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El canvi tecnològic és a l’arrel del progrés econòmic i social que hem viscut des de la primera revolució indus-
trial, i, malgrat això, la revolució tecnològica actual, a més de fascinació, no deixa de generar ansietat. Joseph 
Schumpeter ja va dir que, «en una societat capitalista, el progrés econòmic implica desordre», i sabem que el 
desordre provoca desassossec en l’ésser humà. Per aquest motiu, el progrés dels últims segles ha anat acom-
panyat del desenvolupament d’institucions i de polítiques públiques que han permès, en certa mesura, modu-
lar o governar aquest desordre. El gran desafiament és adaptar aquestes institucions i aquestes polítiques als 
canvis que s’estan produint.

Una de les claus perquè el canvi tecnològic pugui aportar prosperitat a la immensa majoria de la població és el 
sistema educatiu. Un sistema que, més enllà de coneixements tècnics específics, ha d’ensenyar, sobretot, a 
aprendre. Per aquest motiu, són rellevants habilitats com el pensament crític, la capacitat de comunicació i el 
treball en equip i, també, valors com l’esforç, la creativitat, el rigor, la col·laboració, l’honestedat i la diversitat. 
És positiu que coexisteixin diversos models d’ensenyament que es moguin en aquesta direcció, aprendre’n les 
millors pràctiques i estendre-les al conjunt del sistema.

Les polítiques públiques també han de tenir en compte els efectes del canvi tecnològic sobre l’ocupació i els 
salaris. El canvi genera guanyadors, però també perdedors. El repte és compensar els segons perquè les diferèn-
cies entre els uns i els altres no siguin gaire marcades i perquè no hi hagi grups de la població que es quedin 
despenjats del tren del progrés.

En aquest context, les polítiques actives del mercat de treball, que faciliten la recol·locació laboral, hauran de 
jugar un paper cada vegada més important. Per als treballadors amb les retribucions més baixes, caldrà trobar 
la combinació òptima entre una política de salari mínim, un tipus negatiu sobre les rendes baixes (que comple-
menti els ingressos) i una política d’habitatge que faciliti l’accés a un lloc per viure a un cost raonable. En 
l’àmbit laboral, també és necessari aclarir l’estatus de les noves modalitats de relacions laborals, per exemple, 
entre les plataformes tecnològiques i els qui ofereixen els seus serveis a través d’elles. La seguretat jurídica és 
un ingredient essencial per fomentar les noves tecnologies i els nous models de negoci.

Altres polítiques també poden ajudar a promoure l’adopció de les noves tecnologies i, d’aquesta manera, 
incrementar la productivitat del conjunt de l’economia. Per a les empreses, és important, per exemple, el nivell 
de flexibilitat per reorganitzar les operacions i per redefinir els diferents llocs de treball, aspectes que, en part, 
depenen del marc legal. També hi ha regulacions que penalitzen les empreses que assoleixen una dimensió 
determinada, la qual cosa acaba impedint que moltes d’elles adquireixin suficient escala per poder invertir en 
noves tecnologies i treure’n el màxim profit. Finalment, les polítiques de foment de la competència també 
poden ser un esperó per a la innovació, tant pel que fa a la reducció de sectors protegits per regulacions com 
pel que fa a les mesures que evitin l’abús de posició dominant per part dels gegants tecnològics.

El progrés que comporti el canvi tecnològic dependrà també de si en fem un ús responsable. En aquest sentit, 
el marc legal que anem definint limitarà determinats usos que, com a societat, considerem no desitjables. Però 
més enllà del que finalment dictin aquestes normes formals, l’ètica de les empreses –dels propietaris, dels 
directius i dels empleats– encara serà més rellevant. En l’àmbit de les dades, per exemple, hi haurà empreses 
que adoptin models de negoci basats en un ús responsable i transparent de les dades dels seus clients, i, 
d’altres, en canvi, no ho faran. La responsabilitat social de l’empresa és clau per unir el canvi tecnològic amb el 
progrés econòmic.

Ateses les dates actuals, m’acomiado desitjant-vos unes bones vacances i que gaudiu d’una bona lectura. Quan 
ho feu, recordeu Gutenberg, pare d’una de les tecnologies que més ha influït sobre la història de la humanitat.

Enric Fernández
Economista en cap
30 de juny de 2019

Tecnologia i progrés
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Cronologia

 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 (juny). 
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). 

 2  Espanya: afiliació a la Seguretat Social i atur registrat 
(juliol). 

 7 Portugal: ocupació (2T). 
 9 Japó: PIB (2T). 
 Portugal: comerç internacional (juny). 
14 Portugal: avanç del PIB (2T). 
21 Espanya: comerç exterior (juny). 
22 Espanya: crèdits, dipòsits i morositat (juny). 
27 Portugal: execució pressupostària de l’Estat (juliol). 
29 Espanya: avanç de l’IPC (agost).
 Portugal: ocupació i atur (juliol).
 Zona de l’euro: índex de sentiment econòmic (agost). 
30 Portugal: avanç de l’IPC (agost). 
 PIB de Portugal (2T).

JULIOL 2019 AGOST 2019

Agenda

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

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

GENER 2019

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

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

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

MARÇ 2019

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

ABRIL 2019

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

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

 7   Theresa May dimiteix com a líder del Partit Conserva
dor al Regne Unit i es manté com a primera ministra 
«interina» fins que es triï un nou líder al final de juliol. 

30    Donald Trump i Xi Jinping acorden reprendre les nego
ciacions comercials entre els EUA i la Xina després de la 
trobada a la cimera del G20.

JUNY 2019
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assignen una probabilitat elevada al fet que la Fed retalli 
els tipus d’interès al juliol i que el BCE ho faci al setembre. 
Malgrat que aquestes expectatives encaixen raonablement 
bé amb les pistes que han donat els dos bancs centrals, les 
cotitzacions financeres van més enllà i apunten al fet que el 
relaxament monetari s’intensificarà de forma notable fins 
al final del 2019 i al llarg del 2020. No obstant això, la Fed i 
el BCE van combinar els missatges acomodaticis amb la rei
teració que, com també ho assenyalen els indicadors 
d’activitat, l’escenari econòmic dels EUA i de la zona de 
l’euro continua sent favorable, en especial a mitjà termini. 
Així, una lectura més ponderada del gir dels bancs centrals 
suggereix que les dues institucions persegueixen actuar de 
manera preventiva per combatre la intensificació dels ris
cos, en oposició al fet que (com podrien indicar els movi
ments dels mercats financers) preparin un nou cicle de 
política monetària expansiva.

