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Les eleccions europees del proper 26 de maig seran una prova important no solament per a la salut del projec-
te europeu, sinó també per evidenciar el grau de polarització política del Vell Continent. Es tem el possible 
auge de partits extremistes –euroescèptics, antisistema o totes dues coses alhora– que qüestionen els mateixos 
principis sobre els quals s’ha construït la UE.

El fenomen de la polarització política, que tractem al Dossier d’aquest Informe Mensual, s’ha estès per un gran 
nombre de països i respon a factors que podríem denominar de demanda i d’oferta. Els factors de demanda 
serien els que han empès una part de l’electorat cap a posicions més extremes. Entre aquests factors, hi ha, per 
exemple, la llarga crisi econòmica i les seves seqüeles, l’augment de la desigualtat, la crisi dels refugiats o la 
sensació d’inseguretat provocada pels canvis tecnològics i demogràfics (perilla la meva feina?, i la meva pen-
sió?). Insatisfeta amb l’statu quo –«el sistema»– i amb les respostes dels grans partits polítics a aquests desafia-
ments, una part de l’electorat s’ha identificat amb opcions més extremes que qüestionen el sistema polític i 
econòmic mateix i que pretenen eclipsar els partits més tradicionals.

Per factors d’oferta entenem l’aparició de nous partits, o el reforçament d’antics, allunyats de la centralitat 
política. A més a més, els partits tradicionals, moguts pels canvis de preferències dels electors i per l’aparició de 
nous competidors, es veuen temptats a radicalitzar els seus discursos i a allunyar-se del centre –un viatge que 
comporta riscos, ja que, al capdavall, el gros dels electors encara manté posicions al voltant del centre.

Altres canvis en l’entorn també han facilitat la polarització de la demanda (els electors) i de l’oferta (els partits). 
Per exemple, les noves tecnologies de la comunicació, que han disminuït els costos d’entrada per a nous ofe-
rents. Les xarxes socials, per la seva banda, faciliten la difusió de falsedats que alimenten la polarització social, 
en part perquè els missatges arriben, no per casualitat, als qui són més propensos a donar-los per certs (validen 
els seus prejudicis) i també més propensos a compartir-los amb altres persones d’ideologia similar. L’efecte eco 
i el confort de sentir que un pensa com molts altres contribueixen a la polarització.

La polarització comporta costos importants. Produeix, per exemple, un deteriorament de la cohesió social, ja 
que redueix la població amb una visió mínimament compartida dels grans reptes de l’economia i la societat i 
de les alternatives per donar resposta a aquests desafiaments. Aquesta fractura social fa més difícil assolir 
grans consensos per dur a terme reformes que ofereixin respostes als desafiaments existents –perquè la frag-
mentació política ho impedeix i perquè els partits centristes, davant el temor de perdre terreny pels flancs 
extrems, tenen menys incentius per pactar entre ells. L’absència de consensos i de reformes, al seu torn, acaba 
empitjorant la situació econòmica i provoca un augment de la inestabilitat política, factors que retroalimenta-
rien les opcions extremes.

Aquí rau, precisament, la dificultat de frenar i de revertir la polarització política. Perquè, per aconseguir-ho, és 
essencial dur a terme reformes per donar resposta als grans reptes de l’actualitat. La construcció de grans 
consensos requereix lideratges forts, empatia amb qui pensa diferent, pedagogia amb els electors i, per des-
comptat, sentit de la responsabilitat. Potser és molt demanar, però és el que exigeixen temps complexos com 
els que vivim.

Enric Fernández
Economista en cap
30 d’abril de 2019

Polarització política
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Cronologia

Agenda

 1 Comitè de Mercat Obert de la Fed.
 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).

 4 Espanya: afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (maig).
 6  Consell de Govern del Banc Central Europeu.
 7  Portugal: comerç internacional (abril).
18  Espanya: enquesta trimestral de cost laboral (4T).
18-19  Comitè de Mercat Obert de la Fed.
21  Portugal: indicadors coincidents (maig).
24  Espanya: crèdits, dipòsits i taxa de morositat (1T i abril).
 Portugal: comptabilitat nacional trimestral (1T).
25  Espanya: balança de pagaments i PIIN (1T).
 Portugal: preus de l’habitatge (1T).
 Portugal: balança de pagaments (abril).
27  Espanya: avanç de l’IPC (juny).
 Espanya: taxa d’estalvi de les llars (1T).
 Espanya: execució pressupostària de l’Estat (maig).
 Zona de l’euro: índex de sentiment econòmic (juny).
 Zona de l’euro: Consell Europeu.
28  Espanya: comptabilitat nacional trimestral (1T).
 Espanya: balança de pagaments (abril).
 Portugal: avanç de l’IPC (juny).

MAIG 2019 JUNY 2019

 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

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).

GENER 2019

 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

FEBRER 2019

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.

 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

10   La UE prorroga el brexit fins al 31 d’octubre del 2019.
28   Se celebren eleccions generals a Espanya.

ABRIL 2019
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Allegro ma non troppo ibèric. Les economies d’Espanya i 
de Portugal ballen al seu propi ritme, que és una mica 
millor que el dels col·legues de la zona de l’euro. Si més no, 
així ho indiquen les xifres de creixement. L’economia 
espanyola va créixer el 0,7% intertrimestral (el 2,4% inter -
anual) en el 1T 2019, un ritme una mica superior al registre 
del trimestre anterior i netament més elevat que el del con-
junt de la zona de l’euro. La clau del desacoblament cíclic 
espanyol continua sent el vigor de la demanda interna, que 
combina un to encara raonablement sòlid del consum pri-
vat amb una recuperació de la inversió una mica més ferma 
del que s’esperava. Portugal, per la seva banda, podria 
aconseguir un creixement del 0,5% intertrimestral en el 1T 
2019 o, fins i tot, una mica superior, atesa l’evolució dels 
indicadors d’activitat. En els dos casos, i més enllà de la 
composició del creixement que mostra la comptabilitat 
nacional, els elements subjacents són la millora estructural 
en diferents àmbits (el despalanquejament privat, el sane-
jament bancari, la recuperació de la competitivitat exterior 
i la millora de les finances públiques) i l’especial sensibilitat 
als vents de cua, dos fronts que han facilitat el diferencial 
positiu del ritme d’activitat en relació amb el d’altres països 
europeus. Però s’espera que, sense dramatismes, el creixe-
ment es redueixi cap a taxes una mica menys dinàmiques 
al llarg dels propers trimestres. En aquest context, i un cop 
superats els mesos d’abril i de maig, molt carregats electo-
ralment, serà important que el futur Govern espanyol afini 
l’orquestra, ja que les etapes de bonança futures s’han de 
canalitzar amb una tonada de polítiques adequades des 
dels primers compassos, com també ho haurà de fer 
l’Executiu lusità que surti de les eleccions legislatives del 
proper octubre.

Res altera el creixement nord-americà (ara com ara). Als 
EUA, en els primers mesos del 2019, es van viure unes con-
dicions meteorològiques molt severes. Es va produir un 
tancament del Govern federal, el famós shutdown, més 
llarg que en episodis precedents. Es van registrar indica-
dors d’activitat irregulars o, fins i tot, en alguns casos, 
febles. El panorama de les tensions comercials, tot i que 
certament més canalitzades, encara queda lluny d’estar 
totalment clar. Resultat? Un creixement econòmic del 
0,8% intertrimestral (del 3,2% anualitzat) i del 3,2% inter -
anual en el 1T 2019. Un avanç superior a l’esperat i superior 
al del 4T, que ja havia sorprès a l’alça. Es podrà argüir que 
la composició, amb molt pes de l’acumulació d’existències, 
suggereix que el patró de creixement del 1T podria no ser 
indicatiu dels propers trimestres, però, en fi, ara com ara, la 
música de l’activitat continua fent ballar els nord-ameri-
cans. I també els xinesos. El creixement del 1T, del 6,4% 
in  teranual, va confirmar l’estabilització del ritme econò-
mic. Sabem que el nivell del creixement efectiu és inferior 
al que suggereixen les xifres oficials, però, fins i tot assu-
mint l’existència d’aquesta distància, els indicadors 
d’activitat reiteren que les autoritats xineses, una vegada 
més, capegen els pitjors auguris. Com en el cas nord-ame-
ricà, el futur hauria de ser de menor creixement, però és bo 
per a la Xina i, per extensió, per al món que l’aterratge sigui 
suau i controlat.

El còctel d’incertesa a Europa es digereix millor del que 
s’esperava. Si en altres parts del món la festa continua, tot 
i sabent que s’acosta el moment de ballar més lent, al Vell 
Continent el sarau va acabar gairebé abans de començar, 
com ho testifica la ràpida successió de revisions a la baixa 
del creixement previst per al 2019 que els analistes i les ins-
titucions han realitzat en els últims mesos. L’elevada incer-
tesa que envolta el serial del brexit, la impredictible tessitu-
ra italiana, els resultats de les eleccions europees, el shock 
de l’automòbil i els dubtes sobre el gir proteccionista del 
comerç mundial justifiquen aquests canvis d’escenari. Una 
combinació de factors difícil de llegir. I, malgrat tot, quan 
s’esperava una dada mediocre de creixement en el 1T, va 
saltar la sorpresa i l’economia de la zona de l’euro va 
avançar el 0,4% intertrimestral. Bones no  tícies que, en 
qualsevol cas, no alteren el to de fons de la conjuntura 
europea: fins que no s’esvaeixin els factors a la baixa, el 
creixement estarà llastat.

La conjuntura econòmica mundial sona una mica millor  
del que s’esperava
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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 2,50 2,50 2,25

Líbor 3 mesos 3,62 0,70 1,61 2,79 2,70 2,65 2,40

Líbor 12 mesos 3,86 1,20 2,05 3,08 2,85 2,80 2,55

Deute públic 2 anys 3,70 0,73 1,84 2,68 2,55 2,60 2,50

Deute públic 10 anys 4,70 2,61 2,41 2,83 2,75 2,80 2,70

Euro

Depo BCE 2,05 0,40 –0,40 –0,40 –0,40 –0,10 0,00

Refi BCE 3,05 1,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,50

Eonia 3,12 0,65 –0,34 –0,36 –0,35 –0,10 0,15

Euríbor 1 mes 3,18 0,79 –0,37 –0,37 –0,33 –0,08 0,18

Euríbor 3 mesos 3,24 0,98 –0,33 –0,31 –0,28 –0,05 0,20

Euríbor 6 mesos 3,29 1,14 –0,27 –0,24 –0,18 0,05 0,35

Euríbor 12 mesos 3,40 1,34 –0,19 –0,13 –0,08 0,15 0,50

Alemanya

Deute públic 2 anys 3,41 0,69 –0,69 –0,60 –0,40 –0,10 0,35

Deute públic 10 anys 4,30 1,98 0,35 0,25 0,40 0,70 1,20

Espanya

Deute públic 3 anys 3,62 2,30 –0,04 –0,02 0,02 0,19 0,64

Deute públic 5 anys 3,91 2,85 0,31 0,36 0,42 0,56 1,00

Deute públic 10 anys 4,42 3,82 1,46 1,42 1,40 1,50 1,90

Prima de risc 11 184 110 117 100 80 70

Portugal

Deute públic 3 anys 3,68 4,42 –0,05 –0,18 –0,17 0,10 0,72

Deute públic 5 anys 3,96 5,03 0,46 0,47 0,44 0,69 1,27

Deute públic 10 anys 4,49 5,60 1,84 1,72 1,60 1,85 2,35

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 1,15 1,19 1,23

EUR/JPY (iens per euro) 129,50 126,36 133,70 127,89 125,35 126,14 130,38

USD/JPY (iens per dòlar) 115,34 97,50 113,02 112,38 109,00 106,00 106,00

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

USD/GBP (lliures per dòlar) 0,59 0,63 0,75 0,79 0,74 0,71 0,68

PETROLI

Brent ($/barril) 42,3 85,6 64,1 57,7 66,0 63,0 63,0

Brent (euros/barril) 36,4 64,8 54,2 50,7 57,4 52,9 51,2

  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 3,6 3,3 3,4 3,5

Països desenvolupats 2,7 1,2 2,4 2,2 1,8 1,7 1,6

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

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

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

França 2,0 0,6 2,3 1,5 1,4 1,5 1,5

Itàlia 1,5 –0,7 1,8 0,7 0,4 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 2,3 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 1,3 1,5 1,5

Països emergents 6,5 5,2 4,8 4,5 4,3 4,6 4,6

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

Índia 9,7 6,9 6,9 7,4 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 1,6 2,1 2,5

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 2,3

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 3,6 3,5 3,4 3,4

Països desenvolupats 2,1 1,5 1,7 2,0 1,6 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 1,3 1,5 1,8

Alemanya 1,7 1,3 1,7 1,9 1,4 1,6 1,9

França 1,8 1,2 1,2 2,1 1,3 1,5 1,8

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

Japó –0,3 0,3 0,5 1,0 0,7 1,3 1,3

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 4,6 4,5

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

Índia 4,5 8,5 3,3 3,9 3,4 4,9 5,1

Indonèsia 8,4 5,7 3,8 3,2 2,4 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 4,2 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 –0,4 –0,3 0,1

  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 1,8 1,7 1,6

Consum de les AP 5,0 0,8 1,9 2,1 1,7 1,5 1,4

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

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

Construcció 6,2 –6,1 4,6 6,2 3,6 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 1,1 3,7 3,6

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

Producte interior brut 3,8 0,0 3,0 2,6 2,3 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 1,4 1,6 1,9

Costos laborals unitaris 3,3 0,2 0,2 0,8 2,1 2,3 2,4

Saldo op. corrents (acum., % PIB) –6,0 –1,6 1,8 0,9 0,6 0,7 0,7

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

Saldo públic (acum., % PIB) 1 0,4 –7,0 –3,0 –2,5 –2,4 –1,8 –1,5

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

  Previsions
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Els mercats financers continuen 
dinàmics

Els inversors recuperen l’optimisme. A l’abril, la publicació de 
les dades d’activitat econòmica i de beneficis empresarials po 
sitius va contribuir a la recuperació d’un sentiment inversor 
que, al març, s’havia mostrat una mica recelós. Sumat al progrés 
en les negociacions comercials entre els EUA i la Xina i a uns 
bancs centrals que continuen mostrant la intenció de no endu
rir la política monetària en els propers trimestres, això va donar 
suport, a l’abril, a una reducció de la volatilitat als mercats fi 
nan  cers, a una recuperació dels tipus d’interès (que s’havien 
enfonsat al març) i a un major dinamisme de les borses. No obs
tant això, com van emfatitzar el BCE (en la reunió de l’abril) i les 
diferents comunicacions d’altres grans bancs centrals, els prin
cipals riscos per a l’escenari de creixement continuen esbiaixats 
a la baixa i, com ja va succeir en trimestres anteriors, poden ge 
nerar nous repunts de volatilitat.

Les borses avancen amb més dinamisme. La recuperació del 
sentiment inversor es va notar, en especial, als mercats de ren
da variable, els quals, a més a més, es van veure beneficiats per 
un bon inici de la temporada de publicació dels resultats 
empresarials del 1T 2019, ja que, en especial als EUA, la majo
ria dels beneficis presentats fins a la data de tancament d’a 
quest Informe Mensual van superar les expectatives del mercat 
(cal recordar que, al final del 2018, els analistes van rebaixar de 
manera generalitzada les expectatives per la perspectiva de la 
desacceleració de l’activitat mundial). Així, després de comple
tar un primer trimestre fort (el +13% en el cas de l’índex mun
dial MSCI World Index), que, no obstant això, havia acabat amb 
un mes de març dubitatiu, a l’abril les principals borses inter
nacionals van reprendre el dinamisme. En concret, l’S&P 500 
nordamericà va avançar gairebé el 4% i va superar el màxim 
històric que havia registrat al setembre del 2018. Per la seva 
banda, a Europa, l’Eurostoxx 50 va avançar al voltant del 5%, 
arran d’un bon comportament tant a les economies del nucli 
de la zona de l’euro com a les de la perifèria.

Els tipus d’interès del deute sobirà es recuperen. Mentre que, 
al març, els tipus d’interès sobirans es van enfonsar pels dubtes 
dels inversors sobre el creixement global, a l’abril, es van recu
perar gràcies a la millora del sentiment i, en concret, per la pu 
blicació de dades positives de creixement econòmic a la Xina, 
als EUA i a la zona de l’euro (vegeu la secció d’Economia in 
ternacional en aquest mateix Informe Mensual). En concret, els 
tipus d’interès sobirans d’Ale  manya i dels EUA van repuntar de 
forma sostinguda, i el tipus d’interès a 10 anys d’Alemanya va 
tornar al terreny positiu. A més a més, es va desfer la inversió de 
la corba sobirana nordamericana (que va durar només una set
mana, un període molt més breu que en les anteriors ocasions 
en què la inversió de la corba havia predit una recessió amb un 
any d’antelació, aproximadament). Per la seva banda, a la peri
fèria de la zona de l’euro, les primes de risc d’Espanya i de Por
tugal es van reduir gairebé en 20 p. b., mentre que el diferencial 
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d’Itàlia es va mantenir estable, a causa de la persistència dels 
dubtes sobre la política fiscal transalpina.

