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Si hi ha una etapa que concentra moltes de les grans decisions que prenem al llarg de la vida és la de la joven-
tut adulta. Decisions sobre la nostra formació educativa i professional; sobre els primers passos de la nostra 
trajectòria laboral; sobre si emancipar-nos... finalment!; sobre si viure en parella, amb amics o simplement amb 
companys de pis; sobre si tenir fills i quants; sobre on viure (emigrar potser?), i si comprar un habitatge o viure 
de lloguer. Una etapa intensa per a qui la viu i fascinant, també, per als economistes i per als altres científics que 
estudiem com es prenen aquestes decisions, què les condiciona, quines són les seves implicacions a nivell 
personal i col·lectiu, i quines polítiques comportarien uns resultats més positius.

En l’àmbit educatiu, per exemple, Espanya destaca per l’elevada proporció de joves adults amb estudis univer-
sitaris, però, també, pels molts joves que només van finalitzar els estudis obligatoris. Les dues xifres se situen 
molt per damunt de la mitjana europea i són simptomàtiques, segurament, de la falta d’atractiu del nostre 
sistema de formació professional. Una formació professional moderna, que compaginés un ensenyament de 
qualitat a les aules amb l’aprenentatge a les empreses, atrauria molts estudiants que avui dia abandonen la 
formació de forma prematura o que opten, sense que potser sigui la millor opció per a ells, per la universitat.

En l’àmbit laboral, els joves adults es veuen especialment perjudicats per la dualitat del mercat laboral, que 
segmenta el mercat entre insiders i outsiders. Els insiders fa temps que treballen i tenen un contracte indefinit 
–tot i que alguns són joves, la majoria, no. Els outsiders, molts dels quals són joves, estan aturats o tenen un 
contracte temporal. Durant la crisi, els outsiders van patir de forma desproporciona els costos de l’ajust, tant en 
termes d’atur com de reducció de salaris, i les seqüeles encara se senten. Solucionar el problema de la dualitat 
(per exemple, fent més atractiva la contractació indefinida) seria positiu per a l’eficiència i per a l’equitat.

La precarietat laboral, que es tradueix en salaris més baixos, en una temporalitat més elevada i en més atur, 
tendeix a retardar l’edat d’emancipació. A Espanya, el 60% dels joves entre els 18 i els 34 anys encara viuen amb 
els pares, 15 punts més que a la zona de l’euro. Independitzar-se més tard té, al seu torn, un impacte directe 
sobre les taxes de fertilitat: per cada 1.000 dones espanyoles entre els 20 i els 39 anys, neixen uns 120 nens i 
nenes, 60 menys que a França. A més a més, canviar aquestes dinàmiques afavoriria molt la sostenibilitat del 
sistema públic de pensions.

En els últims anys, els joves també han patit un enduriment de les condicions d’accés a l’habitatge. L’encariment 
dels lloguers i les dificultats per estalviar prou per comprar un habitatge han estat factors que, a més de la 
precarietat laboral, han contribuït a ajornar l’edat d’emancipació. En aquest àmbit, les polítiques públiques 
s’haurien d’encaminar a incrementar l’oferta d’habitatge en lloguer, amb el desenvolupament d’un parc públic, 
que, a Espanya, és molt escàs. Polítiques com limitar el preu dels lloguers poden ser contraproduents, perquè 
tendeixen a reduir, en lloc d’augmentar, l’oferta d’habitatge en lloguer.

Educació, mercat laboral i habitatge són tres grans àmbits en què la millora de les polítiques públiques benefi-
ciaria els adults joves. Joves que només desitgen una feina estable per poder créixer personalment i professio-
nalment, per poder-se emancipar el més aviat possible, per formar una família i per no haver de dedicar a 
l’habitatge la meitat del que guanyen. No podem fer que tot plegat els sigui una mica més fàcil?

Enric Fernández
Economista en cap
31 de maig de 2019

Polítiques per a adults joves
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Cronologia

Agenda

 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.
20-21  Consell Europeu.
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).
28  Espanya: comptabilitat nacional trimestral (1T).
 Espanya: balança de pagaments (abril).
 Portugal: avanç de l’IPC (juny). 

 2  Espanya: afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (juny).
 4 Portugal: sistema bancari portuguès.
10 Portugal: comerç internacional (maig).
15 Espanya: comptes financers (1T).
19 Portugal: indicadors coincidents.
22 Espanya: crèdits, dipòsits i taxa de morositat (maig).
25 Espanya: enquesta de població activa (2T).
 Consell de Govern del Banc Central Europeu.
26  EUA: PIB (2T).
29  Espanya: avanç de l’IPC (juliol).
30  Espanya: execució pressupostària de l’Estat (juny).
 Portugal: ocupació i atur (juny).
 Zona de l’euro: índex de sentiment econòmic (juliol).
30-31  Comitè de Mercat Obert de la Fed.
31 Espanya: avanç del PIB (2T).
 Portugal: avanç de l’IPC (juliol).
 Zona de l’euro: PIB (2T).

JUNY 2019 JULIOL 2019

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

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

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

DESEMBRE 2018

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

FEBRER 2019

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

ABRIL 2019

MARÇ 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.

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

10   Els EUA fan efectiu l’increment del 10% al 25% dels 
aranzels sobre 200.000 milions de dòlars d’impor  ta -
cions procedents de la Xina (s’havia suspès al final de 
febrer). En resposta, la Xina anuncia que incrementarà 
els aranzels sobre 60.000 milions de dòlars d’impor  ta-
 cions procedents dels EUA.

23-26    Se celebren eleccions al Parlament Europeu.

MAIG 2019
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s’han esvaït. No obstant això, el creixement podria recupe-
rar impuls en la segona meitat de l’any. Aquest escenari, 
amb un creixement moderat però raonablement saluda-
ble, no ens ha de fer abaixar la guàrdia, ja que els riscos al 
vol  tant del brexit i d’Itàlia no han remès. Al Regne Unit, la 
dimissió de Theresa May fa molt difícil predir si es podrà 
aprovar l’acord de sortida de la UE abans de la nova data 
límit fixada per Brussel·les (el 31 d’octubre). A Itàlia, el con-
flicte amb la Comissió Europea manté un to elevat, i no es 
descarta la convocatòria d’unes noves eleccions anticipa-
des en els propers mesos.

Espanya i Portugal prossegueixen la seva singladura 
amb una còmoda velocitat de creuer. Així, Espanya no 
perd pistonada i els indicadors econòmics del primer tram 
del 2T apunten a un creixement dinàmic després de l’ex -
cel·  lent dada del 1T (el 0,7% intertrimestral). La demanda 
in    terna continua sent el gran motor de la nau espanyola i 
l’únic punt feble és el comportament modest del sector ex -
terior, afectat per les tensions comercials i pel creixement 
més moderat de la zona de l’euro. Destaquen, en especial, 
la fortalesa del mercat laboral (que ha millorat, fins i tot, els 
pronòstics més optimistes), la resiliència del sector turístic 
en un entorn menys favorable i la continuïtat de l’expansió 
im  mobiliària. La lectura és força similar per a Portugal, on 
la dada del 1T, amb un creixement intertrimestral del 0,5% 
(l’1,8% interanual), empès per una inversió vivaç, va confir-
mar les bones sensacions que tenia tothom. Cal destacar 
que, a les economies ibèriques, la millora del mercat labo-
ral, tant en l’afiliació com en els salaris, té també, a través 
d’un augment dels ingressos fiscals, un efecte molt favora-
ble sobre els comptes públics.

L’economia mundial navega amb una bonança relativa 
malgrat el canvi d’expectatives. En els últims trimestres, 
s’ha produït una revisió generalitzada de les previsions, 
d’uns 0,4 p. p. a les principals economies, a causa del repunt 
dels riscos de naturalesa global, com la intensificació de la 
incertesa geopolítica i de les tensions comercials. Aquesta 
narrativa, una mica menys optimista, s’ha anat alineant 
amb l’escenari considerat des de CaixaBank Research, que 
anticipa una suau desacceleració de l’economia mundial el 
2019 i el 2020. Ara com ara, però, no hem de caure en el 
pessimisme, ja que el ritme d’avanç esperat és, en la gran 
majoria dels casos, similar a la mitjana dels 40 últims anys. 
A més a més, tampoc hem d’oblidar que és natural que, en 
una fase més madura del cicle com l’actual, el creixement 
perdi una mica de força. Els EUA i la Xina són dues econo-
mies en què es dona per descomptat que hi haurà una des-
acceleració (els dos països s’han pres un respir en el 1T), i la 
clau serà que aconsegueixin acomodar-la de la forma més 
suau possible.

Malgrat tot, hi ha risc de maror per les tensions comer
cials. Les tensions comercials havien disminuït de forma 
notable en els últims mesos davant l’expectativa d’un 
acord imminent entre els EUA i la Xina, però, en aquest úl -
tim mes, han tornat amb força, i, de fet, després dels últims 
esdeveniments, sembla complicat que les dues potències 
as  soleixin un acord a curt termini. En concret, els dos paï-
sos han augmentat els aranzels i una companyia tecnològi-
ca xinesa de l’envergadura de Huawei ha allargat la llista 
d’empreses que requereixen d’autorització governamental 
als EUA per adquirir components i tecnologia nord-ameri-
cans. Al rerefons de tot plegat, hi ha un joc de trons global 
pel domini geopolític i tecnològic en un context en què la 
Xina no compleix algunes de les exigències nord-america-
nes en matèria de propietat intel·lectual. Les borses han 
patit l’augment de la incertesa i el repunt de l’aversió al risc, 
en especial a la Xina. A les economies avançades també hi 
ha preocupació, però ni la Fed ni el BCE tenen intenció 
d’en  durir la política monetària en els propers mesos, la 
qual cosa representa un punt de suport important per als 
mer  cats financers.

El vaixell europeu va sortint a poc a poc d’aigües pro 
cel·lo  ses, però encara hi ha onades. Malgrat créixer per 
damunt de les previsions en el 1T, s’espera que l’activitat es 
mantingui en cotes moderades en el 2T a la zona de l’euro 
(una mica per damunt de l’1,0% interanual), atès que els 
llastos sobre els sectors exterior i manufacturer encara no 

L’economia manté ferm el timó malgrat la nuvolada proteccionista 
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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) 129,50 126,36 133,70 127,89 125,86 126,14 130,38

USD/JPY (iens per dòlar) 115,34 97,50 113,02 112,38 109,44 106,00 106,00

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 70,0 66,0 63,0

Brent (euros/barril) 36,4 64,8 54,2 50,7 60,9 55,5 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 1,9 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 1,6 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 1,0 0,7 0,8

Regne Unit 2,8 1,0 1,8 1,4 1,5 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 6,4 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 1,2 1,8 2,1

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 1,2 1,9 1,8

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 3,5 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 2,0 1,8

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

Indonèsia 8,4 5,7 3,8 3,2 2,5 2,6 2,8

Brasil 7,3 6,4 3,5 3,7 3,8 3,9 4,0

Mèxic 5,2 3,9 6,0 4,9 3,9 3,7 3,5

Xile 3,1 3,5 2,2 2,7 2,2 2,8 3,1

Rússia 14,2 9,3 3,7 2,9 5,0 4,2 4,0

Turquia 27,2 8,1 11,1 16,2 17,0 13,0 10,0

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 6,1 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 2,5 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 2,3 1,9 1,6

Taxa d’atur (% pobl. activa) 10,5 20,8 17,2 15,3 13,4 11,8 10,6

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 1,7 2,3 2,5

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

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

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

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

  Previsions
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L’aversió al risc s’imposa entre  
els inversors

Les tensions comercials desestabilitzen els mercats financers. 
Trencant la relativa bonança que havia dominat l’escenari finan-
cer durant els primers mesos de l’any, al maig l’aversió al risc es 
va imposar als mercats globals. L’optimisme dels inversors dels 
mesos anteriors, basat en la reconducció de les tensions comer-
cials, en l’aturada en l’enduriment de la política monetària dels 
principals bancs centrals i en unes dades econòmiques favora-
bles, va virar de forma brusca quan l’Administració nord-ameri-
cana va anunciar un augment dels aranzels sobre les importa-
cions xineses. Aquest anunci, que va sorprendre el mercat, va 
comportar un reajustament de les expectatives per part dels 
inversors i va despertar els temors al fet que les tensions comer-
cials es cobrin un preu més alt en termes de creixement econò-
mic. D’aquesta manera, això es va traduir en un repunt de la 
volatilitat i de l’aversió al risc, la qual cosa va augmentar la pre-
ferència pels actius considerats refugi (com el deute sobirà dels 
EUA i d’Alemanya, el dòlar i l’or). D’altra banda, en aquest con-
text de major incertesa, els bancs centrals van mantenir els mis-
satges de paciència, van reiterar la intenció de no endurir la polí-
tica monetària properament, van oferir una visió relativament 
positiva de l’entorn macroeconòmic a mitjà termini i van desta-
car, malgrat tot, que els riscos continuen esbiaixats a la baixa.

Les borses trontollen. Durant els quatre primers mesos de 
l’any, l’optimisme inversor s’havia traduït en revaloracions 
importants a les borses (el +15,6% de l’índex MSCI mundial). Al 
maig, però, el panorama va canviar. El repunt de les tensions 
comercials entre els EUA i la Xina i la publicació d’unes dades 
d’activitat que confirmen que l’economia mundial avança a un 
ritme més moderat van afectar negativament el sentiment in -
ver  sor. La rellevància que els inversors van atorgar a aquests 
aspectes va ser tanta, que van quedar en un segon pla les sor-
preses positives de la temporada de resultats empresarials del 
1T a les principals economies (liderades pels sectors de consum 
i de tecnologia). Així, en un entorn de major incertesa i volatili-
tat, les pèrdues es van estendre al llarg dels mercats borsaris 
mundials, i l’S&P 500, l’EuroStoxx 50 i l’índex MSCI per al con-
junt dels emergents van recular gairebé el 7%. Per regions, les 
pèrdues van ser especialment intenses a les borses asiàtiques, i 
l’índex MSCI per a l’Àsia emergent va recular al voltant del 9%. 
A l’Amèrica Llatina, per la seva banda, les borses es van moure 
més al so de factors idiosincràtics de la regió, i l’índex MSCI de 
l’Amèrica Llatina va recular menys del 2,5%.

Els tipus d’interès sobirans se situen en mínims. Als mercats 
de renda fixa, l’increment de l’aversió al risc es va traduir en un 
gir en les preferències dels inversors, que van optar per actius 
con   siderats més segurs, com el deute sobirà dels EUA i d’A  le  ma-
 nya. Això va empènyer els tipus d’interès sobirans a 10 anys de 
les dues economies a nivells mínims, de dos anys en el cas del 
treasury nord-americà i de tres en el del bund (que es va tornar 
a endinsar en terreny negatiu). A més a més, la corba sobirana 
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nord-americana es va tornar a invertir, amb un tipus d’interès a 
10 anys per sota del tipus sobirà a 3 mesos (tradicionalment, 
això ha estat un senyal anticipat de recessió, tot i que hi ha 
motius per pensar que, aquesta vegada, pot ser diferent, com 
hem analitzat en anteriors publicacions). Per la seva banda, les 
primes de risc es van reduir a Espanya i a Portugal, tot i que  
me  nys que a l’abril, i van situar la rendibilitat dels bons a 10 anys 
en nous mínims històrics, ja que van acabar el mes per sota del 
0,80% i del 0,90%, respectivament. En canvi, a Itàlia, l’augment 
de les tensions al voltant de la política fiscal del Govern i de les 
declaracions contradictòries sobre aquest tema van empènyer 
a l’alça la prima de risc transalpina.

