica que el sector exterior podria 
tenir una important contribució al creixement del PIB en el 4T, 
tal com ja va passar en el 3T. Per la seva banda, a l’octubre, els 
ín  dexs de sentiment, tant empresarials com del consumidor, es 
van situar en nivells molt elevats.
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EMERGENTS
les entrades de capitals cap a les economies emergents es 
mantenen. A l’octubre i al novembre, els emergents van conti-
nuar atraient inversió estrangera i van rebre entrades netes de 
capital per valor de 13.300 milions de dòlars de mitjana mensual 
(fluxos de cartera, segons les estimacions de l’IIF). El notable 
ritme d’activitat que mantenen els emergents en conjunt, que 
se situa al voltant del 5% per a l’agregat de les principals econo-
mies, dona suport a la solidesa d’aquests fluxos de capital.

A la Xina, els indicadors d’activitat continuen mostrant un to 
positiu malgrat la moderació de l’octubre. En concret, les ven-
des al detall van créixer el 10,0% interanual, un registre notable 
però 3 dècimes inferior al del mes anterior, a causa, en part, de 
factors estacionals. La producció industrial, al seu torn, va créi-
xer el 6,2% a l’octubre (el 6,6% al setembre). L’impacte de les 
noves mesures de regulació mediambiental sobre l’activitat 
industrial explica una bona part d’aquesta moderació. De la 
mateixa manera, les exportacions (en termes nominals i en 
dòlars) van créixer un considerable 5,4% interanual a l’octubre 
(en l’acumulat de 12 mesos), gràcies a l’acceleració de les ex -
por  tacions al Japó i a la UE. Així i tot, la xifra mensual (el 6,9%) 
es va situar lleugerament per sota de la del mes de setembre (el 
8,1%) a causa de l’alentiment de les exportacions d’acer i de 
car  bó de coc, indústries afectades per les esmentades mesures 
mediambientals. Més enllà d’aquest alentiment en el mes 
d’octubre, les bones dades d’activitat del conjunt del 2017 asse-
guren un creixement per al còmput anual del 6,8%, i del 6,5% 
per al 2018 (aquesta última xifra lleugerament per damunt de 
la previsió anterior).

El PiB del 3T 2017 de l’Índia confirma que l’economia es va 
recuperant de manera gradual dels dos shocks més recents 
(desmonetització i problemes en la implementació del nou 
impost sobre béns i serveis). En particular, el PIB va créixer el 
6,3% interanual en el 3T 2017, després de les dades més 
febles del primer i del segon trimestre (el 6,1% i el 5,7%, res-
pectivament).

Mèxic i Rússia, dues lectures molt diferents de la desaccele-
ració del PiB del 3T 2017. A Mèxic, un atípic 3T no altera la 
imatge d’una economia que resisteix els efectes de la norma-
lització monetària de la Fed, del procés de renegociació del 
NAFTA i de la incertesa generada per les properes eleccions 
presidencials. En canvi, a Rússia, la sensació de fons continua 
sent de fragilitat, entre altres motius perquè l’economia conti-
nua patint el manteniment de les sancions internacionals. Si 
entrem en el detall de l’evolució conjuntural, l’economia russa 
va créixer l’1,8% interanual, després d’un atípicament elevat 
2,5% interanual en el 2T 2017. Malgrat que no es disposa del 
detall per components, els indicadors suggereixen que ha 
estat l’evolució del sector industrial (i, en particular, de 
l’extracció de petroli) la prin  cipal responsable de l’alentiment. 
Per la seva banda, el PIB de Mèxic va caure el 0,3% intertrimes-
tral en el 3T (el +1,5% in  teranual), després de créixer el 0,3% 
(l’1,9% interanual) en el 2T. El detall per components va revelar 
que el principal responsable de la pèrdua de ritme va ser el 
sector secundari (principalment, la mineria, que inclou 
l’extracció petroliera), especialment afectat pels efectes de 
l’huracà Harvey i, en menor grau, per l’impacte dels dos terra-
trèmols del setembre. No obstant això, es preveu que els tre-
balls de reconstrucció permetin una recuperació del creixe-
ment ja en el 4T.
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FOCUS • El nou cicle polític i econòmic xinès: l’hora  
de la veritat per al gegant asiàtic?

A l’octubre es va celebrar a Pequín el 19è Congrés del Par-
tit Comunista de la Xina (PCX), esdeveniment que té lloc 
cada cinc anys. La cita era molt esperada per tots els ana-
listes, ja que el PCX és el nucli del poder polític a la Xina i 
exerceix una influència molt notable sobre la resta d’ins  ti-
 tucions polítiques i econòmiques.1

Per començar, cal destacar que el secretari general del 
PCX i president xinès, Xi Jinping, ha sortit reforçat del Con-
grés i afrontarà el segon mandat amb menys limitacions 
per poder implementar la seva agenda. Els números par-
len per si mateixos: el nou Politburó, l’organisme de presa 
de decisions dels màxims dirigents del PCX, format per 25 
membres, té 15 aliats molt propers a Xi Jinping, xifra que 
es limitava a sis en el Politburó sortint. En paral·lel, els 
membres afins a altres corrents, com els dels expresidents 
Hu Jintao i Jiang Zemin, han perdut molt de pes en el nou 
Politburó.

La consolidació del poder de Xi s’ha vist reflectida en dos 
fets simbòlics però d’una rellevància indubtable. El primer 
és que s’ha reformat la Constitució del PCX perquè reco-
negui la importància del pensament polític de Xi, una 
deferència que només es va tenir amb Mao Zedong.2 El 
segon és que els dos militars que són membres del Polit-
buró són persones molt afins a Xi.

No obstant això, no s’han esvaït els dubtes sobre qui serà 
el líder xinès a partir del 2022, quan Xi finalitzi el seu segon 
(i, teòricament, últim) mandat. Així, per primera vegada 
des del començament dels anys noranta, no s’ha ungit, al 
Comitè Permanent del Politburó, un grup de set membres 
del Politburó encapçalat pel secretari general i que repre-
senta el màxim escalafó de la jerarquia xinesa, cap succes-
sor del líder al principi del seu segon mandat. Alguns ana-
listes ho han interpretat com un aplanament del camí 
perquè Xi pugui continuar sent el màxim mandatari xinès 
més enllà del 2022, malgrat que, ara com ara, això conti-
nua sent una incògnita. La veritat és que, en teoria, el 
secretari general del PCX podria romandre més de dos 
mandats en aquest càrrec si no es respectessin els límits 
d’edat,3 convenció seguida en els 20 últims anys que esta-
bleix que les persones de 68 anys o més no poden ser tria-
des per formar part del Comitè Permanent.4 De fet, amb 
els límits d’edat actuals, només tres membres del Politbu-
ró, cap dels quals forma part del Comitè Permanent, po -

drien succeir Xi el 2022 i governar fins al 2032: Chen Min’er, 
molt afí a Xi Jinping; Ding Xuexiang, també proper a 
l’actual líder, i Hu Chunhua, provinent del sector més pro-
cliu a Hu Jintao.

En matèria econòmica, l’elecció de l’assessor econòmic i 
estret col·laborador de Xi, Liu He, com a nou membre del 
Politburó sembla indicar que la política econòmica no pa -
tirà grans alteracions, si més no a curt termini. Així, s’espera 
que el canvi de model productiu continuï de forma gra-
dual. El gran interrogant és si el president xinès, amb un 
marge de maniobra més gran, decidirà avançar de forma 
més decidida pel camí de les reformes per reduir l’elevat 
endeutament del país.

Sigui com sigui, Xi Jinping va donar algunes pistes en el 
dis  curs inaugural del Congrés sobre com afrontarà el se -
gon mandat. En particular, el líder xinès va emfatitzar la 
necessitat que el creixement econòmic sigui sostenible, va 
anunciar que les reformes de les empreses públiques per 
millorar-ne l’eficiència prosseguiran i va assegurar que 
continuaran treballant per mantenir l’estabilitat financera. 
Tot plegat, senyals inequívocs que es continuaran adop-
tant mesures perquè el procés de canvi del model produc-
tiu sigui el més suau possible.

Així i tot, és important matisar que les autoritats xineses 
continuen sent ambicioses en els objectius de creixement 
que s’imposen. En aquest sentit, Xi va deixar entreveure 
que manté l’objectiu, fixat al Congrés del 2012, de duplicar 
la renda per capita xinesa entre el 2010 i el 2020. El repte 
no és menor: per assolir l’objectiu, la Xina hauria de créixer 
anualment, segons les nostres estimacions, al voltant d’un 
notable 6,5% de mitjana entre el 2018 i el 2020.

1. Vegeu el Focus «Joc de trons a la Xina: claus i complexitats del sistema 
polític», a l’IM10/2017.
2. També es va reconèixer la importància del pensament de Deng Xiaoping, 
però a títol pòstum.
3. En canvi, la Constitució xinesa estableix que el president del país no pot 
optar a un tercer mandat.
4. Xi tindrà 69 anys el 2022, quan se celebri el proper Congrés del PCX.
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Davant la forta crisi econòmica, nombroses empreses es -
pa  nyoles van necessitar obrir-se a l’exterior. Així, per 
exemple, el nombre d’empreses que exporten de manera 
regular ha augmentat de 39.000 el 2009 a 50.000 el 2016. 
Per a una empresa, però, no és una tasca fàcil decidir quin 
país és el més adequat per ampliar el mercat. Les perspec-
tives econòmiques del país, l’estabilitat jurídica, el grau de 
competència o la facilitat per trobar-hi proveïdors són al -
guns dels molts elements que cal tenir en compte.

Per facilitar aquesta tasca, CaixaBank Research ha desen-
volupat l’Índex CaixaBank per a la Internacionalització 
Empresarial (ICIE). Aquesta eina analitza els principals as -
pectes que determinen la decisió de les empreses espa -
nyoles d’internacionalitzar-se en un país concret. En parti-
cular, l’anàlisi es du a terme per a un total de 67 països, 
tant avançats com emergents, i permet elaborar una clas-
sificació que en reflecteix l’atractiu per a les empreses es -
pa  nyoles al llarg del temps.

L’ICIE està compost per cinc pilars que aglutinen els dife-
rents aspectes clau del procés d’internacionalització i que 
permeten valorar els punts forts i els punts febles de cada 
país des de la perspectiva de les empreses espanyoles. En 
concret, aquests pilars són: el grau d’accessibilitat al mer-
cat de cada país, la facilitat d’operar a cada mercat, l’a  trac-
 tiu comercial, l’entorn financer i l’estabilitat macroeconò-
mica i institucional.

Addicionalment, cada pilar es divideix en diversos subpi-
lars. Per exemple, el pilar de l’atractiu comercial, que ana-
litza els elements que contribueixen a determinar l’èxit de 
la venda de productes espanyols al país en qüestió, conté 
dos subpilars: un que mesura la dimensió del mercat de 
destinació i el poder adquisitiu de les llars i un altre que 
avalua l’èxit dels productes produïts per les empreses es -
panyoles en aquest mateix país.

Al seu torn, cada subpilar és el resultat de sintetitzar la 
informació d’una sèrie de variables. Així, el subpilar de 
condicions laborals, que forma part del pilar de la facilitat 
d’operar, reflecteix aspectes del mercat laboral del país en 
qüestió, com la productivitat laboral, el nivell educatiu 
dels treballadors o el salari mínim.1

Una empresa que desitja internacionalitzar-se, a més de 
tenir en compte un ampli ventall d’indicadors, també ha de 
valorar de forma adequada la importància relativa de cada 
indicador. Així, per ser el més fidels possible a les decisions 
que prenen les empreses espanyoles que s’han internacio-

nalitzat, els diferents pilars s’han agrupat de manera que 
l’índex final és el que millor explica el comportament de 
l’empresa exportadora espanyola representativa.2

Després d’analitzar els indicadors rellevants per al procés 
d’internacionalització d’una empresa i d’estudiar el com-
portament de les empreses exportadores espanyoles, 
s’obté l’ICIE 2017. Els països de l’Europa Occidental són els 
que, globalment, presenten les condicions més favora-
bles, beneficiats pel bon moment que travessa l’economia 
europea. A totes les regions, però, hi ha països que poden 
ser molt atractius per a les empreses espanyoles.

Quin és el següent mercat al qual hauria de dirigir la seva 
empresa? A www.caixabankresearch.com trobarà els 
resultats de l’ICIE 2017 detallats per països i per regions, 
així com una eina perquè creï el seu propi ICIE en funció de 
la rellevància que tingui per a la seva companyia cadascun 
dels cinc pilars. La internacionalització és costosa, però 
molt rendible si es du a terme una estratègia adequada. 
CaixaBank l’ajuda a aconseguir-ho.

FOCUS • Com decidir on internacionalitzar la seva empresa: ICIE 2017
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Font: CaixaBank Research (ICIE 2017). 

1. Les diferents variables dels subpilars es normalitzen perquè si  guin com-
parables entre països. Vegeu «Nota Metodològica de l’Ín  dex CaixaBank 
per a la Internacionalització Empresarial» (ICIE 2017), Document de Treball 
CaixaBank Research 10/17.
2. A cada pilar se li assigna el pes que maximitza la capacitat explica  tiva de 
la distribució geogràfica de les exportacions de les empreses espanyoles.

Pilars i subpilars de l’ICIE 2017
Pilars (pes en %) Subpilars

1. Accessibilitat
 (17%)

1.1  Distància, comunicacions i acords 
amb Espanya

1.2 Infraestructures

2. Facilitat d’operar
(21%)

2.1 Facilitat desenvolupament negoci
2.2 Condicions laborals
2.3 Relacions inversió amb Espanya

3. Atractiu comercial
(38%)

3.1 Poder adquisitiu
3.2 Gustos semblants a Espanya

4. Entorn financer
(18%)

4.1 Crèdit
4.2 Desenvolupament financer

5. Estabilitat
(6%)

5.1 Institucional
5.2 Macroeconòmica

Font: CaixaBank Research (ICIE 2017).
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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 4T 2016 1T 2017 2T 2017 3T 2017 10/17

Activitat

PIB real 1,1 1,0 1,7 1,4 1,5 1,6 –

Confiança del consumidor (valor) 41,3 41,7 42,2 43,4 43,4 43,7 44,5

Producció industrial –1,2 –0,2 2,8 3,9 5,8 4,6 4,1

Índex activitat empresarial (Tankan) (valor) 12,8 7,0 10,0 12,0 17,0 22,0 –

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

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

Preus

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

Preus de consum subjacent 1,4 0,6 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 4T 2016 1T 2017 2T 2017 3T 2017 10/17 11/17

Activitat

PIB real 2,9 1,5 1,8 2,0 2,2 2,3 – ...