Espanya i Portugal, de perifèria a nucli? Les economies 
espanyola i portuguesa han trampejat millor que els seus 
socis la desacceleració de l’economia global. Així, mentre 
que, en el 1T, la zona de l’euro en conjunt va avançar l’1,2% 
interanual, el creixement del PIB d’Espanya i de Portugal es 
va situar en el 2,4% i en l’1,8%, respectivament. A més a 
més, mantenen la bona dinàmica, i els indicadors suggerei
xen nivells de creixement semblants per al 2T. Als mercats 
financers, el bon funcionament macroeconòmic d’Espanya 
i de Portugal s’ha traduït en una forta compressió de les 
primes de risc (aproximadament, –45 p. b. i –70 p. b. en el 
conjunt del semestre, respectivament), de manera que s’ha 
reduït la diferència entre els seus tipus d’interès sobirans i 
els de les economies del nucli de la zona de l’euro. En els 
dos casos, però, queda camí per recórrer. Atès el sòlid fun
cionament de la demanda domèstica, amb el suport del 
dinamisme dels mercats laborals, en els últims mesos, 
s’observa una pèrdua d’impuls al sector exterior, moderada 
a Espanya i una mica més intensa en el cas de Portugal (in 
ten  sificada per l’embranzida importadora de la inversió). 
Així mateix, les dues economies han d’aprofitar la bona di 
nàmica de creixement per donar continuïtat a la correcció 
del dèficit públic que els va permetre sortir del procediment 
de dèficit excessiu (Portugal el 2017 i Espanya en  guany) i 
per continuar reduint unes ràtios de deute públic que con
tinuen sent molt elevades.

Moderació del creixement i persistència de la incertesa: 
fins quan? En els últims trimestres, s’ha produït una mode
ració del creixement mundial. En part, per motius esperats, 
com l’esvaïment de l’impuls fiscal als EUA o la transició de la 
Xina cap a creixements més sostenibles. I en part també, i 
més preocupant, pel repunt de la incertesa en l’àmbit 
geopolític, per les vulnerabilitats en algunes economies 
emergents i per les dificultats que travessen alguns sectors 
industrials i, en especial, el sector de l’automòbil. Davant 
l’embat d’aquestes incerteses, l’activitat mundial ha resistit 
raonablement bé, amb una moderació suau del creixe
ment des del començament de l’any i amb la resiliència del 
sector serveis. No obstant això, i més enllà del suport al 
sentiment econòmic a curt termini que pugui oferir la re 
presa de les negociacions comercials entre els EUA i la Xina, 
les arrels de la incertesa són profundes i és probable que 
persisteixin a mitjà termini.

Mercats financers, en desajustament o en un punt dolç? 
En aquest entorn més incert, les cotitzacions financeres 
s’han mostrat més sensibles a les declaracions polítiques, a 
algunes dades econòmiques desfavorables i, com no podia 
ser de cap altra manera, als missatges dels bancs centrals. 
Així, des de l’inici d’enguany, s’han succeït períodes d’op  ti 
misme i episodis d’aversió al risc i a la volatilitat. Així i tot, el 
semestre ens ha deixat dues tendències clares: una alça 
sos  tinguda de les borses (els principals índexs acumulen 
una revaloració una mica superior al 15%, amb la borsa 
nordamericana batent màxims històrics) i un enfonsa
ment molt remarcable dels tipus d’interès (els tipus sobi
rans a 10 anys dels EUA i d’Alemanya han caigut entre 60 p. b. 
i 70 p. b., fins a un nivell no vist des del 2016 en el primer 
cas i fins a un mí  nim històric del –0,3% en el segon). Dues 
tendències clares, però que podrien amagar contradic
cions, perquè els guanys borsaris s’acostumen a basar en 
unes perspectives econòmiques favorables, mentre que els 
tipus d’interès baixos apunten a l’expectativa d’una política 
monetària més acomodatícia (que, al seu torn, reflectiria la 
necessitat de combatre un deteriorament de l’entorn). Una 
possible explicació per reconciliar les dues tendències és 
que els inversors esperin una política monetària en el punt 
dolç que permeti sostenir l’expansió, la qual cosa ens du a 
la següent pregunta.

Fins on arribaran els bancs centrals? Després de pausar 
l’enduriment de les polítiques monetàries a l’inici de l’any, 
tant la Fed com el BCE han acabat fent un gir de 180 graus 
en anunciar que, en els propers mesos, tornaran a dur a ter
me mesures expansives. Així, les cotitzacions financeres 

Els interrogants de l’escenari econòmic mundial
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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 2,60 2,55 2,40

Líbor 12 mesos 3,86 1,20 2,05 3,08 2,65 2,60 2,55

Deute públic 2 anys 3,70 0,73 1,84 2,68 2,30 2,40 2,50

Deute públic 10 anys 4,70 2,61 2,41 2,83 2,55 2,65 2,70

Euro

Depo BCE 2,05 0,40 –0,40 –0,40 –0,40 –0,25 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 –0,20 0,15

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

Euríbor 3 mesos 3,24 0,98 –0,33 –0,31 –0,32 –0,15 0,20

Euríbor 6 mesos 3,29 1,14 –0,27 –0,24 –0,25 –0,05 0,35

Euríbor 12 mesos 3,40 1,34 –0,19 –0,13 –0,17 0,05 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 0,30 0,67 1,20

Espanya

Deute públic 3 anys 3,62 2,30 –0,04 –0,02 –0,14 0,17 0,64

Deute públic 5 anys 3,91 2,85 0,31 0,36 0,25 0,53 1,00

Deute públic 10 anys 4,42 3,82 1,46 1,42 1,30 1,47 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 0,13 0,56 1,22

Deute públic 5 anys 3,96 5,03 0,46 0,47 0,78 1,15 1,72

Deute públic 10 anys 4,49 5,60 1,84 1,72 1,45 1,82 2,35

Prima de risc 19 362 149 147 115 115 115

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) 129,50 126,36 133,70 127,89 124,95 126,14 130,38