El dòlar manté la fortalesa i el petroli recula. L’augment dels 
temors entre els inversors i la seva preferència pels actius més 
segurs van donar suport a l’apreciació del dòlar nord-americà 
enfront de la resta de les principals divises i, en especial, del 
iuan xinès, en un moviment que contrasta amb la lleugera ten-
dència a la depreciació del dòlar en els mesos anteriors. Un cas 
particular va ser el del ien japonès, que, en el seu paper de valor 
refugi davant les turbulències financeres, es va apreciar enfront 
del dòlar, mentre que la lliura esterlina es va afeblir a causa de 
l’augment de la incertesa sobre el futur del Govern britànic i del 
brexit. Als mercats de primeres matèries, el preu dels metalls 
industrials, altament correlacionat amb el cicle econòmic, va 
baixar a nivells de fa dos anys, arran dels temors sobre els efec-
tes que la disputa comercial pugui tenir en el creixement glo-
bal. Per la seva banda, el preu del barril de Brent es va mostrar 
més volàtil que en els mesos anteriors, en debatre’s entre les 
pressions alcistes per part de factors d’oferta (les sancions 
imposades per part dels EUA a l’Iran, les tensions a l’Orient Mitjà 
i l’expectativa que l’OPEP ampliï les retallades de producció en 
la reunió del 25 i del 26 de juny) i les pressions a la baixa de la 
demanda (relacionades amb el gir pessimista del sentiment 
inversor al maig), que es van acabar imposant i van arrossegar 
el preu del Brent cap als 65 dòlars per barril al final del mes.

Mentre esperen les reunions del juny, els bancs centrals rei  te
 ren els missatges de paciència. Davant les turbulències finan-
ceres del mes, els membres dels principals bancs centrals (que 
no van tenir reunions de política monetària al maig) van conti-
nuar assenyalant, mitjançant les diferents comunicacions públi-
ques, la intenció de no endurir la política monetària en els pro-
pers mesos. Així, tal com ho reflecteixen les actes de les últimes 
reunions del BCE (del 10 d’abril) i de la Fed (de l’1 de maig), els 
principals bancs centrals es mantenen prudents a causa de la 
presència de riscos a la baixa, tot i que sostenen una visió positi-
va de l’escenari econòmic a mitjà termini. D’altra banda, les dues 
institucions van destacar que les pressions inflacionistes conti-
nuen sent moderades, la qual cosa dona suport a una actitud 
pacient en els propers mesos. No obstant això, diferents mem-
bres de la Fed van defensar que els factors que han llastat la 
inflació nord-americana són temporals i s’esvairan en els propers 
mesos, mentre que, a Europa, els membres del BCE van destacar 
que els senyals de la intensificació del dinamisme salarial refor-
cen la confiança en la recuperació de la inflació a mitjà termini.
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1. Per a una visió panoràmica de l’estat del cicle del crèdit dels EUA, vegeu 
«El cicle del crèdit als EUA: fins a quin punt ens hem de preocupar?», a 
l’IM04/2019.
2. La qualificació creditícia BBB és la més baixa dins el grau d’inversió, on 
es troben les empreses que, suposadament, tenen una major solvència. 
Els actius amb una nota creditícia inferior a BBB tenen una qualificació de 
«grau especulatiu».
3. Vegeu Ellul, A., Jotikasthira, C. i Lundblad, C. T. (2011), «Regulatory Pres-
sure and Fire Sales in the Corporate Bond Market», Journal of Financial 
Economics, 101(3), 596-620.

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

L’actual fase expansiva dels EUA va camí de ser la més llar-
ga de la història i, fins avui, ha transcorregut sense grans 
sobresalts. No obstant això, al llarg dels últims anys, s’han 
gestat alguns desequilibris financers, en especial al sector 
corporatiu, que podrien desestabilitzar el conjunt de 
l’economia en un escenari macroeconòmic advers.1 Tot 
seguit, els analitzem amb més detall.

Els riscos es concentren al deute corporatiu

En els últims anys, el deute de les empreses no financeres 
ha augmentat amb força, fins a situar-se en nivells sem-
blants als del 2007. En part, aquest increment es va basar 
en el creixement dels beneficis empresarials, afavorits pels 
vents de cua de l’expansió econòmica global, i en l’entorn 
de tipus d’interès baixos, que fa més suportable la càrrega 
de l’endeutament. En aquest sentit, algunes institucions, 
com l’FMI, asseguren que els balanços de les empreses es 
troben, en general, en bon estat. No obstant això, aquesta 
visió de conjunt positiva coexisteix amb alguns senyals 
que apunten a un deteriorament de la qualitat del deute 
corporatiu i a una major presa de riscos en alguns seg-
ments del mercat. En particular, destaquen: l’endeutament 
de les empreses amb pitjor perfil credi  tici, la disminució de 
l’ús de clàusules que protegeixen el prestador i l’augment 
del deute emès per empreses altament endeutades.

L’evidència de l’augment del deute d’empreses amb pitjor 
perfil creditici és àmplia. Per exemple, el deute amb una 
nota creditícia de BBB es troba, en l’actualitat, en màxims 
històrics (vegeu el primer gràfic).2 Això és especialment 
rellevant, ja que, normalment, quan l’economia entra en 
recessió, una gran part d’aquest deute pateix un deterio-
rament de la nota creditícia i acaba en grau especulatiu. 
Això força molts dels seus tenidors, com fons d’inversió o 
asseguradores, a haver de vendre’l, ja que, per raons regu-
ladores, tenen un límit màxim d’actius de grau especulatiu 
que poden mantenir a la cartera.3

•  Mentre que el deute de les llars es troba en una situació relativament confortable, en el deute corporatiu s’han 
generat algunes vulnerabilitats financeres.

•  En concret, mostrem com els inversors tenen ara als seus balanços deute d’empreses amb un perfil de risc més alt 
i estan una mica menys protegits.

També hi ha indicis que els inversors estan menys prote-
gits davant el risc. Normalment, quan una empresa emet 
bons, els prestadors estan protegits per diverses clàusules 
(com, per exemple, l’obligació de l’emissor de mantenir les 
ràtios de deute per sota d’un cert llindar o de limitar els 
usos als quals poden destinar el deute emès). No obstant 
això, tal com ho apunten l’OCDE i l’FMI, l’ús d’aquestes 
clàusules s’ha reduït de forma sostinguda des del 2002, 
sobretot en els actius que comporten un risc més elevat 
(com, per exemple, el deute corporatiu amb qualificació 
de «grau especulatiu»).4

Finalment, és especialment preocupant l’acumulació crei-
xent de deute per part de les empreses que ja estan alta-
ment endeutades (el que es coneix com leveraged loans), 
atès que això incrementa la probabilitat d’impagament. 
En particular, segons les dades de l’FMI, el deute acumu-
lat per part d’aquestes empreses s’ha duplicat entre el 
2007 i el 2018, des dels 0,6 bilions de dòlars fins als 1,2 
bilions. A més a més, els leveraged loans se solen empa-
quetar per crear uns actius nous (anomenats collaterali-
zed loan obligations o CLO, en anglès), que després són 
venuts al mercat secundari. Aquest procés de titulització 
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4. Segons l’índex elaborat per l’OCDE, que mesura la utilització de clàusu-
les que protegeixen el prestador, la diferència del seu ús entre empreses 
en el grau especulatiu i en el grau d’inversió s’ha reduït a la meitat en els 
15 últims anys. Vegeu Çelik, S., Demirtas, G. i Isaksson, M. (2019), «Corpo-
rate Bond Markets in a Time of Unconventional Monetary Policy», OECD 
Capital Markets Series, París.

http://www.caixabankresearch.com/ca/el-cicle-del-credit-als-eua-fins-quin-punt-ens-hem-de-preocupar
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dels leveraged loans pot recordar la titulització dels prés-
tecs hipotecaris que va estar al centre de la crisi financera 
del 2008, de manera que, entre d’altres, el prestador té 
menys incentius per fer una anàlisi exhaustiva de la sol-
vència de l’em  presa originalment emissora del deute. No 
obstant això, diferents anàlisis, com les elaborades per la 
Fed, indiquen que l’estructura financera dels CLO és més 
robusta i que no són una font destacable de risc sistèmic 
(de fet, el mercat de CLO va resistir raonablement bé les 
turbulències del 2008).5

El deute de les llars no és una font de risc sistèmic

En conjunt, l’endeutament familiar és una font de risc 
menys preocupant que en ocasions anteriors. Diversos 
factors contribueixen a aquesta visió: d’una banda, les 
famílies s’han desendeutat de forma notable en relació 
amb els nivells de la crisi financera. De l’altra, la qualitat 
del deute hipotecari, el principal component de l’endeu -
ta  ment familiar, ha millorat i les noves hipoteques es con-
cedeixen a llars amb un perfil a priori més solvent (vegeu 
el tercer gràfic). Mentre que, entre el 2004 i el 2007, el per-
centatge mitjà de noves hipoteques concedides a llars 
amb un credit score6 baix o molt baix va ser del 23%, en el 
1T 2019, només representaven el 10%. Així mateix, la con-
cessió d’hipoteques a llars amb un credit score més alt és, 
en l’actualitat, del 56%, en comparació amb el 25% regis-
trat en els anys previs a la crisi financera.

Les fonts de risc en el deute familiar se centren en compo-
nents que tenen un pes relativament petit en el gros de 
l’endeutament de les llars, com, per exemple, en els prés-
tecs per als estudis, els quals han duplicat la seva dimen-
sió des del 2009, de manera que representen l’11% del 
deute familiar i presenten la taxa de morositat més eleva-
da de tots els tipus de deute de les llars (el 10,9% en el 1T 
2019). No obstant això, atesa la seva dimensió relativa-
ment petita i que són garantits pel Departament d’Edu -
cació dels EUA, no són tant un risc per a l’estabilitat fi -
nancera com un llast per al creixement econòmic: són 
di  verses les veus que alerten que els alts nivells de deute 
amb què les noves fornades de graduats entren al mercat 
laboral són un fre per al consum i per a l’accés a l’habitatge 
dels joves.7

En suma, les vulnerabilitats del deute privat es troben, 
sobretot, al sector corporatiu i reflecteixen, principalment, 
un deteriorament de la qualitat del deute i una major pre-
sa de riscos. Amb unes perspectives econòmiques raona-
blement positives, els EUA poden evitar que aquestes vul-

nerabilitats condicionin l’escenari. No obstant això, el 
temor és que, si les perspectives es deterioren més de 
l’esperat, aquestes vulnerabilitats puguin desestabilitzar 
el conjunt de l’economia. Quines serien les conseqüències 
en un escenari més advers? Ho veurem properament en 
un nou lliurament de la sèrie «El cicle del crèdit als EUA: 
fins a quin punt ens hem de preocupar?».

Ricard Murillo Gili

5. Vegeu Kaplan, R. (2019), «Corporate Debt as a Potential Amplifier in a 
Slowdown», i Fed (2019), «Vulnerabilities Associated with Elevated Busi-
ness Debt», Financial Stability Report de l’abril.
6. El credit score és un indicador que mesura la capacitat de repagament 
dels individus als EUA.
7. Dudley, W. C. (2017), «Opening Remarks at the Economic Press Briefing 
on Household Borrowing, Student Debt Trends and Homeownership», 
Reserva Federal de Nova York.
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Tipus d’interès (%)

31-may 30-abr 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 –0,32 –0,31 –1 –1,3 –0,1

Euríbor 12 mesos –0,17 –0,11 –5 –5,1 1,6

Deute públic a 1 any (Alemanya) –0,62 –0,53 –9 –4,7 2,2

Deute públic a 2 anys (Alemanya) –0,66 –0,58 –8 –4,9 –3,0

Deute públic a 10 anys (Alemanya) –0,20 0,01 –22 –44,4 –58,8

Deute públic a 10 anys (Espanya) 0,72 1,00 –29 –70,1 –72,6

Deute públic a 10 anys (Portugal) 0,81 1,12 –31 –91,2 –107,0

EUA

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

Líbor 3 mesos 2,50 2,58 –7 –30,5 18,5

Líbor 12 mesos 2,51 2,72 –21 –49,5 –21,4

Deute públic a 1 any 2,20 2,37 –17 –39,6 –5,7

Deute públic a 2 anys 1,92 2,27 –34 –56,6 –55,0

Deute públic a 10 anys 2,12 2,50 –38 –56,0 –77,8

Spreads de deute corporatiu (p. b.)

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

Variació acum.  
el 2019 (p. b.)

Variació interanual  
(p. b.)

Itraxx Corporatiu 71 58 13 –17,4 3,4

Itraxx Financer Sènior 92 69 23 –16,7 12,8

Itraxx Financer Subordinat 187 141 46 –41,2 17,0

Tipus de canvi

31-may 30-abr Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2019 (%)

Variació interanual  
(%)

EUR/USD (dòlars per euro) 1,117 1,122 –0,4 –2,6 –4,2

EUR/JPY (iens per euro) 120,960 125,020 –3,2 –3,9 –5,3

EUR/GBP (lliures per euro) 0,884 0,860 2,8 –1,6 1,2

USD/JPY (iens per dòlar) 108,290 111,420 –2,8 –1,3 –1,1

Primeres matèries 

31-may 30-abr Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2019 (%)

Variació interanual  
(%)

Índex CRB de primeres matèries 416,0 422,1 –1,5 1,7 –6,7

Brent ($/barril) 64,5 72,8 –11,4 19,9 –16,0

Or ($/unça) 1.305,5 1.283,6 1,7 1,8 0,9

Renda variable

31-may 30-abr Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2019 (%)

Variació interanual  
(%)

S&P 500 (EUA) 2.752,1 2.945,8 –6,6 9,8 0,6

Eurostoxx 50 (zona de l’euro) 3.280,4 3.514,6 –6,7 9,3 –5,0

Ibex 35 (Espanya) 9.004,2 9.570,6 –5,9 5,4 –6,5

PSI 20 (Portugal) 5.044,0 5.390,6 –6,4 6,6 –8,6

Nikkei 225 (Japó) 20.601,2 22.258,7 –7,4 2,9 –7,1

MSCI emergents 998,0 1.079,2 –7,5 3,3 –11,7
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L’expansió global continua  
en un entorn d’incertesa

L’economia mundial avança a un ritme més suau. Així ho 
reflecteixen indicadors com l’índex de sentiment (PMI) com-
post global, que, des de fa mesos, resisteix moderadament per 
damunt dels 52 punts (52,1 punts a l’abril), un nivell inferior a 
la mitjana de 53,6 punts del 2018, però que manté un matalàs 
amb els 50 punts que delimiten la zona expansiva de la con-
tractiva. Així, els indicadors consoliden l’escenari macroeconò-
mic de CaixaBank Research, que contempla una desaccelera-
ció suau del creixement mundial del 3,6% del 2018 al 3,3% el 
2019. Una part d’aquesta moderació respon a llastos tempo-
rals en algunes economies clau (en especial a la zona de l’euro), 
de manera que el ritme d’activitat econòmica podria mostrar 
un to més positiu a mesura que avanci l’any. No obstant això, 
com ho destaquen els següents paràgrafs de la conjuntura 
d’aquest mes, l’entorn és exigent i prevalen importants fonts 
d’incertesa.