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

Confiança del consumidor (valor) 98,0 99,8 107,8 117,5 118,1 120,3 126,2 129,5

Producció industrial –0,7 –1,2 –0,1 0,6 2,1 1,9 2,9 ...

Índex activitat manufacturera (ISM) (valor) 51,4 51,5 53,3 57,0 55,8 58,6 58,7 ...

Habitatges iniciats (milers) 1.107 1.177 1.248 1.238 1.167 1.164 1.290 ...

Case-Shiller preu habitatge 2a mà (valor) 179 189 192 197 199 200 ... ...

Taxa d’atur (% pobl. activa) 5,3 4,9 4,7 4,7 4,4 4,3 4,1 ...

Taxa d’ocupació (% pobl. > 16 anys) 59,4 59,7 59,7 60,0 60,1 60,2 60,2 ...

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

Preus

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

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

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

 
XINA

2015 2016 4T 2016 1T 2017 2T 2017 3T 2017 10/17

Activitat

PIB real 6,9 6,7 6,8 6,9 6,9 6,8 –

Vendes al detall 10,7 10,4 10,6 10,0 10,8 10,3 10,0

Producció industrial 6,1 6,0 6,1 6,8 6,9 6,3 6,2

PMI manufactures (oficial) (valor) 49,9 50,3 51,4 51,6 51,4 51,8 51,6

Sector exterior

Balança comercial 1 (valor) 608 512 512 466 458 435 425

Exportacions –2,3 –8,4 –5,3 7,8 9,0 6,9 6,9

Importacions –14,2 –5,7 2,1 23,9 14,3 14,7 17,4

Preus

Preus de consum 1,4 2,0 2,2 1,4 1,4 1,6 1,9

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 6,8 6,9 6,9 6,7 6,6

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 • El creixement de  
la zona de l’euro sorprèn a l’alça

les perspectives econòmiques de la zona de l’euro continuen 
millorant. Després d’una primera meitat de l’any poblada de 
bones dades econòmiques, les dades disponibles per a la sego-
na meitat continuen sorprenent a l’alça i suggereixen la conti-
nuïtat de la millora de les perspectives econòmiques de l’àrea. 
Així, més enllà de la sorpresa positiva de les dades del PIB del 3T, 
es confirma el clima d’elevada confiança, el creixement de l’o  cu-
 pa  ció es manté ferm i el consum privat es continua be  neficiant 
d’unes condicions financeres favorables. Així mateix, la major 
sincronització econòmica entre els països membres de l’àrea 
afegeix impuls al ritme de creixement. La inflació és l’única ano-
tació negativa de la conjuntura actual, ja que es man  té per sota 
de l’objectiu del BCE, a causa, en part, de l’elevat grau de folgan-
 ça que subsisteix al mercat de treball i que limita les pressions a 
l’alça sobre els salaris. Així i tot, CaixaBank Research ha revisat 
les previsions de creixement de la zona de l’euro a l’alça en 0,1 i 
en 0,2 p. p. fins al 2,3% i el 2,2% per al 2017 i el 2018, respectiva-
ment. L’actualització de les previsions de la Comissió Europea es 
mou, també, en aquest sentit. Així i tot, com és natural, hi ha 
factors de risc que podrien fer descarrilar la bona evolució de 
l’economia. En l’àmbit extern, destaquen els riscos de naturalesa 
geopolítica, com les tensions derivades del conflicte nord-coreà. 
En l’àmbit financer, els riscos es poden materialitzar tant per la 
via d’una acceleració del procés de normalització de les políti-
ques monetàries per part de la Fed i del BCE com pel risc que 
comporta l’elevat creixement del deute a diversos països emer-
gents, entre els quals destaca la Xina. També cal esmentar el risc 
que comporta un creixement per damunt de l’esperat del preu 
del petroli. En l’àmbit intern, el fracàs de les negociacions per 
formar una coalició de govern a Alemanya entre els conserva-
dors, els liberals i els verds (coalició Jamaica) incrementa les pro-
babilitats de repetir les eleccions, tot i que no es descarta una 
repetició de la Gran Coalició amb els socialdemòcrates. Les da  -
des disponibles fins ara suggereixen que l’impacte a curt termi-
ni sobre l’economia d’aquest episodi d’incertesa serà limitat, tot 
i que el desenllaç final pot tenir conseqüències sobre l’impuls 
re  formador de la zona de l’euro. En aquest sentit, la repetició de 
la Gran Coalició és l’escenari més favorable en termes de mante-
nir l’agenda reformista. Un altre factor clau de risc és el brexit. 
Les negociacions continuen estancades al voltant de la qüestió 
financera, tot i que s’espera que, en pocs dies, el govern conser-
vador augmenti l’oferta per assegurar el compromís de la UE en 
el proper Consell d’Estats del 14 i 15 de desembre de progressar 
cap a la segona fase de les negociacions. Si es confirma aquest 
escenari, això disminuiria la probabilitat d’una sortida desorde-
nada del Regne Unit de la UE.

El creixement de les economies més grans de la zona de l’euro 
sorprèn a l’alça. La zona de l’euro va mantenir un sòlid ritme de 
creixement en el 3T, amb un avanç del 2,5% interanual (el 0,6% 
intertrimestral). Així mateix, destaquen les bones dades de crei-
xement d’Alemanya (el 2,8% interanual), de França (el 2,2%) i 
d’Itàlia (l’1,8%). De fet, Alemanya sorprèn per la bona dada de 
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 Expansió 

 Contracció 

Zona de l’euro: previsions de PIB  
de la Comissió Europea
Variació anual (%)

Previsió PIB
Variació en relació  

amb la previsió  
del maig del 2017

2016 2017 2018 2017 2018

Zona de l’euro 1,8 2,2 2,1 0,5 0,3

Alemanya 1,9 2,2 2,1 0,6 0,2

França 1,1 1,6 1,7 0,2 = 0,0

Itàlia 1,1 1,5 1,3 0,6 0,2

Espanya 3,3 3,1 2,5 0,3 0,1

Portugal 1,5 2,6 2,1 0,8 0,5

Regne Unit 1,8 1,5 1,3  0,3 = 0,0

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de la Comissió Europea (European Economic Forecast, 
primavera del 2017).
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creixement del 3T (el 0,8% intertrimestral) i per la revisió a l’alça 
de la dada del 1T (del 0,7% al 0,9%). Espanya i Portugal també 
van presentar dades positives, amb creixements del 3,1% i del 
2,5%, respectivament, coherents amb el que s’esperava. Fora de 
la zona de l’euro, destaca el bon funcionament de Polònia, que 
creix el 5% interanual, mentre que el Regne Unit, on l’economia 
comença a patir els efectes de la incertesa i de la depreciació de 
la lliura causades pel brexit, avança un tímid 1,5%.

Els indicadors d’activitat suggereixen que la zona de l’euro 
continuarà creixent amb vigor en el 4T. En conjunt, el quadre 
d’indicadors continua mostrant dades positives i coherents 
amb la bona tendència mostrada en els trimestres anteriors. 
Així, l’índex de sentiment empresarial compost (PMI) va repun-
tar amb força al novembre i va assolir els 57,5 punts, una pujada 
d’1,5 punts en relació amb el mes anterior i un nivell significati-
vament superior a la mitjana de 56,1 punts de la primera meitat 
de l’any. Així mateix, l’índex de sentiment econòmic (ESI) va 
pujar 0,5 punts al novembre en relació amb el mes anterior, fins 
als 114,6 punts, un màxim que no s’assolia des de l’any 2000. 
Fi  nalment, l’índex de producció industrial del setembre va créi-
xer el 3,2% interanual, una taxa molt superior a la mitjana de 
l’1,4% de la primera meitat de l’any.

El consum de les llars es manté com a principal propulsor de 
l’economia. Això s’explica per la millora de la confiança, per un 
entorn creditici favorable i per les bones perspectives del mer-
cat laboral. Després d’una contribució de 0,5 p. p. al creixement 
del PIB en el 2T (creixement del 0,7% intertrimestral), CaixaBank 
Research preveu que el consum privat contribuirà en 0,6 p. p. al 
creixement del PIB en el 3T i en el 4T. Les bones dades presen-
tades pels indicadors de consum corroboren aquest escenari. 
Així, l’índex de confiança del consumidor va assolir els 0,1 punts 
al novembre, un màxim sobre les dades dels 15 últims anys. De 
la mateixa manera, les vendes al detall van repuntar amb força 
al setembre i van créixer el 3,6% interanual, significativament 
per damunt del 2,5% registrat, de mitjana, durant la primera 
meitat de l’any.

la taxa d’atur manté la tendència a la baixa. El bon compor-
tament del mercat laboral continua donant suport a la millora 
de la confiança de les llars. Així, la taxa d’atur va caure 1 dècima 
al setembre, fins al 8,9%, percentatge que representa un des-
cens d’1 p. p. en relació amb el nivell del setembre de l’any an -
te  rior. No obstant això, el recorregut perquè el mercat laboral 
continuï millorant continua sent ampli. Una mostra d’això és 
que la taxa d’atur es manté significativament per damunt del 
mínim del 7,3% assolit abans de la crisi financera.

la inflació manté un creixement moderat al novembre. Així, 
la inflació va recuperar la lleugera reculada del mes anterior i es 
va situar en l’1,5%. L’avanç de la inflació va ser degut totalment 
a la major contribució del component energètic, la qual cosa 
explica també que la inflació subjacent registrés el mateix nivell 
que a l’octubre (l’1,1% interanual). De cara als propers trimes-
tres, preveiem que la inflació subjacent continuarà pujant, grà-
cies a la recuperació de l’activitat, que compensarà amb escreix 
la pressió a la baixa que exercirà l’apreciació recent de l’euro. En 
qualsevol cas, tot fa pensar que la inflació continuarà escalant 
posicions de forma molt gradual, de manera que, el 2018, es 
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mantindrà per sota de l’objectiu del BCE (per sota, però a la 
vora, del 2%).

PORTUGAL

l’economia portuguesa avança amb fermesa. Després d’una 
breu ensopegada en el 2T, en què el creixement del PIB va cau-
re fins al 0,3% intertrimestral, en línia amb el que esperava 
CaixaBank Research, l’economia va repuntar en el 3T i va créixer 
el 0,5% intertrimestral (el 2,5% interanual). El detall per compo-
nents ens informa que la demanda interna, esperonada per l’e -
vo  lució del consum privat i de la inversió, es manté com el prin-
cipal motor de creixement. Els indicadors d’activitat disponibles 
fins avui suggereixen que l’economia mantindrà un bon to en el 
proper trimestre. Així, l’indicador coincident d’activitat del Banc 
de Portugal, un índex sintètic construït a partir d’indicadors 
d’alta freqüència de l’economia lusitana, va créixer el 2,7% inter-
 anual a l’octubre, una mica per sota del mes anterior, però per 
damunt de la mitjana del 2,4% registrada durant la primera 
mei  tat de l’any. Així mateix, l’índex de sentiment econòmic (ESI) 
va pujar 0,2 punts i va assolir els 115,8 punts, un nivell molt su -
perior a la mitjana de la primera meitat de l’any (111,5 punts). 
Les dades de vendes al detall confirmen també la bona tendèn-
cia de l’economia, amb un creixement del 3,9% interanual al 
setembre, 0,7 p. p. més que el mes anterior. L’única nota negati-
va prové de les dades de producció industrial, la taxa de creixe-
ment de la qual, que, en els quatre últims mesos, s’havia situat 
per damunt del 4% interanual, ha caigut a l’octubre fins a l’1,2%. 
Així i tot, el quadre d’indicadors es manté en positiu. Una mos-
tra d’això és la revisió a l’alça que la Comissió Europea ha intro-
duït en les previsions de creixement de Portugal, que se situen 
en el 2,6% per al 2017 i en el 2,1% per al 2018.

l’ocupació continua donant suport al creixement econòmic. 
Així, la taxa d’atur va caure al setembre fins al 8,6%, el nivell 
més baix des de l’inici de la recessió. En el 3T, l’ocupació va créi-
xer el 3,2% interanual, la qual cosa equival a un augment de 
147.000 treballadors. Amb aquesta dada, ja van tres trimestres 
consecutius en què l’ocupació creix per damunt del 3% en ter-
mes interanuals. Un element destacat és que la millora de les 
perspectives laborals és generalitzada entre els diferents seg-
ments de població i entre sectors. Per exemple, en una compa-
rativa amb els valors del mateix període de l’any anterior, la 
taxa d’atur dels joves entre 15 i 24 anys ha caigut en 1,9 p. p., 
fins al 24,2%, una taxa molt inferior al màxim del 42,5% assolit 
en el 1T 2013. Així mateix, la taxa d’atur de llarga durada també 
ha caigut de forma notable: 1,8 p. p. en relació amb el mateix 
període de l’any anterior, fins a situar-se en el 4,9%. A nivell sec-
torial, destaca l’evolució positiva del sector serveis i, en espe-
cial, del turisme, que assegura un bon ritme de creació de llocs 
de treball en els propers trimestres.

la inflació manté la trajectòria a l’alça. A l’octubre, la inflació 
general va pujar per tercer mes consecutiu 0,3 p. p. en relació 
amb el mes anterior i va assolir l’1,9%. Per components, desta-
quen les contribucions del sector turístic, com els restaurants i 
els hotels, i dels transports. Es preveu que aquest efecte sigui 
temporal i que, en els propers mesos, la inflació s’alenteixi i 
oscil·li al voltant de l’1,6%.
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El 1958 l’economista William Phillips va publicar l’article 
que va establir l’anomenada corba de Phillips, la represen-
tació gràfica de la relació inversa que fins llavors presenta-
ven la taxa d’atur i la inflació. No obstant això, en els anys 
posteriors a la crisi financera, tot i que la taxa d’atur de la 
zona de l’euro ha caigut de forma pronunciada, això no ha 
anat acompanyat d’un repunt significatiu de la inflació: 
sembla que la corba s’ha aplanat (vegeu el primer gràfic). 
En aquest Focus veurem que un dels factors clau per enten-
dre l’aplanament de la corba és que el grau de saturació del 
mercat laboral és menor del que suggereix la taxa d’atur.

