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L’Acord de París del 2015 va fixar l’objectiu d’evitar que l’increment de la temperatura del planeta assoleixi els 2 
graus en relació amb els nivells preindustrials i de fer esforços per limitar aquest augment a 1,5 graus. Aquest 
objectiu, ambiciós però ineludible, exigeix un descens molt important a nivell global de les emissions de gasos 
d’efecte d’hivernacle, quelcom que només serà possible en el marc d’una transició energètica que redueixi la 
demanda d’energia i que evolucioni cap a un mix d’energies més netes.

Es tracta d’un àmbit en què la UE pot exercir un clar lideratge a nivell mundial. De fet, ja ho fa, i el seu grau de 
compromís contrasta amb la desgana, quan no rebuig, de l’actual Govern dels EUA. La UE té prou massa crítica 
per tenir un impacte sobre el conjunt del planeta i, també, per arrossegar altres països.

A més a més, aquesta àrea ofereix un àmbit natural en què la UE pot compartir esforços en termes de recursos 
públics i aprofitar-ho per potenciar la seva capacitat fiscal. Una part important d’aquests recursos hauria de 
servir per impulsar la recerca bàsica en tecnologies que poden ser claus per aconseguir els objectius de l’Acord 
de París i que estan més lluny de ser econòmicament viables a gran escala, com la utilització de l’hidrogen com 
a font d’energia o possibles formes de captura i d’emmagatzematge de diòxid de carboni. La UE també haurà 
d’avançar en la integració dels mercats energètics nacionals, més necessària encara si augmenta la dependèn-
cia d’energies renovables de generació intermitent, com la solar o l’eòlica, que requereixen de xarxes de major 
escala, capaces d’equilibrar l’oferta i la demanda.

Des del punt de vista de les empreses i de les llars, és imprescindible que existeixi un marc regulador clar i 
estable per a la transició energètica. Idealment, les lleis que el defineixen haurien de comptar amb un ampli 
consens polític i social –una garantia d’estabilitat–. Moltes empreses hauran de realitzar grans inversions per 
liderar o per adaptar-se a aquesta transició amb horitzons de rendibilitat a llarg termini, decisions que exigei-
xen certesa i seguretat jurídica. Les llars, a l’hora de decidir quin tipus de casa o de vehicle volen adquirir, tam-
bé han de saber a quines regles s’han d’atenir. Cal evitar situacions com l’actual, en què, en diversos països 
europeus, la incertesa sobre les possibles futures restriccions de circulació als vehicles dièsel ha contribuït a 
una aturada de les vendes.

El sistema financer també haurà de jugar un paper central en el procés de transició energètica. La Comissió 
Europea ha estimat que s’hauran de mobilitzar inversions per uns 200.000 milions d’euros a l’any. El sistema 
financer, en el seu paper d’intermediari entre l’estalvi i la inversió, serà clau per orientar recursos cap a projectes 
que contribueixin a adaptar-se i a mitigar el canvi climàtic. Per aconseguir-ho, serà necessari que integri criteris 
ambientals en les decisions financeres, un dels pilars de les anomenades finances sostenibles. Això no significa 
renunciar a la rendibilitat: estudis recents indiquen que les inversions responsables poden oferir un millor 
binomi rendibilitat-risc.

Més enllà de les consideracions econòmiques i financeres, la transició energètica és també un tema de respon-
sabilitat. De tots, dels particulars i de les empreses. Responsabilitat per fer el correcte. I el correcte és fer el que 
estigui en les nostres mans per deixar un planeta en condicions a les generacions futures.

Enric Fernández
Economista en cap
31 de març de 2019

El desafiament de la transició energètica
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Cronologia

Agenda

12  L’agència de qualificació Moody’s millora la nota credi-
tícia de Portugal, de Ba1 a Baa3 (de nou en grau d’in -
versió).

19  L’agència de qualificació Moody’s rebaixa la nota cre-
ditícia d’Itàlia, de Baa2 a Baa3.

OCTUBRE 2018

 7  L’OPEP i els seus socis acorden retallar la producció de 
cru en 1,2 milions de barrils diaris entre el gener i el 
juny del 2019.

13  El BCE confirma que posa fi a les compres netes d’ac -
tius al desembre del 2018.

19  La Fed augmenta el tipus oficial en 25 p. b. i el situa en 
l’interval 2,25%-2,50%.

DESEMBRE 2018

28   Els EUA suspenen l’increment aranzelari sobre les 
importacions de productes procedents de la Xina que 
havia d’entrar en vigor l’1 de març.

FEBRER 2019

GENER 2019

15   El Parlament del Regne Unit rebutja per 432 a 202 vots 
l’acord de sortida signat entre el Govern i la UE.

25   Acaba el tancament parcial de l’Administració federal 
més llarg de la història dels EUA (35 dies).

 5 Els EUA restableixen les sancions sobre l’Iran.
21   La Comissió Europea recomana obrir un procediment 

de dèficit excessiu a Itàlia.
25     La UE i el Regne Unit signen un acord de sortida.

NOVEMBRE 2018

 7   El BCE anuncia una nova ronda d’operacions de refi-
nançament a llarg termini (TLTRO), que començarà al 
setembre.

15   L’agència de qualificació S&P millora la nota creditícia 
de Portugal, de BBB– a BBB.

21   La UE prorroga el brexit fins al 12 d’abril del 2019.

MARÇ 2019

 2 Espanya: afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (març).
 9  Portugal: comerç internacional (febrer).
10 Portugal: IPC (març).
 Consell de Govern del Banc Central Europeu.
15 Espanya: comptes financers (1T).
24 Espanya: crèdits, dipòsits i taxa de morositat (febrer).
25 Espanya: enquesta de població activa (1T).
26 Portugal: execució pressupostària de l’Estat (març).
 EUA: PIB (1T).
29 Portugal: ocupació i atur (març).
 Zona de l’euro: índex de sentiment econòmic (abril).
30 Espanya: avanç del PIB (1T).
 Espanya: avanç de l’IPC (abril).
 Espanya: execució pressupostària de l’Estat (març).

 1 Comitè de Mercat Obert de la Fed.
 2 Zona de l’euro: PIB (1T).
 6  Espanya: afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (abril).
 8 Portugal: ocupació i atur (1T).
 9  Espanya: índex de producció industrial (març).
10 Portugal: comerç internacional (març).
13  Portugal: IPC (abril).
15  Portugal: avanç del PIB (1T).
20  PIB del Japó (1T).
21  Espanya: comerç exterior (març).
23  Espanya: crèdits, dipòsits i taxa de morositat (març).
27  Portugal: execució pressupostària de l’Estat (abril).
28  Espanya: execució pressupostària de l’Estat (abril).
      Zona de l’euro: índex de sentiment econòmic (maig).
30  Espanya: avanç de l’IPC (maig).
31  Espanya: balança de pagaments (març).
      Portugal: comptabilitat nacional trimestral (1T).

ABRIL 2019 MAIG 2019
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plegat es podria afegir la sortida abrupta del Regne Unit 
de la UE en els propers mesos. Aquest últim factor conti-
nuarà co  pant una bona part de l’atenció, ja que la fragilitat 
del Go  vern britànic i la falta de consensos clars faran que 
la incertesa sobre el desenllaç del brexit sigui molt elevada 
fins al final. Més enllà d’aquests factors, la reflexió de fons 
sobre la situació de l’economia europea és si es tracta d’un 
alentiment propiciat per un encadenament de factors 
temporals més persistents del que s’esperava o si, en can-
vi, es tracta d’una tendència a la baixa que ha vingut per 
quedar-se. Ara com ara, tot fa pensar en la primera opció, 
ja que el recorregut cíclic de l’economia continua sent 
relativament ampli, però l’elevada sensibilitat que ha mos-
trat als diferents shocks que s’han produït ens obliga a ser 
molt cauts.

Espanya i Portugal continuen pel bon camí. Les nostres 
economies es consoliden en nivells de creixement signifi-
cativament superiors als de la zona de l’euro, i, de fet, hi ha 
paral·lelismes molt clars en l’evolució de les dues econo-
mies ibèriques: els indicadors d’activitat del 1T suggerei-
xen que el ritme de creixement es manté dinàmic malgrat 
un lleuger alentiment, el mercat laboral dona mostres de 
resiliència (en el cas d’Espanya, el creixement de l’ocupació 
gairebé no ha perdut embranzida en relació amb el 2015-
2017 i sorprèn positivament) i les finances públiques mos-
tren una millora clara: Espanya ha reduït el dèficit en 0,4 p. p. 
el 2018 i, en situar-se en el 2,6% del PIB, ha abandonat el 
procediment de dèficit excessiu, mentre que Portugal l’ha 
reduït en 2,5 p. p., fins al 0,5% del PIB. Malgrat aquestes 
dades positives, seria contraproduent caure en una eufòria 
excessiva: la millora de les finances públiques s’ha basat, 
principalment, en el cicle econòmic, però cal fer reformes 
perquè aquest procés tingui continuïtat, i, en un altre ordre 
de coses, preocupa l’erosió del compte corrent als dos paï-
sos en un context caracteritzat per un entorn macroeconò-
mic global menys favorable.

Reavaluació de l’escenari macroeconòmic. La persistèn-
cia de factors temporals negatius a les economies avança-
des ha empès organismes internacionals del pes del BCE o 
de l’OCDE a revisar a la baixa les previsions econòmiques 
de forma significativa (ara se situen força en línia amb les 
de CaixaBank Research). Per exemple, el BCE ha abaixat la 
previsió de creixement de la zona de l’euro per al 2019 
entre el desembre i el març de l’1,7% a l’1,1%. L’OCDE, per 
la seva banda, ha rebaixat la previsió de creixement global 
el 2019 del 3,5% al 3,3%. Així mateix, en la narrativa, es fa 
més èmfasi en els riscos a la baixa que envolten l’economia 
global, com la incertesa geopolítica o les vulnerabilitats 
en economies emergents. A tot plegat s’ha afegit la inver-
sió de la corba de tipus d’interès als EUA, que ha generat 
preocupació entre molts analistes econòmics, ja que, tra-
dicionalment, ha anticipat el final de l’expansió econòmi-
ca i ha reintroduït, en l’imaginari col·lectiu, la temuda 
paraula «recessió». No obstant això, cal evitar les anàlisis 
de traç gros: els indicadors macroeconòmics als EUA con-
tinuen apuntant a un ritme de creixement notable el 
2019. A més a més, a nivell global, tot i que la desaccelera-
ció és una realitat tangible, és relativament moderada, i 
alguns focus de risc, com les tensions comercials o els 
temors a una desacceleració brusca a la Xina, han perdut 
una mica de força.

Els bancs centrals continuen instal·lats en un wait-and-
see mode. El missatge de la Fed i del BCE és semblant: no 
modifiquen les polítiques monetàries, emfatitzen els ris-
cos a la baixa sobre l’economia global i reiteren que es 
mantindran pacients. Aquest missatge és un gir important 
en relació amb el que donaven fa pocs mesos. La Fed, per 
exemple, al desembre del 2018, va apujar el tipus d’interès 
i va anunciar la intenció de fer-ho en tres ocasions més 
entre el 2019 i el 2020. Per la seva banda, el BCE, en la reu-
nió del març, ha anunciat que mantindrà els tipus inalte-
rats fins al final del 2019 i ha enterrat de manera definitiva 
la possibilitat, alimentada fins llavors, de realitzar la pri-
mera pujada després de l’estiu. També ha revelat que 
llançarà una nova ronda d’injeccions de liquiditat a partir 
del setembre.

La zona de l’euro afronta una realitat complexa. Els indi-
cadors macroeconòmics són modestos en el primer tram 
de l’any, de manera que tot fa pensar que el patró de 
creixe  ment molt més moderat observat en la segona mei-
tat de 2018 té una certa continuïtat. L’economia de la zona 
de l’euro es veu llastada per la desacceleració del comerç 
global i pels problemes del sector de l’automòbil, i a tot 

Desacceleració moderada però amb riscos importants
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Mitjana de l’últim mes del període, llevat que s’indiqui el contrari 

Mercats financers
Mitjana 

2000-2007
Mitjana  

2008-2016 2017 2018 2019 2020 2021

TIPUS D’INTERÈS

Dòlar

Fed funds (límit superior) 3,43 0,48 1,50 2,50 2,75 2,75 2,50

Líbor 3 mesos 3,62 0,70 1,61 2,79 2,92 2,92 2,70

Líbor 12 mesos 3,86 1,20 2,05 3,08 3,07 3,03 2,85

Deute públic 2 anys 3,70 0,73 1,84 2,68 2,80 2,70 2,60

Deute públic 10 anys 4,70 2,61 2,41 2,83 2,95 2,90 2,85

Euro

Depo BCE 2,05 0,40 –0,40 –0,40 –0,40 0,05 0,50

Refi BCE 3,05 1,00 0,00 0,00 0,00 0,50 1,00

Eonia 3,12 0,65 –0,34 –0,36 –0,30 0,20 0,80

Euríbor 1 mes 3,18 0,79 –0,37 –0,37 –0,28 0,23 0,83

Euríbor 3 mesos 3,24 0,98 –0,33 –0,31 –0,20 0,25 0,85

Euríbor 6 mesos 3,29 1,14 –0,27 –0,24 –0,10 0,40 1,00

Euríbor 12 mesos 3,40 1,34 –0,19 –0,13 0,00 0,55 1,15

Alemanya

Deute públic 2 anys 3,41 0,69 –0,69 –0,60 –0,25 0,40 1,20

Deute públic 10 anys 4,30 1,98 0,35 0,25 0,55 1,25 1,95

Espanya

Deute públic 3 anys 3,62 2,30 –0,04 –0,02 0,16 0,77 1,49

Deute públic 5 anys 3,91 2,85 0,31 0,36 0,56 1,15 1,83

Deute públic 10 anys 4,42 3,82 1,46 1,42 1,55 2,05 2,65

Prima de risc 11 184 110 117 100 80 70

Portugal

Deute públic 3 anys 3,68 4,42 –0,05 –0,18 0,02 0,84 1,76

Deute públic 5 anys 3,96 5,03 0,46 0,47 0,61 1,38 2,22

Deute públic 10 anys 4,49 5,60 1,84 1,72 1,75 2,40 3,10

Prima de risc 19 362 149 147 120 115 115

TIPUS DE CANVI

EUR/USD (dòlars per euro) 1,13 1,30 1,18 1,14 1,19 1,23 1,25

EUR/JPY (iens per euro) 129,50 126,36 133,70 127,89 128,96 130,38 132,01

USD/JPY (iens per dòlar) 115,34 97,50 113,02 112,38 108,37 106,00 106,00

EUR/GBP (lliures per euro) 0,66 0,83 0,88 0,90 0,86 0,85 0,84

USD/GBP (lliures per dòlar) 0,59 0,63 0,75 0,79 0,72 0,69 0,67

PETROLI

Brent ($/barril) 42,32 85,63 64,09 57,67 66,00 63,00 63,00

Brent (euros/barril) 36,35 64,78 54,17 50,68 55,46 51,22 50,59

  Previsions
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Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari 

Economia internacional
Mitjana 

2000-2007
Mitjana  

2008-2016 2017 2018 2019 2020 2021

CREIXEMENT DEL PIB

Mundial 4,5 3,3 3,8 3,7 3,3 3,4 3,5

Països desenvolupats 2,7 1,2 2,4 2,2 1,8 1,7 1,7

Estats Units 2,7 1,4 2,2 2,9 2,2 1,8 1,7

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

Alemanya 1,6 1,1 2,5 1,5 1,0 1,6 1,6

França 2,0 0,6 2,3 1,5 1,6 1,6 1,5

Itàlia 1,5 –0,7 1,7 0,8 0,2 0,8 0,7

Portugal 1,5 –0,4 2,8 2,1 1,8 1,7 1,7

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

Japó 1,5 0,4 1,9 0,8 0,8 0,7 0,8

Regne Unit 2,8 1,0 1,8 1,4 1,2 1,5 1,5

Països emergents 6,6 5,1 4,7 4,7 4,4 4,6 4,6

Xina 11,7 8,4 6,9 6,6 6,2 6,0 5,8

Índia 9,7 6,9 6,6 7,3 6,9 6,2 6,0

Indonèsia 5,5 5,7 5,1 5,2 4,9 4,8 5,9

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

Mèxic 2,4 2,1 2,1 2,0 2,3 2,3 2,4

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

Rússia 7,2 1,0 1,6 2,2 1,8 2,0 2,0

Turquia 5,4 4,8 7,3 2,9 –2,5 2,3 3,0

Polònia 4,0 3,2 4,8 5,1 3,5 2,9 2,4

Sud-àfrica 4,4 1,8 1,5 0,7 1,6 1,8 2,0

INFLACIÓ

Mundial 4,2 3,8 3,2 3,7 3,6 3,4 3,3

Països desenvolupats 2,1 1,5 1,7 2,0 1,5 1,7 1,8

Estats Units 2,8 1,6 2,1 2,4 2,0 1,9 1,9

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

Alemanya 1,7 1,3 1,7 1,9 1,6 1,7 1,9

França 1,8 1,2 1,2 2,1 1,5 1,6 1,8

Itàlia 1,9 1,5 1,3 1,2 1,0 1,3 1,6

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

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

Japó –0,3 0,3 0,5 1,0 0,7 1,2 1,2

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

Països emergents 6,8 5,8 4,3 4,8 4,9 4,4 4,3

Xina 1,7 2,6 1,6 2,1 2,4 2,4 2,6

Índia 4,5 8,5 3,3 3,9 3,5 4,9 5,1

Indonèsia 8,4 5,7 3,8 3,2 2,6 2,6 2,8

Brasil 7,3 6,4 3,5 3,7 4,1 4,1 4,1

Mèxic 5,2 3,9 6,0 4,9 4,1 3,7 3,5

Xile 3,1 3,5 2,2 2,7 2,9 3,0 3,0

Rússia 14,2 9,3 3,7 2,9 4,9 4,0 4,0

Turquia 27,2 8,1 11,1 16,2 19,5 12,0 9,0

Polònia 3,5 2,1 1,6 1,2 2,0 2,5 2,5

Sud-àfrica 5,3 6,2 5,3 4,6 3,8 5,3 5,3

  Previsions
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Economia portuguesa
Mitjana  

2000-2007
Mitjana  

2008-2016 2017 2018 2019 2020 2021

Agregats macroeconòmics

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

Consum de les AP 2,3 –0,6 0,2 0,8 0,8 0,3 0,2

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

Béns d’equipament 1,3 0,0 13,7 6,0 5,9 5,9 5,9

Construcció –1,6 –6,3 8,3 3,1 2,5 2,5 2,5

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

Exportació de béns i serveis 5,2 3,5 7,8 3,7 3,8 4,0 4,6

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

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

Altres variables

Ocupació 0,4 –1,1 3,3 2,3 0,8 0,5 0,3

Taxa d’atur (% pobl. activa) 6,1 12,2 8,9 7,0 6,5 6,2 6,0

Índex de preus de consum 3,0 1,2 1,4 1,0 0,8 1,4 1,7

Saldo op. corrents (% PIB) –9,4 –4,2 0,5 –0,6 –0,7 –0,5 –0,3

Cap. o nec. financ. resta món (% PIB) –7,9 –2,9 1,4 0,4 0,3 0,5 0,5

Saldo públic (% PIB) –4,4 –6,3 –3,0 –0,5 –0,7 –0,6 –0,3

  Previsions

Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari 

Economia espanyola
Mitjana  

2000-2007
Mitjana  

2008-2016 2017 2018 2019 2020 2021

Agregats macroeconòmics

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

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

Formació bruta de capital fix 6,0 –3,4 4,8 5,3 3,4 2,9 2,5

Béns d’equipament 5,3 0,3 6,0 5,4 2,0 3,0 2,6

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

Demanda nacional (contr. Δ PIB) 4,6 –1,2 2,9 2,9 2,1 1,9 1,7

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

Importació de béns i serveis 7,1 –1,0 5,6 3,5 2,6 4,1 3,8

Producte interior brut 3,8 0,0 3,0 2,6 2,1 1,9 1,7

Altres variables

Ocupació 3,4 –1,3 2,8 2,5 2,2 1,6 1,5

Taxa d’atur (% pobl. activa) 10,5 20,8 17,2 15,3 13,6 12,2 11,0

Índex de preus de consum 3,2 1,3 2,0 1,7 1,5 1,6 1,9

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

Saldo op. corrents (acum., % PIB) –6,0 –1,6 1,8 0,8 0,6 0,7 0,8

Cap. o nec. financ. resta món (acum., % PIB) –5,3 –1,2 2,1 1,2 0,8 0,9 1,0

Saldo públic (acum., % PIB) 1 0,4 –7,0 –3,0 –2,6 –2,3 –1,9 –1,5

Nota: 1. No inclou pèrdues per ajudes a institucions financeres.