Un BCE en pausa posa el focus en els riscos a la baixa. Com 
s’esperava, en la reunió de l’abril, el BCE no va modificar els pa 
rà  metres de la política monetària i va centrar l’atenció en 
l’anàlisi de l’estat de l’economia de la zona de l’euro. La institu
ció va reiterar una visió relativament positiva a mitjà termini, 
en remarcar que la probabilitat de recessió per a la regió és 
baixa i que la moderació del creixement respon a factors tem
porals i a vents de cara de naturalesa global (com les tensions 
geopolítiques i la desacceleració de la Xina), mentre que el 
dinamisme del mercat laboral i la demanda domèstica donen 
suport a la continuïtat de l’expansió. No obstant això, el BCE va 
indicar que, a curt termini, les dades d’activitat continuen sent 
febles (la reunió va ser prèvia a la publicació de la dada del PIB 
de la zona de l’euro per al 1T, que va sorprendre en positiu), 
principalment al sector manufacturer, i va recordar la persis
tència sobre l’es  ce  nari d’importants riscos a la baixa. Així, 
l’entitat es va emplaçar a seguir de prop l’evolució de l’economia 
i el grau de persistència del sot pel qual transita la zona de 
l’euro. Aquesta avaluació serà clau a l’hora d’adoptar noves de 
cisions en les properes reunions, com el cost al qual s’oferiran 
les noves injeccions de liquiditat al sector financer (TLTRO) 
anunciades al març o la valoració de si el BCE ha de prendre 
me  sures per mitigar els possibles efectes adversos d’un perío
de prolongat de tipus d’interès baixos.

La Fed manté el discurs de la paciència. Tot i que l’economia 
nordamericana creix a taxes sòlides i que el mercat laboral es 
troba en plena ocupació, l’absència de pressions inflacionistes 
més fermes i la perspectiva que l’economia es desacceleri en 
els propers trimestres han empès la Fed a frenar el cicle de 
pujades de tipus d’interès iniciat el 2015, fins al punt de desta
car que no espera cap pujada en els tipus de referència el 2019. 
En aquest sentit, els missatges més recents dels membres de la 
Fed apunten al fet que seria necessari observar repunts sostin
guts de la inflació per damunt del 2% abans d’endurir la políti
ca monetà  ria de nou i suggereixen que la institució es mantin
drà pacient en els propers mesos i que supeditarà els nous 
moviments en els tipus d’interès a l’evolució dels indicadors 
econòmics.

El petroli s’encareix. En el context de millora del sentiment in 
versor de l’abril, el preu del barril de Brent es va mantenir a 
l’alça i, de manera puntual, va arribar a superar els 75 dòlars, 
després que els EUA confirmessin el final de les exempcions de 
sancions als importadors de cru iranià. Això es va sumar a les 
declaracions d’alguns membres de l’OPEP de no dur a terme 
grans mesures per compensar la davallada de les exportacions 
de l’Iran, tot i que l’OPEP i els seus principals socis encara han 
de valorar l’extensió de l’acord de retallades a la producció que 
ha esperonat la recuperació del preu del cru en els últims mesos 
(probablement en la reunió del juny).
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Tipus d’interès (%)

30-abr 31-mar 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 –0,1 1,9

Euríbor 12 mesos –0,11 –0,11 0 0,3 7,5

Deute públic a 1 any (Alemanya) –0,53 –0,55 2 3,8 8,9

Deute públic a 2 anys (Alemanya) –0,58 –0,60 2 2,6 –1,0

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 0,01 –0,07 8 –22,9 –56,8

Deute públic a 10 anys (Espanya) 1,00 1,10 –10 –41,5 –31,0

Deute públic a 10 anys (Portugal) 1,12 1,25 –14 –60,7 –57,8

EUA

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

Líbor 3 mesos 2,58 2,60 –2 –23,2 21,3

Líbor 12 mesos 2,72 2,71 1 –28,9 –6,0

Deute públic a 1 any 2,37 2,39 –1 –22,2 14,0

Deute públic a 2 anys 2,27 2,26 1 –22,2 –22,2

Deute públic a 10 anys 2,50 2,41 10 –18,2 –46,5

Spreads de deute corporatiu (p. b.)

30-abr 31-mar Variació mensual  
(p. b.)

Variació acum.  
el 2019 (p. b.)

Variació interanual  
(p. b.)

Itraxx Corporatiu 58 66 –8 –30,8 2,9

Itraxx Financer Sènior 69 79 –11 –40,0 9,9

Itraxx Financer Subordinat 141 161 –20 –87,6 22,1

Tipus de canvi

30-abr 31-mar Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2019 (%)

Variació interanual  
(%)

EUR/USD (dòlars per euro) 1,122 1,122 0,0 –2,2 –6,2

EUR/JPY (iens per euro) 125,020 124,350 0,5 –0,6 –4,8

EUR/GBP (lliures per euro) 0,860 0,861 0,0 –4,3 –2,3

USD/JPY (iens per dòlar) 111,420 110,860 0,5 1,6 1,4

Primeres matèries 

30-abr 31-mar Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2019 (%)

Variació interanual  
(%)

Índex CRB de primeres matèries 422,1 426,5 –1,0 3,2 –5,3

Brent ($/barril) 72,8 68,4 6,4 35,3 –0,8

Or ($/unça) 1.283,6 1.292,3 –0,7 0,1 –1,6

Renda variable

30-abr 31-mar Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2019 (%)

Variació interanual  
(%)

S&P 500 (EUA) 2.945,8 2.834,4 3,9 17,5 11,8

Eurostoxx 50 (zona de l’euro) 3.514,6 3.351,7 4,9 17,1 –1,1

Ibex 35 (Espanya) 9.570,6 9.240,3 3,6 12,1 –5,1

PSI 20 (Portugal) 5.390,6 5.206,6 3,5 13,9 –2,0

Nikkei 225 (Japó) 22.258,7 21.205,8 5,0 11,2 –1,0

MSCI emergents 1.079,2 1.058,1 2,0 11,7 –6,3
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2019: un inici d’any millor del  
que s’esperava, però els riscos  
a la baixa persisteixen

L’expansió de l’economia mundial continua, però les perspecti-
ves de creixement s’han moderat. Arran de la maduresa mateixa 
del cicle, de la incertesa geopolítica, de les tensions comercials i 
dels llastos temporals sobre economies clau, en els últims trimes-
tres, l’activitat global avança a un ritme més contingut. Així ho 
reflecteixen indicadors com l’índex de sentiment empresarial 
(PMI) compost, que, tot i que al març va augmentar lleugerament 
(52,8 punts), gràcies a la millora als serveis, continua llastat per la 
feblesa del sector industrial (el PMI de manufactures es va mante-
nir en els 50,6 punts i va vorejar el límit dels 50). Aquest entorn de 
creixement més moderat també es reflecteix en el nou quadre 
macroeconòmic que l’FMI va presentar a l’abril, en què va reduir 
les previsions de creixement mundial (del 3,5% per al 2019 pre-
vist al gener al 3,3%), en especial entre les economies avançades, 
i va mantenir el balanç de riscos esbiaixat a la baixa. Malgrat 
aquesta revisió, i com ho destaca el mateix FMI, el ritme d’activitat 
econòmica podria mostrar un to millor a mesura que avanci l’any, 
gràcies a la pausa en l’enduriment de la política monetària dels 
grans bancs centrals, al manteniment d’una política fiscal expan-
siva en països com la Xina, a la distensió en el conflicte comer-
cial entre els EUA i la Xina, i a l’esvaïment dels llastos temporals.

Del destensionament comercial a la incertesa del brexit. En 
l’àmbit comercial, els EUA i la Xina s’apropen cada vegada més a 
un acord que afavoriria una reducció de la incertesa a nivell glo-
bal. En aquest sentit, Robert Lighthizer, representant comercial 
dels EUA, i Steven Mnuchin, secretari del Tresor, van viatjar a la 
Xina al final d’abril amb la intenció de tancar les negociacions 
comercials entre els dos països. Des dels EUA ja s’ha anunciat 
que una part de les negociacions cobreixen aspectes com la 
propietat intel·lectual, la transferència forçosa de tecnologia o 
les barreres no aranzelàries. Però mentre els EUA i la Xina cana-
litzen les tensions comercials, la incertesa sobre el brexit es man-
té. En concret, la UE va concedir al Regne Unit una nova extensió 
de l’article 50, aquest cop fins al 31 d’octubre, amb la finalitat de 
deixar més temps per reconsiderar l’estratègia de sortida. El 
Regne Unit tindrà fins llavors per ratificar l’acord de sortida, tot i 
que continua obert un ampli ventall de possibilitats (des de 
revocar íntegrament l’article 50 i cancel·lar el brexit fins a una 
sortida sense un acord). No obstant això, l’extensió redueix els 
temors a un brexit desordenat (una opció que, a més a més, ha 
estat rebutjada per una àmplia majoria del Parlament britànic).

ZONA DE L’EURO

L’activitat a la zona de l’euro va sorprendre a l’alça en el 1T 
2019. En particular, el PIB va avançar el 0,4% intertrimestral, 2 
dècimes per damunt de la dada del 4T 2018 i per damunt de les 
nostres previsions i de les del consens d’analistes. La dada va 
sorprendre en positiu, ja que els modestos registres d’alguns 
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PIB: economies destacades
Variació anual (%)

2018 2019 (p) 2020 (p)

Economia mundial 3,6 3,3 3,4

Economies avançades 2,2 1,8 1,7

EUA 2,9 2,4 1,7

Zona de l’euro 1,8 1,3 1,5

Espanya 2,6 2,3 1,9

Portugal 2,1 1,8 1,7

Economies emergents 4,5 4,3 4,6

Xina 6,6 6,2 6,0

Nota: (p) Previsió de CaixaBank Research.
Font: CaixaBank Research.



ECONOMIA INTERNACIONAL | CONJUNTURA

11  MAIG 2019

05

-0,5 

0,0 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

-1 

0 

1 

2 

3 

4 

1T 2013 1T 2014 1T 2015 1T 2016 1T 2017 1T 2018 1T 2019 

EUA: PIB
Variació interanual (%)  

Intertrimestral (esc. dta.)Interanual (esc. esq.)

Variació intertrimestral (%)  

Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Bureau of Economic Analysis. 

47 

50 

53 

56 

59 

62 

04/15 10/15 04/16 10/16 04/17 10/17 04/18 10/18 03/19 

Zona de l’euro: indicadors d’activitat PMI
Nivell 

PMI compost  PMI manufactures PMI serveis  

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

� Expansió  

� Contracció   

-1,0 

-0,5 

0,0 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

2,5 

03/13 01/14 11/14 09/15 07/16 05/17 03/18 01/19  

Zona de l’euro: IPC harmonitzat
Variació interanual (%)  

IPC general IPC subjacent  

Font: CaixaBank Research, a partir de dades d’Eurostat.  

indicadors de sentiment i els problemes del sector industrial en 
el primer tram de l’any apuntaven al fet que la moderació de la 
segona meitat del 2018 es mantindria en el 1T. De fet, l’economia 
de la zona de l’euro havia passat de taxes del 0,4% intertrimes-
tral al començament del 2018 a cotes properes al 0,2% al final 
de l’any. Una part d’aquest alentiment reflecteix l’impacte d’un 
element temporal: les disrupcions al sector de l’automoció 
arran de la nova normativa europea d’emissions. No obstant 
això, dos factors de caràcter més durador també han llastat 
l’activitat: l’alentiment del comerç mundial i les fonts d’incertesa 
de naturalesa política (la resolució del brexit, el conflicte derivat 
de la política fiscal italiana o les tensions comercials entre els 
EUA i la Xina). En aquest sentit, a mesura que alguns d’aquests 
factors va  gin a menys en els propers mesos, la zona de l’euro 
mantindrà un funcionament més positiu en la segona meitat 
de l’any. Per països dels quals coneixem dades, van destacar en 
positiu Espanya, amb un creixement del 0,7% intertrimestral 
(vegeu la secció d’Economia espanyola d’aquest mateix Informe 
Mensual), i França (el 0,3%). El PIB d’Itàlia va augmentar el 0,2% 
en termes intertrimestrals, una dada modesta, però que es va 
produir després de dos trimestres consecutius amb creixe-
ments intertrimestrals negatius. En aquest context, la conten-
ció de les pressions inflacionistes de la zona de l’euro (l’1,4% 
interanual al març, 1 dècima per sota del registre del mes ante-
rior, a causa, en gran part, de la desacceleració de la inflació 
subjacent fins a l’1,0%) continua apuntant a una recuperació 
molt gradual de la inflació cap a l’objectiu del BCE (el ~2%) i 
reforça la perspectiva que la institució mantindrà una política 
acomodatícia en els propers trimestres.

La dinàmica més suau en el creixement de la zona de l’euro es 
manté al començament del 2T. Els PMI de la zona de l’euro van 
continuar sense repuntar a l’abril i indiquen que la regió continua 
avançant de forma continguda. En particular, el PMI compost de 
la zona de l’euro es va mantenir en nivells modestos (51,3 punts 
a l’abril, després dels 51,6 punts del març) i va decebre les expec-
tatives del consens d’analistes. En el detall sectorial, el PMI de 
manufactures va continuar en zona contractiva (47,8 punts) i el 
de serveis (52,5 punts) va recular 0,8 punts. En la mateixa línia, 
l’índex de confiança del consumidor va empitjorar lleugerament 
a l’abril i es va situar en els –7,7 punts. Es tracta d’una dada més 
negativa del que s’esperava i que trenca amb una tendència de 
millora entre els mesos de desembre i març. Així, en conjunt, les 
últimes dades suggereixen que l’economia de la zona de l’euro 
no s’ha desfet dels seus llastos temporals al començament del 2T.

ESTATS UNITS

Sorpresa positiva del PIB dels EUA. L’activitat econòmica va 
avançar un sòlid 0,8% intertrimestral (el 3,2% anualitzat) en el 
1T 2019 i el 3,2% interanual. Es tracta d’un avanç superior al del 
trimestre anterior (que va ser del 0,5% intertrimestral) i que va 
sorprendre en positiu, ja que s’esperava que tres factors llasta-
rien l’activitat: (i) el tancament parcial de l’Administració federal 
al gener; (ii) el fred extrem que va assotar el nord del país, i (iii) 
el fet que l’oficina estadística nord-americana tendeix a subes-

http://www.caixabankresearch.com/ca/leconomia-espanyola-mante-un-pols-ferm
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timar l’avanç del PIB dels primers trimestres. Per components 
de demanda, l’acceleració en el 1T 2019 va rebre el suport de la 
demanda externa (davant la millora de les exportacions i de la 
caiguda de les importacions), de les existències i del consum 
públic. Elements, tots ells, que haurien d’anar a menys en els 
propers trimestres. En canvi, el consum privat i la inversió 
empresarial, puntals de la demanda interna, van alentir les 
taxes d’avanç, la qual cosa palesa la desacceleració futura de 
l’activitat econòmica nord-americana. Així, doncs, i malgrat la 
dada positiva, continuem esperant una desacceleració de 
l’economia nord-americana, malgrat que una mica més gradual 
del que s’anticipava abans de la publicació de les dades: del 
2,9% del 2018 al 2,4% el 2019.

Les contingudes pressions inflacionistes donen suport a la 
paciència de la Fed. Tot i que la inflació general va repuntar al 
març, la subjacent, més vinculada a l’evolució de l’activitat 
econòmica, es va mantenir estable. En particular, la general es 
va emplaçar en l’1,9% (4 dècimes per damunt del registre del 
mes anterior), a causa, en gran part, de l’augment dels preus 
dels carburants. Per la seva banda, la subjacent, que exclou 
l’energia i els aliments, es va situar en el 2,0% (el 2,1% al febrer). 
Aquest context de moderades pressions inflacionistes dona 
suport a l’estratègia actual de la Fed de ser pacient en relació 
amb la política monetària.

EMERGENTS

La Xina es pren un respir en la senda de desacceleració i anota 
un avanç del PIB del 6,4% interanual en el 1T 2019. La dada, 
que va coincidir amb la registrada en el 4T 2018 i que es va situar 
una mica per damunt del que s’esperava, va reflectir la millora de 
l’activitat industrial: per components d’oferta, les manufactures 
van accelerar de manera significativa el creixement interanual 
(del 5,8% en el 4T 2018 al 6,1% en el 1T 2019), en contrast amb 
els serveis (van passar del 7,6% al 7,0%). El bon registre també va 
tenir el suport de la disminució de les tensions comercials, atès 
l’avanç de les negociacions entre la Xina i els EUA, i de l’impacte 
positiu de les mesures d’estímul monetàries i fiscals adoptades 
pel Govern xinès (descrites en la conjuntura de l’IM04/2019). 
Així, aquestes polítiques han apaivagat els temors a un aterratge 
brusc a curt termini, i, de cara als propers trimestres, cal esperar 
que l’economia xinesa es desacceleri de forma molt gradual, tot 
i que la transició econòmica és complexa i que persisteixen 
notables desequilibris de fons (com l’elevat deute corporatiu).