Aquest grau de saturació es pot mesurar segons els marges 
intensiu i extensiu. Una empresa que necessiti incrementar 
la capacitat pot contractar un nou treballador –ac  tua  ció 
sobre el marge extensiu– o estalviar-se el costós procés de 
cercar un nou treballador i oferir més hores als membres 
existents de la plantilla –actuació sobre el marge intensiu. 
En aquest sentit, la taxa d’atur és una mesura que només fa 
referència al marge extensiu. Perquè puguem mesurar el 
grau de saturació del mercat laboral tenint en compte els 
dos marges, es pot modificar la taxa d’atur per crear un nou 
indicador, la taxa de subocupació, que es defineix com la 
suma del nombre d’aturats i de treballadors a temps par-
cial que desitjarien treballar més hores sobre la població 
activa. Tal com podem observar al segon gràfic, la bretxa 
entre la taxa de subocupació i la d’atur ha augmentat de 
forma significativa en els úl  tims anys a la zona de l’euro.

El nou indicador ens permet construir una nova corba de 
Phillips. Al tercer gràfic veiem que l’ús de la taxa de sub-
ocupació comporta un desplaçament lateral cap a la dreta 
de la corba. A més a més, el desplaçament és major per a 
les dades a partir del 2008. De la mateixa manera, es pot 
observar que, tot i que el grau de saturació del mercat la -
bo  ral ha augmentat des del 2014, es manté encara per 
sota dels nivells anteriors a la crisi financera. Així, segons la 
nova mètrica, sembla que encara és aviat per concloure 
que la corba s’hagi aplanat.

Finalment, la taxa de participació és un altre factor clau en 
l’anàlisi del grau de saturació del mercat de treball. La dis-
tinció entre actius i inactius sol ser més borrosa del que 
reflecteix el tracte oficial dels inactius de cara al còmput 
de la desocupació –obviats per complet. Els inactius, de  
la mateixa manera que els aturats, exerceixen pressió a la 
baixa sobre el creixement dels salaris i, per tant, sobre  
la inflació.1 Això és degut al fet que molts d’aquests treba-
lladors poden estar disposats a tornar a entrar al mercat 
de treball. Sembla que aquest ha estat el cas per a la zona de 
l’euro. Tot i que la taxa de participació de les persones en 
edat de treballar ja mostrava una tendència a l’alça en els 
anys anteriors a la crisi, explicada, en part, per motius estruc-
turals, com el retard de l’edat de jubilació i l’increment de la 
participació femenina, les bones perspectives laborals dels 
últims anys han contribuït a mantenir aquesta tendència.2

FOCUS • Més enllà de la taxa d’atur

1. Blanchflower, D. G. i Posen, A. S. (2014), «Wages and Labor Market Slack:
Making the Dual Mandate Operational», PIIE Working Paper.
2. La taxa de participació per a la zona de l’euro ha augmentat en 2 p. p. 
entre el 2007 i el 2T 2017, la qual cosa equival al voltant de 4,3 milions de 
persones.
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D’ençà que Portugal va sortir de la crisi el 2014, el seu sec-
tor immobiliari ha experimentat una recuperació notable. 
Així ho reflecteix l’evolució del preu de l’habitatge, que, 
després d’acumular una caiguda del 16,3% en termes no -
mi  nals entre els anys 2007 i 2013 (el 22,0% en termes reals), 
ha crescut el 5,3% anual de mitjana des del co  men  ça  ment 
del 2014 i s’ha situat en nivells previs a la crisi.1 El major di -
namisme del mercat immobiliari s’observa, també, en 
l’evo  lu  ció de les compravendes d’habitatge a nivell na  cio -
nal, les quals han crescut a ritme de dos dígits des de l’inici 
del 2015 (vegeu el primer gràfic).

La reactivació del mercat immobiliari portuguès és, en 
part, fruit d’un entorn econòmic més favorable. La millora 
de les perspectives econòmiques i la bona evolució del 
mer  cat laboral2 s’han traduït en un augment de la renda 
disponible de les llars i en una major confiança dels consu-
midors. Això, juntament amb la millora de les condicions 
financeres propiciada per la política monetària del BCE, 
contribueix a la recuperació de la demanda d’habitatge. 
Així ho evidencien les dades de noves operacions de crè-
dit hipotecari, amb creixements superiors al 30,0% anual 
des del 2015. Així mateix, la demanda d’habitatge per part 
de no residents també incideix de manera molt positiva 
en la recuperació del sector. La fortalesa de la demanda 
es  trangera s’explica, en part, per l’entrada en vigor, el 2009, 
d’un tractament fiscal més favorable per a residents euro-
peus «no habituals» i per la introducció, el 2012, de la Gol-
den Visa,3 orientada a atreure professionals i inversors 
extracomunitaris. D’altra banda, la recuperació del sector 
immobiliari és també el resultat del bon funcionament del 
sector turístic portuguès, que ha empès molts inversors a 
adquirir immobles per satisfer la demanda creixent d’allot-
 ja  ment turístic. En aquest sentit, s’observen clares diferèn-
cies en els preus de l’habitatge entre les zones considera-
des premium, com els centres històrics de les ciutats o els 
principals punts turístics, i la resta.

Tot i que el manteniment d’aquesta tendència alcista del 
mercat pot ser un focus de preocupació, els principals in -
dicadors d’accessibilitat a l’habitatge no alerten d’un so -
breescalfament del sector en termes agregats. En concret, 
la proporció de llars que destinen més del 40% de la renda 
disponible a cobrir els costos de l’habitatge4 –un indicador 
comú d’accessibilitat– es va situar, al final del 2016, en el 
7,5%, un nivell molt inferior a la mitjana de la zona de l’euro 

(l’11,0%). Per la seva banda, la ràtio entre el preu de tran-
sacció de l’habitatge i la renda bruta disponible d’una llar 
mitjana se situa al voltant del 7,5 (vegeu el segon gràfic), un 
registre similar a la mitjana dels vuit últims anys (del 7,0).

Un altre indicador de referència per avaluar la situació de 
la demanda d’habitatge de les llars és el nivell d’en  deu  ta -
ment. Malgrat el vigor que mostra la concessió de crèdit 
hipotecari, l’endeutament se situa en el 71,9% del PIB i es 
con tinua reduint des del màxim assolit el 2013, malgrat 
que encara es manté per damunt de la mitjana de la zona 
de l’euro (el 58,4%).5 Així mateix, és important destacar 
que, tot i que la major part dels crèdits hipotecaris s’han 
concedit a tipus variable,6 l’impacte d’una pujada de tipus 
sobre l’esforç financer de les famílies hauria de ser contin-
gut, ja que s’espera que el BCE normalitzi la política mone-
tària de manera molt gradual.

FOCUS • El despertar del mercat immobiliari portuguès

1. Preu de transacció, en termes nominals. En termes reals, els preus han 
avançat, de mitjana, el 4,4% anual des del 2014 i se situen encara a la vora 
del 9,0% per sota del nivell del 2007.
2. La recuperació de l’economia ha guanyat fermesa, en especial des de 
mitjan 2016, amb creixements del 2,5% interanual de mitjana. Per la seva 
banda, la taxa d’atur s’ha reduït del 17,5% del 2013 al 8,5% del 3T 2017.
3. Aquest tipus de visat atorga un permís de residència, entre d’altres, als 
ciutadans provinents de fora de la UE que inverteixin 500.000 euros o més 
en una propietat a Portugal. Des de la seva implementació, s’han atorgat 
5.412 Golden Visa i s’han invertit més de 3.000 milions d’euros en propietats 
immobiliàries (aproximadament, el 14,0% del total d’inversió estrangera 
durant el període), segons dades del SEF Portugal i del Banc de Portugal.
4. Cost d’un préstec hipotecari (principal i interessos) o cost del lloguer.

5. Dades d’Eurostat per al 1T 2017.
6. Les hipoteques a tipus variable representaven el 83,4% del total el 
2016.
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PRINCIPALS INDICADORS

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

2015 2016 4T 2016 1T 2017 2T 2017 3T 2017 09/17 10/17 11/17

Vendes al detall (variació interanual) 2,7 1,5 2,4 2,1 3,0 2,8 3,7 ... ...

Producció industrial (variació interanual) 2,1 1,5 2,3 1,3 2,7 3,6 3,3 ... ...

Confiança del consumidor –6,1 –7,7 –6,5 –5,5 –2,7 –1,5 –1,2 –1,1 0,1

Sentiment econòmic 104,2 104,8 106,9 108,0 110,0 112,1 113,1 114,1 114,6

PMI manufactures 52,2 52,5 54,0 55,6 57,0 57,4 58,1 58,5 60,0

PMI serveis 54,0 53,1 53,4 55,1 56,0 55,3 55,8 55,0 56,2

Mercat de treball

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

Taxa d’atur: zona de l’euro (% pobl. activa) 10,9 10,0 9,7 9,5 9,2 9,0 8,9 8,8 ...

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

França (% pobl. activa) 10,4 10,0 10,0 9,6 9,5 9,7 9,7 9,4 ...

Itàlia (% pobl. activa) 11,9 11,7 11,8 11,6 11,2 11,2 11,1 11,1 ...

Espanya (% pobl. activa) 22,1 19,6 18,7 18,2 17,3 16,8 16,7 16,7 ...

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 4T 2016 1T 2017 2T 2017 3T 2017 10/17

Saldo corrent: zona de l’euro 3,4 3,6 3,6 3,5 3,2 3,4 ...

Alemanya 8,5 8,3 8,3 8,3 7,7 7,8 ...

França –0,4 –0,9 –0,9 –1,1 –1,2 –1,0 ...

Itàlia 1,5 2,7 2,7 2,9 2,8 2,8 ...

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

Tipus de canvi efectiu nominal 1 (valor) 91,7 94,3 94,5 93,7 95,2 98,5 98,6

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 4T 2016 1T 2017 2T 2017 3T 2017 08/17 09/17 10/17

Finançament del sector privat

Crèdit a les societats no financeres 1 –0,3 1,8 2,2 2,2 2,3 2,4 2,4 2,4 2,9

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

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

Dipòsits

Dipòsits a la vista 11,1 10,0 9,3 9,4 10,2 10,5 10,6 10,9 10,5

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

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

Tipus d’interès dels dipòsits fins a 1 any  
de les llars (%) 0,8 0,5 0,4 0,4 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 • L’economia 
espanyola manté el to

El creixement de l’economia va mantenir el pols en el 3T, grà-
cies al suport de la demanda interna. Les dades de comptabi-
litat nacional del 3T confirmen que el PIB va créixer el 0,8% 
intertrimestral (el 3,1% interanual), d’acord amb la previsió de 
CaixaBank Research i amb l’estimació anticipada per l’INE un 
mes enrere. Així, doncs, tal com ja apuntaven els indicadors 
d’activitat, el creixement del PIB en el 3T va ser lleugerament 
inferior al del 2T, quan va créixer el 0,9% en termes intertrimes-
trals. La contribució de la demanda interna al creixement inter-
anual del PIB va ser de 2,7 p. p., 4 dècimes per damunt del regis-
tre del 2T. La positiva evolució de la demanda interna és 
de  guda, sobretot, a la inversió en equipament, que es va mos-
trar més vigorosa del que s’esperava i va avançar el 2,5% inter-
trimestral. En contrast, la inversió en construcció es va desacce-
lerar, amb un creixement del 0,3% intertrimestral, conseqüència 
de l’alentiment de la construcció d’habitatge i de la lleugera 
reculada de la inversió en enginyeria civil i en altres construc-
cions. Per la seva banda, el consum privat es va comportar en 
línia amb el que s’esperava i va mantenir el ritme de creixement 
del trimestre anterior (el 0,7% intertrimestral).

la demanda exterior perd força. La contribució al creixement 
de la demanda externa va ser de 0,4 p. p., 4 dècimes menys que 
en el 2T. Aquesta menor aportació del sector exterior és conse-
qüència de l’estancament de les exportacions i de les importa-
cions en termes intertrimestrals. Aquestes dades, més febles 
del que s’esperava, entren dins de l’elevada variabilitat 
d’aquestes sèries i no fan variar les perspectives positives del 
sector exterior. De cara als propers trimestres, preveiem que 
l’impuls del sector exterior, amb el suport de la fermesa del crei-
xement de la zona de l’euro –la destinació d’una mica més de la 
meitat de les exportacions espanyoles– i de la sincronització 
del creixement a nivell global, continuarà sent sòlid i la deman-
da externa continuarà contribuint positivament a l’avanç del 
PIB (vegeu el Dossier «L’economia espanyola el 2018: la relle-
vància del sector exterior», en aquest Informe Mensual).

Els primers indicadors avançats del 4T mostren que la desac-
celeració gradual de l’activitat prossegueix. Pel costat de 
l’oferta, l’índex PMI del sector serveis, que representa dos terços 
del PIB, va mostrar una lleugera reculada fins als 54,6 punts a 
l’octubre. No obstant això, continua netament inscrit en la zona 
expansiva, per damunt dels 50 punts. En canvi, els indicadors 
del sector manufacturer van destacar positivament, amb un ín -
dex PMI que es va situar en els 55,8 punts a l’octubre, el registre 
més alt des del 2007. Així mateix, la producció industrial es va 
accelerar en el 3T i va avançar el 2,5% interanual (el 2,2% en el 
2T). Pel costat de la demanda, els indicadors del mes d’octubre 
mostren una desacceleració a conseqüència de la incertesa 
relacionada amb la situació política. Així, les vendes al detall 
van recular l’1,1% interanual a l’octubre en el total nacional, 
una caiguda que va ser especialment intensa a Catalunya (el 
–3,9% interanual). No obstant això, al novembre, els indicadors 
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de sentiment econòmic mostren un comportament molt bo. 
Per exemple, l’índex ESI, publicat per la Comissió Europea, va 
pujar fins al nivell dels 110,8 punts (110,2 a l’octubre), màxim 
dels 23 últims mesos.