La negociació comercial entre els EUA i la Xina es complica. En 
particular, quan semblava que els EUA i la Xina s’apropaven al 
tancament d’un acord per canalitzar el conflicte comercial, al 
maig, es van tornar a intensificar les tensions entre les dues 
potències. D’una banda, amb l’anunci per part dels EUA d’una 
pujada aranzelària del 10% al 25% sobre les importacions xine-
ses per valor de 200.000 milions de dòlars, després del qual la 
Xina va respondre amb aranzels sobre 60.000 milions de dòlars 
d’importacions nord-americanes. Així mateix, Trump també va 
amenaçar amb imposar una altra ronda d’aranzels (del 25%) a 
uns altres 300.000 milions de dòlars d’importacions de la Xina, la 
qual cosa cobriria el valor total dels béns xinesos importats 
anualment pels EUA (vegeu el segon gràfic). De l’altra, l’escalada 
va anar més enllà dels aranzels després que els EUA afegís 
Huawei a la llista d’empreses que requereixen una «autorització» 
governamental per a l’adquisició de components i de tecnologia 
dels EUA. Sens dubte, aquests elements pressionen la Xina per-
què aprofundeixi en algunes de les exigències dels EUA en 
matèria de transferència tecnològica i de propietat intel·lectual 
abans d’assolir un pacte comercial –la qual cosa sembla avui dia 
difícil que succeeixi a molt curt termini. No obstant això, també 
subratllen el risc que les tensions entre els dos països continuïn 
durant un període més llarg del que s’havia previst inicialment. 
D’altra banda, els EUA van ajornar fins al final de l’any la decisió 
sobre les mesures aranzelàries al sector de l’automoció, les quals, 
en aquest cas, afectarien en especial Europa.

A Europa, la incertesa política va per barris. D’una banda, 
malgrat que les eleccions al Parlament Europeu van comportar 
un augment del pes de les formacions euroescèptiques, el 
suport a aquests partits va ser inferior al que auguraven algu-
nes prediccions i el seu pes parlamentari no va arribar al llindar 
a partir del qual podrien condicionar de forma material el rumb 
político-institucional de la UE. De l’altra, al Regne Unit, la prime-
ra ministra Theresa May va anunciar la seva dimissió, amb efec-
te a partir del 7 de juny. Després de la seva dimissió, s’iniciarà la 
lluita pel lideratge del Partit Conservador, que es podria allargar 
durant l’estiu. Això s’afegirà a les dificultats existents per acor-
dar una estratègia de consens sobre el brexit a la Cambra dels 
Comuns abans de la nova data límit del 31 d’octubre.
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ESTATS UNITS

Els indicadors apunten a un menor ritme de creixement en 
el 2T. En particular, els models de previsió Nowcasting del PIB 
de les diferents reserves federals situen el creixement per al 2T 
en l’interval 1,0%-1,5% (en termes intertrimestrals anualitzats). 
Això confirma que, més enllà de la sorpresa del 1T (el 3,1% in -
tertrimestral anualitzat, amb el suport de factors amb poc 
recorregut, com els inventaris), l’economia nord-americana 
avança cap a una moderació gradual del ritme de creixement 
per la ma  duresa mateixa del cicle i per l’esvaïment de l’impuls 
fiscal. Així i tot, a un mes del tancament del trimestre, encara és 
aviat per valorar amb precisió la magnitud de la desaccelera-
ció. De fet, alguns indicadors d’activitat ue hem anat coneixent 
al llarg del mes sorprenen en positiu, com els índexs manufac-
turers del mes de maig elaborats per la Fed de Nova York i la de 
Filadèlfia, els quals van augmentar de forma considerable. Així 
mateix, l’índex de confiança del consumidor elaborat pel Con-
ference Board va escalar fins als 134,1 punts al maig (129,2 a 
l’abril), molt per damunt del que s’esperava i de la mitjana del 
2018 (130,1). Finalment, en el pla laboral, es van crear 263.000 
llocs de treball a l’abril, una xifra elevada en un context de ple-
na ocupació. A més a més, la taxa d’atur va disminuir fins al 
nivell més baix en 50 anys (el 3,6%) i els salaris van avançar el 
3,2% interanual.

Les pressions inflacionistes es mantenen contingudes i 
donen suport a l’estratègia pacient de la Fed. En concret, la 
inflació dels EUA va repuntar lleugerament a l’abril i es va 
situar en el 2,0%, 1 dècima per damunt del registre del mes 
anterior, empesa, en part, pel preu dels carburants. Per la seva 
banda, la inflació subjacent es va situar en el 2,1% (el 2,0% al 
març). De cara als propers mesos, esperem que la inflació sub-
jacent es mantingui en els nivells actuals, coherents amb 
l’objectiu de la Fed.

EUROPA

L’expansió continua a un ritme moderat. Malgrat que avança 
per damunt del que s’esperava en el 1T (el 0,4% intertrimestral 
i l’1,2% interanual), el creixement de la zona de l’euro es man-
tindrà en cotes moderades (lleugerament per damunt de l’1,0% 
interanual), en un context de desacceleració de l’activitat glo-
bal que afecta, en especial, el comerç i les manufactures. Així ho 
reflecteix l’última actualització de l’escenari econòmic de la 
Comissió Europea. En particular, la institució, en l’actualització 
de previsions de primavera, va rebaixar en 1 dècima la previsió 
de creixement per a la zona de l’euro a l’1,2% per al 2019 i a 
l’1,5% per al 2020 (xifres molt semblants a les previsions de 
CaixaBank Research). Malgrat aquesta revisió, i com ho asse -
nyala la Comissió, el ritme d’activitat podria repuntar lleugera-
ment a partir de la segona meitat de l’any, fins a ritmes més 
co  herents amb el potencial (l’1,4% interanual), a mesura que 
alguns llastos temporals, com la lenta adaptació del sector de 
l’automoció a la nova normativa d’emissions i alguns focus 
d’incertesa política, es vagin atenuant.

Alemanya i el Regne Unit van sorprendre a l’alça en el 1T. 
L’ac    tivitat a Alemanya es va recuperar de l’ensopegada de la 
segona meitat del 2018 (el –0,2% en el 3T 2018 i el 0,0% en el 
4T 2018) i va créixer el 0,4% intertrimestral (el 0,7% interanual), 
gràcies al bon comportament de la demanda interna. Per la 

Previsions del PIB de la Comissió Europea
Variació anual (%)

Previsió
Variació en relació  

amb la previsió d’hivern  
del 2019

2019 2020 2019 2020

Zona de l’euro 1,2 1,5  –0,1  –0,1

Alemanya 0,5 1,5  –0,6  –0,2

França 1,3 1,5 = =

Itàlia 0,1 0,7  –0,1  –0,1

Espanya 2,1 1,9 = =

Portugal 1,7 1,7 = =

Regne Unit 1,3 1,3 = =

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de la Comissió Europea (European Economic Forecast, 
primavera del 2019).
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seva banda, el creixement del PIB al Regne Unit va repuntar fins 
al 0,5% intertrimestral (el 0,2% en el 4T 2018), malgrat l’elevada 
incertesa sobre el brexit que es va viure en el 1T.

Els indicadors d’activitat evolucionen de forma mixta. Al 
costat negatiu, l’índex PMI compost per al conjunt de la zona 
de l’euro es va mantenir gairebé pla al maig (51,6 punts), molt 
per sota de la mitjana del 2018 (54,5 punts) però en zona enca-
ra expansiva (per damunt dels 50 punts). Així mateix, el detall 
sectorial va mostrar que el PMI de manufactures es manté en 
zona contractiva (47,8 punts), situació que reflecteix que els 
llastos sobre els sectors exterior i manufacturer encara no 
s’han esvaït. Al costat positiu, l’índex de sentiment econòmic 
(ESI) elaborat per la Comissió Europea va augmentar fins als 
105,1 punts, després de 12 mesos de caigudes. En la mateixa 
línia, la confiança del consumidor per al conjunt de la zona de 
l’euro també va repuntar al maig i va assolir els –6,5 punts 
(–7,0 punts en el 1T). En conjunt, el quadre d’indicadors sugge-
reix que l’activitat econòmica mantindrà un ritme d’avanç 
moderat en el 2T.

RESTA DEL MÓN

Xina: indicadors d’activitat per sota de les expectatives. En 
particular, a l’abril, la producció industrial va moderar el ritme 
d’avanç fins al 5,4% interanual (el 8,5% al març), mentre que les 
vendes al detall també van mostrar una dinàmica similar, amb 
un creixement interanual del 7,2% (el 8,7% al març). Per la seva 
banda, les exportacions xineses van caure el 2,7% interanual (el 
+13,8% al març), una dada més negativa del que s’esperava i 
molt per sota de la mitjana dels 12 últims mesos (el 5,9%). 
Aquestes xifres evidencien que l’estímul fiscal implementat en 
el 1T té un recorregut limitat i que, en absència de noves mesu-
res d’estímul, l’economia xinesa es continuarà desaccelerant en 
els propers trimestres.

El Japó torna a sorprendre. El PIB nipó va avançar de forma 
sòlida en el 1T, amb el 0,5% intertrimestral (el 0,8% interanual), 
per damunt del ja considerable 0,4% del 4T. No obstant això, 
malgrat que l’avanç es va situar per damunt de les previsions de 
la majoria dels analistes, el desglossament per components va 
mostrar que el creixement va tenir el suport de factors amb poc 
recorregut (com els inventaris), mentre que el consum privat (el 
–0,1%) i la inversió no residencial (el –0,3%), pilars de la deman-
da interna, es van mostrar febles.

Entre els emergents, Mèxic i Rússia perden impuls. Mèxic va 
sorprendre en negatiu en el 1T, amb una contracció del PIB 
intertrimestral del –0,2% (avanç de l’1,2% en termes inter -
anuals). Tot i que una part d’aquesta feblesa s’atribueix a dis-
rupcions al sector industrial, l’evolució dels indicadors més 
recents apunta a un ritme d’activitat més contingut del que 
s’esperava uns mesos enrere. Així mateix, el PIB del Brasil també 
es va contreure en el 1T (el –0,2% intertrimestral, en negatiu 
per primera vegada des del 2016). Per la seva banda, l’economia 
russa va créixer el 0,5% interanual, significativament per sota 
del trimestre anterior (el 2,7%), en part per l’efecte negatiu de 
la pujada de l’IVA de l’inici de l’any. Aquesta xifra confirma la 
desacceleració prevista el 2019, davant la persistència de la 
incertesa geopolítica (amb l’amenaça de noves sancions inter-
nacionals), i el retorn a taxes de creixement més coherents amb 
el potencial del país.
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1. Comparem el creixement observat amb el predit per un model AR(1) en 
funció de l’evidència històrica. Després, multipliquem la desviació obtin-
guda pel pes del consum de cotxes en el consum total de les llars euro-
pees (el 4%) i, finalment, per estimar l’impacte en el creixement, tenim en 
compte que el consum privat representa una mica més de la meitat del 
PIB de la zona de l’euro.
2. Fa un any, CaixaBank Research preveia que el creixement intertrimes-
tral de les exportacions en el 3T i en el 4T 2018 seria de l’1,2% i de l’1,1%, 
respectivament, però observem el 0,2% i l’1,2%. Multipliquem la desvia-
ció del creixement de les exportacions pel seu pes en el PIB de la zona de 
l’euro (el 28%) i li restem el contingut importador de les exportacions (el 
25,7%, segons l’OCDE).

Anatomia de la desacceleració de la zona de l’euro:  
lliçons del segon semestre del 2018

Què explica la desacceleració?

La segona meitat del 2018 va ser una galleda d’aigua freda 
per a l’economia de la zona de l’euro. Després de créixer el 
0,4% durant la primera meitat de l’any, un ritme intertri-
mestral raonable, el creixement es va reduir fins a cotes 
del 0,1%-0,2% en el segon semestre. En aquest article, 
analitzem el còctel d’ingredients que va comportar aquest 
alentiment. Aquest exercici té una rellevància especial 
després de la sorpresa positiva del 1T (creixement del 
0,4% intertrimestral, 2 dècimes per damunt del que 
s’esperava): ha estat una sorpresa temporal o el que vam 
observar en la segona meitat del 2018 va ser una ensope-
gada i l’economia tornarà a agafar impuls de forma sostin-
guda? Per aquest motiu, estudiem de manera detallada el 
paper de tres factors que expliquen la desacceleració: la 
caiguda de les vendes d’automòbils (emmarcada en les 
dificultats del sector de l’automoció i en el pitjor funciona-
ment del sector manufacturer europeu), l’alentiment del 
comerç internacional i la incertesa política.

En concret, analitzem quin era el comportament que es -
pe  ràvem en condicions normals per a aquests tres factors 
en el segon semestre del 2018 i el comparem amb les da -
des observades finalment. A partir d’aquí, és relativament 
senzill estimar l’impacte sobre el PIB de les «desviacions» 
d’aquests factors.

Comencem per les vendes d’automòbils a la zona de l’euro, 
afectades per la incertesa reguladora causada pel nou pro-
tocol per a les emissions contaminants dels vehicles que va 
entrar en vigor l’1 de setembre del 2018 a tota la UE. Esti-
mem que el creixement dels nous vehicles registrats a la 
zona de l’euro va sorprendre negativament en 4,3 p. p., la 
qual cosa es va traduir en un impacte negatiu de 0,10 p. p. 
sobre el creixement intertrimestral del PIB.1

Pel que fa a l’alentiment del comerç internacional, en un 
context caracteritzat per les tensions proteccionistes, el 
creixement de les exportacions ens va sorprendre negati-
vament en 0,4 p. p., la qual cosa va reduir el creixement del 

•  En la segona meitat del 2018, l’economia europea es va desaccelerar de forma notable. En aquest article, analitzem 
de forma quantitativa el pes dels tres factors que expliquen aquesta desacceleració: la caiguda de les vendes de 
cot  xes, l’alentiment comercial i la incertesa política.

•  Estimem que aquests tres factors expliquen gairebé el total de la desacceleració europea. El 40% de la des  acce le
 ra  ció s’explica per la caiguda de les vendes de vehicles, una mica més d’un terç per l’alentiment comercial i una 
cinquena part per la incertesa política.

PIB en la segona meitat de l’any en 0,09 p. p. (l’estimació té 
en compte el contingut importador de les exportacions).2 

Lògicament, una part de l’alentiment de les exportacions 
s’explica per la davallada de les exportacions de vehicles 
(estimem que una mica menys de la meitat), llastades pels 
ajustos en la producció per adaptar-se a les noves norma-
tives i per la menor embranzida de la demanda global.

Finalment, la incertesa política, afectada, a nivell interna-
cional, per les tensions geopolítiques i comercials i, a nivell 
domèstic, per les tensions del nou Executiu italià amb 
Brussel·les i pel brexit, també va jugar un paper rellevant. 
En concret, comparem l’evolució observada de l’índex 
d’in  cer  te  sa política a Europa dels acadèmics nord-ameri-
cans Baker, Bloom i Davis amb l’evolució esperada a partir 
de la seva evolució històrica. La sorpresa va ser de 52 punts 
addicionals de l’índex d’incertesa, una magnitud gens me -
nyspreable (vegeu el segon gràfic) si tenim en compte que 
el 80% de les observacions centrals oscil·len en un rang de 
154 punts. Així, estimem que aquest factor va erosionar en 
0,05 p. p. el creixement.3

Si unim tots els resultats (vegeu el tercer gràfic), obtenim 
que els tres factors sumats van reduir en 0,24 p. p. el crei-
xement intertrimestral mitjà de la zona de l’euro en el 
segon semestre del 2018, una xifra que equival, gairebé, al 

3. En concret, comparem els valors observats per l’índex amb els predits 
per un model AR(1). Tot seguit, fem una regressió del creixement del PIB 
sobre l’índex i realitzem una predicció del creixement del PIB en la sego-
na meitat de l’any amb els valors observats i amb els obtinguts amb el 
model AR(1).
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total de la desacceleració observada. En concret, el 40% 
de la desacceleració s’explica per la caiguda de les vendes 
de vehicles, una mica més d’un terç per l’alentiment 
comercial i una cinquena part per la incertesa política.