L’economia russa va tancar el 2018 millor del que s’esperava, 
però encara un 2019 de desacceleració. En concret, el PIB de 
Rússia va créixer el 2,2% el 2018, davant un tancament d’any 
amb avanços superiors als previstos (el 2,7% interanual en el 4T, 
enfront del 2,2% del 3T). De cara al 2019, però, preveiem que el 
creixement s’alentirà de forma moderada fins a cotes inferiors 
al 2%. La incertesa política (amb la situació d’Ucraïna i amb 
l’amenaça de noves sancions internacionals), un escenari del 
preu del petroli que estimem en ascens moderat i el retorn a 
taxes més coherents amb el potencial del país donaran suport 
a aquesta tendència.
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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 03/19

Activitat

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

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

Confiança del consumidor (valor) 99,8 120,5 127,1 127,2 132,6 133,6 121,7 131,4 124,1

Producció industrial –2,0 2,3 3,4 3,4 5,0 4,0 3,7 3,5 2,8

Índex activitat manufacturera (ISM) (valor) 51,3 57,4 59,7 58,7 59,7 56,9 56,6 54,2 55,3

Habitatges iniciats (milers) 1.177 1.208 1.317 1.261 1.234 1.185 1.298 1.142 1.139

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

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

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

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

Preus

Inflació general 1,3 2,1 2,2 2,7 2,6 2,2 1,6 1,5 1,9

Inflació subjacent 2,2 1,8 1,9 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 2,0

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 03/19

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 42,8 41,8 41,5 40,5

Producció industrial 0,2 2,9 2,0 1,3 –0,1 0,5 0,7 –1,2 –3,0

Índex activitat empresarial (Tankan) (valor) 7,0 19,0 24,0 21,0 19,0 19,0 – 12,0 –

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

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

Preus

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

Inflació subjacent 0,6 0,1 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5

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 03/19

Activitat

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

Vendes al detall 10,4 10,3 9,9 9,0 9,0 8,3 8,2 8,2 8,7

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

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

Sector exterior

Balança comercial 1 512 420 404 377 349 352 373 345 383

Exportacions –8,4 7,9 13,7 11,5 11,7 4,0 9,2 –20,8 14,2

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

Preus

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

Tipus d’interès de referència 2 4,4 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 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

2016 2017 1T 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 01/19 02/19 03/19

Vendes al detall (variació interanual) 1,6 2,5 1,7 1,8 1,2 1,7 2,2 2,8 ...
Producció industrial (variació interanual) 1,6 3,0 3,1 2,3 0,5 –2,0 –0,7 –0,3 ...
Confiança del consumidor –8,6 –6,0 –4,2 –5,3 –5,7 –6,9 –7,9 –7,4 –7,2
Sentiment econòmic 104,1 110,1 113,2 111,8 110,9 108,9 106,3 106,2 105,6
PMI manufactures 52,5 57,4 58,3 55,5 54,3 51,7 50,5 49,3 47,5
PMI serveis 53,1 55,6 56,4 54,6 54,4 52,8 51,2 52,8 53,3

Mercat de treball
Ocupació (persones) (variació interanual) 1,4 1,6 1,6 1,6 1,4 1,3 – ... –
Taxa d’atur (% pobl. activa) 10,0 9,1 8,5 8,3 8,0 7,9 7,8 7,8 7,7

Alemanya (% pobl. activa) 4,2 3,8 3,5 3,4 3,4 3,3 3,2 3,2 3,2
França (% pobl. activa) 10,1 9,4 9,2 9,1 9,0 8,9 8,9 8,8 8,8
Itàlia (% pobl. activa) 11,7 11,3 10,9 10,7 10,3 10,6 10,4 10,5 10,2
Espanya (% pobl. activa) 19,7 17,2 16,1 15,4 15,0 14,5 14,3 14,2 14,0

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 03/19

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

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 03/19

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

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

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 03/19

Finançament del sector privat
Crèdit a les societats no financeres 1,8 2,5 3,3 3,7 4,2 3,9 3,4 3,8 3,5
Crèdit a les llars 1,2 1,7 2,6 2,9 2,9 3,1 3,2 3,2 3,3 3,2
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 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 1,6 ...

Dipòsits
Dipòsits a la vista 10,0 10,1 9,2 8,0 7,3 7,1 6,4 6,9 7,7
Altres dipòsits a curt termini –1,8 –2,7 –2,2 –1,5 –1,4 –0,9 –0,8 –0,2 –0,2
Instruments negociables 2,4 1,4 –5,8 –3,2 –5,6 –3,3 –0,1 –0,2 –4,9
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 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.



ECONOMIA ESPANYOLA | CONJUNTURA

15  MAIG 2019

05

L’economia espanyola manté  
un pols ferm

El creixement guanya tracció en el 1T 2019. Segons les dades 
de l’INE, el PIB va créixer el 0,7% intertrimestral (el 2,4% inte-
ranual) en el primer trimestre de l’any, un ritme superior al crei-
xement mitjà de la zona de l’euro (el 0,4% intertrimestral). En el 
detall per components, les dades mostren que la demanda inter-
na es va mantenir com el principal motor de creixement, espero-
nada, sobretot, per la inversió. Així, després de la caiguda pun-
tual del 4T 2018 (el –0,2% intertrimestral), la inversió va repuntar 
amb força i va créixer l’1,5% intertrimestral. Així mateix, el con-
sum privat va mantenir un creixement sòlid, però una mica més 
moderat que en el trimestre anterior (–0,1 p. p., fins al 0,3% inter-
trimestral), i, malgrat que contrasta amb el fort creixement de 
l’ocupació que van mostrar les dades de l’enquesta de població 
activa (EPA), això entra dins la normalitat, atesa la volatilitat inhe-
rent de la sèrie. A més a més, la dada és coherent amb l’escenari 
de CaixaBank Research, que preveu que els consumidors mode-
raran el ritme de despesa el 2019 després d’haver materialitzat, 
al llarg dels últims anys, decisions de consum ajornades durant 
la crisi. Per la seva banda, en termes intertrimestrals, la demanda 
externa va mantenir la millora mostrada en el trimestre anterior 
i va aportar 0,2 p. p. al creixement del PIB. No obstant això, 
aquesta contribució va ser deguda al fet que les importacions 
van caure més que les exportacions (el –1,1% i el –0,5% intertri-
mestral, respectivament). D’aquesta manera, veiem que els flu-
xos comercials es continuen moderant, tal com esperaríem en 
l’actual context mundial de tensions comercials i de moderació 
del creixement de la zona de l’euro. En conjunt, la incorporació 
de la dada ens ha empès a revisar lleugerament a l’alça la previ-
sió de creixement del PIB per al 2019 en 0,2 p. p., fins al 2,3%.

Els indicadors d’activitat mantenen un bon to. Malgrat que 
encara no es coneixen les dades d’activitat del segon trimestre 
d’enguany, els últims indicadors disponibles mostren que 
l’activitat ha anat de menys a més des del començament de 
l’any. Així, el PMI del sector serveis va repuntar al març 2,3 punts, 
fins als 56,8 punts, el valor més alt des del febrer del 2018, i 
l’homòleg del sector manufacturer, tot i que es manté contingut, 
va pujar 1 punt, fins als 50,9 punts. Per la seva banda, les vendes 
al detall van créixer l’1,7% interanual al març, 0,3 p. p. més que al 
febrer i per damunt de la mitjana del 2018 (el 0,7%). Finalment, 
la dada més modesta correspon a la producció industrial, que va 
continuar estancada (el –0,2% interanual). Aquesta dada reflec-
teix, si més no en part, el mal moment que travessa el sector de 
l’automòbil, que continua patint els canvis a nivell europeu en la 
regulació del sector i el menor impuls de la demanda externa.

El mercat laboral ofereix un pilar de creixement. El mercat 
laboral va tenir un comportament molt bo en el primer trimes-
tre de l’any, tal com ho mostra el fet que la creació d’ocupació 
repuntés 0,2 p. p., fins al 3,2% interanual (597.000 llocs de tre-
ball creats en els 12 últims mesos), el ritme més intens dels tres 
últims anys. Per la seva banda, les últimes dades de l’enquesta 
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trimestral del cost laboral han confirmat la lleugera tendència a 
l’alça dels salaris. Més concretament, el cost laboral per hora 
efectiva va augmentar l’1,4% el 2018 (el 0,0% el 2017). Així 
mateix, els increments salarials pactats en convenis col·lectius 
es van situar en el 2,2% al març, 0,7 p. p. per damunt del valor 
registrat al març del 2018. Així, el dinamisme del mercat laboral 
contribueix a mantenir un bon clima de confiança i a augmen-
tar la renda bruta disponible de les llars.

Lleuger repunt de la inflació al març. La inflació general es va 
situar en l’1,3% interanual al març (l’1,1% al febrer) i va aug-
mentar per segon mes consecutiu després de tres mesos de 
moderació. Malgrat tot, això no es va reflectir en la inflació sub-
jacent, que es va mantenir en el 0,7%. És a dir, el repunt de la 
inflació va ser degut, íntegrament, als components no subja-
cents i, més concretament, als preus dels carburants i de 
l’electricitat.

Els béns no energètics continuen reduint el superàvit corrent. 
El saldo per compte corrent es va situar en els 9.380 milions 
d’euros al febrer del 2019 (el 0,77% del PIB), 1,0 p. p. per sota del 
registre del febrer del 2018 (l’1,79% del PIB). Per components, 7 
dècimes d’aquest descens s’expliquen pel deteriorament del 
saldo de béns, de les quals 4 corresponen als béns no ener-
gètics i 3 a l’augment del preu del petroli. Per la seva banda, el 
menor superàvit dels serveis va restar 3 dècimes, distribuïdes a 
parts iguals entre el turisme i els serveis no turístics. Finalment, 
el saldo de rendes (el –1,1%) continua gairebé sense canvis, 
gràcies a unes condicions financeres laxes que mantenen sota 
control el cost del deute extern.

El dèficit de les Administracions públiques (AP) es deteriora 
lleugerament. Les dades d’execució pressupostària disponi-
bles fins al febrer reflecteixen un empitjorament dels comptes 
públics en el conjunt de les AP, amb l’exclusió de les corpora-
cions locals. Així, en l’acumulat dels dos primers mesos de l’any, 
el dèficit públic ha augmentat 1 dècima en relació amb el regis-
tre del febrer del 2019 i se situa en el 0,95% del PIB. No obstant 
això, cal destacar que aquest resultat està afectat per diversos 
factors extraordinaris, tant pel costat dels ingressos com de les 
despeses (efectes comptables, supressió temporal de l’impost 
sobre el valor de la producció elèctrica i devolucions vinculades 
a la prestació per maternitat, entre d’altres). Per la seva banda, 
el dèficit de l’Estat, per al qual disposem de dades fins al març, 
es va situar en el 0,54% del PIB, 2 dècimes per damunt del regis-
tre del març del 2018.

Prossegueix el despalanquejament del sector privat. El 2018, 
el deute de les llars i de les empreses no financeres es va situar 
en el 58,9% i en el 93,2% del PIB, respectivament, 2,2 i 3,2 p. p. 
per sota dels registres del 2017. D’aquesta manera, el deute de 
les llars s’apropa ja a la mitjana de la zona de l’euro (el 57,6%) i 
el de les empreses no financeres es manté clarament per sota 
(mitjana de la zona de l’euro del 105,9%). Aquesta reducció sos-
tinguda del deute, per sisè any consecutiu, mostra que 
l’economia espanyola es troba en una posició més sanejada. De 
cara als propers trimestres, preveiem que el deute del sector 
privat continuarà caient, tot i que a un ritme més moderat.
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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 02/19 03/19 04/19

Indústria
Índex de producció industrial 3,2 0,3 1,1 0,5 –2,7 ... –0,3 ... ...
Indicador de confiança a la indústria (valor) 1,0 –0,1 1,2 –2,6 –1,9 –3,8 –5,2 –2,2 –4,9
PMI de manufactures (valor) 54,8 53,3 53,7 52,4 51,8 ... 49,9 50,9 ...

Construcció
Visats d’obra nova (acum. de 12 mesos) 22,9 25,7 28,1 25,8 23,9 ... 25,5 ... ...
Compravenda d’habitatges (acum. de 12 mesos) 14,1 13,9 15,7 13,2 11,0 ... 7,2 ... ...
Preu de l’habitatge 6,2 6,7 6,8 7,2 6,6 ... – – –

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

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

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

PIB 3,0 2,6 2,6 2,5 2,3 2,4 – – –

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 02/19 03/19 04/19

General 2,0 1,7 1,8 2,2 1,7 1,1 1,1 1,3 1,5
Subjacent 1,1 0,9 1,0 0,8 0,9 0,7 0,7 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 02/19 03/19 04/19

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 ... 5,2 ... ...

Saldo corrent 21,5 11,3 18,7 15,0 11,3 ... 9,4 ... ...
Béns i serveis 33,6 23,5 30,3 26,7 23,5 ... 22,3 ... ...
Rendes primàries i secundàries –12,1 –12,3 –11,6 –11,7 –12,3 ... –13,0 ... ...

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament 24,2 17,6 21,9 18,8 17,6 ... 15,9 ... ...

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 02/19 03/19 04/19

Dipòsits
Dipòsits de llars i empreses 2,8 3,2 3,0 3,4 3,7 5,1 5,5 5,4 ...

A la vista i estalvi 17,6 10,9 11,0 10,3 10,0 11,1 11,6 11,2 ...
A termini i preavís –24,2 –19,9 –20,7 –18,7 –16,8 –13,7 –13,7 –12,9 ...

Dipòsits d’AP –8,7 15,4 17,6 10,4 16,9 17,8 16,4 19,6 ...
TOTAL 1,9 3,8 3,8 3,8 4,5 5,8 6,2 6,2 ...

Saldo viu de crèdit
Sector privat –2,2 –2,4 –2,8 –2,3 –2,2 –2,1 –2,3 –1,4 ...

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

Administracions públiques –9,7 –10,6 –9,4 –8,9 –11,8 –10,3 –11,4 –8,4 ...
TOTAL –2,8 –2,9 –3,2 –2,7 –2,8 –2,6 –2,8 –1,8 ...

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

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: creixement favorable, 
però amb els dubtes del sector 
exterior

Els indicadors d’activitat apunten a un inici d’any positiu, 
malgrat alguns senyals mixtos. Encara sense les dades de la 
publicació del PIB del 1T 2019, el conjunt d’indicadors sugge-
reix que l’activitat va mantenir un ritme d’avanç favorable en el 
primer trimestre de l’any. En concret, l’indicador coincident 
d’activitat elaborat pel Banc de Portugal, que històricament 
presenta una bona correspondència amb el creixement del 
PIB, es va accelerar fins al 2,3% al març i es va situar en el 2,1% 
en la mitjana del trimestre. A més a més, les dades disponibles 
reflecteixen un funcionament positiu de la inversió en tots els 
components i una acceleració del volum de negocis tant al 
sector manufacturer com als serveis, gràcies a la millora dels 
indicadors de sentiment econòmic als dos sectors. A més 
d’aquestes dinàmiques positives, però, també apareixen 
alguns senyals més mixtos. En particular, l’indicador coinci-
dent per al consum privat va mantenir una tendència descen-
dent en el 1T 2019 i va tancar en l’1,5% al març, amb una mitja-
na trimestral de l’1,7% (3 dècimes menys que en el 4T 2018), la 
qual cosa suggereix que el consum de les famílies podria haver 
estat menys ferm en els primers compassos de l’any. D’altra 
banda, com es detallarà tot seguit, es continua apreciant una 
nota dissonant al sector exterior, on les xifres més recents con-
tinuen mostrant un increment del dèficit per compte corrent 
que llasta parcialment la capacitat de reduir l’endeutament 
exterior.

El deteriorament del saldo corrent va prosseguir al febrer. El 
dèficit de la balança per compte corrent es va situar en els 1.900 
milions d’euros (acumulat de 12 mesos), equivalent al –1,0% 
del PIB, la qual cosa reflecteix un deteriorament clar en relació 
amb el registre de l’any passat (en el –0,3% del PIB). Aquesta 
diferència va ser deguda a la davallada del dèficit de béns (el 
–7,7% del PIB), ja que els saldos de les balances de serveis (el 
+8,2%) i de rendes (el –1,5%) es van mantenir gairebé cons-
tants. Per la seva banda, la balança de capital va romandre en 
terreny positiu i va compensar amb escreix el dèficit per comp-
te corrent (el saldo conjunt es va situar en el +0,1% del PIB al 
febrer). En aquest context, cal destacar la importància de pre-
servar un superàvit exterior que permeti continuar reduint el 
deute extern net (el 2018, es va situar en el 89% del PIB, 2,7 p. p. 
per sota de la xifra del 2017).

L’activitat turística mostra un bon to al començament de 
l’any. En l’acumulat del gener i febrer del 2019, el nombre de 
turistes estrangers va augmentar el 6,0% en relació amb el 
mateix període de l’any anterior. Per països d’origen, desta-
quen la recuperació de l’arribada de turistes procedents del 
Regne Unit, que va augmentar un significatiu 7,2%, i el fort 
avanç dels turistes dels EUA (el 25,3% interanual) i de la Xina 
(el 22,1%). Per la seva banda, els ingressos dels establiments 
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d’allotjament turístic van augmentar el 6,5% interanual, grà-
cies a l’increment de la quantitat de turistes, ja que el rendi-
ment mitjà per habitació disponible amb prou feines va créixer 
(dels 25,3 als 25,8 euros).

La inflació es manté en cotes moderades. A l’abril, la inflació 
general (mesurada per l’índex de preus al consum) es va situar 
en el 0,8% interanual, mentre que la inflació subjacent (que 
exclou els preus dels aliments no processats i de l’energia, que 
són especialment volàtils) es va situar en un moderat 0,8%, 
només lleugerament per damunt del 0,7% del març. Així, en el 
conjunt dels 12 últims mesos, la inflació general va registrar 
una mitjana de l’1,0% (la mateixa xifra que al març).