El mercat laboral evoluciona de forma favorable. La dada 
d’afiliats a la Seguretat Social de l’octubre va presentar un aug-
ment de 101.479 persones, en termes desestacionalitzats, de 
manera que el ritme de creació d’ocupació es va mantenir en un 
elevat 3,5% interanual. Així mateix, el nombre d’aturats va dis-
minuir en 23.690 persones, també en termes desestacionalit-
zats. Pel que fa a les dades de comptabilitat nacional del 3T, 
l’ocupació en termes de llocs de treball equivalents a temps 
complet va augmentar el 2,9% interanual i va igualar el registre 
del trimestre anterior. En els 12 últims mesos, s’han creat 501.000 
llocs de treball (ETC).

la inflació es modera en el 4T. El repunt del preu del petroli, 
intensificat per una apreciació del dòlar enfront de l’euro, va con-
tribuir a mantenir la inflació general en l’1,6% en l’avanç corres-
ponent al novembre. Però la moderació dels preus serà la ten-
dència dominant en aquest últim trimestre del 2017 i en el 
començament del 2018. A aquest efecte de base dels preus de 
l’electricitat, que es compararan amb uns nivells molt alts del 
començament del 2017, s’uneix la moderació de la inflació subja-
cent, que, a l’octubre, va cedir 3 dècimes i es va situar en el 0,9%. 
Aquest descens va ser degut a un menor increment del preu dels 
béns industrials –amb un pes del 24,8% en l’índex general– i dels 
serveis –el 41,2% en l’índex general–, en concret dels relacionats 
amb l’habitatge i amb l’oci i cultura. Per a més detalls de les pers-
pectives de la inflació, vegeu el Focus «Els vaivens de la inflació 
espanyola: el paper de l’energia», en aquest Informe Mensual.

El compte corrent manté el superàvit malgrat l’encariment 
de les importacions energètiques. Després de la publicació de 
les dades del compte corrent del setembre, que, en l’acumulat 
de 12 mesos, va ser de l’1,8% del PIB, mantenim la previsió que 
el compte corrent finalitzarà l’any 2017 amb un superàvit pro-
per a l’1,8% del PIB, a la vora de l’1,9% del 2016, ja que l’augment 
de la factura energètica per l’encariment del petroli és compen-
sat per la bona marxa de les exportacions i per una balança de 
rendes que es continua beneficiant dels baixos tipus d’interès. 
Pel que fa al deteriorament de la balança de béns, és degut gai-
rebé en la seva totalitat a l’increment del dèficit energètic, que, 
en l’acumulat de l’any fins al setembre, mostrava un deteriora-
ment de 4.867 milions d’euros. En canvi, el superàvit no ener-
gètic es va reduir, només, en 467 milions d’euros entre el gener 
i el setembre. Pel que fa al superàvit de serveis, la millora és 
deguda en la seva major part als serveis turístics, els ingressos 
dels quals van augmentar l’11,6% interanual en l’acumulat de 
12 mesos fins al setembre. No obstant això, l’augment de la 
despesa dels turistes espanyols a l’estranger, el 13,6%, limita  
la millora del saldo de serveis turístics.

l’arribada de turistes evidencia un cert alentiment a l’oc  tu  bre. 
En concret, van arribar 7,3 milions de turistes internacionals, un 
increment de l’1,8% interanual que representa una desaccelera-
ció notable en relació amb el 10,4% interanual de mitjana entre 
el gener i el setembre. Aquest alentiment del turisme internacio-

-2 

-1 

0 

1 

2 

3 

4 

10/13 04/14 10/14 04/15 10/15 04/16 10/16 04/17 10/17 

IPC 
Contribució al creixement interanual (p. p.)

Aliments elaborats Aliments no elaborats
Béns industrials Serveis 
Energia IPC general * 

Nota: * Variació interanual (%). 
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE.

-22.000 
-20.000 
-18.000 
-16.000 
-14.000 
-12.000 
-10.000 

-8.000 
-6.000 
-4.000 
-2.000 

0 
2.000 
4.000 

Gen. Febr. Març Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Des. 

Saldo comercial energètic i no energètic * 
(Milions d’euros) 

No energètic 2016 Energètic 2016 

Energètic 2017 No energètic 2017  

Nota: *  Valors acumulats de l’any.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Departament de Duanes.

 

0 500 1.000 1.500 2.000 

Resta del món
Resta d’Europa 
Extrem Orient 

Suïssa   
Rússia  

Portugal 
Irlanda 

Llatinoamèrica
Itàlia 

EUA-Canadà  
Països escandinaus 

Bèlgica-Països Baixos
França 

Alemanya  
Regne Unit 

Arribades de turistes estrangers per país  
de procedència * 
(Milers de persones) 

Octubre 2017 Octubre 2016 

Nota: * Nombre de turistes.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE.



26  ecoNomia espaNyola

desembre 2017

12

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

3T 2013 1T 2014 3T 2014 1T 2015 3T 2015 1T 2016 3T 2016 1T 2017 3T 2017 

Deute públic
(% del PIB) 

Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Banc d’Espanya.

-4 

-3 

-2 

-1 

0 

1 

2 

-12 

-9 

-6 

-3 

0 

3 

6 

3T 2012 3T 2013 3T 2014 3T 2015 3T 2016 3T 2017 

Preu de l’habitatge
Variació (%) 

Variació interanual (esc. esq.) Variació intertrimestral (esc. dta.) 

Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Ministeri de Foment.

Variació (%) 

0 

3 

6 

9 

12 

15 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

09/13 09/14 09/15 09/16 09/17

Taxa de morositat i crèdits dubtosos
(Milers de milions d’euros)                               

Dubtosos (esc. esq.) Taxa de morositat (esc. dta.)

Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Banc d’Espanya.

(%)

nal va ser especialment intens a Catalunya (el –4,7% interanual a 
l’octubre). Per procedència, l’arribada de turistes alemanys i fran-
cesos va mostrar un lleuger descens en termes interanuals, men-
tre que l’arribada de turistes anglesos, el contingent més nom-
brós, presenta una variació interanual gairebé nul·la.

El dèficit del conjunt de les Administracions públiques es va 
situar, al setembre, en el 2,0% del PiB (un cop excloses les cor-
poracions locals), de manera que, molt probablement, es podrà 
tancar l’any complint l’objectiu de dèficit. En particular, fins al 
setembre, les Administracions públiques acumulaven un ajust 
d’1,2 p. p. 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 pèr-
dues per les ajudes financeres). Per administracions, el dèficit de 
l’Estat, amb dades fins a l’octubre, va disminuir fins a l’1,1% del 
PIB en relació amb el 2,0% de l’octubre del 2016. També millora 
el saldo de les comunitats autònomes, amb un superàvit del 
0,1% del PIB al setembre, que contrasta amb el dèficit del 0,2% 
del setembre del 2016. Per la seva banda, la Seguretat Social va 
registrar, al setembre, un dèficit del 0,6% del PIB, el mateix que 
al setembre del 2016. Malgrat la bondat d’aquestes dades, el 
deute públic es manté en cotes elevades. En concret, en el 3T, es 
va situar en el 98,6% del PIB, a la vora del màxim del 100,7% del 
3T del 2016 i molt per damunt del 43,8% corresponent a la mit-
jana del període comprès entre els anys 2006 i 2010, tots dos 
inclosos. Això recorda la importància de no caure en la com-
plaença i de mantenir els esforços de la consolidació fiscal.

El mercat immobiliari es continua enfortint. El preu de 
l’habitatge que publica el Ministeri de Foment, basat en taxa-
cions, va pujar el 2,7% interanual en el 3T, un 0,7% intertrimes-
tral, i es va recuperar d’un 2T en què havia mostrat una certa 
tebiesa. La recuperació del sector manté el to positiu, amb unes 
transaccions de compravenda d’habitatge lliure que van pujar el 
13,5% en l’acumulat de 12 mesos fins al setembre i uns visats 
d’obra nova que es van incrementar el 23,2% a l’agost. En una 
perspectiva temporal més àmplia, el mercat es troba a mig camí 
entre els nivells del 2007, últim any de la bombolla, i els del 2013, 
últim any de descensos. Així, les compravendes d’habitatges i els 
visats d’inici d’obra acumulen un augment del 45,3% i del 57,4% 
en relació amb el nivell del 2013, però se situen el 41,5% i el 
79,6% per sota del nivell del 2007, respectivament.

la taxa de morositat reprèn la senda descendent i el crèdit 
bancari continua fluint. Al setembre, la taxa de morositat va 
disminuir fins al 8,33% (–0,16 p. p. en relació amb l’agost), grà-
cies a l’augment de la cartera de crèdit i a la reducció del saldo 
de crèdit dubtós. En els propers mesos, l’increment de l’activitat 
creditícia i la venda de carteres d’actius dubtosos continuaran 
afavorint la reducció d’aquesta taxa. El sanejament dels 
balanços bancaris és un dels factors que permet que el crèdit 
bancari continuï fluint vigorosament cap a les llars i les empre-
ses, com així ho mostren les últimes dades disponibles. A 
l’octubre, la nova concessió de crèdit a les llars per a la compra 
d’habitatge va avançar el 16,8% interanual en l’acumulat de 
l’any, i el nou crèdit al consum, un elevat 17,2%. En la mateixa 
línia, el crèdit a les pimes va augmentar un significatiu 8,7%, 
mentre que les noves operacions a les grans empreses es 
comencen a recuperar (el 0,5%).
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La inflació espanyola segueix una tendència de fons esta-
ble i de pujades molt moderades. L’evolució de la taxa 
d’in  flació subjacent n’és una bona mostra: en els tres úl -
tims anys, ha passat de registrar taxes properes a zero a 
mantenir-se al voltant de l’1% en els últims mesos. No obs-
tant això, en aquest període, la in  flació general ha estat 
molt més volàtil i ha passat de re  gistrar taxes negatives a 
acostar-se al 3%, per després tornar a baixar de forma rela-
tivament brusca. Malgrat que creiem que l’evolució de 
fons continuarà sent alcista, és molt probable que la infla-
ció general mantingui un patró erràtic en els propers tri-
mestres.

La tendència de fons, com s’ha comentat, la il·lustra molt 
bé l’evolució de la inflació subjacent, que és molt probable 
que continuï augmentant de forma gradual. Certament, 
l’apreciació de l’euro en els últims trimestres, al voltant del 
10% des del final del 2016, jugarà en contra de la recupera-
 ció de la inflació subjacent, però el manteniment del crei-
xement de l’activitat econòmica en cotes relativament 
ele  vades i el descens de la taxa d’atur continuaran donant 
suport a la seva recuperació gradual. Així, esperem que la 
inflació subjacent continuï augmentant al llarg de l’any vi -
nent i que, en el tram final, assoleixi ja cotes lleugerament 
superiors a l’1,5%.

Esperem que la taxa d’inflació general se situï al voltant de 
l’1,7% l’any vinent, però els components de l’IPC que no 
estan inclosos en la taxa subjacent són més difícils de pre-
dir i, molt probablement, continuaran experimentant no -
tables fluctuacions (vegeu el gràfic adjunt). En aquest sen-
tit, destaca l’evolució que pot experimentar el preu de 
l’elec  tricitat. Tot i que el seu pes en l’IPC és relativament 
petit, en concret del 3,5%, les fluctuacions que ha experi-
mentat al llarg de l’any han estat de tal magnitud que 
s’han fet notar en l’índex general: al gener del 2017, va re -
gistrar un avanç del 26,2% en termes interanuals, mentre 
que, a l’octubre, la taxa d’avanç va recular fins al 3,4%. 
Amb les reserves derivades de les oscil·lacions que pre-
senta el preu de l’electricitat a Espanya, si no es repeteix el 
repunt que es va produir al començament de l’any passat, 
el component de l’electricitat podria baixar gairebé el 
10% interanual al gener del 2018, la qual cosa pressionaria 
la inflació general a la baixa.

El preu dels carburants també contribuirà a mantenir la 
volatilitat de la inflació general en cotes elevades.1 Durant 
el 2017, el preu del cru en euros ha fluctuat molt, tant per 
la volatilitat que ha exhibit el tipus de canvi euro-dòlar 
com, sobretot, per la volatilitat del preu del cru en dòlars, 

que ha registrat taxes de creixement interanual que han 
canviat més de 20 p. p. d’un mes a un altre. Malgrat que 
es  perem que el preu del cru s’estabilitzi en cotes similars a 
les actuals, al voltant dels 52 euros per barril de qualitat 
Brent, la seva taxa de variació interanual fluctuarà de for-
ma molt notable (per la volatilitat del preu del cru durant 
el 2017), la qual cosa també afectarà l’índex general.

L’augment de la volatilitat del preu del petroli i de l’elec  tri-
ci  tat, en especial des que va començar la recessió l’any 
2008, provoca que el marge d’error de les previsions de la 
taxa d’inflació general també hagi augmentat. Així, si s’a -
na  litza el comportament del preu dels dos béns en els 
últims anys, podem afirmar que, amb el 40% de probabili-
tat, la taxa d’inflació mitjana del 2018 es pot desviar al vol-
tant de 0,5 p. p. en relació amb la taxa prevista a causa del 
comportament d’aquests dos béns.2 Ara més que mai cal 
centrar-se en l’evolució de la taxa d’inflació subjacent per 
poder avaluar la tendència de fons dels preus.

1. Els carburants tenen un pes del 7,7% en l’IPC, aproximadament el doble 
que a la zona de l’euro.

2. En concret, per a cada variable, utilitzem la desviació corresponent al 
percentil 20 i al percentil 80 de la distribució empírica de les variacions 
interanuals.