  Previsions
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Els mercats reavaluen  
l’escenari macroeconòmic

Els inversors dubten sobre les perspectives econòmiques 
globals. Després de l’optimisme inversor en els mesos de gener 
i de febrer, el març va estar marcat per un sentiment de més 
aversió al risc, en especial per la renovada preocupació d’una 
part dels inversors pel fet que la desacceleració de l’economia 
mundial sigui més intensa del que s’esperava. Aquesta preocu-
pació, que, al final del 2018, havia irromput als mercats amb 
fortes correccions borsàries, va tornar a escena de manera més 
atenuada amb les reunions dels principals bancs centrals, en 
què la Fed, el BCE, el Banc d’Anglaterra i el Banc del Japó van 
coincidir en no modificar les polítiques monetàries, van desta-
car els riscos a la baixa sobre l’economia global i van reiterar la 
intenció de mantenir-se pacients en els propers mesos. Així, els 
tipus d’interès de les principals economies avançades van 
baixar de manera significativa, fins al punt que la corba sobira-
na dels EUA es va invertir en el diferencial a 10 anys i a 3 mesos. 
En canvi, les borses van mantenir un to relativament positiu i, 
malgrat patir pèrdues en algunes sessions, van aconseguir 
registrar guanys en el conjunt del mes (tot i que a un ritme cla-
rament inferior al del gener i al del febrer).

La Fed manté els tipus i modera les perspectives econòmi-
ques dels EUA. Després de la reunió del Comitè Federal de Mer-
cat Obert (FOMC, per les sigles en anglès) del març, el president 
de la Fed, Jerome Powell, va reiterar que l’economia nord-ame-
ricana està en bona forma, amb un mercat laboral robust, una 
inflació al voltant de l’objectiu del 2% i un creixement del PIB 
una mica per damunt del potencial. No obstant això, els mem-
bres de la Fed van revisar les projeccions de creixement del PIB 
per al 2019 i per al 2020 lleugerament a la baixa (en 0,2 i en 0,1 
p. p., respectivament, fins al 2,1% i l’1,9%) i van destacar la 
presència de riscos a la baixa sobre l’escenari econòmic. Així, la 
Fed va reiterar el discurs de paciència adoptat des de l’inici 
d’enguany i va mantenir el tipus de referència en l’interval 
actual del 2,25%-2,50%, per votació unànime. En aquest sentit, 
en el nou quadre de previsions, es reflecteix l’expectativa que 
els tipus es mantindran estables el 2019 (mentre que les projec-
cions de la reunió del desembre suggerien dos increments de 
tipus). Finalment, la Fed també va anunciar la intenció de fina-
litzar la reducció de la dimensió del balanç al setembre (quan 
s’estima que se situarà al voltant dels 3,5 bilions de dòlars) i, ja 
al maig,  començarà a alentir el ritme de reducció del balanç.

El BCE rebaixa les previsions de la zona de l’euro i anuncia 
noves TLTRO. En la reunió del març, la institució va presentar 
una actualització del quadre macroeconòmic en què va revi-
sar a la baixa les previsions de creixement de la zona de l’euro 
per al 2019 (de l’1,7% a l’1,1%), per la persistència de factors 
de feblesa i d’incertesa (com els relacionats amb la desaccele-
ració del comerç internacional, amb el brexit i amb l’enso-
pegada del sector automobilístic). No obstant això, el BCE va 
reiterar que aquests llastos són transitoris i va assenyalar que, 
a mitjà termini, l’escenari és positiu i les probabilitats d’una 
recessió són baixes. En aquest context, els membres del BCE 
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van indicar la intenció de no moure els tipus d’interès, com a 
mínim, fins al final del 2019 (en anteriors reunions, la data se 
situava després de l’estiu) i van anunciar l’inici d’una nova 
ronda de TLTRO (operacions amb què s’ofereix finançament a 
llarg termini al sector financer) a partir del setembre, amb una 
emissió trimestral fins al març del 2021. Així, amb aquestes 
mesures i amb la reinversió dels venciments dels actius en 
balanç, el BCE va reiterar la intenció de mantenir un entorn 
financer acomodatici per donar suport a la recuperació de la 
inflació de la zona de l’euro.

Els tipus d’interès sobirans s’enfonsen. Amb el rerefons de 
les reunions dels principals bancs centrals, els tipus d’interès 
de la renda fixa a nivell global, que s’havien mostrat relativa-
ment estables des de l’inici de l’any, van recular amb força al 
març. Així, els tipus sobirans a llarg termini dels EUA i 
d’Alemanya van disminuir fins a nivells no vistos des del final 
del 2017 i del 2016, respectivament. En el cas nord-americà, a 
més a més, va destacar la inversió de la corba sobirana, en 
situar-se el tipus d’interès a 10 anys per sota del tipus a 3 
mesos per primera vegada des del 2007, situació que, històri-
cament, ha precedit l’entrada en recessió dels EUA amb, 
aproximadament, un any d’antelació (vegeu la Nota Breu 
«Sobre la inversión de la curva de tipos: ¿preludio de rece-
sión?», disponible a www.caixabankresearch.com). A més a 
més, a Alema nya, la rendibilitat del bund va entrar en terreny 
negatiu. Per la seva banda, les primes de risc de la perifèria de 
la zona de l’euro es van mantenir en nivells propers als del 
gener i als del febrer, afavorides pels anuncis de les agències 
de rating (S&P va millorar el rating de Portugal fins a BBB i va 
mantenir el d’Espanya en A–, mentre que Moody’s va mante-
nir la qualificació d’Itàlia en Baa3).

Les borses pateixen vaivens, però es mantenen lleugera-
ment a l’alça. En les primeres setmanes de març, amb el suport 
del to positiu de les negociacions comercials entre la Xina i els 
EUA i de l’estabilització de les previsions de beneficis empresa-
rials (que s’havien reduït des de feia sis mesos), les borses van 
donar continuïtat als avanços dels últims mesos. No obstant 
això, després del repunt de volatilitat posterior a les reunions 
dels bancs centrals, les cotitzacions van recular (en especial, al 
sector financer) i es va eliminar una bona part dels guanys. De 
tota manera, en el conjunt del mes, les principals borses nord-
americanes i europees van aconseguir tancar lleugerament en 
positiu.

Les divises emergents es tornen a afeblir i el petroli escala 
posicions. Els temors a una desacceleració més intensa de 
l’economia mundial també van penalitzar les cotitzacions 
financeres de les economies emergents, les divises de les quals 
havien exhibit un bon to fins llavors. Van ser especialment seve-
res les depreciacions de les divises a l’Argentina i al Brasil, així 
com a Turquia, on es va produir un repunt de la inestabilitat 
financera a les portes de les eleccions locals. Per la seva banda, 
el preu del barril de petroli Brent va mantenir la dinàmica 
ascendent i va assolir els 68 dòlars, afavorit per unes retallades 
de la producció de cru, amb les quals l’OPEP i els seus socis 
(sobretot, Rússia) estan aconseguint evitar un excés d’oferta al 
mercat.
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El cicle del crèdit als EUA: fins a quin punt ens hem de preocupar?

Els EUA, si superen, al juliol, el rècord de 40 trimestres que 
ostenta l’expansió del 1991-2001, aconseguiran el 2019 
l’expansió econòmica més llarga de la seva història moder-
na. Ara bé, és probable que, en els propers trimestres, 
l’activitat es desacceleri per la maduresa mateixa del cicle 
econòmic i per l’esvaïment de l’estímul fiscal implementat 
al final del 2017. Així, l’economia es pot trobar en un con-
text en què, per la conjunció d’un creixement més baix 
dels in  gressos de les famílies i de les empreses i pels tipus 
d’in  terès més alts impulsats per la Fed, poden quedar al 
descobert vulnerabilitats financeres acumulades en els 
últims anys. Entre aquestes vulnerabilitats, destaca 
l’endeutament de les famílies i de les empreses, l’estat de 
les quals analitzem tot seguit.

El deute i el crèdit exhibeixen dinàmiques cícliques anàlo-
gues a les del cicle econòmic, amb fases d’expansió i de 
recessió. En les fases d’expansió, es produeix un augment 
del volum de crèdit i una millora de les condicions amb les 
quals es poden endeutar les famílies i les empreses (per 
exemple, amb tipus d’interès favorables o menors exigèn-
cies de col·lateral). Les fases de recessió es caracteritzen 
per un enduriment de les condicions d’accés al crèdit, per 
un increment de la taxa de morositat i per una contracció 
del volum de deute. Més endavant, a mesura que les em -
preses i les famílies sanegen els comptes i aconsegueixen 
millorar el perfil de risc, el crèdit torna a fluir i el cicle entra 
de nou en la fase expansiva.

On se situa el cicle del crèdit dels EUA? El sector privat no 
financer (és a dir, les famílies i les empreses no financeres) 
ha reduït l’endeutament des del 170% del PIB assolit el 
2008 fins a situar-lo per sota del 150% el 2018. No obstant 
això, cal anar més enllà d’aquestes xifres, distingir entre 
l’en  deutament de les llars i el corporatiu, ja que, sovint, 
se  gueixen tendències diferents,1 i cal analitzar-ne l’evo lu-
ció comparant-la amb altres fases expansives.2

Pel que fa a les llars, en l’actual fase expansiva, el deute 
hi    po  tecari i el destinat al consum segueixen camins dife-
rents. Mentre que, d’una banda, la càrrega del deute hipo-
tecari sobre la renda disponible de les famílies s’ha reduït 
més del 40% des del màxim registrat el 2007, la càrrega 
del deute destinat a finalitats de consum ha augmentat de 
forma sostinguda des del 2012 i ho ha fet a un ritme mitjà 
anual del 0,6% (vegeu el segon gràfic). Així i tot, atès que 
el deute hi  potecari té un gran pes en el total de l’endeu  ta-
 ment familiar, la càrrega del deute de les llars se situa, en 
conjunt, per sota del 10% (en relació amb el màxim del 
13,2% del 2007) i en mínims històrics des que es disposa 
de dades (1980). El descens de la càrrega del deute no so -
lament reflecteix una disminució de l’endeutament, sinó 
que també s’ha vist facilitat pels tipus d’interès baixos que 
han prevalgut en els últims anys (una gran part del deute 
s’ha contractat a tipus fix i ha anat vencent deute an  tic 
con  tractat a tipus superiors). Finalment, també cal desta-
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l’NBER (1983-1990, 1991-2001, 2002-2007 i 2009-actual).
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mica més del 20% el 2010 a més del 60% en el 3T 2018.6 La 
preocupació rau en el fet que, davant un enduriment de les 
condicions d’accés al crèdit (per exemple, per un deteriora-
ment de les perspectives macroeconòmiques), aquestes 
empreses es podrien trobar amb dificultats per afrontar els 
pagaments d’interessos i del principal i poden amplificar 
els efectes de la desacceleració econòmica.

En suma, el cicle del crèdit es troba en un punt en què co -
existeixen senyals que indiquen que la fase expansiva 
encara té recorregut amb alguns altres que apunten a fo -
cus de vulnerabilitat. En concret, l’increment de l’endeu  ta-
 ment d’empreses que ja estan altament endeutades és un 
risc que es pot activar tant en el cas d’una desacceleració 
de l’activitat més abrupta de l’esperat com davant senyals 
de sobreescalfament que forcin la Fed a incrementar els 
tipus d’interès.

Ricard Murillo Gili

car la important disminució de l’ús de línies de crèdit hipo-
tecari (préstecs al consum en què s’usa l’habitatge com a 
col·lateral). D’aquesta manera, en conjunt, el deute de les 
llars és una font de risc clarament més moderada que en la 
fase expansiva anterior, i, de cara als propers trimestres, la 
solidesa que mostra el mercat laboral hauria de permetre 
el manteniment de la taxa de morositat en nivells baixos.

Pel que fa al deute corporatiu no financer, la situació és 
menys afable. Situat en el 73% del PIB, el deute de les 
empreses es troba, en l’actualitat, al voltant dels màxims 
històrics, tot i que, com s’observa a l’últim gràfic, 
l’increment acumulat en la fase actual del cicle s’ha pro-
duït més lentament que en les fases expansives anteriors. 
No obstant això, atesos aquests nivells, indicadors com la 
facilitat d’accés al crèdit ens poden ajudar a aclarir si 
l’increment d’aquest deute pot assenyalar l’inici d’una fase 
més tardana del cicle del crèdit.

Com ho reflecteix el segon panell del tercer gràfic, les ex -
pansions comencen amb una millora de la facilitat d’accés 
al crèdit3 (per exemple, perquè les bones perspectives 
econòmiques milloren el perfil de crèdit dels prestataris). 
En canvi, en els últims compassos de l’expansió, el deterio-
rament de les perspectives de creixement i una tolerància 
al risc més baixa tendeixen a endurir les condicions d’accés 
al crèdit. En aquest sentit, les últimes dades mostren que, 
en el 4T 2018, es va produir un enduriment de les condi-
cions d’accés al crèdit. D’una banda, aquest podria ser un 
repunt puntual (és el primer enduriment en gairebé tres 
anys), fruit de les turbulències financeres dels últims com-
passos de l’any. No obstant això, alguns analistes sugge-
reixen que això és ja una mostra d’una major cautela a 
l’hora d’oferir préstecs al sector corporatiu, a causa d’una 
anticipació del possible deteriorament del perfil creditici 
dels prestataris i del valor de les garanties.4

En aquesta línia, el tercer panell del tercer gràfic mostra 
que, en el 4T 2018, es va produir un lleuger increment de la 
prima de risc del deute de les empreses amb un perfil cre-
ditici pitjor,5 tot i que encara es manté en nivells històrica-
ment baixos. De fet, el mateix gràfic indica que, en les dues 
últimes expansions, aquest diferencial ha tendit a compri-
mir-se a mesura que avançava el cicle econòmic: és a dir, la 
maduresa de l’expansió ha anat acompanyada d’una 
reducció del cost de finançament de les companyies amb 
una nota creditícia baixa. Malgrat tot, això pot comportar 
un deteriorament de la qualitat del deute total existent al 
mercat, ja que les empreses amb un perfil de crèdit més 
arriscat es poden finançar a un cost relativament més baix. 
En aquest sentit, tant l’FMI com la Fed han alertat sobre 
l’augment de la concessió de crèdit a empreses que ja es -
tan molt endeutades i destaquen el fet que, als EUA, el per-
centatge de noves emissions de deute que representen les 
empreses amb un palanquejament alt ha passat de ser una 
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3. Segons les dades de la Senior Loan Officer Opinion Survey, una enques-
ta en què les entitats financeres indiquen si endureixen o relaxen les con-
dicions d’accés al crèdit en relació amb el trimestre anterior.
4. Capital Economics (2019), «Tighter lending standards point to further
slowdown».
5. En concret, el diferencial entre els bons emesos per les empreses amb un 
rating igual o superior a BBB i per les empreses amb un rating BB o inferior.
6. Es consideren empreses amb un nivell alt d’endeutament les que pre-
senten una ràtio EBITDA (beneficis abans d’interessos, impostos i amor-
titzacions) superior a 5. Per a més detalls, vegeu Brainard, L. (2018), 
«Assessing Financial Stability over the Cycle», Federal Reserve Board.
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Tipus d’interès (%)

31-mar 28-feb Variació mensual  
(p. b.)

Variació acum.  
el 2019 (p. b.)

Variació interanual  
(p. b.)