USD/JPY (iens per dòlar) 115,34 97,50 113,02 112,38 108,65 106,00 106,00

EUR/GBP (lliures per euro) 0,66 0,83 0,88 0,90 0,88 0,87 0,86

USD/GBP (lliures per dòlar) 0,59 0,63 0,75 0,79 0,77 0,73 0,70

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 3,2 3,4 3,4

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 1,9 1,3 1,5 1,4

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

Sud-àfrica 4,4 1,8 1,5 0,7 0,5 1,8 1,9

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 1,5 1,7 1,8

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

Itàlia 1,9 1,5 1,3 1,2 0,9 1,3 1,6

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

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

Japó –0,3 0,3 0,5 1,0 0,7 1,4 1,3

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

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

Xina 1,7 2,6 1,6 2,1 2,5 2,4 2,6

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

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

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

Béns d’equipament 1,3 0,0 13,7 6,4 7,9 5,9 5,9

Construcció –1,6 –6,3 8,3 3,1 5,0 2,5 2,5

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

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

Importació de béns i serveis 3,6 1,6 8,1 4,9 7,0 4,6 4,4

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 1,1 1,4

Saldo op. corrents (% PIB) –9,4 –4,2 0,5 –0,6 –1,8 –1,7 –1,4

Cap. o nec. financ. resta món (% PIB) –7,9 –2,9 1,4 0,4 –0,7 –0,6 0,0

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 4,9 3,0 2,6

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

Importació de béns i serveis 7,1 –1,0 5,6 3,5 0,8 3,9 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 2,4 1,9 1,6

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

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

Costos laborals unitaris 3,3 0,2 0,2 0,8 1,8 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 1,4 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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Els mercats financers  
completen un semestre  
de contrastos

Borses a l’alça, tipus en mínims i bancs centrals a escena per 
tancar un semestre agitat. Al juny, els mercats financers van 
tancar amb to constructiu un semestre marcat per la successió 
de períodes de calma i episodis d’aversió al risc i de volatilitat. 
En concret, després d’un final del 2018 amb fortes pèrdues bor-
sàries i amb caigudes dels tipus d’interès, en els primers mesos 
del 2019, els mercats van exhibir una dinàmica constructiva, 
amb el suport de la reconducció de les tensions comercials, de 
la frenada en l’enduriment de la política monetària dels princi-
pals bancs centrals i d’unes dades econòmiques favorables. No 
obstant això, la placidesa i els forts avanços borsaris registrats 
van virar bruscament al maig, quan es van trencar les negocia-
cions comercials entre els EUA i la Xina i es van despertar de 
nou els temors a una desacceleració intensa de l’economia 
mundial. Aquest gir va desembocar en un repunt de l’aversió al 
risc i en les consegüents caigudes borsàries i en l’enfonsament 
dels tipus d’interès. En aquest context, al juny, els principals 
bancs centrals van obrir la porta a relaxar la política monetària 
com a mesura preventiva per combatre la intensificació dels 
riscos sobre l’activitat econòmica. Malgrat que aquests missat-
ges van ser rebuts amb una recuperació del sentiment als mer-
cats, les cotitzacions financeres reflecteixen l’expectativa d’una 
política monetària molt més acomodatícia del que assenyalen 
en l’actualitat els bancs centrals, un desajustament que pot 
generar nous episodis de volatilitat en els propers trimestres.

La Fed obre la porta a una baixada dels tipus d’interès. En la 
reunió del juny, la Fed va presentar una valoració positiva de 
l’economia nord-americana i va reiterar unes perspectives favo-
rables per a l’escenari econòmic a mitjà termini. Així, va mante-
nir els tipus d’interès de referència en l’interval 2,25%-2,50%. 
No obstant això, els membres de la Fed van posar més èmfasi 
en la persistència i en la intensificació dels riscos (com el repunt 
de les tensions comercials o la incertesa que envolta la desacce-
leració de l’economia global). Amb aquestes preocupacions, i 
atès que les pressions inflacionistes continuen sent moderades, 
la Fed va obrir la porta a una baixada dels tipus d’interès de 
referència en els propers mesos, en afirmar que està preparada 
per oferir nous estímuls si els riscos continuen afectant negati-
vament la confiança econòmica. En concret, en la reunió, tam-
bé es va presentar l’actualització trimestral de les previsions 
macroeconòmiques, en què, malgrat no fer canvis gaire relle-
vants en les projeccions d’activitat i d’inflació, es va observar 
una forta rebaixa de les previsions de tipus d’interès: ara gaire-
bé la meitat dels membres de la Fed preveuen com a mínim 
una baixada de tipus enguany (vegeu el segon gràfic). Així, en 
les cotitzacions financeres, es reflecteix una probabilitat del 
100% que la Fed redueixi en 25 p. b. els tipus d’interès al juliol. 
Malgrat que aquesta expectativa és coherent amb les pistes 
que ha donat la Fed, les cotitzacions financeres van més enllà i 
apunten, amb una probabilitat elevada, al fet que, cap al final 
del 2020, s’hauran rebaixat els tipus al voltant de 100 p. b. (una 
senda de reduccions molt més agressiva que la que reflecteixen 
les expectatives dels membres de la Fed).
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El BCE emfatitza les incerteses i accentua el missatge acomo-
datici. Igual que la Fed, en la reunió del juny, el BCE va mantenir 
una visió relativament positiva de l’escenari a mitjà termini, 
però, ateses la persistència i la intensificació dels riscos, va 
recalcar la necessitat de preservar un entorn financer acomoda-
tici que doni suport a la demanda domèstica i a la inflació. Així, 
el BCE va reiterar que continuarà present als mercats per un 
període llarg de temps mitjançant les reinversions d’actius, va 
ajornar la data orientativa per a la primera pujada de tipus fins 
al desembre del 2020 i va concretar un cost per a la nova ronda 
d’injeccions de liquiditat al sector financer (les anomenades 
TLTRO, que començaran al setembre) lleugerament més favora-
ble del que s’anticipava (oscil·larà entre el tipus refi +10 p. b. i el 
tipus depo +10 p. b., en funció del compliment de certs objec-
tius de concessió de crèdit). És més, uns dies després, en la con-
ferència anual del BCE a Sintra (Portugal), el president Mario 
Draghi va fer un pas més i va afirmar que, si els riscos no dismi-
nueixen, el BCE haurà d’intensificar l’estímul monetari. En con-
cret, Draghi va apuntar que el BCE pot tornar a ajornar la prime-
ra pujada dels tipus o, fins i tot, reduir els tipus d’interès (fet 
que, possiblement, estaria vinculat a mesures que mitiguin els 
potencials efectes adversos dels tipus d’interès negatius) i/o 
reprendre les compres netes d’actius.