FOCUS • Els vaivens de la inflació espanyola:  
el paper de l’energia
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El Consell de Ministres va aprovar al novembre el projecte 
de llei del crèdit immobiliari, que, un cop ratificat pel Con-
grés, podria entrar en vigor en el primer semestre del 2018. 
Aquest projecte trasllada la directiva europea de crèdit hi -
potecari a l’ordenament jurídic espanyol,1 tot i que incor-
pora algunes mesures addicionals, com, per exemple, la 
seva aplicació als autònoms. Amb aquests canvis es busca, 
sobretot, oferir una major protecció als consumidors, re -
for  çar la transparència d’aquest tipus de contractes i donar 
més seguretat jurídica al sistema financer.

D’aquest projecte de llei destaquen quatre pilars, que com-
 portaran canvis importants en el funcionament del mercat 
hipotecari actual. En primer lloc, la norma contempla un 
abaratiment de les comissions d’amortització anticipada2 
de les hipoteques que se signin quan la llei entri en vigor. 
Per a les hipoteques a tipus d’interès variable, es podrà 
pac  tar una de les següents opcions: una comissió màxima3 
del 0,5% del capital reemborsat anticipadament durant els 
tres primers anys (amb posterioritat, del 0%) o bé una co -
missió del 0,25% durant els cinc primers anys (després, el 
0%). Si les hipoteques són a tipus d’interès fix, la comissió 
màxima serà del 4% durant els 10 primers anys i amb pos-
terioritat del 3%. Recordem que, amb la normativa vigent, 
la comissió màxima és del 0,5% durant els cinc primers 
anys i després del 0,25% per a les hipoteques a tipus d’in  te-
 rès variable i sense límit legal per a les de tipus fix.

El segon pilar del projecte de llei busca facilitar la conver-
sió de les hipoteques de tipus d’interès variable en fix, 
amb l’objectiu d’afavorir l’estabilitat financera de les llars 
davant les eventuals pujades dels tipus d’interès. La con-
juntura actual, amb uns tipus d’interès en mínims, és es -
pe  cialment propicia per incentivar aquesta conversió –a 
Espanya, més del 85% de les hipoteques estan vinculades 
a l’euríbor, de manera que, en un escenari previsible de 
pu  jades de tipus, la càrrega financera de moltes llars es  pa-
 nyoles es veurà incrementada. Les hipoteques a tipus fix, 
que no traspassen el risc de tipus d’interès al prestatari, 
mantenen la quota hipotecària estable fins al final del 
con  tracte i faciliten la planificació financera. Així, doncs, 
les mesures proposades, que tenen caràcter retroactiu i 
s’aplicarien a tots els contractes vius, inclouen la rebaixa 
de les despeses de notaria i de registradors associats a la 
conversió de la hipoteca i la reducció de les comissions de 
reemborsament anticipat, que, com a màxim, seran de 
0,25% del capital pendent durant els tres primers anys i 

del 0% amb posterioritat. Addicionalment, i relacionat 
amb la conversió de les hipoteques, el projecte de llei faci-
lita la conversió del crèdit denominat en divisa estrangera 
a euros (o en la divisa en què el prestatari percep la majo-
ria dels ingressos), la qual cosa proporciona protecció 
davant el risc de canvi.

El tercer pilar de la norma endurirà els criteris perquè una 
entitat financera pugui iniciar l’execució d’un préstec hi -
po  tecari. Així, durant la primera meitat de la vida del prés-
tec, es requerirà un impagament de més del 2% del capi-
tal concedit o de més de nou quotes mensuals i, durant la 
segona meitat de la vida del préstec, l’impagament haurà 
de ser superior al 4% o de més de 12 quotes. Aquest canvi 
en la llei, que s’aplicarà tant a les hipoteques noves com a 
les vigents, estableix un criteri únic que contribueix a re -
for  çar la seguretat jurídica d’aquests contractes. Addicio-
nalment, s’estableix un import sobre els interessos de de -
mo  ra, que serà el triple de l’interès legal dels diners 
vi  gents (del 9% el 2017) durant el període de demora so -
bre el principal pendent de pagament.

El quart pilar de la proposta de llei defensa una major 
transparència. D’una banda, busca garantir que el presta-
tari comprengui les obligacions econòmiques i jurídiques 
del contracte i li dóna la possibilitat d’acudir al notari per 
rebre assessorament gratuït fins a set dies abans de la sig-
natura del contracte (el notari ha de donar fe que aquestes 
obligacions són compreses). De l’altra, es prohibeixen les 
vendes vinculades (obligació de contractar altres produc-
tes a més de la hipoteca, com una assegurança), malgrat 
que es permeten les vendes combinades (sense obligació) 
sempre que es presentin els pressupostos dels productes 
per separat per a una correcta valoració del cost de cadas-
cun. Finalment, pel que fa a la transparència formal, es 
requerirà l’ús d’una fitxa estandarditzada a nivell europeu, 
documentació específica si es donen clàusules especial-
ment sensibles i la possibilitat que el Govern aprovi un 
model de contracte senzill i fàcil d’entendre al qual es 
puguin acollir les parts si ho consideren oportú.

En definitiva, els canvis introduïts en el projecte de llei 
incrementaran la transparència, la seguretat jurídica i la 
protecció del consumidor en els contractes hipotecaris. 
Tot plegat hauria de contribuir a reforçar l’estabilitat fi -
nancera.

FOCUS • El projecte de llei del crèdit immobiliari

1. Directiva aprovada el 2014 i que s’hauria d’haver traslladat a la legisla-
ció nacional abans del març del 2016. Encara hi ha diversos països pen-
dents de fer-ho: Espanya, Croàcia, Xipre i Portugal.
2. Aquesta comissió compensa l’entitat financera per la pèrdua que pro-
voca l’amortització anticipada.
3. En tots els casos, sense excedir mai la pèrdua financera que pugui patir 
l’entitat financera.
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El mercat laboral continua evolucionant de manera molt 
favorable, tal com ho mostren les últimes dades de l’EPA 
corresponents al 3T 2017: el nombre d’ocupats ha aug-
mentat en 521.700 persones en l’últim any i el ritme 
d’avanç es manté en un elevat 2,8% interanual. Si prenem 
una mica més de perspectiva i ens remuntem quatre anys 
enrere, la creació neta d’ocupació puja a 1.819.200 perso-
nes, una xifra gens menyspreable que representa un crei-
xement acumulat del 10,6%, la qual cosa implica que ja 
s’ha recuperat més de la meitat dels llocs de treball des-
truïts en la fase recessiva (2007-2013).1

La creació d’ocupació és generalitzada a tots els sectors 
d’activitat, tot i que hi ha diferències importants pel que fa 
a les respectives velocitats de recuperació. Si dividim els 
sectors d’activitat en dos grups en funció del nivell de pro-
ductivitat,2 observem que la major part de l’ocupació es 
genera en sectors de baixa productivitat, que són els que 
tenen més pes en l’economia (vegeu el primer gràfic). No 
obstant això, el creixement de l’ocupació és més dinàmic 
als sectors més productius, de manera que han anat gua -
nyant importància en l’ocupació total (del 18,7% en el 3T 
2013 al 19,1% actual). En efecte, el 22% de l’ocu  pació neta 
creada entre el 3T 2013 i el 3T 2017 ha estat en sectors amb 
una productivitat superior a la mitjana, un percentatge 
que puja al 38% si ens centrem en l’últim any.

Entrant en el detall per sectors, observem que els sectors 
que han experimentat un augment més important 
d’ocupats, al voltant del 14% acumulat entre el 3T 2013 i 
el 3T 2017, són els dos sectors més productius: informació 
i comunicacions (TIC) i indústria (vegeu el segon gràfic). 
La recuperació de l’ocupació a la construcció també 
avança a bon ritme (el 12,3% acumulat de quatre anys), a 
mesura que es va consolidant el nou cicle alcista del sec-
tor immobiliari, però el seu pes en el total d’ocupats dista 
molt del de l’anterior etapa expansiva. Comerç, transport 
i hoteleria, amb un pes del 29,8% de l’ocupació total, con-
centra el 32,4% de l’ocupació generada en els quatre 
últims anys, una dada que reflecteix el bon funcionament 
del sector turístic en l’etapa de recuperació actual. Final-
ment, els sectors en què l’ocupació ha  crescut menys des 
del 2013 són: Administració pública, educació i sanitat, i 
activitats artístiques i recreatives (el 8,8% i el 6,4%, res-
pectivament), totes dues amb una productivitat inferior a 
la mitjana.

En definitiva, el mercat laboral espanyol evoluciona en la 
bona direcció. Les dades de creació d’ocupació són positi-
ves, i, a més a més, l’evolució sectorial de l’ocupació reve-
la que, a poc a poc, es va forjant un canvi de model pro-
ductiu.

FOCUS • Ocupació i productivitat: senyals positius

1. El nombre d’ocupats va recular en 3.523.400 persones entre el 3T 2007 
i el 3T 2013.
2. Es divideixen els sectors d’activitat en funció de si el nivell de producti-
vitat aparent del treball se situa per damunt o per sota de la mitjana. La 
productivitat aparent del treball es defineix com el valor afegit brut (VAB) 
de cada sector dividit entre el nombre d’ocupats equivalents a temps 
complet (ETC).
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Indicadors d’activitat

2015 2016 4T 2016 1T 2017 2T 2017 3T 2017 09/17 10/17 11/17

Indústria

Consum d’electricitat 1,7 0,1 –0,1 1,6 1,2 0,3 –1,5 ... ...

Índex de producció industrial 3,3 1,9 1,9 1,9 2,1 2,5 3,4 ... ...

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

PMI de manufactures (valor) 53,6 53,2 54,4 54,8 54,9 53,6 54,3 55,8 ...

Construcció

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

Compravenda d’habitatges (acum. de 12 mesos) 10,9 13,1 13,9 15,2 12,2 13,3 13,1 ... ...

Preu de l’habitatge 1,1 1,9 1,5 2,2 1,6 2,7 – – ...

Serveis

Turistes estrangers (acum. de 12 mesos) 5,6 8,2 10,1 10,0 10,2 10,3 10,3 9,4 ...

PMI de serveis (valor) 57,3 55,0 54,9 56,4 57,8 56,8 56,7 54,6 ...

Consum

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

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

Indicador de confiança dels consumidors (valor) 0,3 –3,8 –3,2 –2,8 1,5 0,2 –1,1 –1,4 –1,7

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 3T 2017 09/17 10/17 11/17

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

Subjacent 0,6 0,8 0,9 1,0 1,1 1,3 1,2 0,9 ...

Aliments sense elaboració 1,8 2,3 1,0 4,1 2,5 –0,2 2,2 4,9 ...

Productes energètics –9,0 –8,4 1,6 15,3 8,0 5,4 5,8 3,9 ...

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 3T 2017 09/17 10/17

Afiliats a la Seguretat Social 1

Sectors d’activitat

Indústria 2,2 2,8 2,8 3,0 3,1 3,1 3,2 3,1

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

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

Situació professional 3,5

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

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

TOTAL 3,2 3,0 3,3 3,4 3,8 3,5 3,5 3,5

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

Contractes registrats 3

Indefinits 12,3 14,2 13,3 15,4 10,2 11,0 12,7 21,4

Temporals 11,2 7,2 6,6 12,1 9,6 5,0 3,7 7,6

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

Atur registrat 3

Menors de 25 anys –11,0 –12,6 –13,2 –13,3 –17,3 –9,4 –6,7 –6,9

Resta d’edats –7,2 –8,2 –9,0 –9,2 –10,3 –8,7 –8,5 –8,0

TOTAL –7,5 –8,6 –9,4 –9,6 –10,9 –8,8 –8,3 –7,9

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 07/17 08/17 09/17

Comerç de béns

Exportacions (variació interanual, acum. 12 mesos) 4,3 1,7 1,8 1,7 5,1 5,6 6,8 6,9 7,6

Importacions (variació interanual, acum. 12 mesos) 3,7 –0,4 –0,3 –0,4 3,7 5,7 7,7 8,2 9,0

Saldo corrent 12,2 21,5 19,3 21,5 21,6 21,0 20,9 20,7 20,8

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

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

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament 19,2 24,2 24,4 24,2 24,1 23,1 23,0 22,8 22,9

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 1T 2016 2T 2016 3T 2016 4T 2016 1T 2017 2T 2017 3T 2017

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament 1 –5,3 –4,5 –0,8 –3,1 –2,9 –4,5 –0,4 –2,2 ...

Administració central –2,6 –2,7 –0,8 –1,9 –2,6 –2,7 –0,4 –1,1 –1,5

Comunitats autònomes –1,7 –0,8 –0,1 –0,6 –0,1 –0,8 –0,2 –0,7 0,1

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

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

Deute públic (% PIB) 99,4 99,0 100,8 100,7 99,9 99,0 99,9 99,8 99,6

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 3T 2017 08/17 09/17 10/17

Dipòsits2

Dipòsits de llars i empreses –0,6 2,5 3,2 3,0 3,2 2,5 2,3 2,3 2,9 2,7

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

A termini i preavís –16,3 –16,0 –15,1 –17,7 –22,0 –24,9 –25,1 –25,1 –25,1 –25,5

Dipòsits d’AP 6,7 –14,2 –9,4 –29,1 –28,0 –26,7 6,8 9,0 9,5 7,0

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

Saldo viu de crèdit 2

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

Empreses no financeres –7,3 –5,3 –5,2 –5,2 –4,3 –3,0 –3,9 –4,0 –3,7 –3,3

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

Llars - altres finalitats –2,6 2,0 3,1 2,9 3,6 3,2 3,6 3,5 4,4 4,0

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

TOTAL –5,2 –3,6 –3,2 –3,2 –2,7 –2,9 –3,0 –3,0 –2,8 –2,7

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

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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perspecTiVes 2018

Perspectives globals: diccionari (mínim) per llegir  
correctament l’any 2018

Per a l’escriptor català Josep Pla, encertar en l’adjectivació era de summa importància. En concret, exigia triar els adjectius de 
manera que fossin intel·ligibles, clars i precisos. Quan es tracta de caracteritzar les perspectives cícliques, l’economista, salvant les 
distàncies, s’enfronta a un repte similar: és molt recomanable afinar el llenguatge i ser capaç de capturar l’essència del moment 
d’una manera semblant a la demanada per Pla. Doncs bé, amb aquest repte en ment, i guiats per l’Institut d’Estudis Catalans, 
proposem un diccionari mínim d’adjectius que creiem que es poden aplicar al proper 2018 i als anys posteriors.