Zona de l’euro

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

Euríbor 3 mesos –0,31 –0,31 0 –0,2 1,7

Euríbor 12 mesos –0,11 –0,11 0 0,5 7,8

Deute públic a 1 any (Alemanya) –0,55 –0,53 –3 1,4 9,2

Deute públic a 2 anys (Alemanya) –0,60 –0,52 –8 0,8 0,0

Deute públic a 10 anys (Alemanya) –0,07 0,18 –25 –31,2 –56,7

Deute públic a 10 anys (Espanya) 1,10 1,17 –8 –31,9 –6,7

Deute públic a 10 anys (Portugal) 1,25 1,47 –22 –47,1 –35,8

EUA

Fed funds (límit superior) 2,50 2,50 0 0,0 75,0

Líbor 3 mesos 2,60 2,62 –2 –20,8 28,8

Líbor 12 mesos 2,71 2,86 –15 –29,5 4,8

Deute públic a 1 any 2,39 2,54 –15 –20,9 30,5

Deute públic a 2 anys 2,26 2,51 –25 –22,8 –0,6

Deute públic a 10 anys 2,41 2,72 –31 –27,9 –33,4

Spreads de deute corporatiu (p. b.)

31-mar 28-feb Variació mensual  
(p. b.)

Variació acum.  
el 2019 (p. b.)

Variació interanual  
(p. b.)

Itraxx Corporatiu 66 62 4 –22,7 6,1

Itraxx Financer Sènior 79 74 6 –29,0 14,0

Itraxx Financer Subordinat 161 150 11 –67,3 31,9

Tipus de canvi

31-mar 28-feb Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2019 (%)

Variació interanual  
(%)

EUR/USD (dòlars per euro) 1,122 1,137 –1,3 –2,2 –9,0

EUR/JPY (iens per euro) 124,350 126,670 –1,8 –1,2 –5,1

EUR/GBP (lliures per euro) 0,861 0,857 0,4 –4,3 –2,1

USD/JPY (iens per dòlar) 110,860 111,390 –0,5 1,1 4,3

Primeres matèries 

31-mar 28-feb Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2019 (%)

Variació interanual  
(%)

Índex CRB de primeres matèries 425,6 412,8 3,1 4,0 –2,6

Brent ($/barril) 68,4 66,0 3,6 27,1 –2,7

Or ($/unça) 1.292,3 1.313,3 –1,6 0,8 –2,5

Renda variable

31-mar 28-feb Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2019 (%)

Variació interanual  
(%)

S&P 500 (EUA) 2.834,4 2.784,5 1,8 13,1 7,3

Eurostoxx 50 (zona de l’euro) 3.351,7 3.298,3 1,6 11,7 –0,3

Ibex 35 (Espanya) 9.240,3 9.277,7 –0,4 8,2 –3,8

PSI 20 (Portugal) 5.206,6 5.185,4 0,4 10,0 –3,7

Nikkei 225 (Japó) 21.205,8 21.385,2 –0,8 6,0 –1,2

MSCI emergents 1.058,1 1.051,0 0,7 9,6 –9,6



ECONOMIA INTERNACIONAL | CONJUNTURA

12  ABRIL 2019

04

El ritme de creixement se suavitza 
i els focus de risc es mantenen

L’economia mundial exhibeix unes dinàmiques més suaus en 
el primer tram de l’any. En particular, l’índex de sentiment 
empresarial (PMI) compost global va repuntar lleugerament al 
febrer (de 52,1 punts al gener a 52,6 punts al febrer), però es 
continua situant en cotes inferiors a les del 2018 (mitjana de 
53,6). Les dades d’activitat globals reflecteixen l’impacte de fac-
tors temporals adversos en les economies avançades en el pri-
mer tram del 2019 (com, per exemple, el tancament de 
l’Administració federal i una meteorologia adversa als EUA i les 
dificultats del sector de l’automòbil a la zona de l’euro). En con-
junt, els indicadors consoliden l’escenari macroeconòmic de 
CaixaBank Research, que contempla una desacceleració suau 
del creixement mundial del 3,7% del 2018 al 3,3% del 2019, un 
ritme de creixement que continua sent favorable. No obstant 
això, en l’escenari predominen els factors de risc a la baixa, com 
l’elevada incertesa geopolítica global i els dubtes sobre el fun-
cionament de la Xina el 2019. En positiu, cal destacar que, en els 
últims mesos, s’han començat a canalitzar les tensions comer-
cials entre els EUA i la Xina.

Nous brots verds al pla comercial. Malgrat que les tensions 
comercials ja han començat a passar factura, com ho reflec-
teix la caiguda dels volums de comerç reals al final del 2018, 
les negociacions entre els EUA i la Xina continuen mostrant un 
to constructiu i apunten a una reducció d’aquesta font 
d’incertesa global en els propers mesos. Recentment, la Xina 
ha anunciat una nova llei d’inversió estrangera que incorpora 
algunes de les reivindicacions nord-americanes en matèria 
comercial (en particular, les relacionades amb la transferència 
de tecnologia i amb l’ampliació de facilitats per a l’accés de les 
empreses estrangeres al mercat xinès). D’aquesta manera, 
han augmentat les expectatives que les dues potències asso-
leixin un acord comercial de mínims a curt termini, amb el 
qual evitarien noves escalades proteccionistes i s’incre-
mentarien els fluxos comercials de certs productes entre els 
dos països.

Les espases continuen enlaire en el brexit i augmenta la 
incertesa. La UE va concedir una extensió de l’article 50 (el  
brexit estava previst per al 29 de març), de manera que el Parla-
ment britànic tindrà fins al 12 d’abril (data límit fixada per 
Brussel·les) per decidir quins passos fer. Així, s’espera un elevat 
voltatge polític a Westminster en les dues primeres setmanes 
d’abril, amb tres alternatives: que el Regne Unit demani una 
extensió prolongada per reavaluar l’estratègia a seguir (en 
aquest cas, participarà en les eleccions europees del maig), que 
el Parlament aprovi finalment l’acord de sortida negociat per 
Theresa May (quelcom que sembla complicat si tenim en comp-
te que el Parlament ja l’ha rebutjat tres vegades i que no sembla 
que els laboristes i els unionistes nord-irlandesos hagin de can-
viar d’opinió) o que el 12 d’abril hi hagi una sortida abrupta. Així 
les coses, la primera opció sembla la més probable, tot i que la 
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fragilitat del Govern i la falta de consens no permeten descartar 
una sortida desordenada el 12 d’abril.

ESTATS UNITS

L’economia nord-americana entra en una fase de desaccele-
ració. L’activitat dels EUA moderarà el ritme d’avanç el 2019, ja 
que l’impuls de les mesures fiscals iniciades al final del 2017 i 
començament del 2018 s’anirà esvaint en els propers trimes-
tres. No obstant això, s’espera que aquest alentiment sigui 
moderat i que l’economia continuï creixent una mica per 
damunt del 2% en el conjunt del 2019. Entre els riscos sobre el 
creixement el 2019, destaquen els de naturalesa fiscal: és plau-
sible que es produeixin nous tancaments administratius, hi ha 
el risc que s’hagin d’aplicar retallades de despesa notables si 
els demòcrates i els republicans no arriben a acords sobre els 
nous límits de despesa, i cada vegada sembla més improbable 
que l’actual Administració recapti prou suport per a una major 
inversió en infraestructures (per a una anàlisi exhaustiva, 
vegeu el Focus «Què serà de la política fiscal nord-americana? 
Whatever will be, will be», en aquest mateix Informe Mensual). 
Més enllà del total de l’any, és rellevant esmentar que, previsi-
blement, en el primer trimestre, tres factors van entelar les 
dades de creixement del PIB. D’una banda, dos factors tempo-
rals, com el tancament parcial de l’Administració federal del 
país al gener i el fred extrem que va assotar el nord del país i 
que va deixar paralitzades moltes grans ciutats. De l’altra, els 
tradicionals problemes de desestacionalització en la sèrie del 
PIB en el 1T, que tendeixen a llastar les xifres del primer trimes-
tre de cada any.

Els indicadors d’activitat econòmica continuen en cotes 
notables, però cal parar atenció als riscos fiscals. En particu-
lar, els índexs de sentiment empresarial ISM es van mantenir 
sòlids al febrer (54,2 punts per al sector manufacturer i 59,7 per 
al no manufacturer, els dos molt còmodament per damunt dels 
50 punts que delimiten la zona expansiva de la recessiva), men-
tre que altres indicadors d’activitat, com les vendes al detall, 
van rebotar de forma considerable (el +2,3% interanual al 
gener). Per la seva banda, les dades del mercat laboral van ser 
més moderades al febrer, però això s’explica per elements tem-
porals i cal contextualitzar-los juntament amb un mes de gener 
que va ser excepcionalment bo. 

ZONA DE L’EURO

Moderació de l’economia europea el 2019. Els indicadors 
d’activitat i de sentiment del primer tram del 2019 a la zona de 
l’euro mostren lleugeres millores en relació amb l’últim tram 
del 2018 i són coherents amb unes dinàmiques de creixement 
favorable però moderat. Al març, s’ha intensificat la divergèn-
cia entre sectors: el PMI de serveis va continuar ferm (52,7 
punts), gràcies a la fortalesa de la demanda interna, mentre 
que el PMI de manufactures va baixar a nivells no vistos des 
del 2012 (47,6 punts), a causa de les disrupcions del sector de 
l’automòbil i de la major feblesa de la demanda global. Així, 
s’espera que l’economia europea creixi de forma modesta en la 
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primera meitat de l’any (al voltant de l’1,0% interanual) i que 
acceleri lleugerament en la segona meitat (sempre que es 
vagin atenuant els llastos temporals, que millori el sentiment, 
gràcies a una reducció de les tensions comercials, i que el sec-
tor de l’automoció avanci cap a la plena adaptació a les noves 
normatives). Importants organismes internacionals, com 
l’OCDE o el BCE, han reduït les previsions per al 2019 cap a 
cotes pròximes a l’1,0%, però coincideixen amb CaixaBank 
Research en el supòsit que, un cop superada l’ensopegada de 
la primera meitat del 2019, l’economia mostrarà una mica més 
de dinamisme.

La locomotora alemanya no tira com un temps enrere. Els 
problemes del sector de l’automoció per adaptar-se a les noves 
normatives d’emissions se sumen a l’atonia de la demanda glo-
bal de cotxes (als EUA i a la zona de l’euro, per la menor embran-
zida cíclica i, a la Xina, perquè els consumidors han decidit 
esperar si el Govern els ofereix incentius fiscals) i afecten les 
exportacions i la producció industrial alemanyes en el 1T 2019. 
Per aquest motiu, hem rebaixat les previsions d’Alemanya el 
2019 en 0,3 p. p. (fins a l’1,0%) i les del 2020 en 0,1 p. p. (l’1,6%), 
la qual cosa, al seu torn, implica una revisió tècnica de la zona 
de l’euro de –1 dècima, fins a l’1,3% el 2019. 

RESTA DEL MÓN

Japó: sorpresa agradable. En termes intertrimestrals, la segona 
estimació del 4T 2018 va presentar un creixement del PIB del 
0,5% (primera estimació: el 0,3%), després de la caiguda del 
0,7% del trimestre anterior, afectat per disrupcions temporals, 
com les inundacions i una onada de calor extrem. D’aquesta 
manera, en el còmput total del 2018, l’avanç del PIB va ser del 
0,8% (en relació amb el 0,7% estimat prèviament). 

A la Xina, el Govern mou fitxa i emet un missatge tran-
quil·litzador. El Govern xinès ha aprovat rebaixes fiscals que 
ajudaran el sector privat i mesures per incentivar la despesa 
municipal en infraestructures, en un estímul fiscal que s’estima 
proper a l’1,0% del PIB. Malgrat que la magnitud és molt contin-
guda en comparació amb les mesures de suport fiscal aprova-
des en episodis anteriors, com les turbulències del 2015-2016 o 
la crisi global del 2008-2009 (això es pot explicar tant per un 
menor espai fiscal com pel fet que la desacceleració actual 
segueix una tendència menys brusca), els anuncis han 
tranquil·litzat els mercats, ja que reflecteixen la inequívoca 
voluntat de l’Executiu xinès d’intervenir per implementar 
mesures que evitin un aterratge brusc de l’economia.

L’economia turca no se’n surt. El 2018, el creixement del PIB 
turc va ser del 2,9%, el més baix des de la recessió del 2009, a 
causa de la crisi econòmica que assola el país des de l’estiu pas-
sat. Després de créixer només l’1,8% interanual en el 3T, en el 
4T, el PIB va caure el 3,0% interanual, a causa de la forta con-
tracció de la demanda interna, marcada per caigudes molt sig-
nificatives del consum i de la inversió. A més a més, és probable 
que la dinàmica negativa de creixement continuï en els propers 
trimestres, així que tot fa pensar que el 2019 serà un any difícil 
per a l’economia turca.  
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En segon lloc, després de la Primera Guerra Mundial, el 
Congrés nord-americà va establir la figura del sostre de 
deute: una quantitat límit per damunt de la qual el Tresor 
del país no pot emetre nou deute per finançar el Govern. 
Si s’arriba a aquesta xifra sense que s’incrementi el sostre 
o sense que se suspengui l’obligatorietat de compliment, 
l’Administració també es veu obligada a tancar les portes. 
Després de poc més d’un any suspesa, el 2 de març del 
2019, va entrar de nou en vigor la regla del sostre de deu-
te, amb un límit de 22 bilions de dòlars (vegeu el segon 
gràfic). S’estima que el límit es podria assolir entre l’agost i 
l’octubre d’enguany. Així, doncs, el risc d’un nou tanca-
ment administratiu no és menyspreable.

El segon element que pot afectar de forma negativa (i de 
manera substancial) el creixement de l’economia dels 
EUA el 2020 és el conegut com a confiscació o sequester. 
Les lleis nord-americanes estableixen un seguit de res-
triccions al creixement del pressupost públic i de límits a 
la despesa pública. En nombroses ocasions, aquests 

Què serà de la política fiscal nord-americana?  
Whatever will be, will be

Després de créixer el 2,9% el 2018, els EUA es troben amb 
un mercat laboral gairebé en plena ocupació, amb una 
distensió de les disputes comercials que manté amb la 
Xina i amb una política monetària en terreny neutral: 
l’economia nord-americana travessa un moment dolç. No 
obstant això, hi ha riscos latents que poden afectar la 
bona marxa de l’activitat. En aquest article, analitzem com 
un d’aquests riscos, la política fiscal, pot condicionar 
l’escenari en els propers trimestres.

Condicionants de la política fiscal

Recordem que, al final del 2017, es va aprovar una forta 
rebaixa impositiva1 i que, al començament del 2018, el 
president Trump va donar via lliure a un augment de la 
despesa pública equivalent al 0,7% del PIB, tant per al 
2018 com per al 2019. Sens dubte, aquestes polítiques 
àmpliament expansives tenen un impacte significatiu 
sobre el creixement econòmic a curt termini (de 0,7 p. p. el 
2018 i de 0,2 p. p. el 2019, segons les nostres estimacions).2 
No obstant això, el seu efecte s’esvairà en els propers tri-
mestres, i, d’ara endavant, el paper de la política fiscal 
dependrà més de tres nous elements: (i) els possibles tan-
caments administratius, (ii) les retallades automàtiques de 
despesa i (iii) la despesa en infraestructures (vegeu el pri-
mer gràfic).

Després de començar l’any amb el tancament més llarg de 
l’Administració federal en la història nord-americana (35 
dies), la necessitat que el Congrés aprovi tant la despesa 
federal com un nou sostre de deute pot desencadenar 
una nova paralització de l’Administració el 2019. Abans del 
final de l’any fiscal, el 30 de setembre, el Congrés ha d’a -
pro  var (i el president ha de ratificar) un nou pressupost. 
Sense pressupost, molts serveis de l’Administració corren 
el risc de paralitzar-se. L’actual proposta pressupostària 
del president Trump, en què hi ha una partida especial per 
al finançament del famós «mur» amb Mèxic, segurament 
no generarà prou consens en un Congrés dividit (recor-
dem que la cambra baixa està en mans dels demòcrates, 
mentre que l’alta està en mans dels republicans). En 
aquest cas, el Congrés haurà d’aprovar una extensió tem-
poral del finançament de l’Administració federal, situació 
que, en el passat, ha generat nombrosos tancaments d’or-
 ganismes governamentals.
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1. Elements destacats de la reforma impositiva van ser la disminució de 
l’impost de societats (del 35% al 21%) o la rebaixa del tipus marginal mà -
xim sobre la renda de les persones físiques (del 39,6% al 37%).
2. Segons les estimacions de CaixaBank Research, el 2018, l’impacte de 
l’impuls fiscal sobre el creixement econòmic va ser de 0,73 p. p., on 0,36 p. p. 
provenien de la reforma impositiva i 0,37 p. p. de l’increment de despesa. 
El 2019, l’impacte de l’impuls fiscal s’estima en 0,24 p. p., procedent, prin-
cipalment, de la reforma impositiva.

EUA: dates clau

2 de març de 2019
Es reinstaura el sostre de deute (que va ser suspès  
al febrer del 2018).

De l’agost a l’octubre  
de 2019

S’estima que el Tresor deixarà de disposar de 
liquiditat per continuar executant la despesa pública 
pressupostada.

1 d’octubre de 2019
Risc de tancament de l’Administració federal: en 
iniciar-se un nou any fiscal, cal aprovar les diferents 
partides de despesa.

1 de gener de 2020
Es reinstaura la regla de despesa del 2017, la qual 
cosa podria implicar una disminució important de  
la despesa pública (~100.000 milions de dòlars).

Font: CaixaBank Research.
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límits se suspenen i no s’apliquen (tal com també succeïa 
amb el sostre de deute). De fet, aquests límits de despesa 
(spending caps) estan suspesos fins al 31 de desembre del 
2019. Però si, abans d’aquesta data, el Congrés no aprova 
nous límits o no els torna a suspendre, l’1 de gener del 
2020, entrarien en vigor retallades automàtiques de la 
despesa federal per valor de 126.000 milions de dòlars 
(71.000 en defensa i 55.000 en altres despeses).3 Malgrat 
que la informació disponible permet pensar que s’acor -
daran nous límits menys restrictius, és molt probable 
algun tipus de retallada en el nivell de despesa, en espe-
cial davant un dèficit públic es  tructural que, el 2018, va 
superar el 5% del PIB.