Les empreses i les famílies avancen en la reducció de l’en-
deu  ta  ment. En concret, en el 4T 2018, l’endeutament de les 
empreses no financeres i el de les famílies va continuar dismi-
nuint i es va situar en el 100,6% del PIB i en el 66,9% del PIB, 
respectivament (el que representa una reducció de 6,7 p. p. i de 
2,2 p. p. en relació amb el 4T 2017). A més a més, en relació amb 
els nivells màxims registrats entre el 2009 i el 2013, el deute de 
les empreses no financeres ha disminuït en 40,8 p. p., mentre 
que el de les famílies ho ha fet en 25,2 p. p.

La cartera de crèdit del sector privat es continua contraient. 
En particular, la cartera va registrar una caiguda del 2,5% inter-
 anual al febrer, explicada, en gran part, per la contracció del 
crèdit a les societats no financeres (el –5,6% interanual; amb 
l’exclusió de les vendes de les carteres de préstecs dubtosos, el 
crèdit hauria augmentat el 0,5%). Al mateix temps, la cartera 
de crèdit a les famílies va disminuir el 0,6% interanual, a causa 
de la contracció de la cartera de crèdit a l’habitatge (el –1,4% 
interanual, que s’explica pel fet que les noves operacions crei-
xen a bon ritme, tot i que encara són insuficients per compen-
sar les amortitzacions), mentre que el crèdit al consum va con-
tinuar creixent de forma robusta (el 9,4% interanual). Per la 
seva banda, la ràtio de morositat del sector privat es va reduir 
del 14,6% del 2017 al 10,5% el 2018, gràcies a una disminució 
del crèdit dubtós del 29,0% anual. El segment que més va con-
tribuir a la millora va ser el de les empreses, el crèdit dubtós de 
les quals es va contreure en 7.000 milions d’euros durant l’any, 
la qual cosa va situar la ràtio de morositat empresarial en el 
18,5% (–6,7 p. p.). La millora notable de la morositat durant el 
2018 s’explica, en gran part, pel major dinamisme de les ven-
des de carteres de crèdits dubtosos, tendència que es mantin-
drà al llarg del 2019.
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1. Inclou els crèdits al sector resident (famílies, Administració pública, 
societats no financeres i institucions financeres no monetàries, llevat de 
les companyies d’assegurances i dels fons de pensions) i al sector no resi-
dent.
2. Aquestes mesures es van implementar com a «recomanació»: els bancs 
no estan obligats a complir-les, però, si no ho fan, s’han de justificar 
davant el regulador.
3. Ràtio entre l’import del préstec i el valor de taxació.
4. Ràtio entre la suma dels terminis mensuals de tots els préstecs i la renda 
neta mensual.
5. Fins al 20% de l’import total del nou crèdit concedit per cada entitat i 
any pot registrar un DSTI màxim del 60%, i fins al 5% de l’import total del 
nou crèdit pot superar els límits del DSTI.

Portugal: mesures macroprudencials i posicionament  
en el cicle del crèdit a l’habitatge

El sistema financer tendeix a ser cíclic, i el creixement del 
crèdit sol acompanyar i donar suport a les fases expansi-
ves de l’economia. Per exemple, entre el 1995 i el 2000, 
l’economia portuguesa es va expandir a un ritme del 4,0% 
i el crèdit total1 va augmentar el 22,1% (mitjanes anuals). 
Aquesta relació es dona també en el sentit invers, és a dir, 
la contracció de l’economia sol anar acompanyada i és 
intensificada per la caiguda del crèdit, tal com va succeir 
en la crisi del deute sobirà, quan l’economia portuguesa es 
va contreure a un ritme del 2,3%, mentre que el crèdit es 
va reduir el 4,8% (mitjanes anuals). Així, atesos els vincles 
entre els cicles financer i econòmic, s’han desenvolupat 
eines per suavitzar les fluctuacions del crèdit i per pro-
moure l’estabilitat financera.

Al juliol del 2018, el Banc de Portugal va decidir aplicar un 
conjunt de mesures macroprudencials als nous contractes 
de crèdit a l’habitatge, de crèdit amb garantia hipotecària 
o equivalent i de crèdit al consum.2 En particular, aquestes 
mesures inclouen: (i) límits a la ràtio loan-to-value (LTV),3 

que, en el cas de compra d’habitatge propi i permanent, 
és del 90%; (ii) límits a la ràtio debt service-to-income 
(DSTI),4 que haurà de ser igual o inferior al 50%, llevat 
d’algunes excepcions;5 (iii) limitar la durada dels préstecs a 
40 anys, per anar convergint de forma gradual a 30 anys al 
final del 2022, i (iv) que els pagaments de capital i 
d’interessos siguin regulars (és a dir, sense períodes de 
carència). Altres països europeus, com França i Finlàndia, 
també han adoptat aquest tipus de mesures, amb criteris 
semblants o mitjançant altres instruments. El Banc de Por-
tugal justifica la implementació d’aquestes mesures a 
Portugal per l’endeutament de les famílies, encara elevat, 

•  A Portugal, el crèdit per a la compra d’habitatge té un pes important en el deute de les famílies, motiu pel qual, en 
termes d’estabilitat financera, és important monitorar-ne l’evolució.

•  Malgrat la recuperació significativa de les noves operacions de crèdit per a la compra d’habitatge, la cartera 
d’aquest segment de crèdit es continua contraient per les amortitzacions anticipades.

•  D’ara endavant, és probable que la recuperació del crèdit a l’habitatge sigui gradual i que mantingui uns criteris 
de concessió més saludables que en el passat.

per la reduïda taxa d’estalvi, per l’augment de les noves 
operacions de crèdit i per alguns senyals d’un relaxament 
excessiu dels criteris de concessió de crèdit. Així, amb 
aquestes mesures, persegueix garantir que el sistema 
financer no assumeixi riscos excessius i que les famílies 
no adquireixin una elevada càrrega financera.

On se situa el cicle del crèdit a l’habitatge a Portugal?

Les famílies portugueses mantenen, malgrat haver-los 
reduït en els últims anys, nivells de deute elevats. El 2018, 
el deute de les famílies es va situar en el 66,9% del PIB, 
una reducció de 25,2 p. p. en relació amb el màxim regis-
trat el 2009 (el 92,1% del PIB), però encara en nivells ele-
vats en comparació amb la mitjana de la zona de l’euro (el 
57,6%). Aquest procés de desendeutament amaga dinà-
miques diferents en els diferents segments de crèdit. 
D’una banda, la cartera de crèdit al consum ha crescut a 
un ritme considerable (el 9,4% interanual al febrer del 
2019), gràcies a la recuperació de l’economia i al fet que 
partia de nivells baixos de crèdit. De l’altra, la cartera de 
crèdit a l’habitatge es continua contraient, tot i que ho fa 
de forma menys intensa (el –1,4% interanual al febrer del 
2019). De fet, en aquest segment, el dinamisme de les 
noves operacions (l’11,7% interanual en els dos primers 
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mesos del 2019)6 continua sent insuficient per compensar 
les amortitzacions.7

La principal font de deute de les famílies és el crèdit a 
l’habitatge, que va representar el 73% del total del deute 
en el 3T 2018. Per aquest motiu, paga la pena analitzar 
amb detall les dinàmiques d’aquest segment. Les noves 
operacions de crèdit per a l’adquisició d’habitatge han 
crescut a un ritme considerable, però continuen molt per 
sota dels nivells anteriors a la crisi financera del 2008. Més 
concretament, les noves operacions van augmentar el 
17,9% en el conjunt dels 12 últims mesos fins al febrer del 
2019, fins als 9.000 milions d’euros. No obstant això, el nou 
crèdit (el 4,3% del PIB) se situa substancialment per sota 
dels màxims registrats fa més de 10 anys (l’11,2% del PIB el 
2007).  

Al seu torn, el venciment mitjà dels nous crèdits a 
l’habitatge es manté en nivells inferiors als registrats el 
2006, quan superava els 35 anys. No obstant això, des del 
2015, el venciment mitjà ha augmentat lleugerament i 
s’ha situat en els 33,3 anys el 2017,8 un nivell una mica 
superior a l’objectiu de 30 anys establert pel Banc de Por-
tugal per als nous contractes de cara al 2022. A més a més, 
en relació amb altres països de la zona de l’euro, Portugal 
presenta un venciment mitjà molt superior (per exemple, 
a Espanya, el venciment mitjà dels nous contractes realit-
zats el 2018 va ser de 23,7 anys). Així, aquests venciments 
elevats són especialment rellevants, ja que dificulten la 
possibilitat d’ampliar la durada del crèdit en cas de rene-
gociació i, a més a més, poden fer que els pagaments 
s’allarguin més enllà de l’edat de jubilació (moment en 
què, en general, les persones comencen a percebre una 
renda més baixa).

També s’observa una compressió dels diferencials de tipus 
d’interès mitjans (per exemple, en relació amb l’euríbor a 
6 mesos) en els nous contractes de crèdit a l’habitatge, un 
fenomen natural en el context actual de tipus d’interès 
baixos, de més competència entre bancs i de millors pers-
pectives per a l’economia i per al mercat immobiliari. No 
obstant això, com ho mostra el segon gràfic, malgrat que 
els spreads han caigut des del 2015, es mantenen lluny 
dels mínims registrats abans del 2008. Això suggereix que 
hi ha una major percepció de la importància que els tipus 
d’interès reflecteixin de forma correcta el perfil de risc de 
les llars, la qual cosa frena la caiguda dels spreads fins a 
nivells tan baixos com els registrats en el passat.

La compressió dels diferencials té un impacte en la ràtio 
DSTI, ja que redueix els pagaments mensuals dels préstecs 
per a la compra d’habitatge. Aquesta ràtio ha disminuït en 

els últims anys i ha passat d’un percentatge proper al 35% 
el 2008 a situar-se per sota del 20% el 2016. Aquesta 
reducció respon, en especial, a l’entorn de tipus d’interès 
baixos propiciat per la política monetària del BCE i al fet 
que una gran proporció de les hipoteques tenen un tipus 
d’interès variable (el 84,8% dels préstecs per a la compra 
d’habitatge es van subscriure a tipus variable en els dos 
primers mesos del 2019). No obstant això, la gran preva-
lença dels crèdits a tipus variable pot ser un risc per a 
l’estabilitat financera de les famílies en un escenari d’in -
crements dels tipus d’interès. Finalment, la ràtio LTV tam-
bé ha augmentat des del 2013, però continua en nivells 
inferiors als del 2006 (el 73,2% el 2017, en relació amb el 
79,6% del 2006). Malgrat que aquest increment suggereix 
uns criteris de concessió de crèdit menys restrictius, la rà -
tio mitjana de l’economia es manté substancialment per 
sota del límit del 90% fixat pel Banc de Portugal, la qual 
cosa redueix les pèrdues potencials per al sistema financer 
en cas d’impagaments.

En conclusió, la cartera de crèdit a l’habitatge a Portugal 
continua disminuint, perquè el sòlid creixement de les no -
ves operacions de crèdit és insuficient per contrarestar les 
amortitzacions del crèdit a l’habitatge. No obstant això, 
s’espera que aquesta reducció del volum total es vagi mo -
derant de forma gradual. Així mateix, els indicadors que 
caracteritzen l’estat actual del cicle de crèdit i les mesures 
implementades pel Banc de Portugal suggereixen que no 
s’hauria de produir un creixement excessiu del crèdit a les 
famílies a curt i a mitjà termini. A més a més, donen suport 
al manteniment d’uns criteris de concessió de crèdit més 
saludables que en el passat i afavoreixen l’estabilitat del 
sistema financer i de les famílies.

Vânia Duarte
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6. Noves operacions ajustades de renegociacions.
7. Vegeu Banc de Portugal (2018), «Relatório de Acompanhamento dos 
Mercados Bancários de Retalho». El 2017, l’import de les amortitzacions 
va augmentar el 29,9% en relació amb el 2016.
8. Vegeu l’informe d’estabilitat financera del Banc de Portugal del juny 
del 2018.
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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 3T 2018 4T 2018 1T 2019 12/18 01/19 02/19 03/19 04/19

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

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

Serveis
Turistes estrangers (acum. 12 mesos) 16,0 3,0 6,9 3,5 ... 3,0 3,0 2,8 ... ...
Indicador de confiança als serveis (valor) 13,3 14,1 16,9 12,6 15,4 12,2 15,7 16,0 14,4 12,6

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

Mercat de treball
Població ocupada 3,3 2,3 2,1 1,6 ... 1,5 1,5 1,4 1,1 ...
Taxa d’atur (% de la població activa) 8,9 7,0 6,7 6,7 ... 6,6 6,6 6,5 6,4 ...
PIB 2,8 2,1 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 3T 2018 4T 2018 1T 2019 12/18 01/19 02/19 03/19 04/19

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

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

2017 2018 3T 2018 4T 2018 1T 2019 12/18 01/19 02/19 03/19 04/19

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

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

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

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 3T 2018 4T 2018 1T 2019 12/18 01/19 02/19 03/19 04/19

Dipòsits 1

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

Dipòsits d’AP 1,3 –1,9 1,0 –9,9 ... –32,3 –15,7 –12,4 ... ...
TOTAL 1,6 3,5 4,2 3,4 ... 2,7 4,0 3,9 ... ...

Saldo viu de crèdit 1

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

Administracions públiques 9,3 2,4 –12,4 –11,6 ... –12,9 –13,5 –13,4 ... ...
TOTAL –3,5 –1,6 –1,9 –2,3 ... –2,6 –3,2 –3,0 ... ...

Taxa de morositat (%) 2 13,3 ... 11,3 ... ... 9,4 ... ... ... ...

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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Perspectives econòmiques a mitjà termini:  
un menor creixement

Més enllà de les fluctuacions cícliques a curt termini, què podem 
esperar de l’economia europea a mitjà termini? Aquesta pregunta 
cobra una rellevància especial davant la desacceleració de l’activitat 
europea en els últims trimestres i l’expectativa que seguirà avançant 
a un ritme més moderat en els propers mesos (esperem un creixe
ment de la zona de l’euro per sota de l’1,5% el 2019 després del 2,5% 
del 2017 i l’1,8% del 2018).

De fet, tal com podem veure al primer gràfic, el creixement de l’e  co 
nomia europea ha seguit una trajectòria descendent des del 2017 i, en 
els dos últims trimestres del 2018, s’ha situat netament per sota del 
seu potencial, fet que no succeïa des de la crisi de deute sobirà del 
2012. Aquesta evolució a la baixa ha estat, en bona part, condicionada 
per un seguit de shocks adversos (tensions comercials, el brexit, 
vagues, meteorologia, problemes en el sector de l’auto  mò bil, etc.), 
però davant l’elevada sensibilitat que ha mostrat l’economia europea 
davant d’aquests shocks hem d’analitzar com són de sòlids els fona
ments en els quals s’assenta l’activitat. Mirant al futur, esperem que, 
en els propers anys, el creixement de la zona de l’euro sigui positiu –gràcies a la solidesa de la demanda interna– però moderat,  
i que se situï per sota del cicle expansiu anterior (creixement del 2,2% entre el 2000 i el 2007).

A més a més, els riscos estan esbiaixats a la baixa. D’una banda, el menor suport de l’entorn exterior, a causa de la desacceleració de 
la demanda global, dificultarà que les exportacions tornin a créixer a ritmes elevats en els propers anys. De l’altra, la incertesa polí
tica ha vingut per quedars’hi i continuarà ben present, ja sigui pel brexit o per la polarització política. Aquesta tendència la podem 
veure en l’evolució de l’índex d’incertesa construït pels acadèmics Baker, Bloom i Davis per a la zona de l’euro: entre el 2017 i el 2018 
es va situar en els 215 punts, una mica per damunt de la mitjana de 20132016 (192) i molt superior a la mitjana de l’anterior cicle 
expansiu (100 punts de mitjana del 20002007).

Per veure més detalladament les perspectives econòmiques de la zona de l’euro a mitjà termini, una bona manera és analitzantne 
el PIB potencial: el que pot produir l’economia europea de forma sostenible, és a dir, sense generar pressions que allunyin la inflació 

del seu objectiu ni altres desequilibris. En el segon gràfic podem veu
re que, segons les nostres estimacions, el creixement potencial de la 
zona de l’euro se situarà en el pròxim lustre en nivells propers a l’1,5%. 
Es tracta de cotes significativament menors que en el període precrisi 
(una mica per damunt del 2,0%) i també per sota del que esperem 
pels EUA (1,9%).

Quins factors hi ha darrere d’aquest patró de creixement més mode
rat? La resposta la trobem en una sèrie de factors estructurals que 
limitaran el creixement a mitjà termini. Es tracta fonamentalment de 
l’evolució de la productivitat, de la demografia, de la inversió i d’alguns 
desajustos en el mercat laboral.

Si comencem per la productivitat, segons les estimacions de la Comis
sió Europea, el creixement mitjà entre el 2018 i el 2020 de la productivi
tat total dels factors serà del 0,7%, però amb una tendència decreixent 
(tot i que en línia amb el 0,73% de la mitjana dels 20 últims anys, 
excloentne els anys de la crisi) i per sota del que s’espera als EUA (l’1,1% 
de mitjana entre el 2018 i el 2028). En aquest sentit, un dels llastos del 

Perspectives de l’economia europea a mitjà termini: menor creixement, 
però amb marge de millora
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•  El creixement de la zona de l’euro en els pròxims anys serà inferior al de l’anterior cicle expansiu.

•  Hi ha factors estructurals (baixa productivitat, envelliment i desajustos en el mercat laboral) que limitaran les perspectives 
econòmiques a mitjà termini.