Els tipus sobirans es mantenen en nivells mínims. Els missat-
ges acomodaticis dels bancs centrals van dur els tipus d’interès 
sobirans a disminuir encara més (després d’haver tocat mínims 
ja al maig, arran de la creixent aversió al risc i de la consegüent 
demanda d’actius considerats segurs). En concret, els tipus d’in-
terès sobirans a 10 anys dels EUA i d’Alemanya van disminuir 
una mica més de 10 p. b., fins al 2,0% (nivell no vist des del final 
del 2016) i el –0,3% (mínim històric), respectivament. Per la 
seva banda, les primes de risc de la perifèria de la zona de l’euro 
es van reduir notablement i la rendibilitat del deute a 10 anys a 
Espanya i a Portugal es va situar per sota del 0,4% i del 0,5%, 
respectivament. Així mateix, el diferencial d’Itàlia també va fle-
xionar a la baixa, tot i que continua en cotes substancialment 
més elevades que les de les economies veïnes.

Les borses repunten. Després de patir pèrdues substancials 
al maig, els principals índexs borsaris van avançar de forma 
sostinguda al juny, esperonats pels missatges acomodaticis 
dels bancs centrals i per un optimisme moderat sobre la tro-
bada entre els presidents dels EUA i de la Xina a la cimera del 
G-20 del final del mes. Així, als EUA, l’S&P 500 va augmentar el 
6,9% i, a Europa, l’Eurostoxx 50 es va revalorar el 5,9%, amb 
avanços més sostinguts al nucli (el +5,7% el DAX alemany i el 
+6,4% el CAC francès) que a la perifèria (el +2,2% l’Ibex 35 i el 
+1,9% el PSI-20). Per la seva banda, al bloc emergent, l’índex 
MSCI per al conjunt dels emergents va registrar un ascens 
proper al 6%.

El petroli es consolida en els 65 dòlars. En el context de recu-
peració del sentiment inversor, i mentre s’espera la confirmació 
per part de l’OPEP i dels seus socis de l’extensió de les retallades 
a la producció de cru a la segona meitat de l’any, el preu del 
barril de Brent va fluctuar al voltant dels 65 dòlars i va patir 
alguns vaivens per les tensions entre els EUA i l’Iran (amb decla-
racions creuades sobre el sabotatge de petroliers que navega-
ven per l’estret d’Ormuz, enclavament estratègic pel qual es 
transporta el 20% del petroli mundial).
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1. Vegeu «El cicle del crèdit als EUA: fins a quin punt ens hem de preocu-
par?», a l’IM04/2019, i «El cicle del crèdit als EUA: fins a quin punt ens hem 
de preocupar? Part II», a l’IM06/2019.

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

Després d’haver analitzat l’estat del crèdit privat als EUA 
en dos articles anteriors,1 tanquem la sèrie donant respos-
ta a les preguntes més freqüents sobre el cicle econòmic i 
el crèdit nord-americà.

Quina és la situació actual de l’economia  
nord-americana?

Des d’aquest juliol, l’economia dels EUA es troba en la fase 
expansiva més llarga de la història, amb la taxa d’atur en 
mínims de 50 anys i amb la inflació a prop, tot i que una 
mica per sota, de l’objectiu del 2%. A causa de la pròpia 
maduresa del cicle econòmic i de l’esvaïment de l’impuls 
fiscal del final del 2017, cal esperar que el creixement eco-
nòmic se suavitzarà fins a taxes més properes al potencial 
en els pròxims trimestres. De fet, els indicadors més re -
cents suggereixen que aquesta desacceleració ja es pro-
dueix de manera gradual. No obstant això, en els últims 
trimestres, els riscos baixistes (sobretot, els de naturalesa 
geopolítica) s’han intensificat, quelcom que ja afecta de 
forma negativa el sentiment econòmic.

Quina és la situació actual del deute privat?

D’una banda, les famílies han dut a terme un procés 
important de desendeutament, liderat, sobretot, pel deu-
te hipotecari. La nova concessió d’hipoteques, a més a 
més, s’ha reduït i s’ha dirigit a llars amb un perfil de crèdit 
raonablement solvent. En aquest sentit, la seva situació és 
molt menys preocupant que en els anys previs a la Gran 
Recessió i les vulnerabilitats es troben en partides quanti-
tativament menys rellevants (com el deute per a estudis).

Pel que fa a les empreses no financeres, el deute ha aug-
mentat de forma substancial en aquests últims anys i ha 
arribat a superar els nivells previs a la Gran Recessió. Nor-
malment, el fort creixement del deute va associat a una 
ma  jor presa de riscos i a un deteriorament de la qualitat 
del deute, la qual cosa pot generar vulnerabilitats. I el cas 
dels EUA no és una excepció. De les nostres anàlisis ante-
riors, destaquem tres vulnerabilitats: l’augment del deu-
te qualificat amb rating BBB, el menor ús de clàusules 
que protegeixen l’inversor i l’augment del deute a em -
pre  ses ja molt endeutades.

•   Les vulnerabilitats del cicle del crèdit dels EUA probablement no seran el detonant de la propera recessió. No 
obstant això, poden amplificar la desacceleració de l’economia nord-americana.

•  En concret, estimem que, si s’activen aquestes vulnerabilitats, podrien comportar un enduriment de les condicions 
financeres que restés entre 0,3 i 0,7 p. p. al creixement del PIB el 2020.

El crèdit privat serà el detonant de la propera  
recessió als EUA?