Finalment, i en contraposició als dos primers elements fis-
cals esmentats, l’aprovació d’un increment substancial de 
la despesa en infraestructures podria impulsar el creixe-
ment el 2020. En les eleccions presidencials del 2016, un 
dels pocs punts en comú del llavors candidat Trump i la 
demòcrata Clinton era la necessitat d’incrementar la des-
pesa en infraestructures. I és que l’evolució de la qualitat 
de les infraestructures dels EUA ha estat de les més desfa-
vorables entre els països avançats.4 No obstant això, sem-
bla que, en l’actualitat, hi ha poques possibilitats que el 
Congrés arribi a un acord en infraestructures. El pla pre-
sentat per l’Administració Trump al començament del 
2018, que prometia una despesa d’1,5 bilions de dòlars en 
infraestructures en 10 anys i dels quals només 200.000 
milions es finançarien amb despesa pròpiament federal (el 
gros dels fons procediria d’inversions d’associacions públi-
co-privades, que als EUA encara són poc comuns), és més 
un desig que una realitat, perquè la proposta no genera 
consens entre demòcrates i republicans. Així mateix, en un 
entorn polític clarament dividit i amb les primàries del Par-
tit Demòcrata a l’estiu, no sembla probable que els demò-
crates vulguin donar suport a una de les promeses electo-
rals de Trump abans de les presidencials del 2020.

Impacte econòmic

Quina pot ser la rellevància econòmica dels elements fis-
cals que acabem de repassar? Per respondre aquesta pre-
gunta, plantegem un escenari en què es produeixen la 
major part dels impactes negatius de caràcter fiscal expli-
cats. En concret, suposem que, durant el 2019, tindrà lloc 
un nou tancament administratiu, amb un impacte similar 
al succeït durant els últims dies del 2018 i els primers del 
2019; que es produirà la retallada automàtica de despesa 
per valor de 126.000 milions de dòlars, i que demòcrates i 
republicans no acordaran cap pla significatiu d’infra  es -
tructures.

Per a l’impacte econòmic de l’hipotètic tancament admi-
nistratiu al final del 2019, utilitzem les estimacions que la 
Congressional Budget Office va realitzar per al tancament 
viscut al començament del 2019, segons les quals hauria 
restat 0,4 p. p. al creixement del PIB intertrimestral anualit-
zat en el 1T 2019.5 Per la seva banda, per computar l’im -
pacte de les retallades automàtiques de la despesa, tenim 
en compte diferents estimacions sobre els multiplicadors 
fiscals nord-americans i els apliquem a la disminució de la 
despesa esperada, tant en defensa com en altres partides.6

Com ho mostra el tercer gràfic, sota aquests supòsits, men-
 tre que el creixement econòmic durant el 2019 resistiria 
for  ça bé, l’avanç del 2020 es veuria afectat de forma consi-
derable (5 dècimes per sota de l’escenari base, fins a l’1,3%). 
La major resistència del 2019 és deguda al fet que la major 
part de xocs fiscals es produirien al final del 2019 i al co -
men  çament del 2020, però també al fet que el 2019 és un 
any encara influenciat de forma positiva per les mesures 
fiscals de caràcter expansiu aprovades al final del 2017 i al 
començament del 2018.

Clàudia Canals

3. Retallada estimada pel Senate Committee on the Budget Bulletin (7 de 
juny del 2018), «Spending Caps and the New Fiscal Cliff». El valor total de 
la retallada automàtica no es coneix amb tota seguretat, però totes les 
estimacions el situen al voltant dels 100.000 milions de dòlars.
4. Vegeu l’article «EUA: invertir o no invertir, aquesta és la qüestió», al Dos-
sier de l’IM03/2017.

5. Vegeu Congressional Budget Office (gener del 2019), «The Effects of the
Partial Shutdown Ending in January 2019». Els efectes negatius sobre el 
creixement han estat deguts, principalment, a la disminució de l’activitat 
econòmica realitzada per part dels treballadors federals que van ser 
enviats a casa i, en menor mesura, per la disminució en la despesa de béns 
i de serveis per part de les agències federals i per la menor demanda da -
vant la suspensió dels salaris federals (que s’ingressaran retroactiva-
ment). Malgrat que l’efecte negatiu sobre el creixement del 1T 2019 serà 
compensat per un rebot de l’activitat en els propers mesos, una part de 
l’activitat econòmica no es recuperarà.
6. Per a la despesa en defensa, assumim un multiplicador de 0,4 (basat en 
Barro, R. J. i Redlick, C. J. (2011), «Macroeconomic Effects from Govern-
ment Purchases and Taxes», The Quarterly Journal of Economics, 126(1), 
51-102), mentre que, per a les altres partides, situem els multiplicadors 
entre 0,7 i 1,0 (Whalen, C. J. i Reichling, F. (2015), «The fiscal multiplier and 
economic policy analysis in the United States», Contemporary Economic 
Policy, 33(4), 735-746). En general, aquestes xifres corresponen al límit 
inferior de les estimacions, ja que, en una economia on l’output gap es 
manté en positiu des del 2017, l’impacte de les mesures fiscals s’hauria de 
situar en aquesta part baixa de les estimacions.

1,0 

1,5 

2,0 

2,5 

3,0 

2018 2019 2020 

EUA: escenaris de creixement del PIB  
Variació anual (%)  

Escenari base Esc. de retallades de despesa i de tancaments

Nota: L’escenari base només contempla tancaments de l’Administració limitats en el 
temps i amb un impacte econòmic molt contingut. L’escenari de retallades de despesa i de  
tancaments contempla retallades automàtiques de despesa pública per valor de 126.000  
milions de dòlars el 2020 i un nou tancament de l’Administració del calibre del viscut en el  
1T 2019. Els requadres del gràfic assenyalen la diferència entre l’escenari base i l’escenari 
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Font: CaixaBank Research. 
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Percentatge de variació en relació amb el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

ESTATS UNITS
2016 2017 1T 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 01/19 02/19

Activitat

PIB real 1,6 2,2 2,6 2,9 3,0 3,0 – ...

Vendes al detall (sense cotxes ni benzina) 3,4 4,2 4,4 5,2 5,4 3,5 3,7 ...

Confiança del consumidor (valor) 99,8 120,5 127,1 127,2 132,6 133,6 121,7 131,4

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

Índex activitat manufacturera (ISM) (valor) 51,3 57,4 59,7 58,7 59,7 56,9 56,6 54,2

Habitatges iniciats (milers) 1.177 1.208 1.317 1.261 1.234 1.185 1.273 1.162

Case-Shiller preu habitatge 2a mà (valor) 189 200 209 211 212 214 215 ...

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

Taxa d’ocupació (% pobl. > 16 anys) 59,7 60,1 60,3 60,4 60,4 60,6 60,7 60,7

Balança comercial 1 (% PIB) –2,7 –2,8 –2,9 –2,9 –2,9 –3,0 –3,0 ...

Preus

Inflació general 1,3 2,1 2,2 2,7 2,6 2,2 1,6 1,5

Inflació subjacent 2,2 1,8 1,9 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1

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.

JAPÓ
2016 2017 1T 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 01/19 02/19

Activitat

PIB real 0,6 1,9 1,2 1,4 0,1 0,3 – ...

Confiança del consumidor (valor) 41,7 43,8 44,4 43,7 43,4 42,9 41,9 41,5

Producció industrial 0,2 2,9 2,0 1,3 –0,1 0,7 0,3 –1,0

Índex activitat empresarial (Tankan) (valor) 7,0 19,0 24,0 21,0 19,0 19,0 – ...

Taxa d’atur (% pobl. activa) 3,1 2,8 2,5 2,4 2,4 2,4 2,5 2,3

Balança comercial 1 (% PIB) 0,7 0,5 0,4 0,4 0,1 –0,2 –0,4 –0,3

Preus

Inflació general –0,1 0,5 1,3 0,6 1,1 0,9 0,2 0,2

Inflació subjacent 0,6 0,1 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4

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.

XINA
2016 2017 1T 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 01/19 02/19

Activitat

PIB real 6,7 6,8 6,8 6,7 6,5 6,4 – ...

Vendes al detall 10,4 10,3 9,9 9,0 9,0 8,3 8,2 8,2

Producció industrial 6,1 6,6 6,6 6,6 6,0 5,7 5,3 5,3

PMI manufactures (oficial) 50,3 51,6 51,0 51,6 51,1 49,9 49,5 49,2

Sector exterior

Balança comercial 1 512 420 404 377 349 352 373 345

Exportacions –8,4 7,9 13,7 11,5 11,7 4,0 9,3 –20,7

Importacions –5,7 16,3 19,4 20,6 20,4 4,4 –1,5 –5,2

Preus

Inflació general 2,0 1,6 2,2 1,8 2,3 2,2 1,7 1,5

Tipus d’interès de referència 2 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

Renminbi per dòlar 6,6 6,8 6,4 6,4 6,8 6,9 6,8 6,7

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

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

2017 1T 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 01/19 02/19 03/19

Vendes al detall (variació interanual) 2,3 1,7 1,7 1,1 1,6 2,2 ... ...
Producció industrial (variació interanual) 2,9 3,1 2,3 0,6 –2,0 –1,1 ... ...
Confiança del consumidor –6,0 –4,2 –5,3 –5,7 –6,9 –7,9 –7,4 –7,2
Sentiment econòmic 110,1 113,2 111,8 110,9 108,9 106,3 106,2 105,5
PMI manufactures 57,4 58,3 55,5 54,3 51,7 50,5 49,3 47,6
PMI serveis 55,6 56,4 54,6 54,4 52,8 51,2 52,8 52,7

Mercat de treball
Ocupació (persones) (variació interanual) 1,6 1,6 1,6 1,4 1,3 – ... –
Taxa d’atur (% pobl. activa) 9,1 8,5 8,3 8,0 7,9 7,8 ... ...

Alemanya (% pobl. activa) 3,8 3,5 3,4 3,4 3,3 3,2 ... ...
França (% pobl. activa) 9,4 9,2 9,0 9,0 8,9 8,8 ... ...
Itàlia (% pobl. activa) 11,3 10,9 10,7 10,3 10,6 10,5 ... ...
Espanya (% pobl. activa) 17,2 16,2 15,4 15,0 14,5 14,1 ... ...

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

Preus
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

2016 2017 1T 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 01/19 02/19

General 0,2 1,5 1,3 1,7 2,1 1,9 1,4 1,5
Subjacent 0,8 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

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 

2016 2017 1T 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 01/19 02/19

Saldo corrent 3,4 3,5 3,6 3,9 3,6 3,2 3,2 ...
Alemanya 8,4 8,0 7,9 8,1 7,5 7,3 7,2 ...
França –0,8 –0,6 –0,4 –0,3 –0,5 –0,7 –0,5 ...
Itàlia 2,5 2,8 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6 ...
Espanya 2,3 1,8 1,8 1,6 1,3 0,9 0,9 ...

Tipus de canvi efectiu nominal 1 (valor) 94,3 96,5 99,6 98,5 99,2 98,5 97,8 97,4

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.

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

2016 2017 1T 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 01/19 02/19

Finançament del sector privat
Crèdit a les societats no financeres 1,8 2,5 3,3 3,7 4,2 3,9 3,4 3,7
Crèdit a les llars 1,2 1,7 2,6 2,9 2,9 3,1 3,2 3,2 3,3
Tipus d’interès de crèdit a les societats   
no financeres 3 (%) 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 ...

Tipus d’interès dels préstecs a les llars
per a l’adquisició d’habitatge 4 (%) 1,8 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 ...

Dipòsits
Dipòsits a la vista 10,0 10,1 9,2 8,0 7,3 7,1 6,4 6,9
Altres dipòsits a curt termini –1,8 –2,7 –2,2 –1,5 –1,4 –0,9 –0,8 –0,2
Instruments negociables 2,4 1,4 –5,8 –3,2 –5,6 –3,3 –0,1 –0,4
Tipus d’interès dels dipòsits fins a 1 any  
de les llars (%) 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 ...

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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L’economia espanyola consolida   
l’aterratge suau

L’economia espanyola va començar el 2019 amb un bon to. 
Segons l’última estimació de l’INE, el creixement del PIB del 4T 
2018 va ser una mica inferior a l’estimat inicialment (del 0,6% 
intertrimestral, en lloc del 0,7% publicat en primera instància). 
No obstant això, l’INE també va revisar les estimacions de crei-
xement per a la primera meitat del 2018, en aquest cas a l’alça, 
de manera que, en el conjunt del 2018, finalment s’estima que 
el PIB va créixer el 2,6% (amb anterioritat, el 2,5%). A més a 
més, els diferents indicadors relacionats amb els primers mesos 
del 2019 han mostrat un to generalment positiu. En particular, 
al febrer, l’índex de sentiment empresarial (PMI) del sector ser-
veis es va situar en els 54,5 punts, clarament per damunt dels 
50 que delimiten la zona expansiva i en una cota que suggereix 
que el sector manté el dinamisme dels últims mesos. Malgrat 
que aquest resultat va contrastar de forma clara amb el del sec-
tor manufacturer, que, segons reflecteix el seu índex PMI (49,9 
punts al febrer), continua travessant un moment difícil, la pro-
ducció industrial va rebotar al gener (el +2,4% interanual) des-
prés de les caigudes patides al final del 2018. Així mateix, pel 
que fa al consum, les vendes al detall van créixer l’1,2% al febrer 
(0,3 p. p. per damunt del registre del gener i en cotes clarament 
superiors a la mitjana del 0,7% del 2018) i suggereixen que el 
consum privat va mantenir una bona evolució en el tram inicial 
de l’any.

El creixement del 1T 2019 es podria acostar al 0,6%, segons el 
nostre model de previsió del PIB a curt termini (Nowcasting). 
Com s’acaba de comentar, el balanç dels indicadors d’activitat 
al llarg del mes va ser positiu, i el bon comportament dels indi-
cadors del mercat laboral i del sector serveis va compensar amb 
escreix la feblesa mostrada pels sectors manufacturer i exterior. 
Aquest contrast, tant entre el sector serveis i el manufacturer 
com entre la demanda domèstica i el sector exterior, és una 
pauta similar a l’observada en els últims mesos i reflecteix el 
llast que afecta el sector de l’automòbil (davant la necessitat 
d’adaptar-se a la nova normativa europea d’emissions de vehi-
cles) i el deteriorament de la demanda internacional (en un 
context de desacceleració del creixement mundial). En conjunt, 
però, els indicadors donen suport a la visió que l’economia 
mantindrà un ritme de creixement sòlid en els propers trimes-
tres, tot i que inferior al dels últims anys, ja que s’endinsa en una 
fase més madura del cicle.

El mercat laboral es manté dinàmic. Al febrer, l’afiliació a la 
Seguretat Social va augmentar el 2,86% interanual (+38.833 
treballadors, respecte del mes anterior, en termes desestacio-
nalitzats), un ritme elevat i molt similar al del gener (el 2,94%), 
mentre que l’atur registrat es va reduir en 181.208 persones en 
termes interanuals (el 5,2%). Per sectors, va destacar l’augment 
de l’afiliació als serveis, que va avançar el 2,8%, mentre que, a la 
construcció i a la indústria, l’afiliació va registrar un creixement 
del 6,7% i de l’1,7%, respectivament. D’aquesta manera, els 
indicadors continuen evidenciant que el mercat laboral es mos-
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tra robust i que la moderació en el creixement de l’ocupació es 
produeix de manera molt gradual, de manera que continuarà 
donant suport a l’embranzida de la demanda interna en els pro-
pers mesos i continuarà propiciant una desacceleració suau del 
creixement del conjunt de l’economia.

El dèficit públic es va situar en el 2,6% del PIB el 2018, 1 dèci-
ma per sota de la meta del 2,7% marcada pel Govern actual i 
amb una reducció de 0,4 p. p. en relació amb el registre del 
2017. Per administracions, tant les comunitats autònomes (el 
–0,2%) com les corporacions locals (el +0,5%) es van mantenir 
en línia amb els objectius d’estabilitat. No obstant això, 
l’Administració central i la Seguretat Social van continuar regis-
trant un dèficit pressupostari notable (el –1,5% i el –1,4% del 
PIB, respectivament). Finalment, cal observar que això permet 
la sortida d’Espanya del procediment de dèficit excessiu, ja que 
el dèficit s’ha situat per sota del 3%.

La posició inversora internacional neta (PIIN) va millorar el 
2018, però el compte corrent continua empitjorant. Al  
desembre del 2018, la PIIN es va situar en el –77,2% del PIB, per-
centatge que representa una millora de 6,3 p. p. en relació amb 
el 2017 (quan va ser del –83,5%). Aquesta millora és deguda, en 
bona part, als canvis de valoració dels instruments de la cartera 
de deute (actius i passius, que reflecteixen les variacions del 
preu de mercat en moneda local i l’efecte del tipus de canvi, 
entre d’altres). No obstant això, al gener, el superàvit del sector 
exterior va mantenir la tendència a la baixa i el saldo per compte 
corrent es va situar en el +0,86% del PIB (lleugerament per sota 
del 0,93% del desembre passat). Aquest registre, que representa 
un deteriorament d’1 p. p. en relació amb l’1,82% del gener del 
2018, és degut, en 7 dècimes, al deteriorament del saldo de 
béns (del –2,2% al gener del 2018 al –2,8% al gener del 2019, 
amb –0,4 p. p. arran de l’empitjorament del saldo de béns no 
energètics) i, en 3 dècimes, a l’augment del preu del petroli. Per 
la seva banda, el menor superàvit comercial en serveis (el 4,7% 
al gener del 2019) va restar 3 dècimes, de les quals 1 és deguda 
al turisme i 2 als serveis no turístics.