•  Els buffers de la zona de l’euro han millorat després de la crisi, però la persistència d’alguns desequilibris en dificultarà la 
reconstrucció plena. 
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dinamisme de la productivitat és la difusió: els estudis mostren que la 
productivitat creix en aquelles empreses que ja són més productives, 
però això no es filtra a la resta de l’economia.1

Pel que fa a la demografia, ja començarà a ferse veure l’impacte de 
l’envelliment de la població. No en va, s’estima que la taxa de depen
dència2 augmentarà entre el 2017 i el 2026 en 5,4 p. p. per la jubilació 
dels baby boomers, fins a arribar a una xifra que gairebé duplicarà la 
del període del 20092017. L’envelliment de la població tindrà un im 
pacte indubtable en el creixement econòmic a causa de la reducció de 
la força laboral. A més a més, aquest fenomen també pot reduir el crei
xement de la productivitat europea, mesurada amb la productivitat 
total dels factors.3

Quant a la inversió, és un dels components que s’ha mostrat més dinà
mic en la recuperació econòmica. No obstant això, s’espera que el seu 
creixement s’alenteixi en els propers anys (després d’un creixement 
del 3,3% el 2018, el BCE espera que creixi un 2,2% en el període 2019
2021, inferior en 0,6 p. p. al creixement del 20002007) a causa d’un 
impacte moderat de la incertesa geopolítica sobre el sentiment em 
pre  sarial i d’un enduriment gradual de les condicions financeres.

Finalment, s’estima que l’atur estructural a la zona de l’euro encara es mantindrà en cotes relativament elevades (la Comissió Euro
pea projecta una taxa del 7,8% el 2020). El fet que això contrasti amb un augment de les dificultats de les empreses per cobrir les 
vacants amb treballadors que disposin de les qualificacions desitjades és un símptoma del fet que hi ha desajustos entre la deman
da i l’oferta d’habilitats en el mercat laboral que poden limitar la producció en el futur: el 2030 només el 36,5% dels treballadors de 
la UE seran altament qualificats, però s’espera que 4 de cada 5 nous llocs de treball creats requereixin una qualificació elevada a 
causa, en bona part, del procés del canvi tecnològic.4 D’aquí la importància de millorar el capital humà dels treballadors.

Anàlisi dels mecanismes de la zona de l’euro per acomodar els riscos als quals s’enfronta

Més enllà del creixement potencial, és important analitzar les capacitats de la zona de l’euro per encarar els propers anys i estar ben 
equipada per fer front amb garanties a la següent recessió. Com veurem, es van produir progressos significatius després de la crisi, però, 
per als pròxims anys, ens trobem davant d’unes perspectives d’avenços molt lents ja que els buffers en les seves diferents dimensions 
(fiscal, posició externa i política monetària) s’estan reconstruint lentament i a un disseny inconstitucional incomplet (per a una anàlisi 
exhaustiva sobre aquest factor, vegeu l’article «Integració europea: els pròxims cinc anys... i les dècades següents» d’aquest Dossier).

En relació amb les finances públiques, el deute públic ha disminuït de manera moderada (del 94% del PIB el 2014 fins a una projecció 
de la Comissió Europea del 83% el 2020), gràcies al creixement econòmic i a les condicions financeres laxes (no pas a una major 
consolidació fiscal), però encara es manté en nivells elevats i per damunt del llindar de seguretat que un dels criteris del Tractat de 
Maastricht fixa en el 60%. A més a més, hi ha una gran heterogeneïtat entre països i la majoria dels perifèrics compten amb nivells 
de deute públic superiors al 90%, fet que reduiria el marge per implementar polítiques anticícliques si fossin necessàries, especial
ment davant la falta d’avenços en relació amb una major integració fiscal. 

Quant a la posició externa, la Comissió Europea espera que el conjunt de la zona de l’euro mantingui un superàvit per compte 
corrent per damunt del 3% en els dos pròxims anys, tot i que de nou aquesta xifra camufla importants heterogeneïtats: alguns paï
sos (com Alemanya o els Països Baixos) mantenen uns superàvits considerables, mentre que la perifèria, després d’una correcció 
molt notable, registra situacions més pròximes a l’equilibri. En aquest sentit, serà important que els països perifèrics mantinguin uns 
nivells de competitivitat que els permetin consolidar els superàvits externs i reduirne, així, el deute extern.

Finalment, en relació amb la política monetària, seria desitjable apujar els tipus d’interès quan les circumstàncies ho permetin per dispo
sar d’un matalàs addicional que permetés abaixar els tipus quan la situació econòmica es compliqui. En aquest sentit, no resulta conve
nient perllongar els tipus en nivells tan baixos com els actuals més enllà del que sigui imprescindible, malgrat que tot fa pensar que la 
normalització monetària anirà a un ritme molt lent i que no podrem comptar amb un coixí gaire folgat en el pla de la política monetària.

Les elevades asimetries en les taxes de creixement dels diferents països en l’última crisi econòmica (vegeu en l’últim gràfic la caigu
da de la sincronització en la crisi financera) ja van mostrar les limitacions per oferir una resposta de política econòmica comuna que 
pogués funcionar de forma generalitzada. Per desgràcia, la reconstrucció incompleta dels buffers i la falta d’avenços importants a 
nivell institucional suggereixen que les capacitats per fer front a shocks adversos encara no són prou sòlides i que l’actual patró de 
creixement serà vulnerable, si no es prenen mesures, davant l’aparició de nous shocks.

Javier Garcia-Arenas
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Un moment desafiador

La UE afronta anys decisius, en això sembla que hi ha consens, i esbossar el futur avui és, més que mai, tan difícil com imprescindi-
ble. Per encarar aquest ambiciós exercici, d’entrada intentem dibuixar una descripció estilitzada, que podria ser la següent. En un 
moment de canvi en l’ordre global sense excessius precedents en dècades, el principal poder hegemònic, EUA, es planteja revisar 
la seva funció en el sistema mundial i reduir la vinculació, en formes encara poc definides, amb les instàncies multilaterals que han 
definit l’ordre institucional liberal. Així mateix, els EUA i el seu principal contendent semblen estar més en fase de col·lisió que de 
cooperació i, arribats a aquesta situació, Europa s’interroga sobre el seu paper al món. La situació econòmica es troba al capdavant 
del debat, ja que Europa encapsula moltes de les dificultats d’afrontar les transformacions estructurals que afecten les economies 
industrialitzades. Finalment, la creixent polarització política té un camp d’expressió important en crítiques al projecte d’integració 
europea. Us sona la música? És clar, respondreu, ja que sintetitza, almenys en part, algunes de les característiques del present.

I, no obstant això, el que aquí es descriu és, de fet, la situació de la Comunitat Econòmica Europea a principis de la dècada de 1970. 
En aquell moment, la retirada del multilateralisme dels EUA va prendre la forma de ruptura del sistema de Bretton Woods i del 
patró or el 1971. Eren temps difícils, EUA estava perdent la guerra del Vietnam i el país debatia sobre com afrontar els seus proble-
mes, de manera que la temptació aïllacionista era una opció poderosa. El rival que s’esmentava sense nomenar-lo era, per des-
comptat, la Unió Soviètica. Ara sabem que ja llavors era un gegant polític amb peus de fang, però en aquell moment no es per-
cebia així, i a Europa el debat era com incrementar la col·laboració amb la URSS i els seus socis sense posar en perill la defensa 
proporcionada pels EUA. En l’àmbit econòmic, les pressions de fons eren, bàsicament, com gestionar importants canvis pel que 
fa a l’oferta o, en altres paraules, com transitar de la industrialització als serveis. Aquesta gestió passaria a ser totalment prioritària 
quan comencessin a produir-se els shocks del petroli en els anys següents. Finalment, la confluència de major polarització i de 
crítica del projecte europeu es va resumir, llavors, en l’expressió «euroesclerosi». Què hauríem dit llavors sobre les perspectives 
immediates de la integració europea? Probablement no hauríem estat gaire optimistes, no creieu?

En canvi, durant les dues dècades següents es produirien alguns dels salts més importants de la història de la integració europea. 
Així, la Comunitat Econòmica Europea va passar a ser la Comunitat Europea per acabar anomenant-se Unió Europea. Una Unió de 
9 membres es va convertir en l’Europa dels 15 i es va preparar l’ampliació a l’Est, fet que donaria lloc a l’actual UE de 28 membres. 
La integració econòmica, tímidament aconseguida mitjançant el mercat comú, es va tornar en el molt més complet mercat inte-
rior. I, finalment, es va forjar l’actual Unió Econòmica i Monetària (UEM). En definitiva, els anys vuitanta i els noranta van ser una 
autèntica època daurada de la integració europea.

Les lliçons del passat

Aquesta complicitat cap al lector de comparar l’actualitat amb la situació de cinc dècades enrere té més força que l’aparent con-
clusió que l’excés de pessimisme, en el passat, va ser un mal predictor del que seguiria. Si prenem aquesta afirmació com a certa, 
el que aquí es defensa és que els factors que van actuar en aquell moment podrien ser similars a alguns elements que avui dia 
estan actius. Per extreure tot el potencial a aquest petit exercici comparatiu, primer comencem per descriure què entenem per 
integració europea. Tot i que la integració és un procés multidimensional i, per tant, difícil de reduir a una única mesura, podem 
captar l’essència de l’experiència europea mitjançant un indicador d’integració dels països de la UE. Com mostra el gràfic adjunt, 
el projecte europeu ha mantingut una tendència continuada cap a una major integració (no hi ha reculades), que en alguns 
moments s’ha vist accelerada per salts importants. Quins són els factors que expliquen aquesta dinàmica? 

En primer lloc, opera el mecanisme que podem anomenar endogen o «funcionalista». Mitjançant aquest mecanisme, la integra-
ció que s’inicia en àmbits de caràcter relativament tècnic, com l’acer i el carbó o el comerç, s’expandeix a altres àmbits comple-
mentaris, com l’harmonització de regulacions o la llibertat de moviment dels factors productius. En segon lloc, un altre determi-
nant són els canvis en la configuració de l’ordre mundial. Així, la bipolaritat que es va gestar després de la Segona Guerra 

Integració europea: els pròxims cinc anys... i les dècades següents

·  Hi ha les condicions de base per fer un nou salt endavant en el procés d’integració europea, però és poc probable que aquest 
fet succeeixi en els pròxims cinc anys.

·  La zona de l’euro avançarà per completar-ne el marc institucional, especialment en l’àmbit de la unió bancària.

·  En defensa, la relació amb la Xina i migració s’estableix sobre la base política per a la presa de decisions conjunta (tot i que 
aquesta presa de decisions encara queda lluny).
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Mundial (1945) va donar pas a la unipolaritat que va seguir 
a la caiguda del Mur de Berlín (1989) i a l’actual nova multi-
polaritat incipient. Aquests canvis del sistema de gover-
nança mundial, encara que poc freqüents, han comportat 
que en el passat la UE hagi hagut de desenvolupar noves 
competències com a actor global. El tercer factor que en el 
passat ha incidit en el progrés de la integració europea és 
l’existència de canvis econòmics que exigeixen capacitat 
de reforma estructural. Aquests canvis poden ser profunds 
i dilatats en el temps, com la terciarització que va canviar 
l’estructura productiva de les economies europees en els 
anys setanta i els vuitanta, o més puntuals, com la doble 
recessió del 2008-2009 i la del 2012-2013. Davant d’aquestes 
transformacions econòmiques, la integració europea ha 
jugat un paper a dos nivells diferents. D’una banda, 
l’experiència ha demostrat que moltes vegades el desgast 
polític que suposa dur a terme les reformes exigides és més 
assumible internament si s’explica com a resultat de les exigències d’una instància supranacional. De l’altra, i segurament més 
important, molts dels processos de canvi estructural requereixen de respostes de polítiques públiques que només són òptimes 
a nivell supranacional.

Ara estem en condicions d’analitzar les dues «dècades daurades» de la integració europea. Així, tal com es pot veure en el gràfic, 
la necessitat de garantir que el nounat mercat comú del 1968 sobrevisqués als shocks d’oferta dels anys setanta i a l’abandonament 
dels tipus de canvi fixos va provocar un primer intent d’integració monetària, el Sistema Monetari Europeu, el funcionament del 
qual va ser estable en alguns períodes però volàtil en d’altres. Aquesta disfuncionalitat va crear la necessitat d’un model 
d’integració monetària més complet, l’actual UEM. A més a més, al llarg de la complicada dècada del 1980, les economies euro-
pees van afrontar simultàniament un fort canvi de model productiu (l’anomenada «reconversió industrial» no va ser privativa de 
l’Espanya d’aquella època) en l’esmentat context de shocks del petroli i l’entrada en la complexa situació de l’estagflació. Això va 
evidenciar la necessitat de fer un salt endavant en matèria d’integració econòmica i convertir el mercat comú en l’actual mercat 
interior. El mercat interior va exigir un esforç de liberalització sense precedents i, també, va allunyar l’amenaça de les devalua-
cions competitives de forma definitiva, fet que, al seu torn, convertia la UEM en un complement irrenunciable. 

Aquesta vegada no és diferent (potser)     

Fins aquí l’exercici de comparativa històrica. Si acceptem que hem estat capaços d’explicar de forma raonable el passat, què 
podem dir del futur? Tal com es desprèn de l’inici d’aquest article, la premissa bàsica és que tornem a trobar-nos amb factors que 
en el passat han comportat salts endavant en el procés de la integració europea.

Quins són aquests factors? En primer lloc, l’element més notori potser és el canvi de polaritat global, amb la transició cap a un 
món multipolar, de caràcter clarament asimètric: EUA continuarà essent, durant molt temps segurament, el poder hegemònic, 
però l’ascens de la Xina i l’activisme de molts poders mitjans, com ara Rússia i l’Índia, dista molt de l’anomenat «moment unipo-
lar» de la dècada del 1990. Abans dèiem que, en el passat, en un context similar, Europa va assumir gradualment el seu paper com 
a actor global. De vegades ho va fer de manera vacil·lant, d’altres, amb escassa convicció, però de forma ineludible al final. És 
probable que ara també se segueixi un camí igual de confús. En segon lloc, un altre element que sembla repetir-se són les dinà-
miques a llarg termini que afecten l’economia. Si abans va ser la terciarització, aquesta vegada es tracta de la disrupció tecnolò-
gica que comporten la digitalització, la transició demogràfica i el canvi climàtic. La resposta natural als tres àmbits hauria de ser 
des d’una dimensió transnacional, cosa que la UE ja està i continuarà fent (evidentment, amb diferències en funció de l’àmbit). 
Finalment, un tercer element que es repeteix és el mateix desenvolupament endogen de la integració: en determinats àmbits, 
l’efecte de desbordament, o de complementarietat, no s’ha acabat i seguirà fructificant en nous avenços.

Impliquen aquests tres factors que estem a les portes d’una nova etapa d’integració europea intensa? Tot depèn de com defi-
nim «portes». Si entenem que estem traspassant el llindar, segurament no, però si prenem una perspectiva temporal més 
àmplia, la resposta pot ser més assertiva. La clau rau, per descomptat, en aquells nous elements que distingeixen la situació 
actual de la del passat. L’element més important, i per molt, és el de l’heterogeneïtat de preferències: hi ha una evidència empí-
rica creixent que, a més a més de la percepció pública, les preferències polítiques en molts àmbits són més polaritzades que en 
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el passat.1 Aquesta polarització també té, com no pot ser d’altra manera, la seva expressió en la demanda d’integració europea, 
i es veu amb especial intensitat en aquells àmbits en els quals s’hauria d’avançar més en la integració europea. Per què aquesta 
polarització pot modificar de forma apreciable la dinàmica de la integració europea? S’acostuma a argüir que l’expressió políti-
ca d’aquesta polarització pot alterar el funcionament habitual de les institucions comunitàries. Sense negar allò que és evident, 
el que aquí s’apunta és més profund. Recordem que un dels factors clau per a l’avenç ininterromput de la integració europea és 
el mecanisme funcionalista, és a dir, aquell que porta d’un àmbit d’integració, normalment tècnic, a un altre complementari. 
Així doncs, es passa, per exemple, del mercat comú al mercat interior, i d’aquest últim a la UEM. La clau d’aquest procés és que, 
en aquests àmbits, conflueixen dues realitats: existeixen economies d’escala en l’àmbit en qüestió i les preferències dels actors 
són (relativament) similars. En canvi, en molts dels àmbits en els quals s’ha de començar a materialitzar la nova etapa de la 
integració europea, amb un major caràcter polític en moltes ocasions, el segon d’aquests elements es dilueix, ja que les pre-
ferències en aquests temes són, d’entrada, més heterogènies, resultat de societats, cultures i identitats dispars. Això sempre ha 
estat així, però, si a més a més se li suma l’augment de la polarització experimentat en els darrers anys, el panorama es compli-
ca. No obstant això, aquest fet no implica que no es puguin fer avenços d’integració.

Aterratge a l’agenda de la UE

Quins d’aquests efectes prevaldran en l’horitzó a mitjà termini? Per tal d’oferir un diagnòstic com més detallat millor, ens hem 
centrat en diversos àmbits que considerem centrals per a la UE i en els quals creiem que podem esperar novetats a mitjà termini. 
En cada un d’ells, hem tractat de fer un balanç sobre què cal esperar per als pròxims cinc anys.