Dinàmic -a: 5 adj. Diligent, ràpid, que desplega una gran activitat i energia.

El primer tret distintiu de la fase actual del cicle econòmic global es pot associar clarament a l’adjectiu «dinàmic». D’acord amb les 
previsions de CaixaBank Research, el 2018, l’economia mundial creixerà el 3,8%, una mica més que el 3,6% que s’estima que haurà 
crescut el 2017. Xifres similars esperen altres entitats, com l’FMI o el Banc Mundial. En perspectiva històrica, són registres positius 
que baten el creixement mitjà anual des del 1980, que ha estat del 3,5%. A més a més, si s’obre el focus i es mira l’escenari fins al 
2022, les previsions considerades apunten que el creixement sostindrà ritmes similars als del 2017 i el 2018. Per tant, després de 
l’avanç del PIB global del 2017, el 2018 l’economia mundial prem una mica més l’accelerador i continua pel camí de transitar per 
uns anys favorables.

Sincrònic -a: 2 adj. Relatiu als fets que tenen lloc al mateix temps.

El segon adjectiu d’aquest breu diccionari és «sincrònic» i 
apunta a una característica molt singular del moment cíclic 
actual: l’elevat grau de similitud de creixement de les diferents 
economies. Una mostra d’això és que l’FMI, per exemple, espe-
ra que només sis països registrin taxes de creixement negati-
ves. Si s’utilitzen mesures que permeten avaluar el grau de sin-
cronització de manera més sofisticada, els resultats es 
repeteixen. Així, si es calcula la desviació del creixement entre 
els països i el creixement mundial, es constata que el nivell de 
sincronització del 2018 i dels anys següents és el més elevat 
des del 1980 i que només va ser similar la que es va produir en 
el repunt de creixement de l’any 2000.1

Madur -a: 1 adj. Que ha pervingut al seu desenvolupament com-
plet.

El tercer tret essencial de l’actual cicle fa referència al seu grau de maduresa. A diferència de la connotació generalment positiva 
de l’adjectiu «madur» en el llenguatge col·loquial, un cicle econòmic madur no és, per se, millor o pitjor que un altre que no ho 
sigui. Senzillament, se li poden associar una sèrie de característiques determinades. Així, típicament, si un país està en aquesta 
fase del cicle econòmic, és més procliu a acumular tensions en la inflació, ja que el grau d’utilització dels factors productius és 
elevat i es comencen a manifestar colls d’ampolla. La determinació del punt cíclic, si ja és difícil per a les economies avançades 
amb gran qualitat d’informació estadística, es torna un exercici de resultats més incerts per a l’economia mundial en conjunt. Així 
i tot, la revisió de diverses mesures suggereix que l’economia global s’està endinsant, lentament, en fases més madures del cicle.2 

1. Formalment, l’indicador de sincronització s’obté de la següent manera:

sincrot  
=  √∑ c

C [sc,t * (γ· t,c – γ· món,t)
2],  on t denota temps i c denota país. 

La variable sincrot representa el nivell de sincronització mundial en l’any t, s
c,t

 correspon a la proporció que el país c representa en relació amb el PIB mundial en termes 
de paritat de poder adquisitiu en l’any t,  γ· t,c és el creixement del PIB al país c durant l’any t i, finalment, γ· món,t és el creixement mundial durant el mateix període t. 
2. Específicament, les dades de bretxa de producció suggereixen que s’està en la fase del cicle econòmic que Fernández, E. (2013), «PIB potencial i bretxa de producció: 
què mesuren i de què depenen?», a l’IM 05/2013, anomena fase 1, és a dir, amb una bretxa de producció positiva i creixent que pot ser associada a les etapes inicials de 
maduresa del cicle.
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Així, el nombre de països que registraran una bretxa de pro-
ducció positiva (és a dir, amb un PIB real superior al potencial) 
el 2018-2020 serà el més elevat des del 2008, abans de la Gran 
Recessió. Igualment, la taxa d’atur mitjana mundial serà la més 
baixa des del 1990.

Sostenible: 2 adj. Que es pot mantenir indefinidament, especial-
ment sense afectar l’equilibri ecològic.

Si fins ara s’han utilitzat tres adjectius per caracteritzar el 
moment cíclic, quan es tracta d’analitzar la qualitat de 
l’expansió, és a dir, quan passem de la descripció a la previsió, 
la clau és veure si aquesta expansió és sostenible o no. Malgrat 
que l’adjectiu «sostenible» s’acostuma a utilitzar en la seva 
accepció mediambiental, la sostenibilitat de l’expansió econò-
mica, en el sentit que es pugui mantenir al llarg del temps, és 
la que interessa aquí. Diversos elements permeten emetre un 
judici prudentment favorable. D’entrada, l’expansió s’està 
duent a terme sense que s’acumulin desequilibris macroeconò-
mics elevats. En particular, a diferència del que va succeir en l’expansió de la primera meitat de la dècada dels 2000, les economies 
acumulen menys desequilibris per compte corrent, i les previsions suggereixen que aquest patró es pot mantenir en els propers 
anys. Un altre aspecte important deriva del que, probablement, és el tret més diferencial de l’expansió actual, l’elevat nivell de 
sincronització. Una expansió sincronitzada és, a priori, més sostenible que una altra que ho és menys, ja que, si es donen shocks 
idiosincràtics que només afectin alguns països, altres economies podrien compensar l’impacte negatiu. Aquest diagnòstic, que 
ha estat reiterat recentment per membres del BCE en referir-se al cicle expansiu europeu, també es pot aplicar al conjunt del cicle 
de creixement mundial. No obstant això, cal tenir en compte que, si la sincronització deriva d’un factor comú i aquest element 
cedís, l’impacte també seria més ampli que en absència de sincronització. Com ho han defensat diferents veus, el candidat natu-
ral a jugar el paper de factor global en l’actual cicle expansiu són les laxes condicions financeres globals. En l’escenari central 
considerat per CaixaBank Research, s’espera que la normalització molt gradual, i ben comunicada als inversors, faciliti una adap-
tació progressiva a unes condicions de finançament una mica més dures per als països que més en depenen.

incert -a: 2 adj. Imprecís, no ben determinat.

És inevitable, si es tracta d’observar l’horitzó econòmic, recordar que el futur és, per definició, incert, tot i que potser una mica 
menys que en anys passats. Així, de tot el que s’ha esmentat més amunt, es pot desprendre que la situació i les perspectives són 
favorables: es creixerà bé i amb una qualitat més gran que la dels últims anys. Així ho ha recollit, per exemple, l’FMI, que, a l’últim 
informe de perspectives, afirma que els riscos, a l’alça i a la baixa, estan equilibrats. Feia molts anys que l’afegitó de l’FMI, i d’altres 
organismes, era sempre variants de «riscos a la baixa». Malgrat que, certament, el balanç de riscos s’ha fet més equilibrat, cal 
prendre’s seriosament les fonts d’incertesa que continuen presents. De fet, la seva importància motiva que les dues grans cate-
gories de riscos que afronta l’expansió mundial, els de caràcter macrofinancer (amb l’acumulació del deute com a protagonista 
destacat, una feblesa que es podria revelar si les condicions financeres globals s’endureixen de forma més abrupta del que 
s’espera) i els de naturalesa política (en sentit ampli, bé siguin els geopolítics, bé siguin els d’una hipotètica involució proteccio-
nista), siguin tractats en sengles articles d’aquest Dossier.

Per concloure, tornem al mestre. Juntament amb l’exigència d’una adjectivació clara, intel·ligible i precisa, Josep Pla demanava 
que l’escriptura es practiqués, sempre, amb la màxima observació possible de la realitat. Com es veu, una cosa no gaire diferent 
de l’exigència que obliga els economistes i que ha tractat de guiar l’exercici caracteritzador i prospectiu que s’acaba de realitzar. 
El temps, jutge definitiu, dictaminarà si l’anàlisi, i la seva traducció en adjectius, també s’han correspost amb una bona capacitat 
predictiva.

Àlex Ruiz 
Departament de Macroeconomia, Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank
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Riscos el 2018: (geo)política i comerç internacional
L’anàlisi dels riscos geopolítics i polítics s’està convertint en imprescindible per dur a terme un bon exercici de perspectives econòmiques. No en 
va, les tensions en aquests àmbits solen afectar de forma considerable el funcionament macroeconòmic global, així com els mercats financers, 
sempre espantadissos.

Segons l’índex de riscos geopolítics desenvolupat per Caldara i Iacoviello, les tensions geopolítiques han augmentat en els últims mesos (vegeu 
el gràfic).1 Aquests indicadors són molt útils per avaluar (i quantificar) l’impacte que pot tenir la incertesa relacionada amb la geopolítica sobre el 
funcionament de l’economia mundial. En efecte, aquests mateixos economistes estimen que un augment de les tensions, com les viscudes en els 
últims mesos, sol conduir a una disminució de l’activitat econòmica i de les valoracions dels actius, reals i financers, així com a un augment de la 
volatilitat financera, en bona part a conseqüència d’un increment del grau d’incertesa.

En molts casos, rere l’augment de les tensions entre països, s’amaga l’auge de forces polítiques proteccionistes, en especial als països desenvolu-
pats. L’anomenat augment del populisme. No ens enganyem: la victòria de Macron o el fre de l’extrema dreta als Països Baixos durant la primera 
meitat del 2017 van alleujar els temors més extrems a Europa. Però, al setembre, l’extrema dreta va entrar al Parlament alemany per primera 
vegada des del 1945; a l’octubre, l’extrema dreta també va obtenir uns esplèndids resultats a Àustria, i, a la República Txeca, el multimilionari, 
populista i euroescèptic Andrej Babis s’ha erigit en nou primer ministre.

En general, s’ha constatat que aquests partits no han aconseguit 
prou suports per governar, però ja condicionen l’agenda política i, 
molt probablement, ho continuaran fent en els propers anys. 
L’àmbit en què l’auge del populisme es fa notar més és al comercial. 
Dos exemples ho il·lustren molt bé: el brexit i la política proteccio-
nista que tracta d’impulsar el president Trump als EUA.

La retirada del Regne Unit d’un dels espais de lliure comerç més 
pròspers del planeta pot ser interpretada com un gir proteccionista 
per la seva banda. No obstant això, en els últims mesos, s’ha posat 
en evidència que la posició negociadora del Regne Unit és relativa-
ment feble i que el suport al Regne Unit cap a un hard brexit és 
limitat. De fet, cada vegada sembla més probable un acord que 
inclogui un conveni raonablement profund en termes de lliure 
comerç de béns i de serveis i un període de transició, procés ano-
menat soft brexit. 2 No obstant això, la incertesa continua sent molt 
elevada.

A l’altre costat de l’Atlàntic, el populisme de l’«Amèrica primer» de 
Trump ja s’ha cobrat unes quantes víctimes: el canvi climàtic, amb 
l’abandonament dels EUA de l’Acord de París; l’Iran, amb les possi-
bles noves exigències en matèria de seguretat nuclear, i també el 
comerç internacional, amb la retirada de l’acord comercial i d’in -
versió Transpacífic (el TPP, per les sigles en anglès). Al perímetre de 

la política comercial, precisament, preocupa l’evolució de les negociacions per redissenyar el Tractat de Lliure Comerç de l’Amèrica del Nord 
(NAFTA, per les sigles en anglès), que es van iniciar a l’estiu del 2017 i que s’estima que acabin al començament del 2018.

L’acord entre Canadà, Mèxic i els EUA, establert el 1994, va impulsar les relacions econòmiques nord-americanes. Els fluxos comercials entre els 
tres països van augmentar de manera substancial i es van triplicar en pocs anys, un augment molt superior a l’increment constatat a la resta del 
món. I, malgrat que és molt difícil desentranyar l’impacte final del tractat dels múltiples esdeveniments de l’època, com els enormes canvis 
tecnològics dels noranta i dels 2000 o l’entrada de la Xina en l’arena internacional, en general les estimacions apunten a un efecte netament 
positiu.

Un redisseny final del Tractat que pugui comportar una certa involució comercial en un bloc econòmic tan poderós com el nord-americà (que 
representa gairebé el 30% del PIB mundial i el 12% de les exportacions globals) afebliria la demanda global i podria fer perillar la fortalesa de 
l’expansió actual. A llarg termini, a més a més, aquest moviment comprometria els guanys de productivitat assolits amb els processos d’obertura, 
quelcom que la regió i, en especial, els EUA no es poden permetre.

En aquest sentit, creiem que s’acabarà imposant una dinàmica constructiva en el procés de renegociació del NAFTA, que permeti una 
modernització de l’acord. Així i tot, no es pot descartar res. En especial, perquè els EUA han deixat clar que volen canvis rellevants en les 
condicions del Tractat. Canvis que li permetin, entre altres coses, reduir l’important dèficit comercial que manté amb Mèxic. Canvis per 
afrontar la creixent competència asiàtica mitjançant modificacions en les regles d’origen, que determinen quin percentatge d’inputs inter-
medis procedents dels EUA, de Mèxic o de Canadà han de tenir els productes per beneficiar-se dels avantatges aranzelaris del NAFTA, i que, 
en l’actualitat, permeten que massa entrades no nord-americanes gaudeixin dels avantatges de la regió de lliure comerç. I canvis per dismi-
nuir les barreres existents sobre el comerç de serveis digitals. A més a més, en una mostra de la seva voluntat d’impulsar un canvi profund, 
han proposat una clàusula d’extinció de l’acord cada cinc anys si els tres països no el ratifiquen (Sunset Clause, en anglès). Tot i que no creiem 
que una proposta tan extrema fructifiqui, atesa l’elevada incertesa que provocaria, la qual, al seu torn, afectaria de forma negativa els fluxos 

1. El Geopolitical Risk Index comptabilitza el nombre de paraules relacionades amb les tensions i amb els actes geopolítics als principals diaris. Per a més detalls, vegeu 
https://www2.bc.edu/matteo-iacoviello/gpr.htm.
2. Per a més informació, vegeu el Focus «Brexit, el camí que queda per recórrer», a l’IM10/2017.
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d’inversió, sí que es podria donar una situació intermèdia, com la proposada per Mèxic fa poques setmanes, en què es revisaria la situació 
de l’acord cada cinc anys.