Més enllà d’aquesta descomposició, una altra manera de 
caracteritzar la desacceleració de la zona de l’euro és pre-
guntar-nos si és deguda a factors d’oferta (és a dir, factors 
que restringeixen la capacitat o el potencial productiu de 
l’economia, com l’aparició de colls d’ampolla) o de deman-
da (com, per exemple, la disposició a consumir de les famí-
lies), una distinció que també ens informa sobre fins a 
quin punt pot ser persistent la moderació del creixement. 
En aquest sentit, un detallat estudi quantitatiu del BCE4 
centrat en l’activitat manufacturera estima que la desac-
celeració s’ha produït, principalment, per la feblesa de la 
demanda, tot i que és cert que les restriccions d’oferta 
també han exercit un paper, malgrat que clarament menor 
(vegeu el quart gràfic).5

Lliçons per al present i per al futur

L’exercici «anatòmic» realitzat ens ofereix algunes pistes 
sobre les perspectives econòmiques de la zona de l’euro el 
2019. Pel que fa a l’ajust observat al sector de l’automòbil, 
és d’esperar que, a mesura que els fabricants de vehicles 
s’adaptin plenament a la normativa europea del 2018 i 
que els consumidors europeus sàpiguen a què atenir-se, 
les vendes de vehicles es normalitzin. De fet, això ja s’a  pre-
 cia en les dades del primer trimestre: el nombre de vehi-
cles registrats ha augmentat el 7,0% intertrimestral des-
prés de caure l’11,0% en el 4T 2018. Així i tot, és probable 
que la incertesa reguladora continuï afectant el sector: la 
UE prepara noves i més estrictes normes sobre les emis-
sions que s’hauran de complir abans del 2021, i es preveu 
que més ciutats europees introdueixin restriccions a la 
circulació de vehicles.

Pel que fa a l’alentiment comercial, el balanç és mixt: d’una 
banda, un apaivagament del conflicte entre la Xina i els 
EUA pot contribuir a dinamitzar els fluxos comercials, tot i 
que hi ha el risc que l’Administració nord-americana acabi 
establint aranzels sobre els automòbils europeus. De l’altra, 
la desacceleració dels principals socis comercials de les 
economies europees, en combinació amb un entorn global 
més incert per al comerç global (menys confiança, més 
barreres no aranzelàries i més pressions sobre les cadenes 
globals), implica que el sector exterior continuarà tenint 
una contribució modesta al creixement de la zona de l’euro.

Finalment, és probable que la incertesa política continuï 
sent elevada, i els repunts no són descartables si es pro-
dueixen sorpreses en les eleccions europees i en el brexit o 
si es revifen altres fronts de tensió, com la política fiscal ita-
liana. Així i tot, una dada esperançadora és que, en el 1T 
2019, un període complicat sobre el qual va planar l’ame  na-
 ça d’un brexit caòtic, l’índex d’incertesa política d’Europa va 
disminuir en 24 punts en relació amb el 4T 2018, gràcies, 
principalment, a les millores a França i a Itàlia.

Javier Garcia-Arenas
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4. Vegeu Dossche, M. i Martinez-Martin, J. (2018), «Understanding the 
slowdown in growth in 2018», ECB Economic Bulletin, Issue 8.
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ple, Benito, A. i Vernet, P. (2019), «European Daily: Anatomy of a slowdown», 
Goldman Sachs Economic Research.
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Percentatge de variació en relació amb el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

ESTATS UNITS
2017 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 1T 2019 04/19 05/19

Activitat

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

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

Confiança del consumidor (valor) 120,5 130,1 127,2 132,6 133,6 125,8 129,2 134,1

Producció industrial 2,3 3,9 3,4 5,0 4,0 2,9 0,9 ...

Índex d’activitat manufacturera (ISM) (valor) 57,4 58,8 58,7 59,7 56,9 55,4 52,8 ...

Habitatges iniciats (milers) 1.209 1.250 1.261 1.234 1.185 1.203 1.235 ...

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

Taxa d’atur (% pobl. activa) 4,4 3,9 3,9 3,8 3,8 3,9 3,6 ...

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

Balança comercial 1 (% PIB) –2,8 –2,4 –2,9 –2,9 –3,0 –3,0 ... ...

Preus

Inflació general 2,1 2,4 2,7 2,6 2,2 1,6 2,0 ...

Inflació subjacent 1,8 2,1 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 ...

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

JAPÓ
2017 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 1T 2019 04/19 05/19

Activitat

PIB real 1,9 0,8 1,4 0,1 0,2 0,8 – ...

Confiança del consumidor (valor) 43,8 43,6 43,7 43,4 42,8 41,3 40,4 39,4

Producció industrial 2,9 1,0 1,3 –0,1 0,5 –1,1 –1,6 ...

Índex activitat empresarial (Tankan) (valor) 19,0 20,8 21,0 19,0 19,0 12,0 – ...

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

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

Preus

Inflació general 0,5 1,0 0,6 1,1 0,9 0,3 0,9 ...

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

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
2017 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 1T 2019 04/19 05/19

Activitat

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

Vendes al detall 10,3 9,0 9,0 9,0 8,3 8,5 7,2 ...

Producció industrial 6,6 6,2 6,6 6,0 5,7 6,4 5,4 ...

PMI manufactures (oficial) 51,6 50,9 51,6 51,1 49,9 49,7 50,1 49,4

Sector exterior

Balança comercial 1 420 352 377 349 352 382 370 ...

Exportacions 7,9 9,9 11,5 11,7 4,0 1,3 –2,7 ...

Importacions 16,3 15,8 20,6 20,4 4,4 –4,7 4,0 ...

Preus

Inflació general 1,6 2,1 1,8 2,3 2,2 1,8 2,5 ...

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

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

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

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

2017 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 1T 2019 04/19 05/19

Vendes al detall (variació interanual) 2,5 1,6 1,8 1,2 1,7 2,4 ... ...
Producció industrial (variació interanual) 3,0 0,9 2,2 0,5 –2,0 –0,3 ... ...
Confiança del consumidor –5,4 –4,9 –4,7 –5,1 –6,4 –7,0 –7,3 –6,5
Sentiment econòmic 110,1 111,2 111,8 110,9 108,8 106,0 103,9 105,1
PMI manufactures 57,4 55,0 55,5 54,3 51,7 49,1 47,9 47,7
PMI serveis 55,6 54,5 54,6 54,4 52,8 52,4 52,8 52,5

Mercat de treball
Ocupació (persones) (variació interanual) 1,6 1,5 1,6 1,4 1,4 1,3 – ...
Taxa d’atur (% pobl. activa) 9,1 8,2 8,3 8,0 7,9 7,8 ... ...

Alemanya (% pobl. activa) 3,8 3,4 3,4 3,4 3,3 3,2 ... ...
França (% pobl. activa) 9,4 9,1 9,1 9,0 8,9 8,8 ... ...
Itàlia (% pobl. activa) 11,3 10,6 10,7 10,3 10,6 10,4 ... ...

PIB real (variació interanual) 2,5 1,8 2,2 1,6 1,2 1,2 – ...
Alemanya (variació interanual) 2,5 1,5 2,0 1,2 0,6 0,7 – ...
França (variació interanual) 2,4 1,7 1,7 1,4 1,0 1,0 – ...
Itàlia (variació interanual) 1,8 0,7 1,0 0,5 0,0 0,1 – ...

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

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

2017 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 1T 2019 04/19 05/19

General 1,5 1,8 1,7 2,1 1,9 1,4 1,7 ...
Subjacent 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,4 ...

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 

2017 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 1T 2019 04/19 05/19

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

Tipus de canvi efectiu nominal 1 (valor) 96,5 98,9 98,5 99,2 98,5 97,3 96,7 97,3

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 

2017 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 1T 2019 04/19 05/19

Finançament del sector privat
Crèdit a les societats no financeres 2,5 3,8 3,7 4,2 4,0 3,6 3,9 ...
Crèdit a les llars 1,2 2,6 3,0 2,9 3,1 3,2 3,3 3,4 ...
Tipus d’interès de crèdit a les societats   
no financeres 3 (%) 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 ... ...

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

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

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

L’economia espanyola retarda la moderació del creixement. 
Arran de l’esvaïment dels vents de cua que han donat suport al 
fort creixement dels últims anys, l’economia espanyola encara 
una transició cap a ritmes d’avanç més suaus i més coherents 
amb la maduresa del cicle. La moderació del creixement, però, 
es produeix una mica més lentament del que s’esperava. Per 
exemple, en el 1T, el PIB va avançar el 0,7% intertrimestral (el 
2,4% interanual), un ritme 0,1 p. p. superior al del trimestre 
anterior. Per al conjunt de l’any 2019, esperem que l’economia 
espanyola creixi el 2,3% (el 2,6% el 2018) i que el creixement se 
suavitzi fins a l’1,9% el 2020 i l’1,7% el 2021. Per components, la 
demanda interna es mantindrà com el principal motor del crei-
xement a Espanya, en especial per les contribucions del con-
sum intern i de la inversió. Per la seva banda, en els últims tri-
mestres, la demanda externa s’ha vist penalitzada per les 
tensions comercials i pel menor creixement de la zona de l’euro, 
i és probable que mantingui una contribució modesta mentre 
aquests llastos continuïn pesant sobre l’entorn exterior. Un 
escenari de creixement molt similar a aquest el trobem en el 
quadre macroeconòmic del Govern, presentat en l’actualització 
del Pla d’Estabilitat 2019-2022. Pel que fa als comptes públics, 
el Programa d’Estabilitat preveu una reducció molt gradual del 
dèficit públic, basada en l’embranzida cíclica i en les noves 
mesures d’ingressos que s’inclourien als pressupostos del 2020. 
Aquestes mesures (tributació mínima en l’impost de societats, 
impost de serveis digitals, impost a les transaccions financeres, 
etc.) permetrien incrementar els ingressos del 39,1% del PIB el 
2019 fins al 40,7% el 2022, malgrat que no es coneixen prou 
detalls per valorar-ne l’impacte amb precisió. 

Els indicadors apunten a un manteniment del ritme de crei
xement. En concret, al març, la xifra de negocis del sector ser-
veis va créixer el 5,1% interanual (mitjana mòbil de tres mesos) 
i la del sector industrial, el 2,2% interanual, totes dues per 
damunt dels registres del mes anterior. Així mateix, a l’abril, els 
índexs PMI de manufactures i de serveis es van situar en els 51,8 
i en els 53,1 punts, respectivament, en zona clarament expansi-
va (per damunt dels 50 punts). D’aquesta manera, esperem 
que, en el segon trimestre de l’any, es mantingui un ritme de 
creixement del PIB semblant al del 1T, i, en concret, el nostre 
model de previsió del PIB a curt termini apunta a un avanç de 
l’activitat del 0,7% intertrimestral en el 2T 2019.

El mercat laboral mostra un comportament dinàmic. En la 
mateixa tònica que el PIB, al mercat laboral la moderació prevista 
del creixement de l’ocupació també es continua ajornant. Així, a 
l’abril, l’ocupació va augmentar el 2,95% interanual (en termes 
desestacionalitzats), una mica per damunt de la mitjana del 1T 
(el 2,9%), i el nombre total d’afiliats a la Seguretat Social es va 
situar en els 19,2 milions, la xifra més elevada des del juliol del 
2008. Per la seva banda, l’atur registrat va disminuir el 5,2% inter-
 anual (el mateix ritme que en la mitjana del 1T) i el total d’aturats 
es va situar en els 3,2 milions de persones. A més a més, pa  ral·le-
 lament a aquesta millora de l’ocupació, es comença a observar 
un augment gradual de les remuneracions dels treballadors, que 
hauria de contribuir a apuntalar la recuperació dels ingressos de 
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Espanya: quadre macroeconòmic previst  
al Programa d’Estabilitat 2019-2022

2018 2019 2020 2021 2022

Dada Previsió

PIB (variació interanual, %) 2,6 2,2 1,9 1,8 1,8

Ocupació (variació interanual, %) 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7

Taxa d’atur (%) 15,3 13,8 12,3 11,0 9,9

Dèficit públic (% del PIB) –2,5 –2,0 –1,1 –0,4 0,0

Deute públic (% del PIB) 97,1 95,8 94,0 91,4 88,7

Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Programa d’Estabilitat 2019-2022.
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les llars i del sentiment econòmic dels consumidors. En concret, 
a l’abril, l’augment salarial pactat en els convenis col·lectius va 
ser del 2,21% (el 2,25% en els nous convenis signats el 2019), 
per damunt de l’1,75% registrat al desembre del 2018.

La inflació es manté en nivells continguts. En concret, al maig, 
la inflació general es va situar en el 0,8% interanual. Així, va 
revertir el repunt de l’abril (quan va augmentar fins a l’1,5%), en 
un registre influenciat pels efectes de calendari relacionats amb 
la Setmana Santa. Pel que fa a la inflació subjacent, encara no es 
coneix la dada del maig, però, a l’abril, es va mantenir en un con-
tingut 0,9%, i tot fa pensar que la recuperació de les pressions 
inflacionistes subjacents serà molt gradual. D’una banda, la recu-
peració dels salaris és gradual. De fet, és inferior a l’experimentada 
en altres països de la zona de l’euro, la qual cosa permet mante-
nir la competitivitat de l’economia espanyola (per a més detalls, 
vegeu el Focus «La competitivitat laboral espanyola: un recorre-
gut de llums i ombres», en aquest mateix Informe Mensual). De 
l’altra, la moderació recent dels marges empresarials contri-
bueix a la contenció experimentada per la inflació subjacent. 

Nuvolada al sector exterior, malgrat la calor del turisme. Les 
tensions comercials i la desacceleració de la zona de l’euro pas-
sen factura al sector exterior espanyol, i, al març, el saldo per 
compte corrent va disminuir fins al 0,74% del PIB (acumulat de 
12 mesos), 1,03 p. p. per sota del registre del març del 2018. La 
major part d’aquest deteriorament és atribuïble a l’empitjorament 
del saldo de béns (que va ser del –3,0% i explica 0,9 p. p. del 
deteriorament) i, en particular, del de béns no energètics (0,5 p. 
p. del deteriorament). No obstant això, en aquest context exte-
rior menys favorable, el sector turístic manté el bon to. Al març, 
van arribar a Espanya 5,6 milions de turistes internacionals, el 
4,7% més que en el mateix període del 2018. Així mateix, la des-
pesa total va ser el 2,7% superior a la d’un any abans. 

El sector immobiliari, en una expansió més sostenible i dura
dora. La compravenda d’habitatges va moderar el ritme de 
creixement al març, amb un avanç del 8,1% interanual (acumu-
lat de 12 mesos), en relació amb el 10,3% del 2018. Per la seva 
banda, el preu de taxació de l’habitatge va augmentar l’1,1% 
intertrimestral (el 4,4% interanual) en el 1T 2019 i va consolidar 
la tendència alcista iniciada el 2015. Així, com ho mostren 
aquestes xifres, el sector immobiliari espanyol s’endinsa en una 
fase més madura del cicle, caracteritzada per una suavització 
del creixement de la demanda i dels preus. En aquesta fase, 
preveiem que les compravendes i els preus de l’habitatge man-
tindran un bon ritme de creixement en el conjunt del 2019, tot 
i que més moderats que els registrats l’any passat i coherents 
amb la lleugera pèrdua de dinamisme que esperem per als fac-
tors que donen suport a l’expansió del mercat immobiliari (la 
creació d’ocupació, unes condicions financeres favorables i una 
elevada demanda estrangera). 