Diferents elements suggereixen que, en l’actualitat, és 
menys probable que en ocasions anteriors que el desen-
cadenant de la següent recessió sigui, en solitari, el cicle 
del crèdit. D’una banda, com hem comentat, el deute de 
les famílies es troba en una situació relativament còmoda. 
De l’altra, l’augment del deute corporatiu no financer ha 
estat significatiu, però, així i tot, ha estat relativament més 
moderat que en episodis anteriors (i basat en un entorn de 
tipus baixos que fa més suportable la càrrega del deute): 
per exemple, la ràtio entre el deute corporatiu no financer 
i el PIB ha crescut 8,7 p.p. entre el 2009 i el 2018, mentre 
que el seu increment va ser de 9,1 p. p. entre el 1991 i el 
2001 (vegeu el primer gràfic). A més a més, els canvis regu-
ladors motivats per la crisi financera han forjat un sistema 
financer més robust i amb més liquiditat, preparat per 
resistir millor els episodis de tensions. Finalment, malgrat 
haver destacat algunes vulnerabilitats en sectors con-
crets, una part molt significativa del sector corporatiu 
gaudeix d’uns comptes generalment sanejats.

Llavors, com pot el deute privat condicionar  
l’escenari?

De les 33 recessions viscudes als EUA des del 1857, poques 
han estat desencadenades pel crèdit privat. No obstant 
això, el crèdit privat sol tenir un rol no menyspreable a la 
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majoria de recessions: la literatura econòmica coincideix a 
assenyalar que el crèdit privat amplifica els shocks adver-
sos. En aquest sentit, cal entendre els riscos vinculats al 
deute corporatiu nord-americà com a fonts de vulnerabili-
tat que la desacceleració econòmica mateixa pot activar, 
de manera que poden contribuir a intensificar la modera-
ció del creixement.2 

Com funciona el rol amplificador?

El crèdit pot amplificar els shocks adversos mitjançant una 
moderació en la concessió de crèdit, que, al seu torn, llasta 
el consum i la inversió. Per exemple, si el deteriorament de 
l’escenari econòmic va acompanyat d’una reducció del 
preu dels actius, també disminuirà el valor de les garanties 
en què els prestataris poden basar el crèdit i, per tant, veu-
ran reduïda la capacitat d’endeutament. D’altra banda, en 
els trams finals de les expansions econòmiques, se solen 
endurir les condicions de crèdit, atès que s’anticipa un 
deteriorament de les expectatives de creixement i, per 
tant, una major probabilitat d’impagament.

Com poden impactar les vulnerabilitats identificades 
sobre les condicions financeres del conjunt de 
l’economia?

D’una banda, una rebaixa generalitzada de la valoració del 
deute corporatiu que comporti la pèrdua del grau d’inver-
sió (un fenomen comú durant les recessions econòmi-
ques) sol provocar vendes forçoses d’aquest tipus de deu-
te, la qual cosa, entre altres conseqüències, augmenta les 
primes de risc i el cost del deute per a les empreses.3 De 
l’altra, l’augment del deute d’empreses ja molt endeuta-
des i el menor ús de clàusules que protegeixen l’inversor 
poden incrementar els impagaments.

Amb aquests dos mecanismes al cap, construïm dos esce-
naris de tensionament de les condicions financeres, 
basats en la relació històrica de l’índex de condicions 
financeres de la Reserva Federal de Chicago (d’ara enda-
vant, NFCI) amb el percentatge de deute qualificat amb 
rating BBB i amb la taxa de morositat del sector corpora-
tiu. En concret, si assumim una evolució de la ràtio BBB i 
de la taxa de morositat similar a la d’altres episodis d’es-
très financer, l’NFCI augmentaria, aproximadament, en 
0,4 i en 0,8 p. p. en els escenaris moderat i advers, respec-
tivament. Per posar-les en context, aquestes magnituds 
són similars a la de la crisi asiàtica del 1997 en el primer 

cas i la meitat de severa que la viscuda en la Gran Reces-
sió en el segon cas.

Quant restaria al creixement econòmic un enduriment 
de les condicions financeres?

Assumint aquests shocks de l’NFCI, i d’acord amb la sensi-
bilitat històrica del creixement del PIB nord-americà a les 
condicions financeres, l’enduriment de les condicions fi -
nan  ceres podria restar entre 0,3 p. p. i 0,7 p. p. al creixe-
ment del PIB l’any vinent (vegeu el segon gràfic) i inten-
sificar la desacceleració de l’economia. No obstant això, 
no sembla que aquestes magnituds, preses aïlladament, 
puguin arrossegar l’economia dels EUA a una recessió, 
tot i que, si interactuen amb altres riscos sobre l’econo-
mia (com, per exemple, les tensions comercials),4 po -
dríem arribar a veure taxes de creixement negatives.

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

No cal ser complaents amb els nivells actuals de deute 
privat. No obstant això, de la nostra anàlisi es desprèn 
que, més que el detonant de la propera recessió, cal 
entendre’ls com una vulnerabilitat que pot amplificar la 
desacceleració de l’economia. En altres paraules, aquest 
rol amplificador de shocks adversos fa que l’economia 
dels EUA sigui menys resistent a un eventual deteriora-
ment de l’escenari, que es pot produir, per exemple, per 
una intensificació de les tensions comercials o per nous 
tancaments de l’Administració federal dels EUA. És en 
aquest últim punt on rau la principal preocupació sobre 
el cicle de crèdit.