El brexit, la renegociació del NAFTA o la retirada dels EUA del TPP i del TTIP (l’acord que negociava amb la UE) poden generar la sensació que s’està 
entrant en una nova fase proteccionista a nivell global. Però la veritat és que, fora de les fronteres dels EUA i del Regne Unit, el procés de globa-
lització continua avançant amb fermesa, amb diversos acords comercials multilaterals de rellevància en procés de negociació o gairebé tancats. 3 

Al novembre, per exemple, el Japó, Canadà i Mèxic, juntament amb la resta de països que conformaven el TPP original, van acordar mantenir el 
procés de negociació sense l’economia nord-americana. Els EUA eren un actor clau per dos motius. Primer, per la seva dimensió. Amb els EUA, els 
països sota el paraigua del TPP representaven el 40% del PIB mundial i al voltant d’una quarta part dels fluxos comercials. Sense els EUA, aquesta 
xifra baixa de forma notable, però continua sent rellevant. En termes de comerç, per exemple, encara constitueix el 15% de les exportacions 
mundials, un percentatge gens menyspreable. Segon, perquè els EUA exigien uns estàndards elevats en matèria de drets de propietat intel·lectual 
o en àmbits com el laboral, on, per exemple, requeria que es complissin les normes de l’Organització Internacional del Treball. No obstant això, la 
determinació de la resta de països de tirar endavant és políticament molt significativa, ja que envien un clar missatge a favor de continuar treba-
llant per a una major integració comercial a nivell global. A més a més, ja han anunciat que aspiren a mantenir uns estàndards elevats en l’acord 
final, que s’espera que s’assoleixi en els primers mesos del 2018.

Així mateix, a Àsia, s’està forjant un nou acord comercial (el RCEP) que englobarà 16 països, entre els quals destaquen la Xina, el Japó i l’Índia, les 
tres economies més grans de la zona. Malgrat que el RCEP no pot ser considerat un substitut del TPP original, ja que se centra, només, en la reduc-
ció de les barreres aranzelàries en una regió on els aranzels ja són relativament baixos, la inclusió de l’Índia, una economia gran i amb aranzels 
encara elevats, té un potencial enorme. No cal oblidar que fa 25 anys la Xina era una economia que amb prou feines comerciava amb els seus 
veïns (i menys amb la resta del món) i que, en l’actualitat, és la principal potència exportadora.

Finalment, el conjunt de països que formen la UE tampoc es queda enrere i, enguany, ja ha tancat acords amb el Japó i amb Canadà i, en 
l’actualitat, negocia amb els quatre països fundadors del bloc Mercosur (l’Argentina, el Brasil, Paraguai i Uruguai), entre d’altres (vegeu l’esquema). 
En el cas del Japó, l’acord no solament constitueix una àrea de lliure comerç que rivalitza en dimensió i en abast amb el NAFTA, sinó que, a més a 
més, estableix estàndards i disposicions relatives al medi ambient, al mercat laboral i a la propietat intel·lectual molt completes, coherents amb 
l’elevat grau de desenvolupament dels dos països. En canvi, l’acord amb els països del Mercosur, tot i que rellevant per a nombrosos sectors 
econòmics (com l’agrícola), no aspira a ser tan ampli en matèria no aranzelària i reguladora com el del Japó o Canadà.

El centre de gravetat comercial es trasllada de l’Atlàntic al Pacífic a gran velocitat. Els EUA aspiraven a convertir les seves normatives sectorials en 
estàndards internacionals mitjançant els importants tractats econòmics que estava negociant i ara sembla que hi han renunciat, com a mínim 
temporalment. Aquest nou context ha de ser vist com una oportunitat per a la UE, que ara té més espai per influir sobre les regles del comerç 
global si actua amb agilitat i amb encert. La Xina no ho posarà fàcil, i, molt probablement, el que podria ser el nou president dels EUA d’aquí a tres 
anys tampoc.

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

3. En els últims anys, els grans acords multilaterals, com els que es derivarien de la finalització de la Ronda Multilateral de Doha, han generat acords multilaterals de 
menor dimensió.

Acords comercials més recents o en procés de negociació

Font: CaixaBank Research.

RCEP: Associació Econòmica Integral Regional.
TPP: Acord Transpacífic de Cooperació Econòmica.
NAFTA (Renegociació): Tractat de Lliure Comerç de l’Amèrica del Nord.
Mercosur: Mercat Comú del Sud.
TTIP: Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió.
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Riscos macrofinancers globals

Les perspectives de creixement mundial per al 2018 són positives: s’espera que tant els països emergents com els avançats creixin 
més que en anys anteriors, i és probable que aquesta etapa favorable tingui continuïtat en els propers anys. No obstant això, 
aquesta senda no està exempta de riscos, en particular de naturalesa macrofinancera. En aquest article, es revisaran els grans 
riscos d’aquest tipus que surten al radar i se n’analitzaran les causes i les possibles conseqüències. Només llavors s’estarà en con-
dicions de valorar fins a quin punt les bones expectatives del 2018, i dels anys posteriors, podrien perillar pel flanc macrofinancer.

Centrant-nos en els detalls, en els últims anys, s’han desenvolupat dos desequilibris macrofinancers que, pel seu potencial d’abast 
i de contagi, són un risc per a les perspectives econòmiques mundials. El primer és el fort augment del deute global, que, segons 
el BIS, ha crescut el 40% des del 2008. Aquest increment és conseqüència, en gran part, del fort augment de l’endeutament de 
les economies emergents, que ha crescut més de 50 p. p. des de la crisi financera i ha passat del 276% del PIB del 2007 a gairebé 
el 325% el 2017. I si, en el cas dels emergents, la sostenibilitat del deute desperta dubtes, els avançats estan en el punt de mira per 

la forta revaloració que han registrat alguns actius financers, 
en especial la renda variable nord-americana. Així, des del pri-
mer trimestre del 2009, moment en què es va començar a 
recuperar després de la crisi financera, l’índex S&P 500 ha 
registrat una progressió superior al 200%, la qual cosa equival 
a un augment anual mitjà superior al 14%. Així mateix, els ano-
menats indicadors de valoració fonamental, com el CAPE, han 
assolit nivells no vistos des de la bombolla puntcom dels anys 
2000 i apunten a una possible sobrevaloració de la borsa 
nord-americana. 1 Una combinació que ha alimentat els 
temors dels analistes i dels inversors.

Malgrat que diversos factors han contribuït al desenvolupa-
ment d’aquests dos riscos macrofinancers, la política mone-
tària ultralaxa engegada en el període posterior a la crisi finan-
cera del 2007 és un dels principals candidats per explicar la 
formació d’aquests desequilibris. De fet, un dels objectius que 
persegueix un banc central quan adopta mesures per reduir 
els tipus d’interès és, precisament, fomentar la recerca de ren-

diments en actius de risc. El motiu és clar: en un entorn de recessió o de feblesa econòmica, l’activació d’aquest mecanisme ajuda 
a estimular l’economia.

En aquest sentit, l’efectivitat de les mesures de política monetària no convencionals adoptades pels principals bancs centrals és 
indiscutible. Serveixi d’exemple l’estreta relació que s’observa entre l’evolució de la renda variable dels EUA, el deute dels emer-
gents i l’augment dels actius al balanç de la Reserva Federal nord-americana.

Si acceptem que la política monetària ha tingut un paper rellevant en la gestació d’aquests desequilibris, la pregunta que sorgeix 
de forma immediata és com els afectarà la normalització de l’entorn de tipus d’interès que s’espera que duguin a terme els prin-
cipals bancs centrals en els propers anys.

L’experiència recent suggereix que, si el procés d’augment de tipus d’interès és gradual, l’impacte hauria de ser contingut. És cert 
que, quan la Fed va anunciar la intenció d’iniciar el procés de normalització monetària el 2013, es va produir un episodi puntual 
d’augment de l’aversió al risc i una sortida de capitals de moltes economies emergents de certa envergadura. No obstant això, a 
partir d’aquest moment, i en particular després de l’inici efectiu del procés de normalització, que s’ha fet de forma gradual i te  nint 
molta cura de la comunicació amb els inversors, els efectes sobre els fluxos emergents han estat limitats. Atès que s’espera que 
la normalització monetària nord-americana continuï sent molt gradual, l’impacte sobre l’evolució dels actius de risc hauria de ser 
relativament contingut.

Del que s’ha esmentat fins ara, es conclou que un dels aspectes centrals de la discussió és veure si hi ha factors que poden forçar 
la Reserva Federal a ser més agressiva en la seva política monetària. Els sospitosos habituals són la inflació i, més específicament, 

1. Per a més detalls, vegeu l’article «Valoració de la borsa nord-americana: hi ha motius de preocupació?», del Dossier de l’IM11/2017.
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les sorpreses en forma d’inflació més elevada del previst. Res-
pondre aquesta qüestió equival a comprendre per què s’ha 
produït, en els últims anys, la feblesa de la recuperació de la 
inflació en un context de recuperació del ritme d’activitat.

La interpretació més sòlida sobre el perquè d’una inflació més 
baixa es basa, principalment, en l’argument de l’aplanament 
de la corba de Phillips, que reflecteix la menor sensibilitat de 
la inflació a moviments de la bretxa de producció. Aquest 
aplanament és particularment intens des de la crisi financera 
(vegeu el segon gràfic).2 Davant aquest canvi de patró de la 
inflació, la Fed ha adoptat una actitud prudent i espera que 
vagi augmentant de forma gradual. Els inversors, però, espe-
ren que la inflació continuï sent molt feble, i això es reflecteix 
en el preu dels actius financers. Per exemple, les expectatives 
d’inflació implícites en alguns instruments que cotitzen als 
mercats financers van caure amb força al final del 2014 i, de 
llavors ençà, amb prou feines s’han recuperat.

No obstant això, hi ha raons per pensar que una part important de l’aplanament de la corba de Phillips és deguda a factors cíclics 
que podrien deixar d’actuar pròximament. Així, tal com es documenta a Daly et al.,3 la feblesa de l’augment dels salaris i, en con-
seqüència, de la inflació als EUA durant els últims anys podria ser el resultat d’un canvi de composició al mercat laboral. En efecte, 

durant la recuperació econòmica, s’han incorporat al mercat 
laboral treballadors amb salaris inferiors als del treballador 
típic, de manera que l’efecte final sobre el creixement dels 
salaris és d’un cert alentiment en el ritme de creixement. No 
obstant això, s’espera que, a mesura que l’expansió es torni 
més dinàmica, aquest factor tindrà menys pes i els salaris 
experimentaran una acceleració del creixement. I, de fet, dife-
rents indicadors del mercat laboral suggereixen que aquest 
creixement es troba molt a la vora de nivells propis d’un cicle 
econòmic madur. Això fa pensar que la probabilitat de sor-
preses d’inflació a l’alça és, certament, més elevada que en 
anys anteriors.

I aquí el cercle es tanca, i hem de concloure reflexionant què 
podria succeir amb els desequilibris macrofinancers esmen-
tats més amunt si aquestes sorpreses d’inflació es donen i 
són relativament altes. D’entrada, un augment de les expec-
tatives d’inflació pressionaria els tipus d’interès a llarg termini 
a l’alça, la qual cosa podria comportar correccions a les eleva-
des valoracions borsàries nord-americanes.1 La tessitura 

d’expectatives d’inflació a l’alça i l’entorn financer més exigent també podrien ser negatius per al deute emergent. En aquest 
sentit, és il·lustratiu revisar la sensibilitat de les condicions financeres a les economies emergents a les dels EUA. El 2017, com 
s’aprecia al gràfic adjunt, els fluxos de capitals emergents han respost poc als canvis en les expectatives de tipus d’interès als EUA. 
En canvi, el 2016, la situació va ser diferent, ja que llavors una major expectativa de pujada de tipus d’interès va comportar una 
reducció dels fluxos de capitals de cartera cap als emergents.

A quin any s’assemblarà més el 2018? A l’estable 2017 o al més agitat 2016? La resposta, en gran part, dependrà que la Reserva 
Federal sigui capaç de filar prim en un any en què haurà d’equilibrar situacions més exigents que en el passat recent.

Mathieu Fort 
Departament de Mercats Financers, Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank

2. Vegeu Leduc, S. i Wilson, D. J. (2017), «Has the Wage Phillips Curve Gone Dormant», Economic Letter, Banc de la Reserva Federal de San Francisco.
3. Vegeu Daly, Mary C., Bart Hobijn i Pedtke, J. (2017), «The Good News on Wage Growth», SF Fed Blog, Banc de la Reserva Federal de San Francisco.
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L’economia espanyola el 2018: la rellevància del sector exterior

Les perspectives per a l’economia espanyola el 2018 són positives. Les previsions de consens anticipen que la senda expansiva 
iniciada el 2013 tindrà continuïtat i que l’ocupació continuarà creixent a bon ritme, al mateix temps que es continuaran corre-
gint els principals desequilibris macroeconòmics (llegeixi’s: els agents privats es continuaran desendeutant, el dèficit públic es 
reduirà per sota del 3% i es mantindrà un superàvit per compte corrent amb la resta del món). Es consolida, així, un nou cicle 
econòmic, més sòlid i equilibrat que l’anterior etapa expansiva, en què el sector exterior té un paper protagonista. Vegem-ho 
detalladament.