La solidesa de l’activitat econòmica facilita la reducció de la 
morositat. En concret, la taxa de morositat va caure 0,09 p. p. al 
març, fins a situar-se en el 5,73%, i manté la reducció iniciada fa 
quatre anys, en una senda que continuarà en els propers mesos. 
En els 12 últims mesos, la morositat s’ha reduït en 1,07 p. p., 
afavorida pel bon ritme del creixement econòmic, per la conse-
güent davallada de les entrades en mora i per les vendes de 
crèdit dubtós.
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http://www.caixabankresearch.com/ca/la-competitivitat-laboral-espanyola-un-recorregut-de-llums-i-ombres
http://www.caixabankresearch.com/ca/la-competitivitat-laboral-espanyola-un-recorregut-de-llums-i-ombres
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1. Vegeu el Focus «El creixement de la zona de l’euro: entre poc i massa», 
a l’IM01/2019.

L’automòbil, un sector clau davant un futur incert

L’economia de la zona de l’euro es va desaccelerar durant 
la segona meitat del 2018 i ha vist com les principals insti
tucions rebaixaven les perspectives de creixement per al 
2019. Per exemple, mentre que, a l’abril del 2018, l’FMI pro
nosticava que el PIB de la zona de l’euro avançaria el 2,0% 
el 2019, la previsió més recent (de l’abril del 2019) s’ha 
reduït fins a l’1,3%. Com hem mostrat en anàlisis ante
riors,1 una part d’aquesta moderació és deguda a l’ensope
 gada del sector automobilístic, que s’ajusta al nou proto
col per a les emissions contaminants de vehicles que va 
entrar en vigor l’1 de setembre del 2018. De fet, les nostres 
estimacions assenyalen que les disrupcions al sector de 
l’automòbil han estat un llast significatiu: sense les disrup
cions, l’avanç intertrimestral del PIB hauria estat del 0,5% 
en el 3T 2018 (en relació amb el 0,2% observat). Atesa la 
seva importància, doncs, hem d’entendre fins a quin punt 
són realment temporals les disrupcions que afecten el 
sector automobilístic i quines són les seves perspectives a 
mitjà termini. 

La importància del sector a la zona de l’euro 

La importància del sector de l’automòbil per a l’economia 
europea és remarcable i ha anat a més. Una bona mostra 
d’això és que la seva producció representa el 3,8% del PIB 
de la zona de l’euro i és responsable del 12,5% de les 
exportacions europees, xifres que superen les del 2012, 
quan el sector representava el 3,6% del PIB i el 10,5% de 
les exportacions. El pes del sector a Europa també supera 
la mitjana mundial. Així, el 2017, la zona de l’euro repre
sentava el 15,8% del PIB global, però les exportacions de 
cotxes, amb la inclusió dels fluxos entre els Estats mem
bres, van representar el 37,6% de les exportacions mun
dials d’automòbils. En desgranar per països, destaca 
l’excepcionalitat d’Alemanya, on, el 2017, les exportacions 
d’automòbils van igualar la suma de les dels tres grans 
exportadors asiàtics –el Japó, Corea i la Xina– i van repre
sentar el 47,3% del total de les exportacions de la zona de 
l’euro (xifres en dòlars corrents). Si, a més de la instantània 
del 2017, tenim en compte l’evolució dels últims anys, 
veiem que el cas alemany també destaca: si el 1990 el 
valor de les exportacions germàniques era similar al de les 

•  A Europa, el sector de l’automòbil té una contribució molt significativa a l’activitat (tant directament com per 
l’efecte arrossegament) i presenta una forta orientació exportadora. 

•  Per aquest motiu, en un context de desacceleració del comerç global, el sector ha estat un llast per al creixement 
de la zona de l’euro en els últims trimestres (situació intensificada per les disrupcions reguladores del sector). 

•  De cara al futur, l’imperatiu mediambiental i els problemes de pol·lució a les grans ciutats empenyen el sector cap 
a la substitució dels motors de combustió interna pels motors elèctrics. No obstant això, per assolir aquest repte, 
caldrà superar colls d’ampolla tecnològics gens menyspreables.

japoneses, el 2018 es va situar el 74% per damunt. Així, a 
Alemanya, les exportacions de cotxes van representar el 
7,0% del PIB, i les exportacions netes (un cop restades les 
importacions), el 3,7%, la qual cosa explica gairebé la mei
tat del superàvit corrent alemany (el 8,1% del PIB el 2018 i 
el més alt del món en termes absoluts). 

Però la contribució del sector a l’economia va més enllà del 
volum de producció mateix. De fet, el sector de l’auto  mò  bil 
genera un important efecte arrossegament, de manera que 
la producció d’automòbils estimula la resta de sectors de 
l’economia. En particular, les estimacions2 in  diquen que un 
increment d’1 euro en la producció d’auto  mòbils genera un 
augment de la producció total de l’eco  nomia europea de 2,4 
euros. Així, si mesurem la contribució del sector de manera 
ampliada, és a dir, tenint en compte aquest efecte arrosse
gament, a Alemanya el pes de les exportacions «ampliades» 
del sector de l’automòbil podria superar el 15% del PIB. 
Atès el pes del sector a Europa i de la seva clara orientació 
exportadora, doncs, no és estrany que, en l’entorn actual 
de desacceleració del comerç mundial, el sector hagi estat 
un llast significatiu pel creixement de la zona de l’euro.

2. Estimacions basades en taules input-output de la Comissió Europea. Vegeu 
https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index. php?title = 
Consolidated_supply,_use_and_inputoutput_tables&oldid = 420861.

http://www.caixabankresearch.com/ca/el-creixement-de-la-zona-de-leuro-entre-poc-i-massa
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Els reptes del sector 

Si l’economia d’aquests països europeus està tan vinculada 
a les fortunes del sector de l’automòbil, cal preguntar-se 
llavors quines són les perspectives de l’automòbil europeu 
(Alemanya i socis) més enllà del 2019? A curt i a llarg termi-
ni, el sector es veu contínuament afectat per l’imperatiu 
mediambiental. Així, els canvis en la normativa anticonta-
minant van comportar importants descensos en les vendes 
de cotxes el 2018, tot i que aquest llast hauria de remetre el 
2019. Més enllà d’aquesta conjuntura, el sector s’enfronta, a 
mitjà i a llarg termini, a importants reptes. L’imperatiu 
mediambiental i els problemes de pol·lució a les grans ciu-
tats empenyen el sector cap a la substitució dels motors de 
combustió interna pels motors elèctrics. Alguns països 
plantegen prohibir la venda de cotxes de combustió inter-
na el 2040. No obstant això, el camí de l’electrificació serà, 
possiblement, més llarg i incert del que s’havia anticipat. 
Els reptes de l’electrificació en l’automòbil inclouen l’in  cre -
ment de la capacitat d’emmagatzematge energètic de les 
bateries, encara insuficient perquè l’autonomia dels vehi-
cles elèctrics rivalitzi amb la dels de gasolina; la falta d’in -
fraestructures de càrrega de bateries, així com el temps 
elevat de recàrrega, i estrets colls d’ampolla en primeres 
matèries essencials per a la construcció de bateries, com el 
cobalt. Així, sense avanços científics radicals (com el desen-
volupament de la bateria d’estat sòlid o de la pila d’hi  dro -
gen),3 l’enlairament del cotxe elèctric serà relativament 
lent. Així ho apunten diferents analistes, que consideren 
que, el 2030, encara no s’haurà assolit el 10% de la produc-
ció mundial.4 A més a més, aquest retard, en conjunció 
amb l’imperatiu mediambiental, podria encarir de forma 
substancial l’automòbil i generar nous models de transport 
(com l’ús compartit de vehicles). 

En l’interregne entre els motors de combustió i el vehicle 
elèctric, trobem el cotxe híbrid. En l’actualitat, la penetració 
dels cotxes híbrids a Europa i als EUA s’apropa al 2% del 
total de vendes, però les previsions dels analistes apunten 
al fet que podria arribar al 20% en els 10 pròxims anys, una 
proporció que ja s’ha assolit al Japó. En aquesta transició, el 
sector automobilístic europeu es troba clarament per 
darrere del d’altres economies, com el Japó, quelcom que 
queda ben clar si tenim en compte que el grup japonès  
To  yota representa el 74% de les vendes acumulades d’híbrids 
a Europa. Una visió semblant es reflecteix en les diferents 
cotitzacions borsàries dels grups automobilístics alemanys 
en relació amb els japonesos. Alemanya exporta 1,74 dòlars 
en cotxes per cada dòlar que exporta el Japó, i els seus tres 
grups automobilístics produeixen al món 15 milions de 
cotxes, amb preus significativament més alts i marges més 
amplis que els 22,3 milions de cotxes produïts globalment 

pels grups japonesos. No obstant això, la capitalització bor-
sària de les quatre empreses japoneses de cotxes se situa el 
15% per damunt de la dels tres grups alemanys.5 

El sector de l’automòbil a Espanya 

En el cas espanyol, el sector ha experimentat un fort creixe-
ment en l’última dècada, amb unes exportacions que van 
representar el 4,5% del PIB el 2018, en alça des del mínim 
del 2,8% del 2009. La producció automobilística espanyola 
té una clara vocació exportadora, ja que al voltant de dos 
terços de la producció del sector es destina a l’ex  portació. A 
més a més, a Espanya, el sector ha exhibit una major inte-
gració amb Alemanya i els seus països adjacents i un nota-
ble increment de vendes al Regne Unit i als EUA. Segons les 
dades del 2016, les exportacions de cotxes d’Espanya van 
representar el 23,3% del total de la zona de l’euro, molt per 
damunt del 10,5% que pesa el PIB espanyol a la zona de 
l’euro. Aquesta embranzida de l’exportació de cotxes va fer 
que les exportacions espanyoles de béns mantinguessin la 
quota en el total de les exportacions mundials quan la ma -
jo  ria de les economies avançades la perdien enfront de 
l’embat de l’Àsia Oriental. Des de mitjan 2016, però, l’ex por-
 tació espanyola de cotxes ha aturat el creixement i s’ha 
man  tingut en els nivells assolits. Aquest estancament, ge -
ne  ralitzat en termes de destinacions geogràfiques, podria 
ser degut al fort pes del dièsel en la producció es  panyola6 i, 
en termes macroeconòmics, ajuda a explicar la reducció 
del superàvit corrent en els últims trimestres. 

El futur no està escrit. La història del sector de l’automòbil 
euro  peu està jalonada d’èxits, i les economies de la zona de 
l’euro n’han sabut treure profit. Però, com s’ha vist clara-
ment en els últims trimestres, quan aquesta trajectòria 
reei  xi  da es torça, l’economia en general nota les conse-
qüències. Per aquest motiu és crucial que el sector es pugui 
adaptar als canvis tecnològics que venen. 

Jordi Singla
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3. En els 20 últims anys, no s’ha aconseguit una solució viable per incorpo-
rar l’hidrogen en els turismes. 
4. Goldman Sachs (2018), «The next growth engines: traction motors and 
inverters». 
5. Marques japoneses: Toyota, Nissan, Honda i Mazda. Grups alemanys: 
Daimler, BMW i Volkswagen AG. 

6. Les vendes dels vehicles amb motors dièsel han estat les més perjudi-
cades per les noves normatives mediambientals.
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Perd competitivitat

Guanya competitivitat 

1. Els costos laborals per unitat produïda o unitaris (CLU) són el quocient entre 
la remuneració real per assalariat (w) i la productivitat aparent del factor 
treball, mesurada, al seu torn, com la ràtio entre el valor afegit brut en ter-
mes constants (VAB) i l’ocupació equivalent a temps complet (OETC). És a dir,

CLU =
w

VAB
OETC

2. Entesa com la ràtio entre els CLU d’Espanya i els de la mitjana de la zona 
de l’euro.

La competitivitat laboral espanyola: un recorregut  
de llums i ombres

La millora de la competitivitat laboral ha estat una de les 
característiques més destacades de l’economia espanyola 
en l’última dècada. No obstant això, amb l’entrada de 
l’economia en una fase més madura del cicle, sorgeix la 
incògnita de si la millora de la competitivitat va respondre 
a factors temporals vinculats al cicle econòmic o si, en can-
vi, és resultat d’un canvi de fons de l’economia espanyola. 
A continuació, ho analitzem a partir de l’evolució recent 
dels principals determinants de la competitivitat laboral: 
és a dir, les remuneracions dels treballadors i la seva  
productivitat.

L’evolució de la competitivitat laboral a Espanya  
i a la zona de l’euro

En una unió monetària, un dels determinants clau de la 
competitivitat dels seus membres és el cost laboral de 
produir cada bé i servei. Així, si un país de la zona de l’euro 
presenta un augment sostingut dels costos laborals per 
unitat produïda (CLU)1 superior al de la resta de països (ja 
sigui per un major creixement salarial o per un menor 
dinamisme de la productivitat), perd competitivitat sense 
que pugui recórrer a una devaluació de la moneda per 
recuperar-la. Com ho mostra el primer gràfic, en els 20 
últims anys, la competitivitat d’Espanya2 ha viscut dues 
etapes molt dispars: fins al començament del 2008, una 
primera etapa de pèrdua sostinguda de competitivitat en 
relació amb la resta de la zona de l’euro i, de llavors ençà, 
una de recuperació.

En concret, fins a l’any 2008, els CLU van augmentar a rit -
mes notablement superiors als de la zona de l’euro, arran 
d’un creixement de la remuneració per assalariat al con-
junt de l’economia espanyola (el 3,5% anual mitjà entre el 
2001 i el 2008) significativament per damunt del de la pro-

•  La millora en la competitivitat laboral espanyola és clau perquè Espanya hagi estat un dels països de la zona de 
l’euro amb un creixement més intens en els últims anys.

•  Mentre que, en el període 20012008, la competitivitat espanyola es va deteriorar per un creixement de les 
remuneracions molt per damunt de la productivitat, en els 10 anys següents, Espanya ha estat capaç de recuperar 
la competitivitat perduda.

•  La bona dinàmica dels últims anys no ens ha de fer oblidar que la millora de la competitivitat és crucial per 
continuar reduint els desequilibris i per garantir un patró de creixement més sostenible.

ductivitat laboral (el 0,1%). Aquesta dinàmica va canviar 
amb la recessió, quan l’augment inicial de la productivitat 
(arran d’una caiguda de l’ocupació superior a la del PIB) i 
una evolució més continguda dels salaris, en especial a 
partir del 2010, van provocar una disminució dels CLU i 
van generar una etapa de recuperació de la competitivi-
tat, que va ser especialment intensa fins al 2013. De llavors 
ençà, Espanya ha continuat millorant la competitivitat en 
relació amb la zona de l’euro, però a un ritme més gradual.

La importància de la correspondència entre 
remuneracions i productivitat

Com hem esmentat més amunt, l’evolució dels CLU reflec-
teix la relació entre el creixement de la remuneració per 
assalariat i el de la productivitat laboral. Per exemple, és 
possible compaginar la contenció dels CLU amb incre-
ments de les remuneracions sempre que hi hagi creixe-
ment de la productivitat laboral. Com s’observa al segon 
gràfic, en què es desglossa l’evolució d’aquests dos com-
ponents dels CLU, els primers anys de la recuperació 
espanyola (2014-2016) es van caracteritzar per una millor 
correspondència entre el creixement de les remunera-
cions i el de la productivitat, que van ser molt similars i van 
permetre mantenir els CLU gairebé estables (en clar con-
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trast amb el període 2001-2008, quan es va observar una 
clara desalineació entre l’evolució de les remuneracions i 
la de la productivitat). A més a més, tot i que recentment 
els CLU d’Espanya han iniciat una tendència alcista per pri-
mera vegada en els 10 últims anys (en termes nominals),3 
cal destacar que ho continuen fent per sota dels de la zona 
de l’euro (és a dir, es continua recuperant competitivitat) i 
que es manté, i això també és important, una millor co  r -
res  pondència entre el creixement de les remuneracions i 
el de la productivitat. Per la seva banda, els CLU del con-
junt de la zona de l’euro també han flexionat a l’alça en els 
últims anys, i, com s’observa al segon gràfic, el conjunt de 
la zona de l’euro ha mantingut un equilibri semblant al de 
l’expansió anterior entre el creixement de les remunera-
cions i el de la productivitat.