Unió Econòmica i Monetària 2.1: marge de maniobra funcionalista

La integració monetària és una àrea en la qual el que anomenem «desbordament funcionalista» encara té recorregut. La concre-
ció més clara d’això continuarà sent el compromís cap a la plena unió bancària europea, un projecte que complementa decisiva-
ment el disseny institucional de la UEM. Concretament, després d’establir-se els mecanismes de supervisió i resolució únics, i 
després d’acordar que el fons de rescat de la zona de l’euro (MEDE) exerceixi com a prestador d’última instància (backstop) per al 
Fons Únic de Resolució, és d’esperar que en els pròxims cinc anys s’avanci en la discussió política i s’acabi donant llum verd al 
tercer i últim pilar de la unió bancària: l’assegurança de garantia de dipòsits única a nivell europeu (EDIS, per les sigles en anglès). 
Com ja se sap, l’objectiu de l’EDIS és garantir un sistema bancari amb igualtat de condicions i ajudar a deslligar el risc sobirà del 
risc bancari, per a la qual cosa és clau la reducció de la vulnerabilitat dels sistemes nacionals de garantia de dipòsits a grans shocks 
locals. En aquest sentit, aquí la qüestió més delicada serà fins a quin punt la voluntat política dels països permetrà assolir un acord 
sobre l’EDIS realment ambiciós, que aconsegueixi una mutualització plena del risc. Així mateix, i seguint la lògica funcionalista, 
l’Eurogrup continua treballant en l’embrió d’un mecanisme d’estabilització contracíclica per a la zona de l’euro. Tot i que la seva 
dotació pot ser limitada i que comporti una condicionalitat exigent (fet que l’allunyarà del funcionament dels estabilitzadors 
automàtics dels països membres), pot ser la llavor d’una futura política fiscal per a la zona de l’euro en el seu conjunt.

Fiscalitat: preferències dels ciutadans per l’harmonització, no tant dels decisors polítics

D’acord amb les demandes de la ciutadania, amb els canvis en els models de negoci (que implica el canvi tecnològic) i amb les 
necessitats recaptatòries dels estats, una fiscalitat més harmonitzada, especialment en l’impost de societats, és un àmbit en el 
qual es podria estar a prop d’un canvi qualitatiu. No obstant això, aquí conflueixen dos problemes diferents. En primer lloc, 
l’heterogeneïtat de preferències entre països és notòria. En segon, aquesta heterogeneïtat es trasllada, en el funcionament insti-
tucional, a una notable dificultat per avançar en aquest àmbit, atès que la presa de decisions requereix la unanimitat. El fracàs 
recent de la relativament modesta proposta de l’impost digital és un exemple clar de la potència del veto. Per superar aquestes 
barreres, la Comissió Europea planteja introduir un sistema de majoria qualificada, primer en qüestions que susciten més con-
sens, com el frau i l’evasió fiscal, per fer-ho extensible més tard a altres àmbits, com la definició de nous fets imposables. En 
aquest context, és probable que es vegin certs avenços en aquesta qüestió i que el debat polític serveixi per fer front a noves 
ambicions a més llarg termini.

Schengen, immigració i seguretat interna: tema polaritzador per excel·lència

Com es recordarà, la crisi migratòria del 2015 i la persistent amenaça terrorista han suposat tant un qüestionament de facto 
d’Schengen (el 2015-2016 es van tornar a introduir controls fronterers en 9 dels 26 països que integren l’àrea, i actualment 6 
d’aquests països encara els mantenen) com l’europeïtzació dels controls fronterers externs. A més a més, en matèria migratòria, 

1. Vegeu, per exemple, Gentzkow, M. (2016). «Polarization in 2016». Toulouse Network for Information Technology Whitepaper. I Rodrik, D. (2018). «Populism and the 
Economics of Globalization». Journal of International Business Policy, 1-22.
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s’han pres mesures de caràcter puntual que busquen reduir l’entrada d’immigrants irregulars. Finalment, pel que fa a seguretat 
interna, la UE ha adoptat diverses mesures en aquests últims anys, com ara el registre de noms de passatgers, l’enduriment de la 
regulació sobre el comerç d’armes o l’enfortiment de la lluita contra el finançament terrorista. 

Malgrat això, l’efecte d’aquestes mesures no ha servit per traslladar la sensació que la UE és un espai més segur que fa 10 anys, 
però sí que ha servit per alimentar, de forma no sempre directa, la polarització política. Per complicar més la qüestió, la pressió 
migratòria del sud no es reduirà en els pròxims anys, ja que la demografia de l’Àfrica Subsahariana, i els determinants d’aquests 
fluxos, tendiran, en tot cas, a generar moviments més grans de persones. Amb tot això, la contradicció entre l’enfocament a curt 
termini i defensiu que s’ha estat aplicant i les dinàmiques de llarg termini és ostensible. Probablement es requereix una mica de 
temps perquè la ciutadania faci seva la necessitat d’un enfocament de «llums llargues» sobre el moviment de persones al si de la 
UE i des de fora de la Unió, un temps que supera l’horitzó dels pròxims cinc anys.

Defensa europea: heterogeneïtat en els mitjans, i potser en els objectius

El de la defensa és un àmbit central en el qual les tensions derivades del canvi d’ordre internacional per a la UE com a actor global 
es posen especialment de manifest. La reavaluació dels EUA del seu paper en la defensa del Vell Continent, l’ascens xinès i el 
revisionisme rus constitueixen factors que probablement tindran un recorregut llarg i que emfatitzen la necessitat que la UE 
s’ajusti a aquesta multipolaritat asimètrica que abans comentàvem. En aquesta qüestió, tot just s’està en l’inici d’un debat pro-
fund que, en essència, bascula entre dues grans decisions, la d’avançar cap a un instrument que pugui ser l’origen d’un futur 
exèrcit europeu i la de redefinir el paper dels països europeus a l’OTAN. Sobre la primera d’aquestes decisions abunden les decla-
racions polítiques, però escassegen les mesures concretes. Així, per exemple, des d’Alemanya i França, s’ha reivindicat la necessi-
tat d’un exèrcit europeu, però sense explicitar en quin tipus d’exèrcit s’està pensant, si en un que depengui de les institucions 
europees i defensi el territori dels Estats membres (exèrcit europeu) o en una força militar sota el control dels Estats participants 
(exèrcit d’europeus). En aquest context, la forma més plausible que podria adoptar aquest àmbit d’integració és mitjançant una 
cooperació reforçada en seguretat i defensa (ciberdefensa inclosa), que tingui caràcter voluntari i cas a cas. La UE podria comple-
mentar els esforços a nivell nacional, però la seva participació en les operacions més exigents seria limitada i la cooperació UE/
OTAN es realitzaria sota l’estructura i el format actuals. Pensar en alguna cosa més ambiciosa per als pròxims cinc anys és, proba-
blement, prematur. Tot i que, de nou, sí que es poden assentar les bases per a canvis de major abast en un futur més llunyà.

Bregar amb la Xina: entre la línia dura i la pragmàtica

La Xina, ja s’ha posat de manifest, encara per ella mateixa el principal canvi en l’ordre institucional global. Aquest és un joc dinà-
mic, en què la UE, la Xina i els EUA estan, de fet, redefinint les estratègies de fons, i la forma com s’està responent des d’Europa és, 
probablement, un avançament d’allò que podríem veure en els pròxims anys. Si recuperem el fil argumental, una resposta única 
per part de la UE requeriria que els beneficis d’aquesta resposta fossin superiors a les despeses de la divergència de les posicions 
nacionals, que reflecteixen, al seu torn, l’heterogeneïtat de les situacions econòmiques internes. Allò que s’està veient fins ara 
suggereix que els beneficis no són obvis per als Estats membres, ja que prima una resposta bilateral entre els diferents països, o 
entre blocs de països, i la Xina, si més no en els dos àmbits crucials, el de la reciprocitat en l’obertura del mercat (que encara pren 
més importància si els EUA «tanquen» el seu i es produeix un desviament de comerç xinès cap a Europa) i el de l’equilibri entre 
captar la inversió directa estrangera que ve de la Xina i protegir sectors i tecnologies sensibles. Tal com passa en l’àmbit de la 
defensa, tan sols ara es comença a disposar d’un esquema inicial europeu per afrontar la qüestió, cosa que suggereix més aviat 
una etapa de discussió política que de presa de decisions.

El preludi d’un canvi important?

Reprenguem les qüestions de fons sobre les quals s’interroga en aquest article: En els pròxims cinc anys, veurem un salt cap 
endavant en el procés d’integració europea? La resposta ràpida és que es tracta d’un termini massa curt com perquè els canvis en 
l’ordre internacional i els efectes de la triple transició tecnològica, climàtica i demogràfica es tradueixin en canvis radicals en les 
inèrcies actuals de la UE. També és un horitzó temporal curt per valorar si, en el futur immediat, els beneficis de la integració es 
veuran llastats pels costos de l’heterogeneïtat. No obstant això, és plausible que en els propers cinc anys es comencin a deixar 
entreveure les condicions necessàries per a una acceleració, de forma encara poc definida, de la integració europea. Aquesta és 
la conclusió que es desprèn, si més no, de la revisió de les perspectives de diferents àrees en què podem esperar novetats a mitjà 
termini. Històricament, Europa ha tendit a oferir la seva cara menys proactiva just abans de respondre als reptes de forma ines-
peradament ambiciosa. Aquest podria ser el cas, tot i que, per suposat, només ho sabrem avançada la pròxima dècada.

Roser Ferrer i Àlex Ruiz
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1. Per a més detalls, vegeu Fiorina Morris, P. i Abrams, J. S. (2008), «Political Polarization in the American Public», Annual Review of Political Science, 11.563-588.
2. Vegeu Gentzkow, M. (2016), «Polarization in 2016», Document de Treball de la Universitat d’Stanford.

El grau de polarització política d’una societat és una variable clau, que quantifica fins a quin punt l’opinió pública es divideix en 
dos extrems oposats. Tenir-ho en compte és molt rellevant: a mesura que augmenta la polarització, és més difícil generar con-
sensos amplis entre grups amb sensibilitats diferents per dur a terme reformes profundes que permetin que la societat avanci. 
D’aquesta manera, una polarització elevada pot donar lloc a posicions irreconciliables, la qual cosa dificulta la possibilitat 
d’assolir acords.

Quan llegim la premsa, no és estrany tenir la sensació que la polarització ha augmentat de forma considerable en els últims anys. 
És realment així? Per trobar respostes, paga la pena realitzar un estudi més profund i diferenciar entre la polarització dels votants 
i la polarització dels partits polítics, ja que les dues no van necessàriament de bracet.

Comencem analitzant la polarització de la societat. Als EUA, s’ha generat en cercles acadèmics un debat molt aferrissat sobre si 
realment ha augmentat la polarització de l’electorat. A primera vista, es podria pensar que la resposta és negativa: segons diversos 
estudis,1 la distribució de les preferències de la societat en diferents dimensions (econòmiques, socials i morals) s’ha mantingut 
molt estable en els 20 últims anys i no s’observa una radicalització significativa de les posicions.

No obstant això, si s’aprofundeix una mica més en l’anàlisi, tal 
com ho ha fet l’economista de Stanford Matthew Gentzkow,2 
s’observa que la polarització ha augmentat. La raó és que la 
correlació de les preferències dels votants amb les del partit 
polític amb el qual s’identifiquen s’ha incrementat de forma 
significativa en els 20 últims anys. Dos exemples són especial-
ment il·lustratius. Primer, fa 20 anys era relativament freqüent 
trobar votants republicans favorables a la immigració o votants 
demòcrates contraris a aquest fenomen. Segon, era molt més 
comú que moltes persones tinguessin visions conservadores 
en alguns temes (per exemple, econòmics) i liberals en altres 
(per exemple, socials). En canvi, en l’actualitat, els votants nord-
americans han abraçat en totes les seves dimensions l’ideari del 
partit amb el qual simpatitzen. La conseqüència ha estat un 
allunyament de les distribucions de preferències entre els 
votants dels dos partits principals (vegeu el primer gràfic) i un 
augment de l’antipatia cap a l’altre bàndol: el 1960, el percen-
tatge de votants de cada partit que desaprovarien el casament 

del seu fill amb una persona de l’altre partit era petita, però aquest percentatge arriba ja al 20% en l’actualitat. En altres paraules, 
la polarització de l’electorat ha augmentat de forma clara.

Per analitzar la polarització de la societat a Europa, utilitzem l’European Social Survey (ESS), una de les enquestes més completes 
per valorar les inclinacions polítiques dels ciutadans europeus. Si analitzem l’evolució de la distribució de les preferències políti-
ques dels europeus entre el 2006 i el 2016 en un continu de 0 (extrema esquerra) a 10 (extrema dreta), observem una gran estabi-
litat: les preferències per les opcions més extremes han augmentat molt poc, però els canvis són menors. No obstant això, seria un 
error extreure conclusions precipitades si tenim en compte que la polarització es pot manifestar en temes concrets, tot i que no ho 
faci en l’espectre ideològic tradicional d’un món que potser ja no respon als esquemes clàssics d’esquerra-dreta.

Així, per dilucidar el grau de polarització política, construïm un índex de desacord que mesura el grau de discrepància en la socie-
tat en temes econòmics i socials concrets. Els resultats, presentats al segon gràfic, no deixen lloc a dubtes: en l’actualitat, la societat 
presenta un grau de desacord significativament superior al del 2004 en temes tan variats com immigració, multiculturalisme, 
integració europea, confiança en el Parlament o satisfacció amb el Govern. L’única variable on obtenim un major consens és en la 
necessitat que les polítiques públiques redueixin les desigualtats, una troballa que no ens hauria de sorprendre si tenim en comp-
te les cicatrius que va deixar la crisi econòmica del 2008.

Polarització política: el fenomen que hauria d’estar en boca de tothom

•  La societat s’ha polaritzat de forma notable en els últims anys. Als EUA, això es manifesta amb una major distància entre les 
opinions dels votants republicans i demòcrates. A Europa, hem identificat un augment dels desacords sobre temes 
fonamentals, com la immigració o la integració europea.

•  Els partits polítics també s’han polaritzat a les economies avançades, de forma especialment intensa en l’última dècada.
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Nota: S’estima un índex de consistència ideològica per als votants a partir de 10 preguntes sobre temes 
econòmics, socials i morals. L’índex va del –10 (totalment liberal) fins a +10 (totalment conservador) 
i es pren la distribució per al conjunt de la mostra. L’àrea blava representa la distribució ideològica dels 
votants demòcrates i l’àrea taronja, la dels republicans. L’àrea grisa és el grau de solapament entre les 
dues distribucions. Mostra de 10.013 individus.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’American Pew Research.
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Aquest major desacord sobre qüestions fonamentals s’explica, en part, perquè les posicions sobre alguns temes s’han alineat 
amb la ideologia –una explicació similar al que ha succeït als Estats Units. Així, per posar un exemple diàfan, en la qüestió migra-
tòria, observem que, en l’actualitat, hi ha una correlació positiva 
significativa entre situar-se en posicions ideològiques conser-
vadores i mostrar rebuig a la immigració, quelcom que no s’ob-
 servava el 2004.

Amb la constatació de l’augment de la polarització dels votants, 
no és sorprenent comprovar que la polarització dels partits 
polítics també s’hagi incrementat (vegeu el tercer gràfic). De 
fet, alguns acadèmics, com el politòleg nord-americà d’Stanford 
Morris Fiorina, defensen la hipòtesi que és precisament la major 
polarització dels partits polítics la que ha marcat el pas i ha pro-
vocat un major distanciament entre les diferents sensibilitats de 
la societat. Un element destacat és que, a la majoria de països, 
s’ha produït un augment important de la polarització dels par-
tits polítics en els 10 últims anys. Als països avançats, per exem-
ple, la polarització dels partits polítics ha passat de 3,5 punts el 
2007 a 4,1 punts el 2017; perquè el lector se situï, el 2002, un 
parlament poc polaritzat com l’alemany tenia un índex de 2,7 
punts i, el 2017, una França altament polaritzada entre Macron i 
Le Pen tenia un índex de 5,1 punts.

Abans d’acabar aquest article, és interessant aprofundir en la 
caracterització de l’augment de la polarització política que 
hem constatat en la societat. Podem ja identificar dos patrons 
geogràfics que són molt simptomàtics i que, a causa del seu caràcter estructural, conviden a pensar que la polarització política 
ha vingut per quedar-se.3 D’una banda, s’ha documentat que, als EUA, els votants viuen en l’actualitat envoltats de persones 
amb la mateixa afinitat política, la qual cosa ha generat grups més homogenis: el 1976, menys del 25% dels ciutadans nord-

americans vivien en districtes en què es pro-
duïen victòries aclaparadores per a un dels can-
didats, mentre que, el 2004, el percentatge ja 
pujava gairebé al 50%.4 De l’altra, cada vegada 
hi ha més evidències de l’existència d’una bretxa 
entre el comportament electoral i les preferèn-
cies i els valors de les persones que viuen en 
zones rurals i en zones urbanes, tant als EUA 
com a Europa. Als EUA, per exemple, les perso-
nes que viuen en zones rurals consideren que el 
73% de les persones que habiten en aquestes 
zones comparteixen els seus mateixos valors, 
però que només els comparteixen el 41% dels 
residents urbans.5

En definitiva, la política està en voga i si hi ha un 
fenomen que destaca avui dia és l’elevada pola-
rització política que observem. Es tracta d’un 
fenomen que s’ha incubat a poc a poc i que, en 
l’actualitat, és una realitat consolidada que no 
sembla que s’hagi d’esvair a curt termini. La 

major polarització pot incrementar l’interès i el compromís de molts ciutadans amb la política, però també pot dificultar 
l’assoliment dels consensos necessaris per dur a terme reformes estructurals. Per aquest motiu, aquest fenomen és una de les 
pedres angulars de l’ecosistema polític actual.