El mercat immobiliari es manté robust. El preu de l’habitatge 
publicat per l’INE, basat en preus de compravenda, va créixer el 
6,6% interanual en el 4T 2018 (el 0,4% intertrimestral) i va situar 
l’avanç per al conjunt de l’any 2018 en el 6,7%, el ritme de crei-
xement anual més intens des de l’inici de la recuperació del 
mercat immobiliari. A més a més, això es va produir en un con-
text de creixement sòlid de la demanda. En línia amb les dades 
de l’INE conegudes el mes passat (creixement del 10,2% el 
2018, amb dades basades en el registre de la propietat), les 
dades del Ministeri de Foment (basades en escriptures nota-
rials) mostren un creixement de la compravenda d’habitatges 
del 9,3% en el conjunt de l’any 2018. En aquest sentit, cal inter-
pretar la moderació de les compravendes d’habitatge al gener 
(el –0,2% interanual, segons les dades de l’INE) com una en -
sopegada en una sèrie que és inherentment molt volàtil. D’a -
questa manera, es confirma la bona marxa del sector, que es 
preveu que mantindrà un creixement considerable en els pro-
pers trimestres, tot i que a ritmes una mica més moderats (co -
herents amb l’evolució del conjunt de l’economia).
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Espanya: capacitat (+) o necessitat (–) de finançament 
per administracions
(% del PIB)

2017 2018 2019

Dada Objectiu Dada Objectiu

Administració central –1,8 –0,8 –1,5 –0,3

Comunitats autònomes –0,4 –0,6 –0,2 –0,1

Corporacions locals 0,6 0,1 0,5 0,0

Seguretat Social –1,4 –1,3 –1,4 –0,9

Total –3,0 –2,7 –2,6 –1,3

Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.
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L’economia espanyola acumula quatre anys consecutius 
creixent per damunt de la mitjana de la zona de l’euro. 
Paral·lelament, la taxa d’estalvi ha disminuït fins a mínims 
històrics (vegeu el primer gràfic).1 Tot i que, a primera vis-
ta, això podria suggerir un escàs marge de maniobra de 
les llars per acomodar les seves decisions de consum si el 
context econòmic empitjora, en aquest article, veurem 
que encara és aviat per arribar a aquesta conclusió. És pro-
bable que la taxa d’estalvi es comenci a recuperar lleuge-
rament en els propers trimestres, i, a més a més, la situació 
financera de les llars ha millorat de forma substancial en 
relació amb els anys anteriors a la crisi.

Per analitzar l’evolució de la taxa d’estalvi hem d’avaluar 
les perspectives dels seus dos determinants: el consum i la 
ren  da bruta disponible (RBD). Atesa l’estreta relació entre 
les dues variables (el consum es finança, en gran part, mit-
jançant RBD), la pregunta principal és quin serà el diferen-
cial de creixement entre les dues. Des del 2015, el consum 
ha repuntat amb força i ha crescut per damunt de l’RBD, la 
qual cosa provoca el deteriorament de la taxa d’estalvi. No 
obstant això, la nostra previsió és que, en els propers anys, 
aquest patró es revertirà i el consum creixerà per sota de 
l’RBD. La raó és l’esvaïment de l’efecte del «consum em -
bassat»: la forta embranzida del consum en els últims anys 
s’explica, en gran part, per la materialització de plans de 
consum que els consumidors havien ajornat al llarg de la 
crisi. Ara que s’han posat al dia, cal esperar que les famílies 
moderin el patró de consum.

Per posar números a aquesta narrativa, al segon gràfic 
presentem la projecció del creixement del consum predita 
per un model que té en compte factors com el creixement 
de l’ocupació, dels salaris, dels tipus d’interès i del preu de 
l’habitatge.2 Tal com es pot veure, el model apunta a una 
moderació del consum el 2019 i a una reacceleració el 
2020. La moderació del creixement projectada per al 2019 
reflecteix una normalització després del fort repunt entre 
el 2015 i el 2018, a causa del ja esmentat efecte del «con-
sum embassat», és a dir, el model preveu un ajust tempo-
ral del creixement del consum perquè se situï en línia amb 
els seus factors determinants. Al seu torn, el repunt pro-
jectat a partir del 2020 reflecteix la finalització d’aquest 
procés d’ajust i el major creixement previst de l’RBD. En 
qualsevol cas, el model preveu que el consum creixi a 
ritmes sòlids en tot l’horitzó considerat.

Continuarà caient la taxa d’estalvi espanyola?
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Espanya: taxa d’estalvi
Percentatge de la renda bruta disponible (%) 

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE.  
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Espanya: desglossament de la renda 
bruta disponible  
Contribució al creixement de la renda bruta disponible (p. p.)

Ocupació Salaris 

Resta RBD (variació interanual)

Previsió  

Notes:  La categoria «Resta» reflecteix factors com la renda dels autònoms o l’evolució 
dels impostos i de les transferències (els majors pagaments per impostos expliquen 
la contribució negativa d’aquesta categoria).  
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE.

1. Definim la taxa d’estalvi com la diferència entre la renda bruta disponi-
ble i el consum (com a fracció de la renda bruta disponible).
2. El model captura diferències en la sensibilitat del consum enfront de 
variacions en els factors comentats. Així, segons el model, el consum 
mostra una major sensibilitat a canvis en el creixement de l’ocupació que 
en el creixement dels salaris, els preus de l’habitatge o els tipus d’interès. 
Per a més detalls, vegeu «L’any vinent, quant gastarem?», en l’IM11/2018.
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Pel que fa a l’RBD, la nostra previsió és que, en els propers 
anys, la renda de les llars es continuarà recuperant i crei-
xerà al voltant del 4% anual entre el 2019 i el 2021 (vegeu 
el tercer gràfic). Aquesta recuperació, que ja s’ha començat 
a entreveure en les dades disponibles del 2018, és propi-
ciada per la creació d’ocupació i per la recuperació del 
creixement dels salaris, tot i que, a mesura que es moderi 
la generació d’ocupació, la contribució dels salaris a 
l’augment de l’RBD guanyarà més pes.3

Escenaris de la taxa d’estalvi

Armats amb les perspectives de creixement dels dos 
determinants de la taxa d’estalvi i amb un model que ens 
prediu l’impacte dels ingressos de les llars sobre el seu 
consum, podem analitzar l’evolució de la taxa d’estalvi en 
tres escenaris: l’escenari descrit més amunt (central), un 
segon que dibuixa una evolució de l’ocupació i dels salaris 
millor que l’anterior (optimista) i un tercer que considera 
un escenari més moderat (pessimista). Tal com veiem a la 
taula adjunta, cal esperar que la taxa d’estalvi es recuperi 
de forma gradual, malgrat que, si els ingressos creixessin 
molt per sota del que es preveu, tal com ho dibuixa 
l’escenari pessimista, l’estalvi encara podria caure lleuge-
rament abans de començar a recuperar-se.

Quins riscos comporta una taxa d’estalvi baixa?

Per analitzar aquesta pregunta, hem d’avaluar la situació 
financera de les llars: les fonts d’ingressos i l’ús que se’n fa. 
Com es mostra a l’últim gràfic, les llars presenten un 
balanç financer més sanejat que abans de la crisi econòmi-
ca. Així, si el 2007 el 12% del total dels recursos de les llars 
provenia de l’adquisició de nou deute, en l’acumulat de 
quatre trimestres fins al 3T 2018, aquesta xifra es va situar 
només en l’1%. De fet, les llars han reduït el deute de for-
ma gairebé ininterrompuda des del 2011. Aquesta dinàmi-
ca ha permès que el deute de les llars com a percentatge 
de l’RBD se situés, en termes acumulats de quatre trimes-
tres, en el 98,1% en el 3T 2018, molt per sota del màxim 

assolit el 2010, del 131,4%. Així mateix, pel costat dels 
usos, veiem que les llars destinen la major part dels recur-
sos a consumir, tot i que també dediquen una part a acu-
mular actius financers i a finançar plans d’inversió (majori-
tàriament, inversió immobiliària). Cal destacar, però, que 
la importància de la inversió també ha caigut de manera 
intensa, del 15% de l’RBD el 2007 a gairebé el 6% en el 3T 
2018 (acumulat de quatre trimestres). En definitiva, men-
tre que, el 2007, les llars estalviaven poc per mantenir un 
consum elevat i s’endeutaven per finançar la inversió 
immobiliària, en l’actualitat aquest patró s’ha truncat i 
veiem que la taxa d’estalvi baixa no es trasllada a un 
endeutament més elevat.

Oriol Carreras

Espanya: projeccions de la taxa d’estalvi
Variació anual (%)

2019 2020 2021

2018 Pessimista Central Optimista Pessimista Central Optimista Pessimista Central Optimista

Ocupació 2,5 1,9 2,2 2,4 1,3 1,6 1,9 1,2 1,5 1,8

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

Previsió taxa d’estalvi 4,9 4,4 5,1 5,6 4,5 5,8 6,4 4,9 6,4 7,1

Notes: Les previsions de la taxa d’estalvi es construeixen en funció de l’evolució projectada en cada escenari de l’RBD i del consum. Les projeccions de l’RBD es basen en supòsits del creixement  
de l’ocupació i dels salaris (obviem les rendes no salarials). Per la part del consum, prenem el diferencial de creixement previst pel model en els escenaris «Pessimista» i «Optimista» en relació amb 
l’escenari central del model i apliquem aquests diferencials de creixement sobre l’escenari central previst per CaixaBank Research.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE.
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE.  

3. Les últimes dades de l’enquesta trimestral del cost laboral publicada 
per l’INE mostren que el cost laboral per hora efectiva va créixer l’1,4% el 
2018, enfront del 0,0% registrat el 2017. Es confirma, així, la recuperació 
progressiva dels salaris, que preveiem que continuarà al llarg dels pro-
pers anys.
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Indicadors d’activitat i ocupació
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

2017 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 1T 2019 01/19 02/19 03/19

Indústria
Índex de producció industrial 3,2 0,3 0,9 0,4 –2,9 ... 2,4 ... ...
Indicador de confiança a la indústria (valor) 1,0 –0,1 1,2 –2,6 –1,9 –3,8 –4,0 –5,2 –2,2
PMI de manufactures (valor) 54,8 53,3 53,7 52,4 51,8 ... 52,4 49,9 ...

Construcció
Visats d’obra nova (acum. de 12 mesos) 22,9 25,7 28,1 25,8 23,9 ... 27,2 ... ...
Compravenda d’habitatges (acum. de 12 mesos) 14,1 13,9 15,7 13,2 11,0 ... 8,1 ... ...
Preu de l’habitatge 2,4 3,4 3,8 3,2 3,9 ... – – –

Serveis
Turistes estrangers (acum. de 12 mesos) 10,0 4,0 5,3 1,5 0,9 –5,0 1,0 ... ...
PMI de serveis (valor) 56,4 54,8 55,8 52,6 54,0 ... 54,7 54,5 ...

Consum
Vendes comerç al detall 1,0 0,7 0,1 –0,4 1,4 ... 0,9 1,2 ...
Matriculacions d’automòbils 7,9 7,6 9,2 17,0 –7,6 ... –8,0 –8,8 ...
Indicador de confiança dels consumidors (valor) –3,4 –4,2 –3,0 –3,7 –6,2 –4,8 –6,9 –5,4 –2,0

Mercat de treball
Població ocupada 1 2,6 2,7 2,8 2,5 3,0 ... – – –
Taxa d’atur (% de la població activa) 17,2 15,3 15,3 14,6 14,4 ... – – –
Afiliats a la Seguretat Social 2 3,6 3,1 3,1 2,9 3,0 ... 2,9 2,9 ...

PIB 3,0 2,6 2,6 2,5 2,3 ... – – –

Preus
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

2017 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 1T 2019 01/19 02/19 03/19

General 2,0 1,7 1,8 2,2 1,7 1,1 1,0 1,1 1,3
Subjacent 1,1 0,9 1,0 0,8 0,9 ... 0,8 0,7 ...

Sector exterior
Saldo acumulat durant els 12 últims mesos en milers de milions d’euros, llevat que s’indiqui el contrari 

2017 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 1T 2019 01/19 02/19 03/19

Comerç de béns
Exportacions (variació interanual, acum. 12 mesos) 8,9 2,9 5,2 4,5 2,9 ... 2,2 ... ...
Importacions (variació interanual, acum. 12 mesos) 10,5 5,6 6,9 6,2 5,6 ... 4,9 ... ...

Saldo corrent 21,5 11,3 18,7 15,0 11,3 ... 10,4 ... ...
Béns i serveis 33,6 23,5 30,3 26,7 23,5 ... 22,5 ... ...
Rendes primàries i secundàries –12,1 –12,3 –11,6 –11,7 –12,3 ... –12,2 ... ...

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament 24,2 17,6 21,9 18,8 17,6 ... 16,8 ... ...

Crèdit i dipòsits dels sectors no financers 3

Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari 

2017 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 1T 2019 01/19 02/19 03/19

Dipòsits
Dipòsits de llars i empreses 2,8 3,2 3,0 3,4 3,7 ... 4,4 5,3 ...

A la vista i estalvi 17,6 10,9 11,0 10,3 10,0 ... 10,5 11,6 ...
A termini i preavís –24,2 –19,9 –20,7 –18,7 –16,8 ... –14,6 –13,8 ...

Dipòsits d’AP –8,7 15,4 17,6 10,4 16,9 ... 17,4 16,4 ...
TOTAL 1,9 3,8 3,8 3,8 4,5 ... 5,2 5,9 ...

Saldo viu de crèdit
Sector privat –2,2 –2,4 –2,8 –2,3 –2,2 ... –2,8 –2,3 ...

Empreses no financeres –3,6 –5,5 –6,4 –5,6 –5,7 ... –7,0 –5,8 ...
Llars - habitatges –2,8 –1,9 –2,0 –1,7 –1,4 ... –1,2 –1,3 ...
Llars - altres finalitats 3,7 5,1 5,0 5,5 4,7 ... 4,4 4,2 ...

Administracions públiques –9,7 –10,6 –9,4 –8,9 –11,8 ... –11,2 –11,4 ...
TOTAL –2,8 –2,9 –3,2 –2,7 –2,8 ... –3,3 –2,8 ...

Taxa de morositat (%) 4 7,8 5,8 6,4 6,2 5,8 ... 5,9 ... ...

Notes: 1. Estimació de l’EPA. 2. Dades mitjanes mensuals. 3. Dades agregades del sector bancari espanyol i residents a Espanya. 4. Dada fi del període. 
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Ministeri d’Economia, el Ministeri de Foment, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, l’Institut Nacional d’Estadística, el Servei Públic d’Ocupació Estatal, 
Markit, la Comissió Europea, el Departament de Duanes i Impostos Especials i el Banc d’Espanya.
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Portugal: a bona marxa

L’activitat mostra un funcionament favorable a l’inici de 
l’any. Així, l’indicador coincident d’activitat del Banc de Portu-
gal va avançar fins al 2,1% al febrer (l’1,9% al gener) i l’indicador 
d’activitat de l’INE va avançar el 2,4% interanual al gener (des-
prés de mantenir-se en el 2,2% des de l’octubre). A més a més, 
les vendes al detall van accelerar al gener i al febrer, en relació 
amb la mitjana del 4T 2018, i altres indicadors, com les vendes 
de ciment o les vendes de vehicles comercials, també han 
enviat senyals favorables. No obstant això, aquestes dades 
coexisteixen amb altres dinàmiques no tan positives. D’una 
banda, al febrer, l’indicador coincident del consum privat del 
Banc de Portugal va flexionar lleugerament a la baixa (l’1,7%, 
després de l’1,8% al gener) i l’índex de confiança dels consumi-
dors va tornar a disminuir (–8,3 punts al febrer, en relació amb 
els –7,2 del gener), la qual cosa reflecteix un menor optimisme 
de les llars sobre les perspectives econòmiques en els 12 pro-
pers mesos. De l’altra, pel que fa al sector exterior, al gener, la 
balança comercial de béns es va tornar a deteriorar (amb un 
augment del dèficit comercial de 3.300 milions d’euros, fins als 
17.900 milions, segons l’acumulat dels 12 últims mesos), ja que 
les importacions van créixer més (el 8,5% interanual) que les 
exportacions (el 4,8%). En conjunt, doncs, els indicadors sugge-
reixen que el ritme de creixement es manté en cotes pròximes 
però lleugerament inferiors al 2% en el 1T 2019.

La recuperació del mercat laboral prossegueix en un con-
text de major maduresa del cicle. Al febrer, la taxa d’atur es 
va situar en el 6,3% (–1,3 p. p. en relació amb el febrer del 
2018), amb una reducció de la població aturada de 64.600 per-
sones (el –16,5% interanual), mentre que la població ocupada 
va assolir els 4.844.600, amb un augment de 62.700 treballa-
dors en relació amb el febrer del 2018 (l’1,3% interanual). No 
obstant això, en els dos casos, els ritmes de millora van ser 
inferiors a les mitjanes registrades el 2018 (reducció de l’atur 
del 20,8% i augment dels ocupats del 2,3%), la qual cosa, jun-
tament amb el descens de les ofertes d’ocupació (el –12,8% 
interanual de mitjana de gener i febrer del 2019), mostra una 
evolució més moderada del mercat laboral. Així, malgrat que 
el mercat de treball manté una dinàmica positiva, exhibeix 
senyals d’alentiment en relació amb els dos últims anys, situa-
ció que s’espera que continuï en els propers trimestres i que és 
coherent amb l’escenari d’un creixement més suau del PIB.

La inflació es manté estable al març. Segons l’índex de preus 
al consumidor (IPC) no harmonitzat, la inflació general es va 
mantenir en el 0,9% interanual al març (el mateix registre que 
al febrer). Aquesta estabilitat va ser el resultat de l’equilibri 
entre l’acceleració dels preus energètics (el +1,3%, després del 
–0,7% del febrer) i de la moderació de la inflació subjacent, 
que es va situar en el 0,7% al març (l’1,0% al febrer). No obstant 
això, en els propers trimestres, s’espera una lleugera accelera-
ció de la inflació, pel bon funcionament del mercat laboral i, 
per tant, pel major dinamisme dels salaris.  
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Índex  

Continua la correcció del dèficit públic. En concret, el dèficit 
de les Administracions públiques va ser de 913 milions d’euros 
el 2018 i es va situar en el –0,5% del PIB (el 2017, va ser del 
–3,0%, o del –0,9% si s’exclou la recapitalització de la Caixa 
Geral de Depósitos). Aquesta millora reflecteix tant un fort crei-
xement dels ingressos (el 5,5% interanual) com una disminució 
del 0,3% de la despesa pública (una disminució deguda a 
aquest efecte base de la recapitalització de la Caixa Geral de 
Depósitos, ja que, si l’excloguéssim, la despesa total hauria aug-
mentat el 4,4%). La bona marxa de l’activitat econòmica i del 
mercat de treball va contribuir a l’augment dels ingressos  
fiscals i contributius (el 5,9% interanual), i l’entorn de tipus 
d’interès baixos (sumat a unes condicions de finançament que 
es van tornar més favorables gràcies a les diferents millores de 
la nota creditícia que les agències de qualificació van assignar a 
Portugal el 2018) va contribuir a una caiguda dels pagaments 
dels interessos del 6,5% interanual (–481 milions d’euros). En 
aquesta mateixa línia, al març, S&P va millorar la nota creditícia 
del deute sobirà de Portugal de BBB– a BBB.