En definitiva, més enllà de l’impacte inicial de la recessió, 
en els últims anys, l’economia espanyola ha continuat 
recuperant competitivitat en relació amb la zona de l’euro 
i ho ha fet amb una millor correspondència entre l’evolució 
de les remuneracions dels treballadors i la de la seva pro-
ductivitat. En els pròxims trimestres, cal esperar que el bon 
funcionament del mercat laboral es vegi reflectit en un 
major dinamisme dels salaris. Malgrat que, probablement, 
això tindrà un impacte moderat sobre la inflació espanyo-
la, en especial en comparació amb la fase expansiva ante-
rior,4 el seu efecte sobre la competitivitat dependrà de si 
es manté una bona correspondència entre el creixement 
dels salaris i el de la productivitat. En aquest sentit, i atès 
que la productivitat ha mantingut un creixement baix en 
els últims anys, no hem d’oblidar que la millora de la com-
petitivitat és clau per continuar reduint els desequilibris 
(com el deute extern) i per garantir un patró de creixe-
ment més sostenible.

Marc Miró i Escolà
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3. Una dinàmica esperada, atesa la forta creació d’ocupació i la clara re -
ducció de l’atur que s’ha observat al mercat laboral espanyol en els últims 
anys. Per exemple, segons l’enquesta de població activa més recent (1T 
2019), en l’últim any, l’ocupació ha augmentat en gairebé 600.000 treba-
lladors i l’atur s’ha reduït en quasi 450.000 persones.
4. Vegeu el Focus «Un major dinamisme dels salaris comportarà una ma -
jor inflació a Espanya?», a l’IM01/2019.

http://www.caixabankresearch.com/ca/un-major-dinamisme-dels-salaris-comportara-una-major-inflacio-espanya
http://www.caixabankresearch.com/ca/un-major-dinamisme-dels-salaris-comportara-una-major-inflacio-espanya
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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 03/19 04/19 05/19

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

Construcció
Visats d’obra nova (acum. de 12 mesos) 22,9 25,7 28,1 25,8 23,9 25,8 24,8 ... ...
Compravenda d’habitatges (acum. de 12 mesos) 14,1 14,0 15,8 13,2 11,1 7,8 8,1 ... ...
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 1,0 0,8 ... ...
PMI de serveis (valor) 56,4 54,8 55,8 52,6 54,0 55,3 56,8 53,1 ...

Consum
Vendes comerç al detall 1,0 0,7 0,1 –0,4 1,4 1,3 1,4 1,1 ...
Matriculacions d’automòbils 7,9 7,8 10,0 17,0 –7,6 –7,0 –4,3 2,6 ...
Indicador de confiança dels consumidors (valor) –3,4 –4,2 –3,0 –3,7 –6,2 –4,8 –2,0 –6,1 –3,7

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 3,0 ...

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 03/19 04/19 05/19

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

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 03/19 04/19 05/19

Comerç de béns
Exportacions (variació interanual, acum. 12 mesos) 8,9 2,9 5,2 4,5 2,9 2,4 2,4 ... ...
Importacions (variació interanual, acum. 12 mesos) 10,5 5,6 6,9 6,2 5,6 6,1 6,1 ... ...

Saldo corrent 21,5 11,3 18,7 15,0 11,3 9,0 9,0 ... ...
Béns i serveis 33,6 23,5 30,3 26,7 23,5 21,8 21,8 ... ...
Rendes primàries i secundàries –12,1 –12,3 –11,6 –11,7 –12,3 –12,8 –12,8 ... ...

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament 24,2 17,6 21,9 18,8 17,6 15,5 15,5 ... ...

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 03/19 04/19 05/19

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

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

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

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

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

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

Taxa de morositat (%) 4 7,8 5,8 6,4 6,2 5,8 5,7 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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L’economia portuguesa avança 
amb dinamisme

El creixement es manté sòlid. Les estimacions publicades per 
l’INE al llarg del mes de maig mostren que el PIB de Portugal va 
avançar el 0,5% intertrimestral i l’1,8% interanual en el 1T 2019, 
en els dos casos 1 dècima més que en el 4T 2018. Per compo-
nents, la demanda interna va aportar 4,8 p. p. a l’avanç inte-
ranual, amb el suport de la fortalesa de la inversió (en especial 
en construcció i en béns d’equipament). En canvi, la demanda 
externa va tenir una contribució negativa (–3,1 p. p.) pel fort 
creixement de les importacions, molt per damunt del de les 
exportacions. Aquestes xifres de creixement són coherents 
amb el que s’esperava i reforcen la previsió de CaixaBank Research 
per al creixement del PIB portuguès el 2019 (l’1,8%). En el ma -
teix sentit, en l’actualització del maig de les seves previsions, 
l’OCDE també pronostica un creixement de l’1,8% per al PIB 
portuguès, amb el suport del consum privat i de la inversió. Pel 
que fa al 2T, els indicadors continuen mostrant una evolució 
favorable de l’economia. Així, a l’abril, l’indicador coincident 
d’activitat elaborat pel Banc de Portugal es va situar en el 2,0% 
(l’1,9% en la mitjana del 1T) i l’indicador coincident per al con-
sum també es va situar en el 2,0% (mateix registre que en la 
mitjana del 1T). Així, doncs, els dos indicadors apunten a un 
avanç de l’activitat semblant al del trimestre anterior. No obs-
tant això, malgrat aquestes dinàmiques positives, preocupa el 
deteriorament de l’entorn exterior. Com es detalla tot seguit, la 
intensificació del dèficit per compte corrent és degut, principal-
ment, a l’embranzida importadora de la inversió, quelcom que 
pot ser positiu per al potencial de creixement de l’economia a 
mitjà termini. No obstant això, aquest deteriorament subratlla 
els riscos a la baixa relacionats amb el sector exterior, ja que es 
produeix en un escenari d’elevada incertesa geopolítica i de 
creixement moderat del conjunt de la zona de l’euro.

El saldo per compte corrent va continuar empitjorant al març. 
En particular, el dèficit per compte corrent es va situar en els 
2.414 milions d’euros (acumulat de 12 mesos), equivalent al 
–1,2% del PIB i en clar contrast amb el superàvit del 1T 2018 (el 
0,5% del PIB). Aquest deteriorament (de 1,7 p. p.) reflecteix, en 
gran part, l’embranzida importadora de la inversió, ja que la 
balança de béns no energètics (que explica 1,0 p. p. del deterio-
rament) es va veure afectada pel fort creixement de les impor-
tacions de béns de capital. Així, cal esperar que això no qüestio-
ni la correcció dels desequilibris exteriors a mitjà termini, tot i 
que, a curt termini, pot frenar la reducció del deute extern net 
(que se situa en un elevat 88,6% del PIB). Per la seva banda, el 
deteriorament del saldo de rendes relacionades amb la inversió 
estrangera directa va explicar –0,8 p. p., mentre que l’augment 
de la factura energètica va sostreure –0,4 p. p. i la balança dels 
serveis turístics es va mantenir en positiu (+0,2 p. p.).

L’activitat turística manté la dinàmica positiva en el 1T. En el 
primer trimestre de l’any, es van registrar 4,4 milions de nous 
hostes en establiments turístics (el +4,0% en relació amb el 1T 
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2018). D’aquests hostes, aproximadament 2,5 milions van ser 
no residents, un augment del 3,4% interanual. Els turistes pro-
cedents del Regne Unit van registrar un augment interanual del 
6,8% en el 1T (el –4,5% en 2018) i els dels EUA i la Xina van 
registrar taxes de creixement interanual del 22,4% i del 23,5%, 
respectivament. Per la seva banda, en el 1T, els ingressos dels 
establiments d’allotjament turístic es van desaccelerar fins al 
4,9% (el 7,3% el 2018), amb una estabilització de l’ingrés mitjà 
per habitació.

La bona marxa del mercat laboral dona suport a la demanda 
do  mèstica. En el 1T, la taxa d’atur es va situar en el 6,8%, 1,1 p. p. 
per sota de la dada del 1T 2018, mentre que la població ocupa-
da va assolir les 4.880.200 persones, una xifra que representa 
un augment de l’1,5% interanual. Aquesta evolució del ritme 
de creació d’ocupació, tot i que favorable, revela una certa des-
acceleració en relació amb el registre del 2018 (amb un creixe-
ment interanual mitjà del 2,3%), quelcom previsible a mesura 
que l’economia s’endinsa en una fase més madura del cicle. Per 
la seva banda, i arran del bon funcionament del mercat laboral 
i de l’augment del salari mínim de 580 a 600 euros al comença-
ment del 2019, la remuneració bruta mensual mitjana per tre-
ballador va augmentar el 3,1% en el 1T.

El saldo pressupostari continua millorant. En concret, en l’  acu-
 mulat fins a l’abril, el saldo es va situar en el –1,8% del PIB 
(–1.259 milions d’euros), la qual cosa representa una millora 
clara en relació amb el –3,0% de l’abril del 2018. Això va ser 
possible gràcies al suport d’un sòlid augment dels ingressos (el 
4,5% interanual), molt superior al de les despeses (l’1,1%). Va 
destacar l’increment dels ingressos fiscals i contributius (el 
+6,9% interanual), a conseqüència del sòlid creixement econò-
mic. Entre aquests ingressos, el fort increment dels impostos 
indirectes (el +9,4%) va estar influït per canvis en els terminis 
del pagament d’impostos (per a alguns impostos que, normal-
ment, es paguen al final de l’any, es va ampliar el termini fins al 
començament del 2019), però l’impacte d’aquest factor 
s’esvairà al llarg de l’any. Per la seva banda, els impostos direc-
tes van créixer a un ritme inferior, i per sota del mes anterior, a 
causa de l’avanç del pagament de les devolucions sobre 
l’impost sobre la renda. En aquest context, els riscos sobre la 
nostra previsió (del –0,4% del PIB per al conjunt del 2019) estan 
equilibrats.

La cartera de crèdit al sector privat es va contreure el 2,5% 
i  n        teranual al març. Destaquen la desacceleració del crèdit al 
consum (del 10,5% interanual del 2018 al 8,7% del març) i la 
contracció del crèdit a les empreses (el –5,3%), a causa del 
major dinamisme en les vendes de carteres de crèdit dubtós. 
Amb l’ajust per aquest efecte, el crèdit a les empreses hauria 
crescut el 0,5% al març.

Portugal: crèdit al sector privat
Març del 2019 

Saldo 
(milions d’euros)

Variació 
interanual (%)

Crèdit a particulars 119.360 –0,8

Crèdit per a habitatge 97.005 –1,5

Crèdit al consum i altres finalitats 22.355 2,4

Consum 15.451 8,7

Crèdit a empreses 69.710 –5,3

No promotors immobiliaris 64.569 –3,9

Promotors immobiliaris 5.141 –20,0

Crèdit total al sector privat * 189.070 –2,5

Nota: * Crèdit concedit al sector privat no financer.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Banc de Portugal.
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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 01/19 02/19 03/19 04/19 05/19

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

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

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

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

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 6,8 6,6 6,5 6,4 ... ...
PIB 2,8 2,1 2,1 1,7 1,8 ... ... 1,8 ... ...

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

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

Saldo corrent 0,9 –1,2 –0,4 –1,2 –2,4 –1,4 –1,8 –2,4 ... ...
Béns i serveis 3,5 2,0 3,1 2,0 0,8 1,6 1,1 0,8 ... ...
Rendes primàries i secundàries –2,6 –3,2 –3,5 –3,2 –3,2 –3,0 –2,9 –3,2 ... ...

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament 2,7 0,9 1,6 0,9 –0,3 0,7 0,4 –0,3 ... ...

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

Dipòsits d’AP 1,3 –1,9 1,0 –9,9 –11,6 –15,7 –12,4 –6,6 ... ...
TOTAL 1,6 3,5 4,2 3,4 4,1 4,0 3,9 4,3 ... ...

Saldo viu de crèdit 1

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

Administracions públiques 9,3 2,4 –12,4 –11,6 –12,5 –13,5 –13,4 –10,4 ... ...
TOTAL –3,5 –1,6 –1,9 –2,3 –3,0 –3,2 –3,0 –2,9 ... ...

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

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



DOSSIER | JOVENTUT, TRESOR DIVÍ

29  JUNY 2019

06

Perfil dels adults joves: una generació diferent

Gairebé 11,2 milions d’espanyols i 2,4 milions de portuguesos són adults joves en l’actualitat, la població d’edat compresa entre 
els 20 i els 39 anys que representa la primera part de l’edat adulta (la que ja ha aconseguit «la plenitud de creixement o desenvo-
lupament», segons la definició de la RAE). En termes biològics, aquest desenvolupament fa referència a una plena capacitat 
reproductiva, malgrat que, en un sentit més ampli, respon a la presa de decisions pròpies de manera independent. Aquesta 
població pren les primeres decisions de l’etapa adulta, que engloben l’educació avançada (màsters, postgraus, etc.), l’emancipació, 
la formació d’una família, la maternitat/paternitat, així com la feina en un conjunt d’anys clau per al desenvolupament laboral. Tot 
això explica que el futur de la nostra societat estigui influenciat per les decisions que prenguin els adults joves. En aquest article, 
analitzarem els canvis sociodemogràfics dels nostres adults joves, així com les raons que els empenyen a aquests canvis i les 
conseqüències per al conjunt de la societat.

Els adults joves representen una part significativa de la població en edat laboral. El 2018, constituïen el 37% de la població en edat 
laboral a Espanya (el 35,8% a Portugal), un pes significatiu però inferior al que tenien al començament del segle, quan represen-
taven gairebé la meitat de la població en edat laboral a Espanya (el 48%) i una mica menys a Portugal (el 44,8%). En la propera 
dècada, s’espera que el pes dels adults joves es mantingui en 
un nivell similar i que, el 2030, representi el 36% de la població 
en edat laboral tant a Espanya com a Portugal.

Més enllà del seu pes, la generació actual d’adults joves és molt 
diferent de les anteriors. En termes d’educació, els adults joves 
són ja una generació àmpliament preparada. Tant a Espanya 
com a Portugal, més de dos terços tenen estudis per damunt 
del nivell educatiu bàsic.1 Una situació molt diferent a la de 
l’any 2000, quan el 47% dels adults joves espanyols i el 72% 
dels portuguesos només tenien el nivell educatiu bàsic (vegeu 
el primer gràfic). Així mateix, la formació educativa ha anat més 
enllà i han augmentat de forma significativa els adults joves 
amb estudis universitaris superiors i que fan màsters i docto-
rats. A Espanya, fins i tot, la proporció d’universitaris supera la 
mitjana de la zona de l’euro, al contrari del que passa amb 
l’educació secundària superior, que inclou la formació profes-
sional, menys expandida a Espanya que a la zona de l’euro.