Ricard Murillo Gili

2. Jordà, Schularick i Taylor demostren que les recessions que han estat 
precedides per augments intensos del deute corporatiu no financer han 
estat més severes i llargues. Vegeu Jordà, Ò., Schularick, M. i Taylor, A. 
(2013), «When Credit Bites Back», Journal of Money, Credit, and Banking 
45(s2), 3–28, i Bridges, J. i Jackson, C. (2017), «Down in the Slumps: The 
Role of Credit in Five Decades of Recessions», Bank of England Working 
Paper, núm. 659.
3. Vegeu Çelik, S., Demirtas, G. i Isaksson, M. (2019), «Corporate Bond 
Markets in a Time of Unconventional Monetary Policy», OECD Capital 
Markets Series, París.
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4. Vegeu «L’amenaça del proteccionisme en l’economia mundial», en 
aquest mateix Informe Mensual.

http://www.caixabankresearch.com/ca/lamenaca-del-proteccionisme-en-leconomia-mundial
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Tipus d’interès (%)

30-juny 31-maig 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 –0,35 –0,32 –2 –3,6 –2,4

Euríbor 12 mesos –0,21 –0,17 –5 –9,7 –3,3

Deute públic a 1 any (Alemanya) –0,65 –0,62 –4 –8,5 –1,5

Deute públic a 2 anys (Alemanya) –0,75 –0,66 –9 –14,0 –8,5

Deute públic a 10 anys (Alemanya) –0,33 –0,20 –13 –56,9 –62,9

Deute públic a 10 anys (Espanya) 0,40 0,72 –32 –102,1 –92,6

Deute públic a 10 anys (Portugal) 0,48 0,81 –33 –124,6 –131,1

EUA

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

Líbor 3 mesos 2,32 2,50 –18 –48,8 –1,6

Líbor 12 mesos 2,18 2,51 –33 –82,7 –58,6

Deute públic a 1 any 1,93 2,20 –27 –67,1 –38,7

Deute públic a 2 anys 1,75 1,92 –17 –73,3 –77,3

Deute públic a 10 anys 2,01 2,12 –12 –67,9 –85,5

Spreads de deute corporatiu (p. b.)

30-juny 31-maig Variació mensual  
(p. b.)

Variació acum.  
el 2019 (p. b.)

Variació interanual  
(p. b.)

Itraxx Corporatiu 53 71 –19 –36,1 –21,7

Itraxx Financer Sènior 64 92 –28 –44,7 –26,2

Itraxx Financer Subordinat 133 187 –54 –95,2 –47,2

Tipus de canvi

30-juny 31-maig Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2019 (%)

Variació interanual  
(%)

EUR/USD (dòlars per euro) 1,137 1,117 1,8 –0,8 –2,7

EUR/JPY (iens per euro) 122,660 120,960 1,4 –2,5 –5,2

EUR/GBP (lliures per euro) 0,896 0,884 1,3 –0,4 1,2

USD/JPY (iens per dòlar) 107,850 108,290 –0,4 –1,7 –2,6

Primeres matèries 

30-juny 31-maig Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2019 (%)

Variació interanual  
(%)

Índex CRB de primeres matèries 407,9 416,0 –1,9 –0,3 –7,1

Brent ($/barril) 66,6 64,5 3,2 23,7 –16,2

Or ($/unça) 1.409,5 1.305,5 8,0 9,9 12,5

Renda variable

30-juny 31-maig Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2019 (%)

Variació interanual  
(%)

S&P 500 (EUA) 2.941,8 2.752,1 6,9 17,3 8,2

Eurostoxx 50 (zona de l’euro) 3.473,7 3.280,4 5,9 15,7 2,3

Ibex 35 (Espanya) 9.198,8 9.004,2 2,2 7,7 –4,4

PSI 20 (Portugal) 5.137,5 5.044,0 1,9 8,6 –7,1

Nikkei 225 (Japó) 21.275,9 20.601,2 3,3 6,3 –4,6

MSCI emergents 1.054,9 998,0 5,7 9,2 –1,4
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L’expansió global continua,  
però els riscos augmenten

Lleuger deteriorament de l’escenari macroeconòmic global. 
D’una banda, unes dades de creixement una mica pitjors del 
que s’esperava en el 1T en algunes economies emergents de 
pes (l’Índia, el Brasil i Turquia) ens han empès a una petita 
rebaixa de la previsió de creixement per al 2019 (del 3,3% al 
3,2%), la qual cosa confirma que l’economia global reduirà una 
marxa enguany (recordem que, el 2018, el creixement va ser 
del 3,6%). De l’altra, hem vist un deteriorament significatiu dels 
indicadors de sentiment global en el 2T: l’indicador compost 
global PMI va caure fins als 51,2 punts al maig (52,1 a l’abril) i, a 
més a més, l’índex de manufactures es va situar per sota dels 50 
punts (el llindar que separa la zona expansiva de la recessiva). 
Així, les dades indiquen que l’activitat econòmica global ha 
entrat en una senda una mica més feble, afectada per la major 
incertesa global.

Augment de les incerteses. Una de les principals raons que fa 
que assignem una major probabilitat de materialització dels 
riscos a la baixa és que tot indica que les tensions proteccionis-
tes entre els EUA i la Xina van reaparèixer al maig per quedar-se. 
Així, les espases continuen enlaire, tal com ho mostra el repunt 
dels índexs d’incertesa geopolítica, tot i que la represa de les 
negociacions comercials després de la reunió de Trump i de Xi 
Jinping durant la cimera del G-20 d’Osaka de final de juny ha 
suavitzat la situació a curt termini. Així, malgrat que cal esperar 
algun tipus d’acord entre les dues potències, difícilment serà 
ambiciós. A més a més, hi ha dos motius que reforcen la visió 
que la incertesa ha vingut per quedar-se. El primer és que hi ha 
un risc significatiu que, al final, no s’assoleixi aquest acord: els 
desacords de fons continuen sense resoldre’s, i la Xina ha publi-
cat un Document Blanc en què rebutja que s’hagi beneficiat de 
transferències forçoses de tecnologia, un dels punts clau del 
litigi. El segon és que, fins i tot amb un acord, la incertesa no 
s’esvairà de la nit al dia: els aranzels implementats difícilment es 
retiraran de forma immediata i alguns focus d’incertesa d’un 
conflicte tan complex i amb tantes arestes continuaran latents. 
Si els riscos es materialitzessin, la desacceleració podria ser 
molt més intensa del que considerem, en bona part a causa 
dels efectes indirectes causats per la major incertesa, i tant la 
Xina com els EUA s’enfrontarien a un peatge onerós en termes 
de creixement (per a les xifres exactes, vegeu el Focus «L’ame-
naça del proteccionisme en l’economia mundial», en aquest 
mateix Informe Mensual).