La capacitat de finançament exterior es deteriora. En concret, 
la capacitat de finançament exterior del conjunt de l’economia 
es va moderar fins al 0,2% del PIB el 2018 (l’1,1% el 2017), en 
especial per les majors necessitats de finançament del sector 
empresarial no financer (del –0,8% el 2017 al –2,0% el 2018, un 
deteriorament al qual ha contribuït amb força l’augment de la 
inversió del sector). Així mateix, el sector financer va mantenir 
una capacitat de finançament neta de l’1,9% del PIB, però això 
va comportar un deteriorament clar en relació amb el 3,8% del 
2017. Per la seva banda, la capacitat de finançament de les 
famílies va disminuir de forma més moderada (de l’1,0% del 
2017 al 0,7% del 2018), mentre que les Administracions públi-
ques van reduir les necessitats de finançament fins al –0,5% del 
PIB (el –3,0% el 2017, o el –0,9% si excloem la recapitalització 
de la Caixa Geral de Depósitos). Pel que fa a les famílies, també 
cal destacar la lleugera reducció de la taxa d’estalvi, del 4,7% de 
la renda disponible el 2017 al 4,6% el 2018.

El sector immobiliari va acabar el 2018 amb dinamisme. En 
l’últim trimestre del 2018, l’índex de preus de l’habitatge va 
créixer el 9,3% interanual (0,8 p. p. més que en el 3T), amb un 
augment del 9,5% dels preus de l’habitatge de segona mà i del 
8,5% dels preus dels habitatges nous. Així, en el conjunt de 
l’any 2018, l’índex de preus de l’habitatge va augmentar a un 
ritme mitjà del 10,3% (una acceleració d’1,1 p. p. en relació amb 
el 2017). A més a més, el 2018, es van vendre 178.691 habitat-
ges, el 16,6% més que el 2017. En els propers trimestres, 
s’espera que el mercat immobiliari es mantingui dinàmic, amb 
el suport d’una demanda d’habitatge que continuarà afavorida 
per unes condicions financeres laxes i per una activitat turística 
encara ferma, malgrat un cert alentiment. No obstant això, la 
recuperació de la construcció de nous habitatges contribuirà a 
una desacceleració moderada del creixement dels preus.
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Indicadors d’activitat i ocupació
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

2017 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19

Índex coincident d’activitat 2,9 2,1 2,2 1,9 1,8 1,7 1,8 1,9 2,1 ...
Indústria
Índex de producció industrial 4,0 –0,1 0,5 –1,8 –1,6 –3,4 –1,7 –3,3 –2,5 ...
Indicador de confiança a la indústria (valor) 2,1 0,8 0,5 0,6 –0,6 –1,0 –0,6 –1,0 –1,3 –2,3

Construcció
Visats d’obra nova (acum. de 12 mesos) 15,6 20,0 11,8 13,5 20,0 ... 20,0 ... ... ...
Compravenda d’habitatges 20,5 16,8 23,7 18,4 9,4 ... 9,4 ... ... ...
Preu de l’habitatge (euro / m2 - taxació) 5,1 5,8 6,1 6,2 6,1 6,2 6,1 6,3 6,8 ...

Serveis
Turistes estrangers (acum. 12 mesos) 16,0 3,0 11,2 6,9 3,5 3,4 3,0 3,0 ... ...
Indicador de confiança als serveis (valor) 13,3 14,1 12,6 16,9 12,6 12,3 12,2 15,7 16,0 14,4

Consum
Vendes comerç al detall 4,1 3,8 2,6 2,3 4,6 4,3 3,7 5,5 4,9 ...
Indicador coincident del consum privat 2,7 2,4 2,5 2,2 2,0 2,0 1,9 1,8 1,7 ...
Indicador de confiança dels consumidors (valor) –0,1 0,6 2,8 –0,2 –1,7 –1,8 –2,2 –7,2 –8,3 –9,5

Mercat de treball
Població ocupada 3,3 2,3 2,4 2,1 1,6 1,5 1,5 1,5 1,3 ...
Taxa d’atur (% de la població activa) 8,9 7,0 6,7 6,7 6,7 6,7 6,6 6,6 6,3 ...
PIB 2,8 2,1 2,5 2,1 1,7 ... 1,7 ... ... ...

Preus
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

2017 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19

General 1,4 1,0 1,0 1,4 0,8 0,9 0,7 0,5 0,9 0,9
Subjacent 1,1 0,7 0,6 0,8 0,5 0,5 0,6 0,8 1,0 0,7

Sector exterior
Saldo acumulat durant els 12 últims mesos en milers de milions d’euros, llevat que s’indiqui el contrari 

2017 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19

Comerç de béns
Exportacions (variació interanual, acum. 12 mesos) 10,0 5,3 7,4 7,0 5,3 4,7 5,3 4,8 ... ...
Importacions (variació interanual, acum. 12 mesos) 13,1 8,0 9,8 8,6 8,0 7,5 8,0 8,5 ... ...

Saldo corrent 0,9 –1,2 0,0 –0,4 –1,2 –1,0 –1,2 –1,4 ... ...
Béns i serveis 3,5 2,0 3,1 3,1 2,0 2,1 2,0 1,6 ... ...
Rendes primàries i secundàries –2,6 –3,2 –3,1 –3,5 –3,2 –3,1 –3,2 –3,0 ... ...

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament 2,7 0,9 1,9 1,6 0,9 1,0 0,9 0,7 ... ...

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

2017 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19

Dipòsits 1

Dipòsits de llars i empreses 1,7 3,8 4,3 4,4 4,2 4,0 4,7 5,0 ... ...
A la vista i estalvi 15,7 14,3 15,3 13,6 14,6 14,0 16,2 14,9 ... ...
A termini i preavís –5,8 –3,0 –2,9 –2,1 –3,1 –3,1 –3,3 –2,0 ... ...

Dipòsits d’AP 1,3 –1,9 –0,8 1,0 –9,9 0,5 –32,3 –15,7 ... ...
TOTAL 1,6 3,5 4,0 4,2 3,4 3,8 2,7 4,0 ... ...

Saldo viu de crèdit 1

Sector privat –4,0 –1,7 –1,8 –1,4 –1,8 –1,7 –2,1 –2,7 ... ...
Empreses no financeres –6,5 –3,8 –3,8 –3,7 –4,5 –4,4 –4,5 –6,0 ... ...
Llars - habitatges –3,1 –1,5 –1,6 –1,2 –1,3 –1,1 –1,7 –1,5 ... ...
Llars - altres finalitats 0,9 4,5 4,1 5,8 5,2 5,3 4,2 3,5 ... ...

Administracions públiques 9,3 2,4 14,8 –12,4 –11,6 –10,6 –12,9 –13,5 ... ...
TOTAL –3,5 –1,6 –1,2 –1,9 –2,3 –2,1 –2,6 –3,2 ... ...

Taxa de morositat (%) 2 13,3 ... 11,7 11,3 ... ... ... ... ... ...

Notes: 1. Dades agregades del sector bancari portugués i residents a Portugal. 2. Dada fi del període.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE, Banc de Portugal i Datastream.
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El mix energètic del futur

El pes de l’energia en l’activitat econòmica és molt significatiu (gairebé el 9% del PIB mundial, segons els nostres càlculs), i les seves 
fluctuacions de preus tenen un impacte indubtable sobre l’economia i sobre els mercats financers. A més a més, la importància de 
l’energia supera l’àmbit econòmic, ja que modela les relacions geopolítiques globals. I, més enllà de la geopolítica, l’energia i les 
seves externalitats són al centre de la qüestió mediambiental. L’historiador econòmic Carlo M. Cipolla1 definia la història de la pobla-
ció mundial com la història de l’energia. 

L’evolució prevista del consum d’energia a nivell global durant 
la propera dècada ve marcada per quatre factors angulars 
entrellaçats. El primer és l’imperatiu mediambiental, centrat 
en el canvi climàtic, del qual emanen els dos següents: les 
mesures que cal impulsar per aconseguir un menor pes del 
carbó en l’economia, per aconseguir reduir les emissions de 
diòxid de carboni (descarbonització), i les millores en la xarxa 
elèctrica (electrificació). Cal destacar que els responsables de 
política econòmica hauran de filar molt prim per conciliar el 
control de la contaminació mediambiental amb les legítimes 
aspiracions de creixement econòmic de les economies, un ele-
ment que plana sobre els debats sobre la conveniència d’una 
fiscalitat verda més activa que contempli impostos sobre les 
emissions de carboni, quelcom que ja han reclamat un selecte 
grup de 27 premis Nobel i els quatre últims presidents de la 
Fed.2 Aquest trànsit només es podrà aconseguir amb el quart 
factor, que és la reducció de la intensitat energètica. La intensi-
tat energètica és l’energia consumida per unitat de PIB, i de la 
seva reducció depèn que es puguin complir els objectius mar-
cats en política mediambiental.

Doncs bé, tenint en compte aquests quatre factors, aquestes estimacions, basades en les previsions de l’Administració d’Informació 
d’Energia dels EUA (EIA, per les sigles en anglès), apunten al fet que, entre el 2018 i el 2030, el consum global d’energia augmentarà 
al voltant del 15% i el seu cost econòmic una mica més, al voltant del 18%, sobretot pels costos de transició associats a l’evolució 
cap a fonts d’energia més netes, però també més cares. Així i tot, és probable que aquests increments siguin inferiors al creixement 
previst del PIB global, que se situarà al voltant del 45%, gràcies al fet que la intensitat energètica global es podrà reduir de forma 
remarcable, al voltant del 20%. Per països (vegeu el primer gràfic), la Xina, l’Índia i la resta de l’Àsia Oriental emergent representa-
ran quatre cinquenes parts de l’increment del consum energètic global esperat entre el 2018 i el 2030 (la Xina, el 54,0%; l’Índia, el 
12,5%), mentre que l’increment combinat de l’Europa occidental, els EUA i el Japó amb prou feines representarà l’1,4% de 
l’increment total previst.

Però com evolucionarà el mix energètic? Segons el nostre escena-
ri, el mix hauria d’evolucionar, tal com es pot apreciar al segon 
gràfic, cap a una reducció del pes del petroli i del carbó del 35% al 
32% i del 27% al 25% del consum energètic total, respectivament. 
En canvi, podrien tenir més pes les renovables (del 13,0% al 16%), 
el gas natural (del 21% al 22%) i l’energia nuclear (del 4,6% al 5%). 
No obstant això, l’objectiu dual d’aconseguir un bon ritme de 
creixement econòmic i de controlar la pol·lució sembla més 
incert, ja que les emissions no es reduirien, sinó que pujarien 
l’11,0%, percentatge que, malgrat tot, milloraria el 13,0% del 
2010-2018, període amb un creixement més baix del PIB global (el 
30,4%).

Si ens centrem en els diferents factors angulars que hem des-
tacat, l’imperatiu mediambiental és ineludible. La situació no és 
gaire esperançadora, ja que, el 2018, s’han emès 34.854 milions 
de tones mètriques de diòxid de carboni a l’atmosfera, el 13% 
més que el 2010, quan l’objectiu que es persegueix és la reduc-
ció. La Xina ha contribuït el 61% a aquest augment, perquè, tot i 
que els seus progressos en control de pol·lució són notables, les 
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1. Cipolla, Carlo M. (1962). «The Economic History of World Population». Pelican Books.
2. Vegeu l’article del 2019 «Economist’s Statement on Carbon Dividends» en https://www.econstatement.org/.
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dinàmiques de l’elevat creixement econòmic i el pes de la indústria pesant hi han jugat en contra. Altres economies emergents, 
especialment l’Índia, no han registrat progressos, la qual cosa dificultarà l’assoliment dels objectius fixats. Aquesta necessitat de 
compatibilitzar el legítim afany de creixement de les economies emergents amb el control de la pol·lució mediambiental marcarà 
l’economia global de la propera dècada.

El segon factor és la descarbonització, focus d’atenció de l’imperatiu mediambiental, on el factor crític és el carbó: el carbó va repre-
sentar el 26,9% del consum energètic global el 2018, però va ser responsable del 43,3% de les emissions globals. La reducció del pes 
d’aquesta font d’energia entre el 2010 i el 2018 ha estat inexistent, ja que, en ser barata, és la principal font primària d’energia de la 
Xina i de l’Índia, les dues grans economies que més creixen (la Xina i l’Índia van aportar el 40,0% de l’increment de consum energètic 
global entre el 2010 i el 2018). Les bones notícies són que el camí de la descarbonització ja s’ha iniciat a la Xina, on el carbó ha passat 
de representar el 68,1% del consum energètic total el 2010 al 60,2% el 2018. En canvi, l’Índia no està en la mateixa ona, i el carbó ha 
representat, el 2018, el 48,5% del consum energètic, per damunt del 46,8% del 2010. Què ens oferirà el futur? Si es manté la tendèn-
cia actual de l’economia xinesa, començarem a veure una reducció significativa del carbó en la propera dècada: el seu pes sobre el 
consum energètic mundial s’espera que es redueixi en 2,1 p. p. entre ara i el 2030, gràcies, en la seva major part, a les millores a la 
Xina.

El tercer factor angular, l’electrificació, serà impulsat per la necessitat de reduir la contaminació a les grans ciutats. L’electrificació és 
la millor via per aconseguir-ho, perquè permet substituir la generació d’energia a partir de combustibles fòssils (principals causants 
de les emissions) per fonts d’energies netes, com l’energia eòlica o la solar. Així, en les pròximes dècades, s’espera que es produeixi 
un procés gradual d’electrificació que requerirà importants inversions i que s’estendrà a indústries com el transport, els edificis o les 
manufactures. La importància d’aquest fenomen la veiem quan calculem el percentatge del consum total d’energia que s’explica per 
les pèrdues d’energia resultants de transformar fonts primàries d’energia en electricitat, l’anomenada quota elèctrica. Doncs bé, la 
quota elèctrica, segons dades de l’EIA, s’ha mantingut estable entre el 2010 i el 2018, una mica per damunt del 25%,3 però s’espera 
que, amb l’augment de l’electrificació, augmenti fins al 26,9% el 2030. En qualsevol cas, l’electrificació serà un fenomen de recorregut 
ampli que permetrà una assignació geogràfica del consum energètic més sostenible.

El quart factor és la reducció de la intensitat energètica, imprescindible per compatibilitzar el creixement econòmic i el control de la 
pol·lució. La intensitat energètica depèn de dos factors vinculats a la tecnologia: l’eficiència energètica i els canvis en la composició 
del PIB. L’eficiència energètica implica consumir menys fent el mateix (per exemple, reduir el consum d’un automòbil per quilòmetre 
recorregut). Els canvis en la composició del PIB, per la seva banda, poden potenciar activitats que consumeixin menys energia, quel-
com que s’aconsegueix si es fan reajustaments sectorials en l’economia, com, per exemple, reduir el pes de la indústria pesant en favor 
de les tecnologies de la informació.

En aquest sentit, l’evolució prevista de la intensitat energètica 
a nivell global dependrà críticament del que succeeixi a la Xina. 
La Xina ja juga actualment un paper clau si considerem que, 
entre el 2010 i el 2018, ha contribuït el 28,5% i el 60,9% a 
l’increment global del consum energètic i de les emissions, res-
pectivament. Tal com podem veure al tercer gràfic, el gegant 
asiàtic continuarà sent un actor fonamental, ja que s’espera 
que aporti el 30,0% de l’estalvi energètic entre el 2018 i el 2030, 
per damunt de la suma dels EUA i l’Europa Occidental (el 16,7% 
i el 7,4%, respectivament). Cal destacar que la Xina preveu cen-
trar l’estalvi energètic en una reducció notable de la intensitat 
energètica, propera al 20% (superior al 17,4% corresponent al 
2010-2018), gràcies a un procés de transformació estructural 
cap a un model econòmic amb més pes del sector terciari.4 En 
canvi, s’espera que l’Europa Occidental dugui a terme una 
aportació menor, ja que parteix d’una situació relativament 
més eficient: el 2018, l’energia que Europa va gastar per pro-
duir cada euro del PIB va ser inferior a la que van gastar els EUA 
i la Xina, el 31,6% i el 40,9% menys, respectivament.

En definitiva, l’economia global evoluciona cap a un mix ener-
gètic més sostenible, que pretén combinar un creixement econòmic dinàmic amb un major control de la contaminació. No obstant 
això, tot fa pensar que els progressos que observarem en els propers anys seran limitats, ja que, tot i que s’espera que el PIB global 
creixi molt per damunt del consum energètic, les emissions de carboni continuaran augmentant de forma notable i la millora en 
relació amb l’última dècada serà modesta. En definitiva, l’energia serà un tema molt candent en la dècada vinent (i més enllà), i els 
reptes pendents continuaran sent de molta substància.

Jordi Singla

3. Xifra inferior al pes de la indústria, el 40,4%, però superior al del transport, el comerç i l’ús residencial (el 18,9%, el 5,3% i el 9,4%, respectivament).
4. L’EIA contempla que el canvi de model s’impulsarà d’una forma més vigorosa i estima una reducció de la intensitat energètica més gran (el 34,7%).
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Els costos i els beneficis del mix energètic del futur

Des de fa ja uns quants anys, l’activitat econòmica ha crescut més ràpidament que el consum energètic, gràcies a les millores 
tecnològiques i als primers passos en la transició cap a un nou mix energètic. I tot fa pensar que aquesta tendència continuarà en 
el futur. Segons les projeccions de l’Administració d’Informació d’Energia dels EUA (EIA, per les sigles en anglès), el PIB mundial 
creixerà a un ritme mitjà anual del 3,1% en els 12 propers anys, mentre que el consum energètic primari ho farà a un ritme mitjà 
del 0,9% anual. Aquestes xifres il·lustren les millores d’estalvi energètic que s’espera que es produeixin. Aquestes millores tindran 
conseqüències importants en les economies avançades, ja 
que és precisament en aquestes economies on el consum 
energètic per capita és més elevat (vegeu el primer gràfic).