Mirant cap al passat recent, observem que l’economia espanyola ha tingut un comportament excepcionalment bo en els tres 
últims anys, amb creixements que han superat el 3% anual, i, arran d’aquest bon ritme, s’han creat més d’1,5 milions de llocs de 
treball. Aquest ritme de creixement no solament ha superat el d’altres economies desenvolupades, sinó que ha estat més vigorós 
del que s’esperava. En particular, tal com ho il·lustra el primer gràfic, l’economia espanyola va créixer el 9,8% en l’acumulat entre 
el 2015 i el 2017, enfront del 6,2% i el 5,7% de la zona de l’euro i dels EUA, respectivament. Així mateix, el creixement observat per 
a Espanya va ser el 40% superior al previst.1 En comparació, la zona de l’euro també va sorprendre a l’alça, però en menor magni-
tud (el 23%), i, als EUA, les «sorpreses» de creixement han estat negatives en els tres últims anys.

Centrant-nos en el cas espanyol, si descomponem la «sorpresa» de creixement del PIB entre la contribució de les demandes inter-
na i externa,2 observem que, llevat del 2015, la demanda externa és la responsable del millor funcionament de l’economia espa-
nyola (vegeu el segon gràfic). És a dir, la demanda exterior va tenir una contribució al creixement del PIB el 2016 i el 2017 superior 
a la prevista un any abans, mentre que la demanda interna es va comportar d’acord amb la previsió.3 Aquest simple exercici 
mostra que el sector exterior ha anat guanyant protagonisme, reflex d’una economia cada vegada més competitiva i internacio-
nalitzada. Aquesta major obertura al comerç internacional, però, també la fa més depenent que abans de l’evolució dels socis 
comercials i dels riscos globals.

I com evolucionarà l’economia mundial el 2018? Tal com s’explica de forma detallada en els anteriors articles d’aquest mateix 
Dossier, s’espera que el nou any es caracteritzi per una major sincronització del creixement a les diferents economies a nivell 
global i per un enfortiment de la demanda mundial. Aquests dos factors afavoriran el sector exportador espanyol l’any vinent. 
L’entorn extern, però, també serà font d’alguns riscos d’abast global que podrien enterbolir aquestes bones perspectives, entre 

1. Comparem la previsió de creixement realitzada pel consens d’analistes al gener de l’any anterior amb el creixement efectivament observat. Per exemple, prenem la 
publicació del Consensus Forecasts del gener del 2014 per obtenir la taxa de creixement del PIB prevista per a l’any 2015. Per a l’any 2017, encara no s’han publicat les 
dades de creixement, de manera que es compara la previsió realitzada al gener del 2016 amb la previsió més recent (novembre del 2017).
2. Les previsions de la contribució al creixement del PIB de les demandes interna i externa provenen del Panell de Funcas del març de l’any anterior al període de 
referència de la previsió.
3. La sorpresa positiva en la demanda externa s’explica, sobretot, per un creixement de les importacions inferior al previst.
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades d’Eurostat i de Consensus Forecasts.
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els quals destaquen els riscos de caràcter geopolític o un res-
sorgiment del proteccionisme que pot alentir el comerç mun-
dial.4 Així mateix, també cal vigilar de prop la inestabilitat 
financera que es pugui derivar del procés de normalització 
monetària dels bancs centrals de les principals economies 
avançades.5 En aquest últim aspecte, però, convé assenyalar 
l’important procés de desendeutament i de sanejament de 
balanços dut a terme pel sector privat espanyol, que el situa en 
una posició més favorable per capejar un potencial enduri-
ment de les condicions financeres.6

Així mateix, els factors interns que han donat suport al sector 
exterior en els últims anys (guanys de competitivitat, major 
diversificació de les exportacions i augment de la gamma de 
productes exportats) continuaran operant en positiu, amb el 
suport d’una economia global en lleugera acceleració.7 Cen-
trant-nos en la qüestió geogràfica, a partir de les dades de 
Datacomex de comerç de béns per país de destinació, realit-
zem un simple exercici consistent a calcular el creixement de la demanda d’exportacions espanyoles el 2018 en funció del pes de 
cada destinació i del creixement del PIB previst per a cada país.8 Segons aquest càlcul, les exportacions espanyoles podrien créi-
xer al voltant del 6,4% el 2018, en termes nominals,9 i contribuir en 1,5 p. p. a l’avanç del PIB (1,1 p. p. quan es té en compte el 
contingut importador de les exportacions). Amb la finalitat de posar en perspectiva aquestes xifres, és revelador analitzar el que 
haurien crescut les exportacions si no s’hagués produït l’ampliació de destinacions de l’última dècada. Per fer-ho, usem la com-
posició geogràfica existent el 2007 i obtenim que el creixement de les exportacions seria inferior, del 4,7%. Es pot afirmar, per 
tant, que l’augment de la diversificació geogràfica de les exportacions espanyoles serà un impuls addicional per a les exporta-
cions el 2018 i que tindrà un impacte en el creixement del PIB d’unes 3 dècimes.10

En definitiva, la major diversificació geogràfica de les exportacions espanyoles és una basa que juga a favor en aquesta nova 
etapa expansiva, ja que situa les empreses exportadores en una bona posició per aprofitar el bon ritme de creixement previst a 
la majoria dels nostres socis comercials. Així i tot, el bon funcionament del sector exterior no compensarà la desacceleració pre-
vista de la demanda interna. Una desacceleració que ja es va començar a percebre en el tram final del 2017 i que és conseqüència 
de l’esgotament de certs factors que han estat impulsant la demanda interna en els últims anys (descens del preu del petroli, 
rebaixa fiscal, materialització d’algunes decisions de compra de béns duradors i d’inversió ajornades durant la crisi). A aquests 
factors cal sumar l’impacte de la incertesa relacionada amb un context polític intern més complex. En conseqüència, CaixaBank 
Research preveu que el creixement del PIB es moderarà del 3,1% del 2017 al 2,4% el 2018. Un ritme d’avanç que, malgrat tot, 
continuarà sent dels més elevats entre les economies avançades.

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

4. Vegeu l’article «Riscos el 2018: (geo)política i comerç internacional», d’aquest mateix Dossier.
5. Vegeu l’article «Riscos macrofinancers globals», d’aquest mateix Dossier.
6. Cal assenyalar que l’escenari central de CaixaBank Research preveu un procés d’ajust de la política monetària del BCE molt gradual i que les condicions financeres 
continuaran sent molt acomodatícies durant un període llarg de temps.
7. Per a una anàlisi detallada dels mercats de destinació de les exportacions espanyoles, vegeu el Focus «Mapejat geogràfic de les exportacions espanyoles», publicat 
a l’IM10/2016.
8. Previsions de creixement del PIB de l’FMI de la tardor del 2017.
9. Noti’s que aquest càlcul no té en compte altres factors que també influeixen en l’evolució de les exportacions, com, per exemple, la competitivitat o els canvis en les 
preferències als països de destinació.
10. L’impacte directe sobre el PIB de l’augment de les exportacions és d’unes 4 dècimes, però, atesa l’elevada intensitat importadora de les exportacions, l’efecte total 
sobre el creixement del PIB és una mica més reduït. Així mateix, cal tenir en compte també un efecte volum, ja que les exportacions han passat de representar el 25,7% 
del PIB el 2007 al 33,2% actual. Aquest efecte explica aproximadament 1 dècima de l’impacte total (de 3 dècimes).

-6 

-4 

-2 

0 

2 

4 

6 

8 

Canvi en el pes de la destinació de les exportacions  
i creixement del PIB el 2018  
(%) 

Canvi en el pes de les exportacions entre el 2007 i el 2017

Creixement del PIB el 2018

Nota: Per a cada continent, se seleccionen els països de destinació de les exportacions espanyoles 
amb més pes.
Font: CaixaBank Research, a partir de datos de Datacomex y el FMI. 

Fra
nça

Po
rtu

gal
Ità

lia
Regne U

nit
Rússi

a
M

èxic
Austr

àli
a

Índia
Bras

il
Alem

an
ya

Aràb
ia 

Sa
udita EU

A

Xina
el M

arr
oc



40  pUblicacioNs

desembre 2017

12

DOCUMENTS DE TREBALL 
¿Qué hay detrás de la desaceleración 
del comercio internacional ocurrida 
tras la crisis financiera? 
Clàudia Canals, 11/2017

La calidad del empleo en España  
Judit Montoriol-Garriga, 11/2017

Nota Metodológica del Índice 
CaixaBank para la Internacionalización 
Empresarial (ICIE 2017) 
Clàudia Canals i Josep Mestres, 10/2017

¿Un sistema europeo de garantía  
de depósitos?  
Enric Fernández, Gerard Arqué 
i Cristina Plata, 02/2017

El proceso de desapalancamiento 
externo de la economía española:  
un largo camino por recorrer
Judit Montoriol-Garriga, 12/2016

From missing disinflation to missing 
inflation: Understanding the recent 
path of inflation in the US 
Nadim Elayan Balagué i Ayman  
El Dahrawy Sánchez-Albornoz, 03/2016

La posición externa de la economía 
española: claves para reducirla 
Jorge Meliveo i Judit Montoriol, 02/2016

Radiografía de la productividad  
del trabajo en España 
Maria Gutiérrez-Domènech, 01/2016

Termómetro inmobiliario de ”la Caixa” 
Research 
Ariadna Vidal Martínez, 01/2015

La internacionalización del renminbi: 
un largo camino por recorrer  
Clàudia Canals, 03/2013

Vulnerabilitat de les economies 
emergents  
Àlex Ruiz, 02/2013

Sareb: claus estratègiques 
Sandra Jódar-Rosell, 01/2013

Ajust de capacitat en el sistema 
financer espanyol  
Inmaculada Martínez, 09/2012

L’estalvi i l’eficiència energètics:  
un impuls per a la competitivitat  
de l’economia espanyola 
Pere Miret, 08/2012

Matèries primeres: què va canviar  
en l’última dècada?     
Eduardo Pedreira i Miguel A. Canela, 
06/2012

DOCUMENTS D’ECONOMIA   
CAIXABANK
L’eficiència del sector públic, clau per  
a la consolidació fiscal 
Oriol Aspachs, Anna Campos, Jordi Gual  
i Judit Montoriol

Per què Europa genera poc  
creixement i ocupació? 
Jordi Gual

La prociclicitat del sistema financer 
després de les reformes 
Sandra Jódar-Rosell i Jordi Gual

Unió bancària: de formigó o de palla?  
Jordi Gual

Ensenyaments llatinoamericans  
per a una crisi europea  
Àlex Ruiz

Els requisits de capital de Basilea III  
i el seu impacte en el sector bancari    
Jordi Gual

Perspectives de despalanquejament  
a Espanya 
Oriol Aspachs-Bracons,  
Sandra Jódar-Rosell i Jordi Gual

Diferencial d’inflació amb  
l’eurozona: millora sostenible?  
Pere Miret

La recuperació del comerç mundial. 
Allò que la crisi s’endugué   
Marta Noguer

Immigració i mercat laboral:  
abans i després de la recessió  
Joan Elias

CAIXABANK ECONOMIC PAPERS
Banking Union: made of concrete  
or straw? 
Jordi Gual

European Integration at the Crossroads    
Jordi Gual

Capital Requirements Under  
Basel III and Their Impact on  
the Banking Industry   
Jordi Gual

Should the ECB Target Employment?   
Pau Rabanal

Integrating Regulated Network  
Markets in Europe   
Jordi Gual

IM INFORME MENSUAL
Informe sobre la situació econòmica 
(disponible també en anglès) 

POLS ECONòMIC 

ACTUALITAT DEL SISTEMA 
FINANCER 

 COL·LECCIó COMUNITATS 
AUTòNOMES

 CÁTEDRA ”la Caixa”  
ECONOMÍA Y SOCIEDAD
  El tiempo que llega. Once miradas 
desde España  
José Luis García Delgado (editor)

ESTUDIS ECONòMICS  
Europa, com Amèrica. Els reptes de 
construir una federació continental  
Josep M. Colomer

El canvi climàtic: anàlisi i política 
econòmica. Una introducció  
Josep M. Vegara (director),  
Isabel Busom, Montserrat Colldeforns,  
Ana Isabel Guerra i Ferran Sancho

PUBLICACIONS

Totes les publicacions estan disponibles a internet: www.caixabankresearch.com
Correu electrònic: research@caixabank.com



desembre 2017

L’Informe Mensual és una publicació de CaixaBank Research, que conté informacions i opinions procedents de fonts que considerem fiables. Aquest 
document té un propòsit merament informatiu, per la qual cosa CaixaBank no es responsabilitza en cap cas de l’ús que se’n pugui fer. Les opinions i 
les estimacions són pròpies de CaixaBank Research i poden estar subjectes a canvis sense notificació prèvia.

© CaixaBank, S.A., 2017

Es permet la reproducció parcial de l’Informe Mensual sempre que se citi la font de forma adequada i que se’n remeti una còpia a l’editor.

Disseny i producció: www.cegeglobal.com 

Dipòsit Legal: B. 610-1980      ISSN: 1134-1955

GRUP CAIXABANK: DADES MÉS RELLEVANTS
31 de març de 2017

MiliOnS €

Recursos de clients 338.053

Crèdit a la clientela, brut 227.934

Resultat atribuït al Grup, acumulat en l’any 403

Capitalització borsària 24.085

Clients (milions) 15,8

Empleats 37.638

Oficines 5.525

Oficines a Espanya 4.990

Terminals d’autoservei a Espanya 9.461

OBRA SOCIAL DE LA FUNDACIó BANCàRIA ”la Caixa”:  
PRESSUPOST 2017

MiliOnS €

Social 304,2

Investigació i formació d’excel·lència 79,6

Divulgació, cultura i coneixement 126,2

TOTAL PRESSUPOST 510

a Twitter @CABK_Research

Segueix-nos al Twitter per estar al dia de les últimes novetats de CaixaBank Research. 

Totes les nostres publicacions estan disponibles a www.caixabankresearch.com

El nostre objectiu és la creació i difusió de coneixement en els àmbits econòmic i social per contribuir al desenvolupament de la societat espanyola  
i europea.

12