A Europa, la incertesa política torna a repuntar. D’una banda, 
si el Govern italià no presenta un pla fiscal creïble al juliol, la 
Comissió Europea va camí de recomanar al Consell Europeu 
l’obertura d’un procediment de dèficit excessiu (EDP) al país 
transalpí. Això obligaria l’Executiu italià a incloure prou mesures 
d’ajust per sanejar els comptes sense perjudicar un creixement 
econòmic ja prou anèmic en el pressupost del 2020, que s’ha de 
presentar abans de mitjan octubre del 2019. Les negociacions 
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entre Roma i Brussel·les seran llargues (l’EDP és un procés 
essencialment polític i gradual, que atorga prou marge d’acció 
perquè els països afectats rectifiquin), però és probable que les 
tensions guanyin pes en els propers mesos. A més a més, el 
Govern italià es guarda la carta de convocar noves eleccions al 
final de l’any, la qual cosa podria allargar el procés i intensificar 
el conflicte. Al Regne Unit, la situació no és gaire més esperan-
çadora: Boris Johnson es perfila com el gran favorit per ser el 
nou primer ministre, i, malgrat que les dificultats que té el Par-
lament britànic per consensuar una estratègia de sortida hau -
rien d’aplanar el terreny per a una nova extensió de l’article 50 
al final d’octubre, les declaracions en què reitera el compromís 
d’abandonar la UE a l’octubre intensifiquen el risc que es pro -
dueixi un brexit desordenat.

ESTATS UNITS 

Els indicadors econòmics aguanten prou bé. En particular, el 
conjunt d’indicadors d’activitat del 2T es manté en terreny rao-
nablement positiu i la lleugera flexió a la baixa és coherent 
amb la suau desacceleració que esperem per a enguany. Els 
indicadors de sentiment empresarial (ISM) van reflectir aques-
ta tendència, ja que van continuar confortablement situats en 
zona expansiva al maig (és a dir, per damunt dels 50 punts), 
malgrat que l’índex de manufactures va recular 0,7 punts. D’al-
tra banda, cal destacar que l’embranzida del mercat laboral va 
donar senyals de suavitzar-se amb la creació de 75.000 llocs de 
treball al maig (223.000 de mitjana el 2018), una dada raonable 
si tenim en compte que l’economia nord-americana es troba 
en una situació de plena ocupació i en una fase més madura 
del cicle. En aquesta línia, la taxa d’atur continua instal·lada en 
un baixíssim 3,6% i els salaris van avançar un dinàmic 3,1% 
inter  anual.

Les pressions inflacionistes es mantenen contingudes. En 
concret, la inflació dels EUA es va situar en el 2,0% al maig, el 
mateix registre que a l’abril, mentre que la inflació subjacent es 
va situar en l’1,8% (el 2,1% a l’abril). De cara als propers mesos, 
esperem que la inflació subjacent es mantingui en els nivells 
actuals, de manera que l’absència de pressions inflacionistes 
significatives pot afavorir que la Fed dugui a terme alguna bai-
xada de tipus si el context econòmic es deteriora.

EUROPA

L’activitat es modera en el 2T. Després d’un avanç del PIB per 
damunt del que s’esperava en el 1T (el 0,4% intertrimestral), 
reflex de la resiliència de la demanda interna, tot indica que, en 
el segon trimestre, l’economia de la zona de l’euro haurà crescut 
a un ritme més moderat (el 0,2%-0,3% intertrimestral) i que 
s’ajusta més a la desacceleració del segon semestre de l’any 
passat. El desacoblament entre un sector serveis que continua 
sent dinàmic, gràcies a la resistència de la demanda interna, i 
un sector industrial que pateix per la incertesa global i per 
l’alentiment dels fluxos comercials es va tornar a fer patent en 
els indicadors de sentiment empresarial (PMI): al juny, el PMI de 
serveis va progressar, mentre que el de manufactures va conti-
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nuar encallat en zona contractiva (47,8 punts). Les previsions 
del BCE, que, en l’actualització del juny, apunten a una projec-
ció de creixement per al 2019 de l’1,2% (una xifra semblant a la 
nostra previsió de l’1,3%), reflecteixen l’expectativa d’un creixe-
ment moderat. En part, això és fruit d’un entorn global més 
advers que penalitza la demanda externa, de manera que tant 
una reconducció de les tensions proteccionistes com la desapa-
rició dels llastos que han perjudicat el sector de l’automòbil 
podrien donar una mica de tracció al creixement de la zona de 
l’euro. La inflació, per la seva banda, continua en nivells modes-
tos i es va situar en l’1,2% al maig i al juny, quan es van esvair els 
efectes estacionals que l’havien propulsat temporalment a 
l’abril per la Setmana Santa.

Alemanya no surt del clot. La importància del sector exterior 
per a l’economia alemanya (el 2018, les exportacions alema-
nyes de béns i de serveis van representar el 47% del PIB, i, a 
Espanya, per exemple, només van representar el 34%) explica 
que s’estigui veient particularment perjudicada per la incertesa 
i pel menor dinamisme de l’economia global. El sector indus -
trial, molt orientat a l’exportació, es veu perjudicat de forma 
generalitzada i molt més allà del sector de l’automòbil, tal com 
ho van reflectir les dades de producció industrial de l’abril (el 
–1,9% interanual). A més a més, el Bundesbank va indicar, en 
l’actualització del juny, que espera que el PIB es contregui lleu-
gerament en el 2T. Tot plegat ens ha dut a revisar a la baixa el 
creixement d’Alemanya en –0,2 p. p. el 2019 i el 2020, fins al 
0,8% i l’1,4%, respectivament.

RESTA DEL MÓN

Xina: els indicadors d’activitat continuen pintant una des 
acceleració. En particular, al maig, la producció industrial i la 
inversió es van tornar a alentir, i el nostre indicador de creixe-
ment, que reflecteix l’estat de l’activitat a partir de l’evolució 
dels sectors i de les variables més representatius de l’econo-
mia real, va continuar descrivint una senda de desacceleració 
gradual. Tot indica que les autoritats econòmiques del país 
mantenen un enfocament reactiu, que consisteix a estimular 
l’economia quan detecten que la desacceleració s’intensifica i, 
tot seguit, aixecar el peu de l’accelerador quan, gràcies, preci-
sament, a aquest estímul, les dades milloren. En aquest sentit, 
la Xina té un marge relativament ampli en política monetària 
(si més no en política fiscal) per implementar noves mesures 
expansives que permetin evitar una desacceleració abrupta. 
En aquesta línia, el governador del Banc Central, Yi Gang, ja ha 
anunciat que estan disposats a actuar si és necessari.