El nou mix energètic (vegeu l’article «El mix energètic del 
futur», en aquest mateix Dossier) serà més eficient –en el pro-
cés d’extracció d’energia, es consumirà menys energia i es 
reduiran els efectes negatius provocats per la contaminació–, 
a causa del major pes de les energies renovables i del gas 
natural, en detriment del carbó, menys eficient i més contami-
nant. L’eficiència energètica comportarà diversos beneficis 
econòmics, com un estalvi en la factura energètica per als 
consumidors, però, d’altra banda, també reduirà la producció 
en alguns sectors econòmics, tot i que s’estima que el resultat 
net serà positiu. Per exemple, segons les estimacions de  
Roula-Inglesi Lotz,1 un augment d’1 p. p. en la participació de 
les energies renovables en el mix energètic a nivell global 
genera un impacte positiu en el creixement del PIB del 
0,089%. Si tenim en compte les projeccions de l’EIA, la partici-
pació de les energies renovables s’incrementarà des del 13% actual fins al 16% el 2030, de manera que la nova composició de les 
energies renovables podria arribar a incrementar el PIB mundial del 2030 el 0,3%, un bon incentiu econòmic addicional per dur a 
terme aquesta transició. 

Si centrem la nostra anàlisi a la UE, l’àrea econòmica desenvolupada en què s’utilitza l’energia de forma més eficient, ja tenim 
diversos objectius energètics en marxa amb la vista posada en el 2030. Amb l’objectiu de continuar avançant cap a la creació de 
la Unió Energètica i complir els acords assolits en el pacte de París, el Consell Europeu va revisar el 2018 els objectius climàtics i 
energètics per al 2030: reduir el 40% les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle en relació amb el 1990, augmentar el pes de les 
energies renovables en el consum energètic fins al 32% i millorar l’eficiència energètica el 32,5% en relació amb el 2005. La UE 
avança amb pas ferm cap a aquests objectius, ja que ha reduït el 22% l’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle des del 1990, ha 
augmentat fins al 17% el pes de les energies renovables i ha aconseguit que l’eficiència energètica hagi augmentat al voltant del 
15%.2 Així, la UE es troba en el bon camí per complir els objectius tant de reducció de les emissions com d’increment de les ener-
gies renovables, tot i que haurà de fer un esforç addicional si vol assolir l’objectiu d’eficiència energètica.

Si la UE aconsegueix els objectius estratègics del nou pla energètic per a l’any 2030, quin serà l’impacte macroeconòmic? Segons 
un estudi realitzat per la Comissió Europea, la inversió en millores tecnològiques amb la finalitat d’augmentar l’eficiència ener-
gètica per aconseguir els objectius marcats tindrà un impacte molt notable. En particular, si s’aconsegueixen aquests objectius, 
estimen que, el 2030, el PIB creixerà l’1,3% en relació amb un escenari sense canvis en el mix energètic. Així mateix, es destaca que 
aquesta transició ha de ser gradual i ha d’anar acompanyada d’una normativa flexible que tingui en compte els diferents agents 
i sectors econòmics, per no generar disrupcions indesitjades al mercat, i que permeti que tant la tecnologia com el capital humà 
s’adaptin a aquest nou entorn.

Què explica aquesta xifra? L’impacte positiu sobre el PIB vindrà determinat, en bona part, per fer un ús productiu de recursos 
ociosos en l’actualitat, com, per exemple, a través de la creació de nous llocs de treball. A més a més, la renda disponible dels 

1. Vegeu Roula-Inglesi Lotz (2016), «The impact of renewable energy consumption to economic growth: A panel data application», Energy Economics, 53, 58-63.
2. Segons les últimes dades de la Comissió Europea recopilades el 2016.
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consumidors augmentarà, perquè destinaran una proporció 
més petita de la renda al consum d’energia, la qual cosa per-
metrà incrementar la despesa en altres productes i serveis. 
Així, s’estima que, en última instància, es podrien generar 
700.000 nous llocs de treball en termes nets el 2030, una xifra 
gens menyspreable.3

Malgrat que les millores en l’eficiència energètica tindran un 
efecte positiu sobre la producció i sobre el mercat de treball 
europeu, és probable que els efectes siguin molt heterogenis 
en els diferents sectors d’activitat. D’una banda, els sectors de 
serveis bàsics de subministrament (aigua, electricitat...) i 
d’extracció reduiran la producció, ja que la demanda dels seus 
productes serà menor.4 De l’altra, sectors com la construcció i 
l’enginyeria es beneficiaran de la inversió en eficiència ener-
gètica i incrementaran la producció. En conjunt, els sectors 
beneficiats tenen un pes relatiu superior en l’economia euro-
pea que els sectors damnificats, de manera que l’impacte so -
bre la renda agregada serà positiu. Per la seva banda, els resultats d’ocupació a nivell sectorial seguiran un patró similar al de la 
producció, tot i que amb algun matís:5 és probable que el sector de serveis bàsics de subministrament acabi ocupant més treba-
lladors malgrat que la producció disminueixi. Això és degut al fet que el nou mix energètic europeu contempla un pes més gran 
en aquest sector de les energies renovables, que són relativament més intensives en treball que la resta de les fonts energètiques.6 

Pel que fa a la balança comercial, amb el nou mix energètic, i gràcies a l’augment de la importància de les fonts energètiques 
renovables, la UE reduirà la dependència de les importacions, en especial de petroli i de gas natural, i millorarà, així, la seguretat 
energètica (per a més detalls, vegeu l’article «La geopolítica de l’energia», en aquest mateix Dossier). D’aquesta manera, serà 
menys vulnerable a la forta volatilitat dels preus dels combustibles fòssils. A tall d’exemple, s’estima que, entre el 2018 i el 2030, 
el nou mix energètic i les millores d’eficiència energètica dutes a terme pels països de la UE reduiran anualment la factura de les 
importacions de combustibles entre 175.000 i 320.000 milions d’euros, una xifra molt considerable si tenim en compte que, el 
2017, es van gastar 260.000 milions en importacions de combustibles.7

En definitiva, durant el segle XIX i una bona part del segle XX, el carbó va ser la principal font d’energia. Durant el segle XX, amb la 
revolució del transport terrestre, gràcies a la invenció del cotxe, el petroli va guanyar importància i es va convertir en un factor 
clau, capaç de generar crisis com les dels anys setanta i vuitanta. El XXI serà el segle del gas natural i de les renovables. El canvi en 
el mix energètic i en les millores tecnològiques que impulsen l’eficiència energètica no són únicament un factor positiu per al 
medi ambient, sinó que hi ha incentius econòmics per dur a terme aquesta transició. Per aquest motiu, serà clau que els països 
mantinguin els compromisos i continuïn desenvolupant polítiques que afavoreixin un creixement econòmic més sostenible.

Manel Pardo Fernández

3. Es té en compte la possible pèrdua de llocs de treball al sector energètic per les millores en l’eficiència energètica. Vegeu l’article «Proposal for a Directive of the
European Parliament and of the Council amending Directive 2012/27/EU on Energy Efficiency» de la Comissió Europea 2016.
4. Així i tot, tant els ingressos com els costos de producció en aquest sector es reduiran, de manera que l’efecte sobre el benefici empresarial serà ambigu.
5. Altres estudis, com, per exemple, «How Many Jobs?», realitzat el 2012 pels autors Janssen, R. i Staniaszek, D. a The Energy Efficiency Industrial Forum, mostren que 
cada milió d’euros invertit en la millora de l’eficiència energètica dels edificis permet crear 19 llocs de treball de forma directa al sector de la construcció. 
6. Vegeu l’article «The macro-level and sectoral impacts of Energy Efficiency policies» de la Comissió Europea 2017. 
7. Aquestes estimacions són molt sensibles a l’evolució del preu del petroli.
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La geopolítica de l’energia

Què creu que passaria si, de sobte, el país on vostè resideix no tingués accés a les fonts d’energia estrangeres i els sistemes 
d’emergència no poguessin proveir tot el sistema al llarg de, diguem-ne, una setmana? És evident que aquesta situació (tot i que 
es tracti d’un cas extrem!) tindria unes conseqüències molt adverses per a la vida quotidiana de tots els ciutadans i unes implica-
cions macroeconòmiques molt negatives. Aquesta situació serveix per mostrar la rellevància d’accedir a les fonts d’energia de 
forma contínua i a un preu assequible. Així, els països que controlen les fonts d’energia poden protegir millor els interessos nacio-
nals i, de retruc, exercir una influència econòmica i política a nivell internacional, mentre que les economies dependents de les 
importacions de combustibles fòssils poden patir problemes de seguretat energètica. En aquest sentit, l’actual mix energètic ha 
gestat unes relacions geopolítiques concretes, amb un pes molt important dels exportadors nets de petroli (els membres de 
l’OPEP i Rússia, principalment). Atesos els canvis que s’aproximen i que forjaran el mix del futur, ens hem de preguntar quins 
estats poden guanyar influència geopolítica, quins la poden perdre i si les aliances vigents en l’actualitat ho continuaran sent per 
molt de temps.

Com hem vist a l’article «El mix energètic del futur», d’aquest 
mateix Dossier, el consum energètic mundial continuarà aug-
mentant, com a mínim, fins al 2030, sobretot a causa de 
l’embranzida de les economies asiàtiques emergents, tot i que 
ho farà a un ritme molt inferior al del creixement econòmic. 
Així mateix, el canvi en la composició de les fonts energètiques 
previst per als propers anys generarà un augment de la deman-
da de gas natural i d’energies renovables, en detriment del 
petroli i del carbó. Aquestes dinàmiques tindran dues implica-
cions principals a nivell geopolític. D’una banda, el major ús de 
les energies renovables permetrà a les economies que les 
impulsin a ser més independents energèticament, ja que 
podran consumir una energia produïda al propi territori. Un 
dels millors exemples de país gairebé independent energèti-
cament és Islàndia, on més del 80% de l’energia consumida  
prové de fonts energètiques renovables obtingudes al seu 
territori (principalment, energia geotèrmica i hidràulica).1 Les 
energies renovables, per tant, permetran reduir la dependèn-
cia energètica, però, en l’actualitat, l’electricitat generada mit-

jançant fonts renovables i la produïda amb qualsevol altra font energètica no poden recórrer grans distàncies, de manera que és 
difícil exportar-la i, conseqüentment, guanyar influència geopolítica.

De l’altra, l’increment de consum de gas natural en detriment del carbó permetrà als països exportadors de gas guanyar pes en 
les relacions internacionals, mentre que els principals exportadors de carbó i de petroli el perdran.2 Un exemple d’aquesta nova 
tendència que ja s’ha produït és la sortida de Qatar com a membre de l’OPEP anunciada al final del 2018, després de la qual el 
ministre d’Energia del país va argumentar que es tractava d’una decisió estratègica per concentrar-se en l’extracció i en la distri-
bució de gas natural.3 

Així, els principals beneficiats d’aquest increment en l’ús del gas natural seran els majors exportadors nets actuals (Rússia i Qatar) 
i també els que s’espera que augmentin les exportacions netes en els propers anys (segons les estimacions de l’Administració 
d'Informació d’Energia dels EUA –EIA, per les sigles en anglès–, l’Iran i els EUA, principalment). D’altra banda, els damnificats pel 
nou mix energètic seran l’Aràbia Saudita, ja que el pes relatiu del petroli en el nou mix serà menor, i els principals exportadors 
mundials de carbó, Austràlia i Indonèsia, les exportacions dels quals es dirigeixen a l’Índia i, sobretot, a la Xina.4 No obstant això, 
gràcies a les seves abundants reserves de gas natural, Austràlia aconseguirà atenuar, per la via d’un augment de les exportacions 
de gas, l’impacte negatiu que li comportarà el procés de descarbonització que s’espera a la Xina.

1. El 19% restant correspon gairebé tot a petroli consumit en el transport de vehicles terrestres i marítims. Dades publicades per l’Autoritat de l’Energia Nacional 
d’Islàndia.
2. Malgrat que els exportadors nets de petroli vegin augmentar les vendes de cru, relativament perdran rellevància en favor dels exportadors de gas natural.
3. La seva sortida de l’OPEP també va estar motivada pel bloqueig diplomàtic que l’Aràbia Saudita (l’estat més influent del càrtel) i sis països més han aplicat a Qatar 
des del 2017.
4. Tot i que la Xina és el major productor de carbó del món, és un importador net d’aquest combustible.
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L’augment del consum de gas natural no solament beneficiarà 
els països exportadors d’aquest combustible, ja que, en trans-
portar-se principalment per gasoductes, els països situats en 
punts estratègics també se’n podran beneficiar políticament i 
econòmicament. Un clar exemple d’això és Turquia, per on cir-
cula un gasoducte que distribueix el gas provinent del Mar Cas-
pi fins al sud d’Europa. No obstant això, l’augment esperat de 
l’ús de gas natural liquat (GNL) moderarà la influència d’aquests 
països de pas. Aquest gas processat pot ser transportat a grans 
distàncies mitjançant vaixells mercants, sempre que els ports 
receptors n’estiguin preparats,5 la qual cosa facilita una major 
homogeneïtzació del preu del gas a nivell internacional i un 
major poder de negociació dels països importadors, ja que 
augmenta el ventall de possibles venedors.

En aquest entorn canviant, centrant-nos en la situació d’Europa, 
un pilar fonamental de l’estratègia de la UE és reforçar la segu-
retat energètica de la regió, la qual cosa passa per reduir l’alt 
grau de dependència energètica de l’exterior.6 En l’actualitat, 
més de la meitat de l’energia que es consumeix a la regió és importada, un fenomen que s’observa, sobretot, en els combustibles 
fòssils (en l’actualitat, s’importa el 90% i el 69% del petroli i del gas natural que es consumeix, respectivament, i, segons les esti-
macions de la Comissió Europea, la dependència importadora d’aquests combustibles augmentarà lleugerament), amb Rússia i 
Noruega com a principals socis comercials. En aquest sentit, la UE ha mostrat una certa preocupació per la possibilitat que disrup-
cions en l’oferta d’aquests productes, causades per fallades en la infraestructura o per disputes polítiques o comercials, facin més 
vulnerables els països membres que depenen més del gas i del petroli rus, com va succeir el 2009, quan Rússia va interrompre el 
proveïment de gas natural a l’Europa de l’Est pel seu conflicte amb Ucraïna, país que, fins llavors, era la principal porta d’entrada 
del gas rus al conjunt d’Europa. El treball que cal realitzar en aquesta línia hauria de passar per augmentar la producció energètica 
dins la UE (sobretot mitjançant un increment de l’energia renovable), per reforçar el mercat energètic intern i per diversificar les 
rutes d’entrada i l’oferta de països exportadors. Sobre aquesta diversificació, la Comissió Europea esmenta que, a més de reforçar 
els llaços teixits amb els socis actuals (principalment, Noruega, Rússia i l’Aràbia Saudita), és necessari millorar les aliances amb nous 
socis al Mar Caspi (principalment, l’Azerbaidjan i Turkmenistan). Així, estimen que la UE podrà ser una regió una mica més inde-
pendent energèticament i, sobretot, amb uns proveïdors més diversificats.

Si entrem amb més detall a la península ibèrica, la situació és una mica més adversa que al conjunt de la UE, ja que ni Portugal ni 
Espanya tenen reserves de petroli o de gas natural i la seva situació geogràfica dificulta un accés ple al mercat intern europeu. Això 
deixa aquests països amb una de les taxes més altes de dependència energètica de la UE (vegeu el segon gràfic). Per aquest motiu, 
el Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima proposat pel Govern espanyol pretén disminuir aquesta taxa en 15 p. p. el 2030, gràcies, 
sobretot, a una reducció de la intensitat energètica i a un ús més intensiu de les energies renovables.7 A més de l’augment en la 
generació d’energia mitjançant fonts renovables, en el mix energètic ibèric, augmentarà el pes del gas natural, el major exportador 
del qual és Algèria, que va acaparar el 45% i el 35% de les importacions d’aquest combustible a Espanya i a Portugal el 2017, respec-
tivament.8 Les alternatives per dependre menys del gas algerià passen per incrementar les importacions de GNL (provinent, sobre-
tot, dels EUA) i per reforçar els llaços amb el mercat energètic europeu. De fet, si aquestes alternatives es desenvolupessin de forma 
satisfactòria, la península ibèrica pot contribuir a reduir la dependència energètica europea de Rússia, ja que es pot convertir en 
una puixant porta d’entrada del gas procedent de l’altre costat de l’Atlàntic i d’Algèria.

En suma, les relacions internacionals forjades mitjançant les fonts d’energia continuaran canviant, aquesta vegada, probable-
ment, en benefici dels estats exportadors de gas. No obstant això, l’ús més eficient de l’energia i l’aposta per les fonts renovables 
permetran que els països que les desenvolupin de forma correcta es puguin independitzar energèticament. I és que, com va dir 
l’expresident dels EUA Jimmy Carter el 1979, «ningú no podrà embargar mai la llum del sol».