Javier Garcia-Arenas
Una versió ampliada d’aquest article es troba a la web de CaixaBank Research: www.caixabankresearch.com
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Nota: L’índex de polarització política mesura fins a quin punts són diferents els partits polítics d’un país ponderats per la seva 
representació política. Orientativament, un parlament poc polaritzat com l’alemany l’any 2002 (en què es van dur a terme 
reformes estructurals) tenia un índex de 2,7 punts. Mostra de totes les eleccions a la UE, als EUA, a Austràlia i a Canadà entre 
el 1996 i el 2015. L’índex de polarització va del 0 (tots els partits se situen en la mateixa posició) al 10 (tots els partits se situen 
en posicions extremes).
Font: Estimació pròpia de CaixaBank Research, a partir de dades del Comparative Study of Electoral Systems.
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3. Per a una anàlisi en profunditat dels factors estructurals, vegeu l’article «Les arrels profundes de la polarització, o sobre la necessitat de recuperar el relat
perdut», d’aquest mateix Dossier.
4. Vegeu Bishop, B. (2008), «The Big Sort: Why the Clustering of Like-Minded America is Tearing Us Apart», Editorial Houghton Muffin.
5. Vegeu Bialik, K. (2018), «Key findings about American life in urban, suburban and rural areas», American Pew Research.
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1. Vegeu Mian, A., Sufi, A. i Trebbi, F. (2014), «Resolving debt overhang: political constraints in the aftermath of financial crises», American Economic Journal: Macroeco-
nomics, 6(2), 1-28.
2. Vegeu Funke, M. i Trebesch, C. (2017), «Financial Crises and the Populist Right», ifo DICE Report, 15(4), 6-9.
3. Vegeu Doerr, S., Gissler, S., Peydro, J. i Voth, H.-J. (2019), «From Finance to Fascism: The Real Effect of Germany’s 1931 Banking Crisis», CEPR Discussion Paper, núm. 
12.806.

La polarització política és un fenomen a l’alça, en especial a les economies occidentals. Diferents tendències de caràcter estruc-
tural s’esgrimeixen com a catalitzadores d’aquest fenomen: la globalització i el canvi tecnològic i demogràfic en són algunes. 
Però, més enllà d’aquests elements estructurals, alguns  esdeveniments conjunturals han afavorit el ràpid augment de la polarit-
zació, que, com es veu al primer gràfic, ha aug-
mentat de forma intensa i generalitzada en 
l’última dècada. En concret, sembla que hi ha 
un consens clar a l’hora d’afirmar que la crisi 
financera global del 2008 i les onades migra-
tòries dels últims anys en molts països euro-
peus són dos dels factors que han incrementat 
la polarització política al Vell Continent.

De les crisis financeres a la polarització 
política

Diferents anàlisis empíriques demostren que 
l’augment de la polarització és un fenomen 
molt habitual després d’una crisi de caràcter 
financer. Per exemple, un dels articles de re  fe -
rència en aquesta matèria, escrit per Atif Mian, 
Amir Sufi i Francesco Trebbi, demostra que 
l’augment de la polarització al Congrés nord-
americà és un procés en marxa de forma ininte-
rrompuda des de fa més de 70 anys, però tam-
bé apunta que les crisis f inanceres l’han 
intensificat de forma substancial.1 Per tant, sem-
bla que els elements conjunturals juguen un 
paper important en el fenomen que ens ocupa.

Més enllà del cas nord-americà, aquests mateixos autors consideren, amb una mostra d’un quart de milió d’individus d’un total 
de 60 països, que les crisis financeres tendeixen a radicalitzar la posició política dels votants. En particular, després d’una crisi 
financera, el percentatge de votants centristes i moderats disminueix, mentre que el percentatge de dretes o d’esquerres més 
radicals augmenta. En la mateixa línia, dos investigadors del think tank alemany Kiel Institute relacionen la crisi financera del 2008 
amb l’auge dels partits populistes de dretes en la palestra política europea.2 Finalment, en una recerca en curs molt interessant 
sobre l’Alemanya dels anys trenta, es demostra que la crisi financera que va patir el país al començament d’aquesta dècada va 
contribuir de forma decisiva a ajudar a pujar el partit nacionalsocialista en el període d’entreguerres.3

La relació causal entre crisis financeres i polarització està ben fonamentada empíricament, i tot fa pensar que opera mitjançant 
tres canals: la pèrdua de confiança en les institucions i en la classe política establerta, els conflictes de deute que emergeixen i 
l’augment de la desigualtat.

En concret, seguint l’ordre assenyalat, les crisis financeres solen ser percebudes com un error de regulació i/o de les polítiques 
públiques. En conseqüència, això sol comportar una pèrdua de confiança en la classe dirigent i, en ultima instància, un augment 
del vot cap a opcions polítiques més extremes.

Polarització: el llegat de la crisi i altres forces conjunturals

•  La crisi financera del 2008 i les recents onades migratòries són dos dels factors conjunturals que han afavorit l’augment de 
la polarització política a Europa.

• La incidència de la crisi financera en el fenomen de la polarització sembla més rellevant que la de la immigració.

• Les polítiques de cohesió social podrien explicar que la influència de la immigració en la polarització sigui menor.
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En segon lloc, nombrosos estudis mostren que la resolució de situacions de deute excessiu també acaba comportant un augment 
de la polarització política. En particular, els processos de reestructuració del deute que afecten les persones amb menys recursos 
tendeixen a provocar un rebuig de l’statu quo polític. 

Finalment, l’increment de la desigualtat social, que sol ser especialment intens en les crisis financeres, també acaba ajudant a 
incrementar la polarització electoral.4 

Migració i polarització

El segon factor conjuntural que empeny la polarització a l’alça és la immigració. En el cas europeu, per exemple, l’augment de la 
immigració (i dels refugiats) en els anys 2000 va coincidir amb un increment considerable del suport als partits contraris a aquest 
fenomen. En alguns països, de fet, aquesta relació ja feia alguns anys que s’observava.

Així, per exemple, Otto i Steinhardt,5 en un estudi exhaustiu sobre la ciutat d’Hamburg, documenten una relació causal entre 
l’augment de la immigració i l’avanç de l’extrema dreta. En concret, entre el 1987 i el 1998, la ciutat va rebre un important nombre 
d’immigrants, principalment refugiats i demandants d’asil. Amb la informació dels resultats electorals en 103 districtes de la ciu-
tat per a un total de set eleccions i tenint en compte les característiques de les diferents zones de la ciutat, els investigadors 
demostren una relació entre l’avanç dels partits d’extrema dreta als diferents districtes i el nivell d’immigració.

Com en el cas de les crisis financeres, la relació causal entre els fluxos migratoris i la polarització política sembla provada, però els 
canals mitjançant els quals opera aquest vincle no sempre són compartits per tots els experts. En general, la literatura econòmica 
identifica quatre canals rellevants: el canal laboral, el canal dels beneficis socials, el canal no-econòmic i el canal polític.6

El canal laboral fa referència al fet que els treballadors domèstics poden percebre els immigrants com a competidors. Amb la 
finalitat d’eliminar una part d’aquesta competència, els votants donen suport als partits polítics antiimmigració.7

La via dels beneficis socials destaca tant la competència que exerceixen els immigrants en l’ús dels serveis públics sobre els 
grups de població ja establerts, com la nova redistribució de les prestacions requerides arran de l’arribada de nous ciutadans 
amb necessitats que poden ser molt diferents.8 De nou, el desig d’expulsar la competència encoratja el suport a les forces anti-
immigració.

El canal no-econòmic emfatitza que l’arribada d’immigrants desperta una major consciència de la pròpia identitat ètnica o 
cultural i una hostilitat cap a les persones que són percebudes com a diferents. Aquesta conscienciació i aquesta hostilitat són 
aprofitades pels partits polítics amb clars discursos antiimmigració.

L'últim canal, el polític, assenyala el fet que l’entrada d’immigrants pot generar una major polarització en la mesura que l’orientació 
política dels individus nouvinguts difereixi de forma substancial de la de la població ja establerta. Això succeeix de forma més o 
menys ràpida en funció del temps que es triga a atorgar el dret al vot als nous ciutadans. Però, en qualsevol cas, es tracta d’una 
via molt diferent de les anteriors, ja que no genera un augment directe de les forces antiimmigració.

Abans de finalitzar l’àmbit de la immigració, és rellevant esmentar el cas específic dels refugiats i els seus efectes sobre la polarit-
zació. El motiu és que alguns estudis recents apunten a una relació feble entre aquests dos elements si es duen a terme polítiques 
que reforcin la cohesió social. Per exemple, entre el 2014 i el 2015, algunes regions austríaques que van rebre fluxos importants 
de refugiats no van patir el fort increment en el vot a l’extrema dreta que es va produir en altres regions del país. Andreas Stein-
mayr, investigador de la Universitat de Munic, atribueix aquest resultat als esforços duts a terme per les autoritats locals per 
explicar la situació dels refugiats a la població resident afectada i per incentivar el contacte entre els dos grups. Això va donar lloc 
al fenomen que alguns han anomenat «efecte contacte». En canvi, les regions que no van rebre refugiats només van conèixer la 
seva situació a través dels mitjans de comunicació i dels grups polítics de caràcter més contrari a la immigració.9

4. L’augment de la desigualtat s’observa des de fa dècades a la majoria de països avançats, però es va intensificar, a priori de forma temporal, amb la crisi financera 
(vegeu l’article «Polarització política: el fenomen que hauria d’estar en boca de tothom», en aquest mateix Dossier, i l’article «Desigualtat i populismes: mites i reali-
tats», al Dossier de l’IM01/17).
5. Vegeu Otto, A. H. i Steinhardt, M. F. (2014), «Immigration and election outcomes-Evidence from city districts in Hamburg», Regional Science and Urban Economics, 
45, 67-79.
6. Entre els articles que analitzen el tema per al cas europeu, paga la pena esmentar l’estudi de Card, D., Dustmann, C. i Preston, I. (2012), «Immigration, wages, and 
compositional amenities», Journal of the European Economic Association, 10(1), 78-119.
7. L’impacte econòmic de la immigració és molt més complex que la versió simplificada d’un shock d’oferta, ja que depèn de l’estructura productiva del país, entre 
altres elements (vegeu l’article «L’impacte econòmic de la immigració», al Dossier de l’IM10/16). No obstant això, aquesta simplificació és la que sol justificar la decisió 
de vot de molts ciutadans.
8. En els dos casos, es pot tractar d’una simple percepció. En el cas del Regne Unit, l’efecte total de la immigració sobre els comptes públics és positiu, ja que la seva 
contribució a través dels impostos és superior al total que reben en concepte de prestacions socials (vegeu Dustmann, C. i Frattini, T. (2014), «The fiscal effects of 
immigration to the UK», The economic journal, 124(580), F593-F643).
9. Vegeu Steinmayr, A. (2018), «Contact matters: Exposure to refugees and voting for the far-right», Working Paper. Per a un exemple a França, vegeu Vertier, P. i Viska-
nic, M. (2018), «Dismantling the “Jungle”: Migrant Relocation and Extreme Voting in France», Working Paper.

http://www.caixabankresearch.com/ca/polaritzacio-politica-el-fenomen-que-hauria-destar-en-boca-de-tothom
http://www.caixabankresearch.com/ca/desigualtat-i-populisme-mites-i-realitats
http://www.caixabankresearch.com/ca/desigualtat-i-populisme-mites-i-realitats
http://www.caixabankresearch.com/ca/limpacte-economic-de-la-immigracio
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Exercici quantitatiu

Arribats a aquest punt, i per il·lustrar d’una forma senzilla el paper de la crisi del 2008 i de les recents onades migratòries en 
l’increment de la polarització entre les economies avançades, utilitzem l’índex de polarització a nivell de país desenvolupat per 
Russell J. Dalton10 i el relacionem amb la taxa d’atur, amb l’índex de Gini i amb el nombre d’immigrants.

Intuïtivament, solem identificar els països que van patir més els efectes de la passada crisi amb els que van registrar increments 
més elevats de la taxa d’atur. Si analitzem com van variar els dos indicadors (polarització i atur) des d’abans de la crisi fins a 
l’actualitat per països, observem, efectivament, que hi ha una correlació positiva entre ells (vegeu el primer panell del segon 
gràfic). En segon lloc, com a mesura de desigualtat, recorrem al coeficient de Gini (que reflecteix la distribució més o menys des-
igual dels ingressos entre els habitants d’un país)11 amb la finalitat de mostrar, precisament, el canal de la desigualtat exposat al 
començament. La correlació també és positiva per a les variacions de les dues mesures: els països amb increments més impor-
tants en la desigualtat són també els que han mostrat increments més elevats en l’índex de polarització (vegeu el segon panell 
del segon gràfic). De la mateixa manera, sembla que els fluxos d’immigració més intensos també s’associen a increments més 
elevats en el nivell de polarització (vegeu el tercer panell del segon gràfic).

Finalment, recorrem a un simple exercici per estimar la sensibilitat de l’índex de polarització als canvis en els factors conjunturals 
que acabem de definir de forma conjunta.12 Els resultats del nostre exercici apunten al fet que l’efecte de la crisi econòmica, 
mesurat mitjançant l’increment en els nivells d’atur i de desigualtat, explica al voltant del 35% del repunt de la polarització 
observat des del seu inici el 2007. Per la seva banda, en moltes ocasions, els augments en els fluxos migratoris tenen un efecte 
no significatiu. Això seria coherent amb la relació més feble entre refugiats i polarització que apunten algunes de les recerques 
esmentades.

En definitiva, l’augment de la polarització en l’esfera política europea no ens hauria de sorprendre en un entorn de fluxos 
migratoris considerables i, en especial, després d’una crisi financera sense parangó en la nostra memòria recent. Però la falta de 
sorpresa no ha de donar lloc al conformisme.

Clàudia Canals i Javier Ibáñez de Aldecoa

10. L’índex de polarització utilitzat mesura fins a quin punt els partits polítics d’un país són ponderats per la seva representació parlamentària. Les dades s’obtenen del 
Comparative Study of Electoral Systems, i, per a Espanya, Itàlia, Grècia, França, els EUA, els Països Baixos, Dinamarca i Hongria, completem l’última onada utilitzant la 
metodologia explicitada a Dalton, R. J. (2008), «The quantity and the quality of party systems: Party system polarization, its measurement, and its consequences», 
Comparative Political Studies, 41(7), 899-920.
11. Els valors alts reflecteixen una desigualtat elevada en termes d’ingressos.
12. Estimem la següent regressió en diferències: ∆Índex de polaritzaciói,t = α +  ∆ Xi,t β + ξi,t , en què la matriu Xi,t conté la taxa d’atur, el coeficient de Gini i el nombre 
d’immigrants per al país i en el període t. La constant α reflecteix la tendència lineal creixent (element no conjuntural) de la polarització tenint en compte, així, les 
possibles correlacions espúries originades per la tendència de les variables. Per comprovar la solidesa dels nostres resultats, hem estimat diferents especificacions 
amb la inclusió de tendències temporals especifiques per regió.
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1. Per a una caracterització àmplia del fenomen de la polarització política, vegeu l’article «Polarització política: el fenomen que hauria d’estar en boca de tothom», en 
aquest mateix Dossier.

La polarització política ha augmentat. En alguns països, el 
fenomen pren la forma de l’aparició de nous partits, la presèn-
cia dels quals als parlaments els fragmenta més que en el pas-
sat. En altres països, en canvi, la polarització es materialitza, 
principalment, en una major dispersió sobre temes centrals en 
la societat al si dels partits tradicionals. I, finalment, alguns 
combinen les dues expressions del fenomen. A Europa, s’han 
donat la primera i tercera variants, mentre que els EUA són el 
cas paradigmàtic de la segona (els votants demòcrates són 
més progressistes i els republicans més conservadors que en el 
passat).1 Malgrat que, a vegades, l’opinió pública té la percep-
ció que l’auge de la polarització política és recent, la literatura 
acadèmica tendeix a avalar que, malgrat que s’ha accelerat en 
les dues últimes dècades, el recorregut a l’alça ja és detectable 
des del final de la dècada dels setanta. Així, doncs, som davant 
un fenomen de llarg recorregut que representa, es miri com es 
miri, un canvi estructural en les democràcies liberals.

Ara bé, canvi estructural equival a repte decisiu? L’augment de 
la polarització comporta riscos seriosos per al funcionament 
de la democràcia mateixa? En definitiva, podem afrontar una 
qüestió tan central com complexa des d’una perspectiva rigo-
rosa i obtenir, sinó una resposta definitiva, sí un terreny una mica més ferm sobre el qual poder fer aportacions que contribueixin 
al debat social? Bé, si més no intentem-ho.

El passat com a guia

D’entrada, vegem el que ens diu l’experiència històrica. Una primera constatació és que, en el passat, l’augment significatiu de la 
polarització política ha estat un element present en molts canvis econòmics i socials profunds. Malgrat que els contemporanis de 
cada moment no utilitzaven la nostra terminologia, l’augment de la dispersió de les preferències dels ciutadans es pot identificar 
en la crisi de la polis grega, en el pas de la república romana a l’imperi, en la crisi de la baixa Edat Mitjana, en les revolucions burge-
ses del segles XVIII i XIX i, per descomptat, en l’estrall dels anys trenta. Però la història ens pot donar més informació: en tots aquests 
casos, els canvis de règim polític que es van produir van anar acompanyats d’un seguit de transformacions estructurals de fons.