Els adults joves són, també, una generació més diversa i més mòbil. Un de cada cinc adults joves residents a Espanya el 2018 ha 
nascut fora del país (l’any 2000, representaven només el 5,1% de la població en aquesta franja d’edat). Aquesta diversitat d’origen 
és molt superior també a la de la mitjana poblacional (el 9,8%), ja que els fluxos d’immigració es concentren en les edats de major 
participació en el mercat de treball (la franja dels 20 als 39 anys). De cada quatre joves immigrants, un va néixer en un altre país 
de la UE i tres fora de la Unió, sobretot a l’Amèrica Llatina i al Marroc. A Portugal, el 9,2% dels joves eren immigrants el 2018, un 
percentatge també molt superior al de la mitjana poblacional (el 4,1%).

 

0  

10  

20  

30  

40  

50  

60  

70

80

Zona de 
l’euro

Zona de 
l’euro

Zona de 
l’euro

 Espanya Portugal  Espanya Portugal  Espanya Portugal 

Educació bàsica
 Educació secundària 

no obligatòria 
Educació universitària

 

Nivell educatiu dels adults joves
Percentatge (%)  

2018 2000 

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

Els adults joves del segle XXI, una forma diferent d’encarar la vida?

•  La generació actual d’adults joves és molt diferent de la dels seus pares: més preparada, més diversa i amb un conjunt de 
valors diferents.

•  Els adults joves retarden fites vitals com l’emancipació, la vida en parella o la paternitat, mentre que la tipologia de llars és 
més diversa.

•  Les grans forces que expliquen aquests canvis són, essencialment, dues: les transformacions culturals i l’entorn econòmic.

•  Els factors cíclics que han frenat les decisions dels nous adults joves perdran intensitat en els propers anys. No obstant això, 
les forces de fons, com la secularització o les transformacions econòmiques, continuaran ben presents i suggereixen que, a 
grans trets, els canvis de comportament dels joves han arribat per quedarse.

1. En concret, que han finalitzat l’educació primària o l’educació secundària obligatòria (població entre els 25 i els 39 anys).
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D’altra banda, els joves natius són més mòbils que abans. Empesos, en part, per la crisi, més joves espanyols van marxar d’Espanya 
a partir del 2009, xifra que va assolir un màxim de 30.000 joves el 2013 i que es va reduir fins als 23.000 el 2017.2 En contrapartida, 
des de l’inici de la recuperació econòmica, el nombre de joves natius que han tornat a Espanya (vegeu el segon gràfic) mostra una 
tendència clarament alcista. Així i tot, aquestes xifres representen un percentatge reduït del total de la població jove adulta (el 

2017, les sortides representaven el 0,2% de la població entre 
els 20 i els 39 anys i les entrades, el 0,1%).

Així mateix, la generació d’adults joves actual té uns valors 
molt diferents dels dels seus pares (vegeu el tercer gràfic). Tant 
Espanya com Portugal són països molt més seculars que uns 
pocs anys enrere. El sentiment religiós s’ha reduït de manera 
clara entre els adults joves i molt més que a la resta de la zona 
de l’euro (que ja era més secular). Així mateix, els joves donen 
cada vegada més importància a valors com la igualtat entre els 
homes i les dones. Per exemple, cada vegada més individus 
pensen que els homes no han de tenir més prioritat que les 
dones a l’hora d’obtenir una feina, una opinió que no era tan 
majoritària uns anys enrere. Així mateix, els adults joves es pre-
ocupen per altres qüestions, com el canvi climàtic, en particu-
lar a Espanya i a Portugal.

Atesos aquests canvis, no és estrany que la generació d’adults 
joves actual es comporti de manera molt diferent que abans. 

En particular, ajornen projectes vitals que, en el passat, havien definit aquesta etapa, com l’emancipació, la vida en parella o  la 
paternitat. Per exemple, a Espanya i a Portugal, gairebé dos terços dels joves continuen vivint amb els pares,3 un percentatge que 
ha augmentat de forma significativa als dos països i que se 
situa molt per damunt de la mitjana de la zona de l’euro 
(vegeu el quart gràfic).

Com analitzem més endavant, les causes del retard en 
l’emancipació són múltiples. La secularització i l’individualisme 
creixents de les nostres societats poden relaxar les normes 
socials en relació amb el moment i amb l’ordre de fites vitals 
com el matrimoni o la paternitat/maternitat, però aquestes 
fites estan influenciades per factors econòmics. El resultat és 
que els espanyols, de mitjana, contreuen matrimoni al voltant 
de 7 anys més tard que el 1990 (als 35 anys els homes i als 33 
anys les dones). A Portugal, els homes es casen als 32 anys i les 
dones als 30,4 anys, uns 6 anys més tard que el 1990, una ten-
dència que s’observa a la majoria de països avançats.

Aquest canvi té implicacions rellevants, ja que, normalment, la 
vida en parella afavoreix un estil de vida més estable i la presa 
de decisions que representen un major compromís a llarg ter-
mini. Així, una característica dels adults joves amb importants 
conseqüències socials és el retard en l’edat en què es té el primer fill, que ha passat dels 28 anys el 1995 als 31 anys el 2016 per a 
les dones espanyoles i portugueses (vegeu el cinquè gràfic), amb la conseqüent reducció del nombre de fills, que ja era prou baix 
als dos països. En concret, el 2016, per cada 1.000 dones entre 20 i 39 anys, van néixer 117 nens a Espanya i 125 a Portugal, molt 
per sota dels 157 que van néixer a Alemanya o dels 180 que van fer-ho a França.
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2. Segons l’estadística de fluxos migratoris de l’INE, elaborada a partir del padró municipal. Aquesta estadística pot subestimar els fluxos totals si les migracions més 
curtes dels natius no s’hi registren. Vegeu González-Ferrer, A. (2013), «La nueva emigración española. Lo que sabemos y lo que no», Fundación Alternativas, núm. 
18/2013.
3. Segons Eurostat, el 2017, el 61,2% dels joves entre 18 i 34 anys continuaven vivint amb els pares a Espanya i el 63,4% a Portugal.
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Així mateix, es diversifica la tipologia de llars. Tant a Espanya 
com a Portugal, augmenta la proporció de parelles sense fills 
(representen el 22% i el 24% del total de llars, respectivament), 
així com les llars monoparentals (que representen el 3% a 
Espanya i el 4% a Portugal). D’altra banda, sembla que la des-
estandardització del tipus de llar és més marcada entre els 
individus amb ingressos més baixos.4

Què explica el nou perfil dels adults joves?

Anem, doncs, a analitzar què ha empès els nous adults joves a 
ajornar tant l’emancipació com la formació d’una família i a 
conformar estructures familiars més diverses. La naturalesa 
d’aquestes causes ens donarà pistes sobre fins a quin punt 
aquests canvis seran temporals o permanents.

Les grans forces que han modelat el comportament dels adults 
joves en les últimes dècades són, essencialment, dues: les transformacions culturals i l’entorn econòmic. Així ho apunten estudis 
com el de Matthias Studer i coautors,5 que demostra que la tendència a una major secularització i l’evolució del mercat laboral han 
contribuït als canvis en la formació de llars dels adults joves. En la mateixa línia, Daniel Cooper i María José Luengo-Prado,6 econo-
mistes de la Reserva Federal de Boston, documenten que tres 
variables econòmiques clau (la taxa d’atur regional, la situació 
laboral de la persona i la ràtio regional entre el preu de 
l’habitatge i la renda dels joves) expliquen una bona part del 
retard en l’emancipació.7 Per la seva banda, tant Zachary Blee-
mer i coautors8 com Frederick Furlong9 mostren que, als EUA, 
l’impacte de la Gran Recessió del 2007-2009, l’increment del 
cost de l’habitatge i l’increment del cost dels estudis han con-
tribuït al retard en l’edat d’emancipació.

En termes culturals, tendències com la secularització creixent 
de la societat i altres canvis de valors han portat a postular la 
hipòtesi que les economies avançades viuen una segona 
transició demogràfica.10 Segons aquesta hipòtesi, des dels 
anys seixanta, les preferències dels individus han evolucionat 
cap a valors que donen més importància a l’autorealització de les persones i a l’autonomia individual. Així, les societats exhibei-
xen una menor voluntat de prendre decisions que impliquin un compromís a llarg termini. En altres paraules, mentre que la pri-
mera transició demogràfica es caracteritzava per una caiguda de la mortalitat i de la fertilitat, aquests canvis de valors comporten 
una segona transició caracteritzada per la reducció dels matrimonis, l’augment dels divorcis, l’ajornament del moment de tenir 
fills i la disminució del nombre de fills.

Pel que fa als canvis en l’entorn econòmic, hem de distingir entre els fenòmens de naturalesa cíclica i les transformacions econò-
miques de fons. Si ens centrem en els primers, els adults joves d’avui dia són una generació marcada per la recessió econòmica 
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4. Vegeu Zimmermann, O. i Konietzka, D. (2017), «Social disparities in destandardization. Changing family life course patterns in seven European countries», European 
Sociological Review, 34(1), 64-78.
5. Studer, M., Liefbroer, A. C. i Mooyaart, J. E. (2018), «Understanding trends in family formation trajectories: An application of competing trajectories analysis (CTA)», 
Advances in Life Course Research, 36, 1-12.
6. Cooper, D. i Luengo-Prado, M. J. (2018), «Household formation over time: Evidence from two cohorts of young adults», Journal of Housing Economics, 41, 106-123.
7. L’estudi analitza diferències entre dues cohorts d’adults joves nord-americans: els nascuts entre el 1957 i el 1965 i els nascuts entre el 1980 i el 1984. En la seva  anàli-
si, les variables demogràfiques (sexe, educació, raça, etc.) i econòmiques (taxa d’atur, cost de l’habitatge, estat ocupacional, etc.) expliquen el 70% de la diferència 
entre els dos grups (la variable d’interès és la probabilitat de no haver-se emancipat).
8. Bleemer, Z., Brown, M., Lee, D. i Van der Klaauw, W. (2014), «Tuition, jobs, or housing: What’s keeping millennials at home», In Staff Report 700, Banc de la Reserva 
Federal de Nova York.
9. Furlong, F. (2016), «Household formation among young adults», FRBSF Economic Letter, Banc de la Reserva Federal de San Francisco.
10. Lesthaeghe, R. (2014), «The second demographic transition: A concise overview of its development», Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(51), 
18.112-18.115.
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que va començar el 2008: han hagut de prendre les primeres grans decisions com a adults (com el nivell d’estudis desitjat, 
l’entrada al mercat laboral i la formació d’una família) en el moment econòmic més turbulent de les últimes dècades. Aquesta 
recessió va penalitzar, en especial, els treballadors joves, que van patir un repunt més intens de l’atur, es van trobar amb més 
dificultats per aconseguir una feina estable i van afrontar una caiguda més severa dels ingressos. Per exemple, entre el 2008 i el 
2016, a Espanya, el salari mitjà va caure el 14,9% per als treballadors entre 20 i 24 anys i el 8,9% entre els treballadors entre 25 i 
29 anys (en relació amb un increment acumulat del 5,8% per al conjunt de treballadors de tots els grups d’edat).11 A més a més, 
la taxa d’atur dels treballadors espanyols entre 20 i 39 anys va assolir un màxim del 30% el 2013, amb una fracció d’aturats de 
llarga durada del 58% en aquest grup d’edat (màxim registrat el 2014) i una incidència de la temporalitat superior a la de la resta 
de la població, xifres que han millorat de llavors ençà, però que encara es mantenen en nivells relativament elevats.12 De fet, la 
recessió tindrà, probablement, efectes persistents sobre els ingressos de l’actual generació d’adults joves: diversos estudis 
demostren que les condicions en què el treballador entra al mercat laboral (tipus de contracte, salari, sector d’activitat, etc.) 
tenen impactes sobre les condicions laborals futures que triguen a esvair-se.13 Finalment, a aquestes dificultats al mercat labo-
ral, cal afegir el fort increment del cost de l’habitatge, amb un creixement molt superior al dels ingressos dels adults joves. En 
concret, com es comenta en un article recent del Banc d’Espanya,14 els preus de l’habitatge han registrat un avanç acumulat 
proper al 27% (en termes nominals) entre el començament del 2014 i el final del 2018, xifra que contrasta amb la caiguda dels 
ingressos dels joves comentada més amunt.15

En segon lloc, hi ha tres grans dinàmiques econòmiques de 
fons que, probablement, han contribuït als canvis de com-
portament dels adults joves: la globalització, la transforma-
ció tecnològica i l’augment de la participació laboral de la 
dona. Com ja hem analitzat en altres monogràfics,16 en les 
últimes dècades, la globalització i el canvi tecnològic han 
afavorit una transformació de l’ocupació cap a relacions 
laborals menys estables (és a dir, amb una major incidència 
dels contractes de curta durada i de treballadors per compte 
propi)17 i han premiat l’assoliment d’un nivell educatiu més 
alt. 18 Així, aquests fenòmens incentiven l’ajornament de 
l’emancipació i de la formació de famílies, ja que requereixen 
dedicar més temps a l’educació i comporten una major incer-
tesa sobre l’estabilitat dels ingressos futurs. Per la seva ban-
da, també cal destacar el paper de l’increment de la partici-
pació laboral de la dona: a Espanya, entre el 2002 i el 2018, la 
taxa d’activitat de les dones entre 20 i 39 anys ha passat del 

69,3% al 79,3% (amb un màxim del 82% el 2013-2014). No obstant això, les diferències institucionals en el tipus d’estat del 
benestar permeten acomodar de diferent manera aquestes forces latents que afecten el conjunt de les economies avançades: 
com s’observa al sisè gràfic, els joves dels països escandinaus, on hi ha un entorn més favorable a l’emancipació, es continuen 
independitzant quan són més joves.19
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11. Les dades sobre els ingressos dels nous adults joves dels EUA també són molt il·lustratives: mentre que l’universitari mitjà que va entrar al mercat laboral en els anys 
noranta va aconseguir un increment salarial acumulat del 50% entre els 23 i els 28 anys, per als que van entrar al mercat laboral el 2008 l’augment acumulat va ser del 25%.
12. Segons l’enquesta de població activa del 1T 2019, a Espanya, la franja d’edat entre 20 i 39 anys té una taxa d’atur del 17%, amb una fracció d’aturats de
llarga durada del 36%, i el percentatge d’assalariats entre 20 i 39 anys amb contracte temporal és del 37%.
13. Vegeu Kahn, L. B. (2010), «The long-term labor market consequences of graduating from college in a bad economy», Labour Economics, 17(2), 303-316.
14. Alves, P. i Urtasun, A. (2019), «Evolución reciente del mercado de la vivienda en España», Boletín Económico, 02/2019, Banc d’Espanya.
15. Vegeu l’article «Com han modificat els adults joves les decisions de consum i d’estalvi?», en aquest mateix Dossier, per a una anàlisi sobre l’accés a l’habitatge dels 
joves espanyols.
16. Vegeu els articles «L’economia del sharing i el mercat de treball», a l’IM07/2018; «Els beneficis i els costos de la globalització», a l’IM09/2018, i «Ensenyar a aprendre: 
l’educació davant el canvi tecnològic», a l’IM05/2017.
17. A la UE, les anomenades «ocupacions contingents» representen gairebé el 20% dels treballadors entre els 15 i els 64 anys. Vegeu De Groen, W. i Maselli, I. (2016), 
«The impact of the collaborative economy on the labour market», CEPS Working Papers.
18. Per exemple, segons ho mostren les dades dels EUA, mentre que, el 1980, els ingressos setmanals mitjans dels assalariats amb títol universitari eren el 40%
superiors als dels treballadors amb educació secundària, el 2018, ja eren el 80% superiors.
19. Els països escandinaus destaquen per proporcionar un paquet complet de mesures per facilitar l’emancipació i la fertilitat (amb la combinació d’ajudes financeres, 
permisos de maternitat i paternitat flexibles, i una oferta de serveis per a la cura dels fills), així com per la coneguda «flexiseguretat» del mercat laboral: una legislació labo-
ral molt flexible, però amb uns subsidis d’atur relativament generosos i un fort suport de les polítiques actives per facilitar una reintegració reeixida en el mercat laboral.

http://www.caixabankresearch.com/ca/com-han-modificat-els-adults-joves-les-decisions-de-consum-i-destalvi
http://www.caixabankresearch.com/ca/leconomia-del-sharing-i-el-mercat-de-treball
http://www.caixabankresearch.com/ca/els-beneficis-i-els-costos-de-la-globalitzacio
http://www.caixabankresearch.com/ca/ensenyar-aprendre-leducacio-davant-el-canvi-tecnologic
http://www.caixabankresearch.com/ca/ensenyar-aprendre-leducacio-davant-el-canvi-tecnologic
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I en el futur què?