Ricard Murillo Gili
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5. A la península ibèrica, hi ha en l’actualitat ports habilitats per al GNL a Barcelona, Bilbao, Huelva, Sagunt, Cartagena, Ferrol, Gijón i Sines (Portugal).
6. Vegeu Comissió Europea (2014), «Estratègia Europea de la Seguretat Energètica», comunicació de la Comissió al Parlament Europeu i al Consell.
7. Per a més detalls, vegeu l’article «El nou mix energètic a la península ibèrica: el combat contra l’escalfament global», en aquest mateix Dossier.
8. De fet, el major exportador de gas natural a Portugal és Espanya, amb el 45%, la major part del qual prové, probablement, d’Algèria. Per aquest motiu, la dependèn-
cia energètica de Portugal d’Algèria és més gran del que reflecteix el 35%.
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El finançament que pensa en verd

El 2015, a París, 196 països es van comprometre a treballar per limitar l’escalfament global a 2 °C (o per sota) en relació amb els 
nivells preindustrials. Per complir els acords de París i aconseguir una transformació cap a una economia baixa en emissions de 
carboni i més eficient en l’ús dels recursos, calen canvis estructurals importants i una mobilització de recursos considerable. 
Només a Europa, la Comissió Europea estima que es necessiten 
inversions addicionals per valor de 180.000 milions d’euros a 
l’any (fins al 2030) als sectors energètic i de transport, tal com 
podem veure al primer gràfic.1 

El repte és, per tant, majúscul i requereix de la participació acti-
va d’una àmplia gamma d’actors, entre els quals destaquen les 
indústries afectades i els governs. Però també és clau el paper 
que pot exercir el sector financer en la transició cap a una eco-
nomia sostenible. En aquest article, ens centrem en el paper de 
les finances verdes en la lluita contra el canvi climàtic i en els 
obstacles que en frenen el ple desenvolupament.

En efecte, el sector financer, com a intermediari entre l’estalvi i 
la inversió en l’economia, pot facilitar la canalització de fons 
cap a activitats que contribueixin a un desenvolupament més 
sostenible i que tinguin beneficis mediambientals, com les 
orientades a reduir la contaminació de l’aire, a millorar l’efi  cièn-
 cia energètica o a adaptar-se i mitigar els efectes del canvi cli-
màtic. Amb aquesta lògica, les finances verdes (que s’engloben dins un concepte més ampli de finances sostenibles)2 s’han con-
vertit en una qüestió prioritària en diversos fòrums internacionals, inclosa l’agenda del G-20. Així mateix, el seu desenvolupament 
en aquests últims anys ha estat molt notable. Com ho mostra el segon gràfic, l’interès per les inversions en instruments financers 
vinculats a la sostenibilitat, com els bons verds, avança amb rapidesa a tot el món. 

No obstant això, malgrat els avanços d’aquests últims anys, encara queda camí per recórrer i el desplegament de capital privat 
per finançar projectes verds encara és limitat. Per exemple, les emissions totals de bons verds van assolir els 500.000 milions de 

dòlars al novembre del 2018, només 11 anys després que 
s’emetés el primer bo verd de la història. Pot semblar molt, 
però aquesta xifra representa menys de l’1% del total de bons 
emesos a nivell global.3 Així mateix, els actius d’infraestructura 
verda representen menys de l’1% del total d’actius en mans 
d’inversors institucionals.4

En aquest context, el potencial de creixement de les finances 
verdes és considerable. Per fer-ho possible, però, cal superar 
una sèrie de barreres institucionals i de mercat, algunes de les 
quals tenen a veure, específicament, amb la mobilització dels 
recursos cap a projectes d’inversió verda. 

En primer lloc, destaca la falta d’un marc de referència comú 
que defineixi de forma clara què és una activitat verda. En 
concret, en l’actualitat, no existeix una taxonomia estandar-
ditzada ni un etiquetatge consistent i fiable de productes 
financers verds. Això implica que els inversors no poden estar 

1. Segons l’EIB, aquesta xifra arriba als 270.000 milions d’euros si s’inclouen les necessitats d’inversió en aigua i en gestió de residus. 
2. Les finances sostenibles canalitzen els fons cap a inversions amb un propòsit social definit. 
3. Green Finance Study Group. (2016). «G20 green finance synthesis report». Toronto: G20 Green Finance Study Group. 
4. A més a més, continua sent difícil quantificar amb precisió i comparar el progrés de les finances sostenibles als mercats financers. Això, en part, és degut a les incon-
sistències sobre les definicions, les taxonomies i les metodologies, així com a la falta de dades (històriques, per tipus d’actius i per geografia).
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segurs que els seus diners s’inverteixen efectivament en projectes sostenibles,5 de manera que es frena el ple desenvolupament 
dels mercats de productes financers verds.

En segon lloc, un altre obstacle que cal tenir en compte són els problemes d’informació asimètrica entre els inversors i els recep-
tors de fons. En definitiva, s’argumenta que els retorns de les inversions en projectes verds són difícils d’avaluar, a causa de la 
falta de definicions, de models adequats de valoració del risc i d’un marc de divulgació de la informació que permeti comparar 
entre projectes, com guies perquè les empreses facin pública la forma com incorporen elements de sostenibilitat en els proces-
sos d’inversió o els efectes dels seus productes o inversions sobre el clima,6 entre d’altres. Aquesta falta d’informació contribueix 
a incrementar els costos de cerca de projectes verds i limita els fluxos financers cap a activitats sostenibles.7 

En tercer lloc, els agents econòmics tendeixen a no incorporar de forma adequada –a vegades, per falta d’informació– el risc 
mediambiental (físic) i de transició ecològica8 en les decisions financeres i d’inversió, la qual cosa comporta una avaluació distor-
sionada del binomi rendibilitat-risc entre diferents projectes.9 El fet que els agents no incorporin en l’anàlisi les externalitats 
mediambientals fa que, entre d’altres, el risc mediambiental no quedi reflectit en el preu del finançament i que es produeixi una 
assignació subòptima de capital entre els projectes verds (respectuosos amb el medi ambient) i els marrons (que no incorporen 
en l’anàlisi la dimensió mediambiental i són intensius en l’ús de combustibles fòssils). En aquest sentit, una millora dels mecanis-
mes de transparència i d’informació, perquè els inversors puguin saber de primera mà quines empreses estan menys exposades 
a l’efecte del canvi climàtic, i una correcta valoració financera dels riscos mediambientals contribuirien a desincentivar la inversió 
en les indústries més contaminants. 

Així mateix, també existeixen barreres més genèriques que afecten el finançament d’inversions a llarg termini. En particular, 
alguns projectes d’inversió (inclosos alguns projectes verds) requereixen d’un major capital a finançar i/o de finançament durant 
un horitzó de temps superior a l’habitual. No obstant això, sovint, el finançament de les entitats bancàries i els instruments finan-
cers als mercats de capitals solen tenir un horitzó a més curt o a mitjà termini. Aquest desajustament temporal entre els venci-
ments dels actius i dels passius que s’utilitzen en projectes verds (maturity mismatch) propicia que hi hagi menys finançament 
disponible per a inversions amb horitzons temporals a molt llarg termini. 

Per superar aquestes barreres i per potenciar el paper de les finances en la transició ecològica és clau que hi hagi una àmplia 
coordinació a nivell internacional, que integri tots els actors participants, atès que es tracta d’un repte global i la fixació d’un marc 
de referència comú i d’estàndards així ho requereix. En aquest sentit, destaca, en l’àmbit europeu, el treball que fa la Comissió 
Europea per acordar una taxonomia comuna, com el Pla d’Acció sobre Finances Sostenibles (presentat el 2018) i els grups de 
treball creats per incloure la indústria financera en aquest procés.

Igualment, també és important que els diferents actors tinguin informació sobre els escenaris climàtics10 per identificar, per 
quantificar i per mitigar de forma adequada els riscos i les exposicions mediambientals. El marc regulador també ha de ser clar i 
estable per facilitar que els agents puguin anticipar i gestionar els canvis associats a aquesta transició sostenible. En aquest sentit, 
destaca la iniciativa del grup de treball del Financial Stability Board,11 liderada, principalment, per inversors i per gestors d’actius, 
per millorar la transparència, la veracitat, la comparabilitat i la difusió de la informació relacionada amb els riscos climàtics.

En definitiva, diversos actors (empreses, governs i reguladors) han de jugar el seu paper per donar suport a aquesta transició cap 
a una economia més sostenible a llarg termini. També el sector financer, com a intermediari entre l’estalvi i la inversió. Però, per-
què aquesta transició pugui ser finançada de forma efectiva, és clau treballar per identificar i per eliminar les barreres que limiten 
el desenvolupament de les finances verdes.

Roser Ferrer

5. Això es coneix com risc de greenwashing, és a dir, que productes i serveis que es presenten com a sostenibles o respectuosos amb el medi ambient en realitat no ho 
siguin.
6. Els inversors a llarg termini demanen informació sobre com les empreses es preparen per a la transició ecològica, ja que les més preparades poden tenir un avantat-
ge competitiu sobre els rivals.
7. Vegeu la nota 4.
8. Vinculat al procés d’ajust a una economia baixa en carboni. Inclou els canvis reguladors, els derivats de les noves tecnologies i de les preferències que poden com-
portar una revaluació de diversos actius i crear exposicions creditícies per a entitats financeres.
9. En concret, les empreses que inverteixen de forma més intensiva en activitats amb més riscos relacionats amb el canvi climàtic poden ser més vulnerables a la tran-
sició cap a una economia baixa en carboni, la qual cosa podria acabar reflectint-se en uns retorns més baixos.
10. Amb models homogenis, que continguin dades desagregades i que involucrin la comunitat científica. 
11. Task Force on Climate-related Financial Disclosures https://www.fsb-tcfd.org/about/# 
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El nou mix energètic a la península ibèrica: el combat contra  
l’escalfament global

L’observatori de Mauna Loa de Hawaii va registrar, al gener del 2019, el nivell més alt de concentració de diòxid de carboni a 
l’atmosfera, 411 parts per milió (ppm), en relació amb les 290 ppm del 1880. A més a més, el 2018, la temperatura de la superfície 
del planeta va superar en 0,8 oC la temperatura mitjana entre el 1951 i el 1980.1 Els especialistes subratllen els efectes adversos 
que les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, provocades, principalment, per l’activitat humana, ocasionen en el nostre pla-
neta i la urgència amb la qual s’han de prendre mesures, en concret mitjançant el canvi de les fonts d’energia en què basem el 
nostre consum. En aquest context, quina és la posició de la península ibèrica i què esperem en el futur?

Context energètic actual a la península ibèrica 

En l’actualitat, la producció primària d’energia2 a Espanya i a Portugal es basa, pràcticament, en energies renovables, i, en els dos 
casos, destaquen els biocombustibles sòlids i l’energia eòlica. Així mateix, la producció primària d’energia als dos països és subs-
tancialment inferior al consum primari d’energia3 (ràtio del 27,2% a Espanya i del 22,9% a Portugal el 2017, que cal comparar amb 

la mitjana de la UE, del 48,6%). Malgrat que la ràtio es manté 
en nivells molt inferiors a la mitjana de la UE, les dues econo-
mies han experimentat una millora en els 10 últims anys, a 
causa de l’augment de la producció primària d’energia i de la 
caiguda del consum primari en aquest període, un senyal que 
avancem cap a un model més sostenible.4 

Com que les necessitats energètiques superen, tant a Espanya 
com a Portugal, el que cada país pot produir, els dos importen 
una gran part de l’energia que consumeixen. En aquest sentit, 
en els dos casos, destaquen el petroli i els seus derivats, amb 
un pes superior al 65% del total de les importacions d’energia, 
seguits, en menor mesura, pel gas natural i pel carbó.

Al seu torn, el consum final d’energia5 a Espanya i a Portugal 
està liderat pels productes petroliers, amb un pes proper al 
50% (el 40% a la UE), tal com es pot observar als gràfics, la qual 
cosa es pot explicar pel pes de la indústria i dels transports en 
el consum final d’energia (en conjunt, representen més del 

65% del consum final total).6 L’electricitat ocupa la segona posició en el mix dels dos països, amb un pes superior al 20%, tot i que 
les fonts d’energia usades en la producció domèstica d’electricitat presenten diferències entre els dos països.7 A Espanya, la ter-
cera posició correspon al gas natural, amb un pes del 17% (el 10% en el cas de Portugal). A Portugal, en canvi, la tercera font 
d’energia són les renovables (el 13% del consum final d’energia, el 7% a Espanya). 

Què podem esperar en la dècada vinent?

La preocupació per les qüestions ambientals marcarà els 10 propers anys. De fet, tal com s’explica a l’article «El finançament que 
pensa en verd», en aquest mateix Dossier, l’Acord de París, signat el 2015, pretén limitar l’augment mitjà de la temperatura mun-
dial a 2 oC en relació amb els nivells preindustrials i accelerar els esforços per limitar l’augment a 1,5 oC. En aquest sentit, la UE va 
assumir el compromís de reduir els gasos d’efecte d’hivernacle el 40% fins a l’any 2030, enfront dels nivells del 1990. En aquest 
context, Espanya haurà d’adoptar el compromís d’una reducció mínima del 20% i Portugal del 20% i el 35% en relació amb els 
nivells del 1990. Per aconseguir-ho, caldrà reduir els gasos d’efecte d’hivernacle originats pel sector energètic, el qual és respon-

1. Segons dades de la NASA.
2. La producció primària d’energia és l’extracció de productes energètics per a la seva utilització a partir de fonts naturals.
3. El consum primari d’energia inclou el consum del sector energètic, les pèrdues durant la transformació i la distribució de l’energia i el consum dels usuaris finals. 
4. El 2008, la proporció era del 19,0% per a Portugal i del 22,5% per a Espanya. Una de les raons de la disminució del consum és la crisi financera en aquest període.
5. El consum final d’energia inclou l’energia total consumida pels usuaris finals, com famílies, indústria, serveis i transports.
6. El 30% restant correspon a les activitats domèstiques (per exemple, calefacció), al sector serveis i a l’agricultura, entre d’altres.
7. A Espanya, el gas natural, les renovables i la nuclear representen el 77% de la producció interna de l’electricitat. A Portugal, el gas natural, les energies renovables i 
el carbó representen el 97% de la producció elèctrica.
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sable, en gran part, de la seva emissió a l’atmosfera. Al seu 
torn, aquesta transformació, si es du a bon port, serà rellevant 
per a les economies ibèriques des del punt de vista de la de -
pen  dència energètica.8 De fet, el 2016, el nivell de dependèn-
cia energètica era del 71,9% a Espanya i del 73,5% a Portugal 
(mitjana de la UE, el 53,6%).9 

Els dos països preveuen que, el 2050, les emissions netes de 
gasos d’efecte d’hivernacle s’hauran reduït a 0, i, en aquest 
sentit, sengles plans nacionals d’energia anticipen que el 
petroli i els productes petroliers disminuiran el pes en el mix 
energètic de forma significativa fins al 2030 (–11,0 p. p. a 
Espanya i Portugal, en relació amb el 2016), després de les 
reduccions relativament modestes observades en l’última 
dècada (–4,0 p. p. a Espanya i –3,0 p. p. a Portugal). No obstant 
això, s’espera que els productes petroliers continuïn liderant el 
mix energètic als dos països i que representin el 40% i el 39% 
del consum energètic final a Espanya i a Portugal, respectiva-
ment. Aquest lideratge s’explicarà pel pes del sector de transports, molt dependent dels productes petroliers, de manera que, si 
es pretén reduir més el pes del petroli, les autoritats hauran de fomentar la substitució dels combustibles fòssils per l’electricitat, 
els biocombustibles o l’hidrogen. 

Al mateix temps, es produirà un augment relativament moderat del pes de l’electricitat en el mix energètic (2,0 p. p. a Espanya i 
5,0 p. p. a Portugal, en relació amb el 2016) fins al 2030, i aquesta tendència incentivarà, al seu torn, un major ús dels recursos 
renovables. De fet, els dos països apunten a objectius clars en aquest punt: Portugal pretén que el 80% de la producció elèctrica 
procedeixi de fonts renovables (energia solar, eòlica i hidroelèctrica, principalment) el 2030, mentre que Espanya es planteja 
aconseguir una proporció del 74% (eòlica, solar i hidroelèctrica).10 L’electrificació del mix energètic haurà de ser transversal als 
diferents sectors, i, en el cas de la indústria, el canvi podrà ser més lent que en altres sectors, atesa la complexitat que comporta 
la transformació de models de negoci i d’innovació dels processos productius.

La tercera font principal d’energia en el consum final s’espera que continuï sent diferent als dos països: a Espanya, les projeccions 
obtingudes a partir del pla d’energia i d’altres estudis econòmics apunten al fet que el gas natural continuarà ocupant la tercera 
plaça, amb un pes del 20% el 2030, seguit de les energies renovables (el 9%). En canvi, a Portugal, s’espera que les fonts renova-
bles mantinguin el tercer lloc en el mix energètic, amb un pes del 18%. Això no respon tant a un augment molt significatiu 
d’aquestes energies d’aquí al 2030 com al pes que ja tenen actualment les renovables en el consum final d’energia a Portugal (el 
13% el 2016, en relació amb el 7% d’Espanya i amb la mitjana de la UE) i a la inversió substancial que el país ha fet en aquests 
recursos en els últims anys.

El canvi del mix energètic, més orientat cap a fonts d’energia netes, tindrà efectes positius no solament per al medi ambient, sinó 
també per a la salut pública i per a l’economia. Així, aquest canvi permetrà reduir la dependència energètica de les economies 
ibèriques del petroli i dels productes petroliers, la qual cosa reduirà la factura energètica, gràcies a una reducció de les importa-
cions, i, conseqüentment, contribuirà a la millora de la balança comercial.11 Al seu torn, la inversió en fonts renovables d’energia 
contribuirà al creixement econòmic i a la creació d’ocupació. No obstant això, es manté el dubte sobre quin serà l’impacte d’aquest 
mix energètic més sostenible sobre el cost de l’energia per al consumidor final. En gran part, això dependrà de si el progrés tec-
nològic és capaç de continuar reduint, com ha succeït en els últims anys, el cost de producció de l’energia renovable.

Vânia Duarte

8. Destaca, en els dos casos, l’elevada dependència del petroli i dels  productes petroliers importats, amb una relació de dependència (mesurada per la ràtio de les 
importacions líquides de petroli i dels seus derivats en relació amb la suma del consum intern brut i del petroli usat en els vehicles marítims) del 96,9% i del 99,2% per 
a Espanya i Portugal, respectivament, el 2016.
9. Per a una anàlisi en profunditat, vegeu l’article «La geopolítica de l’energia», en aquest mateix Dossier.
10. En l’actualitat, les renovables tenen un pes del 33% i del 41% a Espanya i a Portugal, respectivament.
11. Tenint en compte el Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima 2021-2030 per a Espanya i Portugal, l’objectiu és una reducció en les taxes de dependència fins al 59% i 
el 65%, respectivament.
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