Específicament, en aquests episodis d’augment de la fragmentació de les preferències polítiques, es combinen alguns (o tots) 
dels següents elements: una ampliació de l’àrea econòmicament rellevant per a la societat del seu moment (el que podem assi-
milar a una certa forma de globalització), un canvi significatiu de les tendències demogràfiques i una transformació tecnològica. 
Així, per exemple, en el pas del món clàssic a l’hel·lènic, detectem globalització; en la caiguda de la república romana, demografia 
i globalització; en la crisi baixmedieval, demografia i globalització; en les revolucions burgeses, canvi tecnològic, demografia i 
globalització, i, finalment, en la crisi dels trenta, de nou els tres anteriors. Per tant, d’aquesta exploració històrica, es desprèn que, 
pel que sembla, la polarització política és present en molts canvis polítics sistèmics i que, també pel que sembla, la polarització 
conviu amb els tres fenòmens que hem anomenat globalització, canvi tecnològic i demografia.

El següent pas en aquest viatge intel·lectual ha de ser, precisament, tractar d’aclarir les relacions que es poden establir entre 
globalització, canvi tecnològic i demografia i augment en la polarització política, ja que, si van ser importants en el passat, enca-
ra haurien de ser-ho més en l’actualitat, ja que les tres tendències són plenament presents. I bé, què diu la literatura existent sobre 
aquesta qüestió? La conclusió essencial és que els tres àmbits són significatius per explicar la polarització i que aquesta afirmació 
la podem fer basant-nos en una evidència empírica que, sense ser encara abundant, sí que apunta amb raonable solidesa en la 
direcció esmentada.

Una vegada més, la complexa relació entre canvi tecnològic i polarització política

La transformació tecnològica incideix sobre l’augment de la polarització mitjançant dos canals principals, el del mercat de treball 
i el dels mitjans de comunicació. Comencem pel primer d’aquests mecanismes. Als països avançats, està estudiat que el canvi 

Les arrels profundes de la polarització, o sobre la necessitat  
de recuperar el relat perdut

•  Històricament, quan s’han produït canvis econòmics profunds, la polarització política ha augmentat.

•  L’auge de la polarització política que observem avui dia té les arrels en el canvi tecnològic, en la globalització i en el canvi 
demogràfic.

• Les democràcies liberals s’enfronten a l’enorme desafiament de refer un relat comú.
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tecnològic exerceix pressió i allunya les retribucions dels grups de treballadors d’alta qualificació de les dels treballadors de baixa 
qualificació, la qual cosa, al seu torn, es reflecteix en un augment de l’anomenada prima educativa: si el canvi tecnològic intensi-
fica la demanda relativa de personal altament qualificat, i una part d’aquesta capacitació exigeix nivells educatius també relati-
vament més elevats, és lògic pensar que es constatarà que, a mesura que augmenta el nivell educatiu, el salt retributiu serà més 
que proporcional. En definitiva, el canvi tecnològic contribueix a generar «guanyadors» i «perdedors», els quals, probablement, 
diferiran més en les preferències polítiques que en el passat.2

No obstant això, cal considerar amb cautela la relació entre desigualtat salarial i polarització política. Certament, alguna mesura 
de la desigualtat se sol incloure com a variable explicativa en els exercicis empírics que tracten d’establir els factors determi-
nants de la polarització.3 Els resultats són variats i, per extensió, no exempts de controvèrsia. En termes generals, podem dir 
que, tot i que l’associació aparent entre desigualtat i polarització és elevada, establir de forma rigorosa la causalitat no és senzill. 
Els treballs més seriosos obren les portes a una possible bidireccionalitat entre desigualtat i polarització.4 Es tracta d’un resultat 
que té lògica, ja que, a llarg termini, és possible que canvis en la polarització, que poden ser deguts a causes diferents, poden 
tenir, com a resultat, respostes de polítiques públiques que afectin la desigualtat. Un exemple paradigmàtic és el nord-americà, 
en què l’augment de la polarització dels votants dels dos partits principals ha complicat la defensa de les mesures de caràcter 
redistributiu.

La desigualtat salarial té, al seu torn, una derivada potser menys central, però que, als EUA, ha tingut una certa rellevància en el 
debat que ens ocupa: la de canvis al «mercat» matrimonial que podrien incidir en l’augment de la polarització. En concret, sem-
bla que l’existència de l’esmentada prima educativa també es trasllada a una dimensió més propera a la demografia, ja que 
alguns autors, com Fernández i Rogerson (2001),5 suggereixen que s’intensifica l’aparellament entre persones amb nivells edu-
catius més similars, la qual cosa, en última instància, comporta que, a la societat, comencen a prevaler les parelles compostes 
de només «guanyadors» i de només «perdedors» del canvi tecnològic, en detriment de les parelles «mixtes». El resultat és que 
les demandes polítiques que derivaran d’aquesta societat demogràficament més fragmentada són, previsiblement, també més 
polaritzades.

A més de la via del mercat de treball, i com s’ha esmentat més amunt, el segon àmbit important per entendre com els canvis 
tecnològics incideixen en el canvi de les preferències polítiques és el canal dels mitjans de comunicació. Aquesta és una qüestió 
que s’ha estudiat profusament en els últims temps, arran de qüestions com l’auge dels mitjans digitals, la crisi del model de nego-
ci dels mitjans convencionals o la dificultat per establir la veracitat de la informació en aquest nou ecosistema. Malgrat que s’està 
lluny d’arribar a conclusions definitives, sembla que la literatura palesa que, un cop constatada la fragmentació de l’oferta i de la 
demanda (o, en termes més propis del sector, la dels mitjans i la de les audiències), els dos costats del mercat es retroalimenten 
mitjançant dos mecanismes. El primer és el que, a vegades, es coneix com «efecte sitja», és a dir, el públic s’autodirigeix cap a 
mitjans en què el biaix informatiu tendeix a reforçar els apriorismes dels espectadors i dels lectors, la qual cosa contribueix a 
incrementar la polarització de la societat. Un segon element és el que es podria anomenar «biaix de contingut», és a dir, la bascu-
lació que s’ha observat en les últimes dècades (amb excepcions temporals i geogràfiques notòries, tot cal dir-ho) a favor del 
contingut d’entreteniment, en detriment dels programes i dels espais pròpiament informatiu-polítics. Atesa la prevalença del 
present en les nostres mirades, convé recordar que aquesta dinàmica no neix amb internet, que, per cert, ja té uns quants anys, 
sinó amb la introducció de les cadenes de cable als EUA.

La globalització, accelerador de la polarització

L’impacte del canvi tecnològic sobre la polarització, per tant, opera mitjançant dues grans esferes d’actuació, la del mercat de 
treball i la dels mitjans de comunicació, però també incideix en el segon dels determinants estructurals esmentats, la globalitza-
ció. Aquest és un camp en què és complex destriar els canals causals específics, ja que, de fet, globalització i canvi tecnològic 
interactuen estretament. Això és degut, en particular, al fet que una de les formes com es produeix la difusió tecnològica és 
mitjançant el comerç internacional i al fet que la globalització mateixa és el resultat, si més no en part, del canvi tecnològic. Però, 
malgrat aquesta dificultat notòria, s’han fet intents de quantificar la importància específica del comerç internacional sobre la 
polarització. Sembla que els resultats, encara incipients, perquè la via d’exploració és relativament nova, apunten a un efecte 
significatiu tant als EUA com a Europa. En el primer cas, com defensen Autor i els seus coautors (2016), s’ha constatat que, als 
districtes electorals més afectats per l’augment del comerç amb la Xina, el nombre de representants més moderats ha tendit a 
disminuir, mentre que, a Europa, segons Colantone i Stanig (2017), el creixement de les importacions xineses es pot associar a un 
major suport a les posicions polítiques més polaritzades.6

En termes més generals, es pot defensar que la globalització (amb més o menys suport del canvi tecnològic) és un factor que 
reforça, més que determina, línies de fissura ja existents en les societats occidentals. Entre altres autors, aquesta és la tesi de 
Rodrik (2018),7 que esmenta alguns d’aquests punts divisoris: l’oposició entre professionals mòbils i productors locals, entre 
regions i sectors competitius en la globalització i aquells que no ho són, o entre treballadors qualificats i no qualificats, ja esmen-
tada més amunt.

2. Sobre aquesta qüestió, vegeu, per exemple, l’article «Desigualtat i populisme: mites i realitats», a l’IM01/2017.
3. Sense anar més lluny, vegeu l’article «Polarització: el llegat de la crisi i altres forces conjunturals», en aquest mateix Informe Mensual.
4. Vegeu Duca, J. V. i Saving, J. L. (2016), «Income inequality and political polarization: time series evidence over nine decades», Review of Income and Wealth, 62(3), 
445-466.
5. Fernández, R. i Rogerson, R. (2001), «Sorting and long-run inequality», The Quarterly Journal of Economics, 116(4), 1305-1341.
6. Vegeu Autor, D., Dorn, D., Hanson, G. i Majlesi, K. (2016), «Importing political polarization? The electoral consequences of rising trade exposure», National Bureau of 
Economic Research, núm. w22637. I també Colantone, I. i Stanig, P. (2018), «The trade origins of economic nationalism: Import competition and voting behavior in 
Western Europe», American Journal of Political Science, 62(4), 936-953.
7. Vegeu Rodrik, D. (2018), «Populism and the Economics of Globalization», Journal of International Business Policy, 1-22.

http://www.caixabankresearch.com/ca/desigualtat-i-populisme-mites-i-realitats
http://www.caixabankresearch.com/ca/polaritzacio-el-llegat-de-la-crisi-i-altres-forces-conjunturals


DOSSIER | LES CAUSES DE LA POLARITZACIÓ POLÍTICA

36  MAIG 2019

05

El vector demogràfic: generacions i migracions

El tercer gran àmbit estructural esmentat és el del canvi demogràfic. Aquest és un terreny relliscós que pot generar lectures sim-
plistes, de manera que és important ser precís. D’entrada, sembla lògic pensar que, si la població és més diversa que en el passat 
a les societats occidentals, l’expressió política d’aquestes societats podria ser també més heterogènia. Dues de les vies principals 
a través de les quals la diversitat de la societat s’ha materialitzat en les últimes dècades són la major polarització dels valors i de 
les opinions entre generacions (el que, usualment, es coneix com gap generacional) i la fragmentació de preferències que genera 
el fenomen de la immigració. La primera d’aquestes qüestions, la del gap generacional, ja ha estat estudiada amb anterioritat a 
les pàgines del nostre Informe Mensual (Murillo i Ruiz, 2018), i, davant la qüestió de si els millennials són més «extremistes» que les 
generacions precedents, es constata que, efectivament, entre els millennials, les posicions extremes de la distribució de preferèn-
cies ideològiques estan més «poblades» que en les generacions anteriors (conegudes com Generació X i baby boomers).8 A més a 
més, les xifres apunten al fet que les posicions dels dos costats de l’espectre ideològic són més extremes que les de les genera-
cions precedents, però ho són en gairebé el mateix grau a l’esquerra i a la dreta. En qualsevol cas, i per no sobrellegir l’«extremisme», 
convé recordar que els millennials d’extrema esquerra o d’extrema dreta són, com succeeix en totes les generacions de les quals 
hi ha dades, una minoria (una mica més de l’11% en els millennials, un cop sumats els dos extrems).

El segon factor que ha diversificat les societats occidentals és la immigració. Aquí entrem en un camp farcit de prejudicis i, per 
tant, hem de ser especialment curosos a l’hora de separar allò que sembla versemblant del que realment sabem a partir de 
l’evidència empírica. D’entrada, cal recordar que tenir una proporció d’immigrants significativa no implica, per si mateix, una 
fragmentació política elevada. L’experiència històrica més reeixida d’integració de poblacions diverses en una comunitat de 
valors relativament homogènia és la nord-americana, capaç de sumar diversitat sense deixar d’aconseguir el que Francis Fukuya-
ma anomena una identitat, és a dir, disposar d’un conjunt de valors compartits que et converteixen en membre d’una comunitat 
(el famós melting pot nord-americà).

No obstant això, fins i tot als EUA, sembla que, en les últimes dècades, s’ha produït algun canvi profund, ja que la percepció públi-
ca sobre la immigració s’ha fragmentat, tessitura que complicarà que es pugui continuar arribant a aquest gresol comú que 
caracteritzava al país. Així, segons les dades del Pew Research Center, el 1994, quan als votants demòcrates i republicans se’ls 
preguntava si la immigració era una càrrega en termes de llocs de treball perduts i de despeses socials (així era la pregunta a 
l’enquesta), la qüestió suscitava gairebé el mateix percentatge de respostes afirmatives als dos grups (amb només 2 punts de 
distància entre els dos). En canvi, el 2014, la proporció d’enquestats republicans que consideraven que la immigració era proble-
màtica era 19 punts superior a la de demòcrates.9 A Europa pot estar succeint quelcom semblant, tot i que amb matisos propis. 
Segons les dades del mateix Pew Research Center del 2018, es comprova que, en una mostra significativa de països europeus, 
l’opinió negativa sobre la immigració és major en les cues de la distribució ideològica de la dreta que en les del centre o en les de 
l’esquerra.10 Així, quan es calcula la diferència d’enquestats de dreta i d’esquerra que consideren que la immigració «és una càrre-
ga», els primers superen en 23 punts els segons. Sembla, per tant, que la qüestió de la immigració és un factor important en la 
forma com es manifesta la polarització al si dels dos principals partits nord-americans i també en l’espectre ideològic europeu.

Esgoten aquests tres factors (canvi tecnològic, globalització i demografia) totes les possibilitats explicatives? Per ser exhaustius, 
hem de recordar que existeix un debat molt ric sobre el pes relatiu d’altres factors, els anomenats culturals. En essència, la idea 
de fons és que els canvis seculars en les societats occidentals, com la terciarització, han comportat un doble efecte, el que es 
podria anomenar d’inseguretat econòmica (de facto, ja implícita en els factors esmentats més amunt en el present article) i el que 
es presenta com un increment de la diversitat, els quals, combinats amb un augment, en dècades anteriors, de valors postmate-
rialistes i socialment progressistes, han generat el que autors com Pippa Norris i Ronald Inglehart anomenen replegament cultu-
ral (cultural backslash) dels segments més conservadors en matèria social dels països occidentals, la qual cosa ha contribuït a un 
augment de les posicions ideològicament més polaritzades. Malgrat que la tesi és objecte d’un profund debat acadèmic, i queda 
lluny de ser comunament acceptada, sí que és suggeridora, ja que complementa els determinants estrictament econòmics de la 
polarització amb altres més propers als valors i a altres atributs soft. En exercicis similars en aquestes mateixes pàgines, s’ha arri-
bat a conclusions semblants: l’augment de la polarització es pot vincular, en certa mesura, a factors culturals i, per tant, no es pot 
circumscriure, exclusivament, a determinants econòmics.

I, malgrat tot..., el futur no està escrit

Moment de recapitular i de mirar cap al futur. Si acabéssim aquí el present article, la síntesi podria ser la següent: la història ens 
diu que la polarització política és present en molts canvis polítics sistèmics seculars i que els factors de fons que, en el passat, han 
alimentat l’augment de la polarització (en particular, canvi tecnològic, globalització i demografia; potser també els factors cultu-
rals) estan actius en les nostres societats contemporànies. I quina conclusió se’n deriva? Que anem, inevitablement, cap a un nou 
temps de canvi profund polític? Aquí el lector podria estar esperant una resposta vaga, del tipus «el futur, ja se sap, tan incert...». 
Però, per una vegada, i sense que serveixi de precedent, s’apostarà per una conclusió sense embuts: no està escrit que aquest sigui 
el resultat inevitable. Els factors estructurals marquen una direcció, però no determinen la destinació, en especial en societats que 
tenen la fortuna de disposar de democràcia. Churchill probablement tenia raó: la democràcia és el pitjor dels sistemes, amb 
l’excepció de tots els restants. Amb el mateix esperit, les actuals democràcies liberals són perfectibles i renovables, és indubtable, 
però la seva qualitat i, sobretot, el seu potencial de millora haurien de permetre que, fins i tot davant una polarització creixent, 
s’arbitrin formes de crear consens i de recuperar l’imprescindible relat comú que tota societat necessita per construir el seu futur.

Àlex Ruiz

8. Vegeu l’article «Millennials i política: mind the gap!», al Dossier de l’IM04/2018.
9. Pew Research Center (2014), «Political Polarization in the American Public».
10. Pew Research Center (2018), «In Western Europe, Populist Parties Tap Anti-Establishment Frustration but Have Little Appeal Across Ideological Divide».
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Allò que la contractació 
amaga

Analitzem l’evolució de la 
contractació indefinida i 
temporal en el mercat laboral 
espanyol. 

Què serà de la política 
fiscal nord-americana? 

Analitzem com la política 
fiscal nord-americana pot 
condicionar l’escenari en  
els propers trimestres.

Els principals factors 
macroeconòmics per a  
l’any 2019

El nostre economista en cap analitza  
el panorama econòmic per al 2019.

Continuarà caient la taxa 
d’estalvi espanyola?

La taxa d’estalvi espanyola  
ha disminuït fins a mínims 
històrics. Quines són les  
seves perspectives? Quins 
estalvis tenen les llars?

El cicle del crèdit als EUA: 
fins a quin punt ens hem 
de preocupar?

En una fase madura del cicle, 
estudiem les potencials 
vulnerabilitats financeres  
dels EUA. 
 

L’energia del futur

Analitzem el mix energètic 
del futur i les seves 
ramificacions econòmiques, 
geopolítiques i financeres.