En un entorn econòmic com l’actual, de creixement sostingut i de millora del mercat laboral, els factors cíclics que han frenat les 
decisions dels nous adults joves haurien de perdre força. Una excepció serà, possiblement, la presa de riscos. I és que diferents 
estudis20 demostren que la presa de riscos de les famílies està fortament relacionada amb les experiències viscudes (quelcom que 
il·lustrem a l’últim gràfic), de manera que és probable que 
l’experiència de la passada crisi financera comporti una menor 
preferència pels actius financers amb més risc. D’altra banda, 
les forces de fons, com la secularització o les transformacions 
econòmiques, continuaran molt presents. Així, és probable 
que tant l’emancipació com la paternitat i la maternitat es 
continuïn produint més tard. A més a més, també és probable 
que continuem veient una major diversitat en els tipus de 
famílies i, en particular, un menor percentatge de matrimonis. 
Per exemple, en un estudi del 2011, l’OCDE21 projecta que, el 
2030, les famílies monoparentals poden arribar a representar 
entre el 20% i el 30% de les llars amb fills en països com Ale-
manya, els EUA o el Japó (el 15%, el 24% i el 6,5% el 1990, res-
pectivament). Així mateix, l’estudi també indica que, el 2030, 
podria haver-hi entre el 30% i el 40% de llars formades per 
una única persona als principals països membres de l’OCDE.

Per al cas d’Espanya, les projeccions de llars de l’INE apunten 
al fet que, entre el 2018 i el 2033, la creació de llars serà més 
dinàmica que en l’última dècada però inferior a la de la fase expansiva anterior. En particular, l’INE projecta que es crearan gaire-
bé 1,8 milions de llars noves (un increment del 9,6%), entre les quals guanyaran pes les llars més petites. En concret, el 2033, les 
llars unipersonals representaran el 28,8% del total (el 25,4% el 2018), mentre que la proporció de llars amb tres o més membres 
disminuirà del 44,2% del 2018 al 39,6% el 2033. Finalment, en aquest context, no és estrany que les projeccions més recents 
d’Eurostat assenyalin que la fertilitat es mantindrà per sota de la taxa de reemplaçament de 2,1 fills per parella a les principals 
economies de la zona de l’euro.

Per acomodar aquestes tendències de fons, les mesures que cal adoptar transcendeixen l’àmbit de les polítiques socials. En con-
cret, facilitar l’emancipació i, alhora, fer-la compatible amb l’assoliment del nivell d’estudis desitjat i amb la incorporació al mercat 
laboral per part dels joves no depèn només de disposar d’una oferta àmplia de beques o de préstecs per finançar els estudis. 
Aquesta transició també es veu afavorida per polítiques que facilitin el pas de l’etapa educativa a la inserció laboral (per exemple, 
amb programes com la formació dual, que combinen la formació educativa amb la participació en l’activitat productiva)22 o que 
redueixin les fonts d’inestabilitat laboral dels joves, com l’elevada dualitat del mercat de treball.23 Així mateix, pel que fa a la 
fertilitat, diferents estudis assenyalen que mesures concretes com els permisos de paternitat milloren la probabilitat de tenir un 
segon fill i redueixen el risc de separació.24 No obstant això, també és clau fomentar un entorn que permeti compatibilitzar la vida 
laboral de les dones i dels homes amb la cura de la família (per exemple, amb una oferta de serveis per a la cura dels fills) i que 
ofereixi una xarxa de protecció contra les fluctuacions dels ingressos familiars: l’experiència històrica mostra que, sense aquesta 
xarxa, la inseguretat econòmica retarda la formació de famílies i redueix la fertilitat.25 Acomodar les forces que expliquen els 
canvis demogràfics descrits més amunt és un repte per a les polítiques públiques, però, també, per al conjunt de la societat, 
perquè les empreses i els treballadors també juguen un paper clau en la decisió dels seus models organitzatius. Facilitar la conci-
liació familiar, potenciar l’educació i la inserció laboral i, en definitiva, fomentar la fertilitat ajuda a pal·liar els efectes de 
l’envelliment poblacional i genera beneficis que, a més d’esperonar el creixement econòmic i de millorar la sostenibilitat del sis-
tema de pensions, repercuteixen sobre el conjunt de la societat.

Josep Mestres Domènech i Adrià Morron Salmeron 
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Com han modificat els adults joves les decisions  
de consum i d’estalvi?

Consum: menys capacitat de despesa i canvis en els hàbits de consum

Els adults joves (dels 20 als 39 anys) d’Espanya i de Portugal s’han vist més afectats que la resta dels grups demogràfics per 
un entorn econòmic més volàtil i pels efectes de la Gran Recessió. Així, a Espanya, el consum de les llars ja ha assolit, de mitjana, 
gairebé els nivells anteriors a la crisi, quelcom que no ha succeït en el cas dels joves.

En concret, segons l’enquesta de pressupostos familiars d’Espanya, la despesa mitjana anual per llar del total de la població es va 
situar, el 2017, el 4% per sota de la del 2006 (en termes nominals). En canvi, si ens centrem en les llars encapçalades per adults joves, 
la despesa mitjana anual era l’11% inferior el 2017 (30.751 euros el 2006, en relació amb els 27.293 euros del 2017).

També han variat els hàbits de consum dels adults joves:

•   La partida en què els adults joves han retallat més la despesa en termes relatius és el transport (privat i públic; inclou les 
despeses de manteniment i de reparació): el percentatge en relació amb la despesa total s’ha reduït en 2,3 p. p. entre el 2006 i el 
2017. La raó principal d’aquesta caiguda és que el percentatge de llars amb adults joves que van tenir despeses relacionades amb 
automòbils en propietat va caure del 25% el 2006 al 13% el 2017 (en canvi, la despesa mitjana en automòbils per llar amb adults 
joves que havia destinat diners a aquesta partida es va mantenir gairebé sense canvis). Això reflecteix, en bona part, un canvi de 
les preferències dels joves cap a modalitats de transport més econòmiques i més sostenibles.

•    D’altra banda, la partida en què els adults joves han augmentat més la despesa en termes relatius és l’habitatge (+4,0 p. p. 
entre el 2006 i el 2017). Aquest augment s’explica gairebé íntegrament per l’augment de la despesa agregada destinada al 
lloguer 1 per part dels adults joves. D’una banda, el percentatge de llars amb adults joves que vivien de lloguer va augmentar 
en 17 p. p. entre el 2006 i el 2017 (del 28,4% al 45,4%). De l’altra, entre els adults joves que llogaven, la despesa mitjana en llo-
guer va augmentar el 19% entre el 2006 i el 2017.

•  En canvi, els lloguers imputats2 (habitatge en propietat) han caigut el 44% entre el 2006 i el 2017 per al col·lectiu d’adults joves. 
En aquest cas, el percentatge de llars joves amb habitatge en propietat va disminuir en 17 p. p. entre el 2006 i el 2017 (del 71,6% 
al 54,6%), i, a més a més, la despesa mitjana en aquesta partida va recular lleugerament (el 7%).

1. Per calcular aquesta despesa, només ens centrem en lloguers a preus de mercat. En canvi, quan mirem el percentatge de joves que viuen de lloguer, incloem, també, 
el lloguer social.
2. És el valor del lloguer d’un habitatge en propietat. S’estima amb el càlcul del que pagaria un inquilí pel mateix allotjament, considerant elements com la situació, 
l’equipament de la zona, etc., així com la superfície i la qualitat de l’habitatge.
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Espanya: composició de la despesa anual per grup 
d’edat i any  
Percentatge de la despesa total anual (%) 

Joves de 20 a 39 anys el 2017 Joves de 20 a 39 anys el 2006

Nota: Classificació segons l’ECOICOP (European Classification of Individual Consumption by Purpose).
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’enquesta de pressupostos familiars (EPF).  
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3. És el quocient entre el valor de la hipoteca i el valor de l’habitatge adquirit. A Espanya, la mitjana per a les operacions noves se situa en el 65%.
4. Vegeu Muñoz Fernández, A. G. (2017), «Juventud y mercado de la vivienda en España: análisis de la situación», Revista de Estudios de Juventud, núm. 116.

Els adults joves i l’habitatge en detall: de la compra al lloguer

Els factors que expliquen el menor pes de l’habitatge en propietat en favor del lloguer entre els adults joves són econòmics 
i sociològics.

u   Factors econòmics:

•  Els adults joves han estat el col·lectiu més afectat per la crisi. La caiguda dels ingressos mitjans anuals dels joves després de la 
crisi ha estat especialment intensa, i a això cal sumar que les condicions laborals dels joves no han estat favorables per a l’accés 
a un habitatge en propietat. És cert que els indicadors laborals a nivell agregat han millorat a partir del 2014, però encara con-
tinuen sent especialment febles per a aquest col·lectiu, tal com ho mostra una taxa d’atur del 17% per als adults joves (dels 20 
als 39 anys) en el 1T 2019 o un creixement molt contingut dels salaris.

•  El creixement anèmic dels salaris dificulta l’accés a un habi-
tatge en propietat, en un context de recuperació vigorosa 
dels preus de l’habitatge. Per exemple, l’esforç econòmic 
que han de fer els joves entre 25 i 34 anys per accedir a un 
habitatge ha augmentat de forma clara entre el 2014 i el 
2016, i, malgrat que l’esforç el 2016 era menor que abans de 
la crisi, cal tenir en compte que les condicions per accedir al 
crèdit hipotecari són ara més exigents que en l’anterior cicle 
expansiu. Per exemple, les llars necessiten estalviar una 
suma important de diners per poder accedir al crèdit hipo-
tecari, tal com ho mostra el fet que la proporció de préstecs 
amb una ràtio loan-to-value3 superior al 80% representa el 
13,1% dels crèdits hipotecaris concedits en el 1T 2019 (el 
17% el 2006). L’import de l’entrada inicial de la compra –
que, el 2016, segons l’Observatori d’Emancipació, pujava, de 
mitjana, a 45.192 euros, és a dir, 2,5 vegades l’ingrés anual 
mitjà d’una persona entre 25 i 34 anys– és, en l’actualitat, 
una barrera significativa.4

•  La bretxa de l’esforç econòmic per accedir a l’habitatge en propietat dels joves entre 25 i 34 anys en relació amb el total dels 
treballadors ha augmentat des del 2014, ja que la recuperació dels salaris no ha arribat al col·lectiu jove. En concret, el salari 
mitjà brut per treballador va augmentar a Espanya l’1,3% entre el 2014 i el 2016, però va disminuir el 3,8% per als joves entre 
25 i 34 anys.

•  La fiscalitat també ha tingut influència, arran dels canvis fiscals introduïts el 2013, que van suprimir la deducció per inversió en 
habitatge habitual de l’IRPF i van reduir el biaix impositiu que afavoria la compra sobre el lloguer.

u   Factors sociològics:

•  S’ha produït un canvi de preferències dels joves en favor d’un estil de vida més flexible i sense lligams (la major mobilitat geo-
gràfica i laboral podria ser un factor subjacent important).

•  Així mateix, la tendència a ajornar decisions vitals, com l’edat d’emancipació o de formar una família, també els empeny a retardar 
la decisió de comprar un habitatge.
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Espanya: ràtio d’accessibilitat a l’habitatge 
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’enquesta anual de l’estructura salarial de l’INE.  
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Situació financera dels adults joves: menys estalvi i més deutes

La fracció de llars amb un cap de família adult jove (dels 20 als 39 anys) que havien adquirit el 20145 instruments d’estalvi i d’inversió 
era menor que la fracció de llars amb adults entre 40 i 60 anys (per a més detalls, vegeu la taula adjunta). En canvi, una fracció major 
de les llars amb adults joves tenia deutes. S’observen diferèn-
cies substancials entre les llars joves amb habitatge en propietat 
i les que no el tenen en propietat. Això és degut al fet que la 
compra d’un habitatge és la decisió financera més important 
que pren una llar, a causa del seu valor i del fet que representa 
el principal instrument d’acumulació de riquesa, ja que actua 
com a mecanisme d’estalvi.

•  Actius: un percentatge més elevat de les famílies amb 
adults joves amb habitatge en propietat posseïa el 2014 
instruments de renda variable i fons de pensions en com-
paració amb les famílies amb adults joves que no tenien 
habitatge en propietat. Això suggereix que les famílies 
joves sense habitatge en propietat tenen menys capacitat 
d’estalvi, ja que són precisament les llars joves sense habi-
tatge en propietat les que acostumen a tenir ingressos 
més baixos.

•  Passius: el percentatge de llars amb adults joves sense habi-
tatge en propietat que havien contret algun tipus de deute 
no hipotecari el 2014 era del 35,6%, una dada relativament 
elevada (tot i que una mica inferior al 40% del 2005) i força 
semblant a la que presentaven les llars amb adults entre 40 i 60 anys sense habitatge en propietat (el 41,6%). Així, més d’un terç 
dels joves que no posseeixen un habitatge en propietat tenen altres necessitats financeres que els porten a endeutar-se, 
mitjançant crèdits al consum o crèdits per dur a terme activitats econòmiques (com autònoms i emprenedors).

Oriol Carreras i Marc Miró i Escolà

5. Dades de l’enquesta financera de les famílies (EFF) del 2014, última enquesta disponible.

Espanya: situació financera de les famílies joves  
el 2014
Percentatge de les llars sobre el total de llars amb aquestes 
característiques per a cada franja d’edat *

Edat Total Sense habitatge 
en propietat

Amb habitatge 
en propietat

Actius

Renda variable
20-39 5,9 3,5 7,2

40-60 11,1 9,4 11,5

Fons d’inversió
20-39 2,7 2,7 2,7

40-60 6,5 4,4 7

Fons de pensions
20-39 22,6 12,7 28,1

40-60 38,4 22,2 41,9

Passius

Algun tipus de deute
20-39 69,0 35,6 87,6

40-60 62,1 41,6 66,6

Deute hipotecari
20-39 50,1 – 79,4

40-60 35,5 – 43,2

Nota: * Per exemple, el 3,5% de les llars entre els 20 i els 39 anys sense habitatge en propietat 
posseïen actius de renda variable, mentre que el 7,2% de les llars entre els 20 i els 39 els anys amb 
habitatge en propietat posseïen actius de renda variable.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’enquesta financera de les famílies (EFF) del 2014.
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Les causes de la 
polarització política

La societat s’ha polaritzat 
notablement, però quins 
factors hi ha darrere d’aquest 
fenomen? Com es manifesta  
i quins reptes suposa? 
 

Què serà de la política 
fiscal nord-americana? 

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

Perspectives de 
l’economia europea  
a mitjà termini: menor 
creixement però amb 
marge de millora

Explorem el creixement potencial  
de l’economia europea i els factors  
que el podrien tornar a reimpulsar-lo.

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?

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

Es poden esperar avenços cap 
a una major integració europea? 
En quines dimensions? 
 

Allò que la contractació 
amaga

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