Entre els emergents, Turquia continua en hores baixes. Des-
prés de tres trimestres amb fortes caigudes, el PIB de Turquia va 
agafar una mica d’aire en el 1T 2019 amb un creixement intertri-
mestral de l’1,3%, tot i que, en termes interanuals, la taxa 
d’avanç del país encara es va situar en terreny negatiu (el –2,6%). 
Així i tot, mantenim la nostra previsió per al 2019 en el –2,5%, ja 
que l’economia turca es troba encara en un context complicat, 
on els desequilibris continuen molt presents.  
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Font: FMI («The Impact of US Xina Trade Tensions», IMF Blog, 23 de maig del 2019).    

1. Fa referència al total d’exportacions de béns afectades pels aranzels 
des del 2018 sobre el total d’exportacions de béns a nivell mundial. 
Segons les dades de l’FMI i de l’US Foreign Trade.

L’amenaça del proteccionisme en l’economia mundial

Des del començament del 2018, l’Administració Trump ha 
adoptat un to més bel·ligerant en l’àmbit comercial: per 
exemple, entre altres accions, ha augmentat els aranzels 
sobre les importacions xineses per valor de 250.000 mi 
lions de dòlars, ha inclòs Huawei dins la llista d’empreses 
que necessiten l’aprovació governamental en la compra de 
tecnologia nordamericana i estudia mesures sobre les 
importacions del sector automobilístic (vegeu el primer 
gràfic). De forma directa, els aranzels adoptats representen 
un petit percentatge del comerç mundial (menys del 3%).1 

Però les seves conseqüències econòmiques van més enllà i 
es transmeten mitjançant la incertesa i la distorsió de les 
cadenes de valor global. Tot seguit, analitzem i quantifi
quem l’impacte econòmic de les tensions comercials entre 
els EUA i la Xina.

Els efectes del proteccionisme sobre  
l’activitat econòmica

L’augment del proteccionisme per part dels EUA afecta 
l’activitat econòmica del país mateix i del món a través de 
diferents canals.

Canal comercial (o directe). Un augment aranzelari en 
careix el preu de les importacions (procedents de la Xina 
en el cas de l’actual escalada proteccionista) i comporta 
un augment en els preus que paguen els consumidors i les 
empreses nordamericanes. Aquests preus més alts 
impacten negativament en el consum i en la inversió i, en 
conseqüència, en l’activitat econòmica del país «proteccio
 nista».

Certs elements, però, poden exacerbar o pal·liar aquest 
impacte directe sobre els EUA i fer que repercuteixi en 
altres economies:

i) L’augment dels ingressos fiscals, gràcies als nous aran
zels, pot compensar una part de l’efecte negatiu, tot i 
que la seva magnitud sol ser petita.

ii) Els exportadors xinesos podrien reduir els preus (dis
minuint el marge de beneficis), la qual cosa comportaria 

•  Les tensions comercials entre els EUA i la Xina són un risc per al creixement, tant per als EUA i la Xina com per 
al món.

•  Sota un escenari de tensions aranzelàries mitjanes, estimem que el creixement anual mitjà del món en els tres 
propers anys podria ser 3 dècimes inferior al previst (del 3,1%, en relació amb el 3,4%), a conseqüència, en bona 
part, d’una major incertesa.

•  Sota un escenari de tensions aranzelàries altes, el creixement podria ser 8 dècimes inferior al previst (el 2,6%), amb 
una contribució equitativa del canal comercial i del d’incertesa.

un menor impacte negatiu en els consumidors i en les 
empreses nordamericanes. Això, però, no ha succeït en 
l’actual escalada aranzelària, on la major part de l’im
pacte negatiu l’han encaixat els consumidors dels EUA. 
Segons un estudi recent, les mesures actuals li costaran 
a les llars nordamericanes una mitjana de 620 dòlars 
anuals.2 

iii) Si es produeix una substitució del consum de béns 
importats per béns produïts domèsticament, s’impulsa 
l’activitat econòmica del país (en detriment de l’activitat 
del país originalment importador, la Xina en aquest 
cas).3 Això, però, té un cost a nivell global, ja que se 
substitueix cap a productors menys eficients. 

En termes nets, les estimacions suggereixen que l’efecte 
positiu sobre l’activitat econòmica nordamericana és 

2. Vegeu Amiti, M., Redding, S. J. i Weinstein, D. (2019), «The Impact of the
2018 Trade War on US Prices and Welfare», National Bureau of Economic 
Research, núm. w25672. I l’actualització numèrica més recent al Blog de la 
Reserva Federal de Nova York («New Xina Tariffs Increase Costs to U. S. 
Households», Liberty Street Economics, 23 de maig del 2019).
3. El tipus de canvi també és un element que cal tenir en compte. Així, si el 
iuan es deprecia (com ha succeït, el 9,5% enfront del dòlar des de l’abril del 
2018), l’efecte dels aranzels sobre els consumidors nordamericans és 
menor. En canvi, una apreciació del dòlar (com la succeïda, del 7,4% en 
relació amb una cistella àmplia de divises) deprimeix la demanda estran
gera d’exportacions nordamericanes.
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inferior a aquest efecte negatiu directe. Una de les raons 
és que, com ha succeït en la situació actual, els països 
estrangers que són objecte de la pujada aranzelària 
acostumen a activar mesures semblants sobre els 
EUA. 

iv) De forma temporal, pot ser que alguns països es 
vegin beneficiats, ja que, davant l’augment de preus 
d’algunes importacions xineses, els consumidors i les 
empreses dels EUA poden substituir una part d’aques
tes compres amb importacions d’altres països (més 
barates, postaranzels). Es produiria el que es coneix com 
efecte «desviament comercial», quelcom que, d’altra 
banda, és cada vegada menys important en un món on 
proliferen les cadenes de valor globals.

Canal incertesa (o indirecte). Davant un escenari més 
incert, les llars solen ajornar les decisions de despesa i les 
empreses ajornen les decisions d’inversió: es produeix una 
situació de wait and see que deprimeix l’activitat econòmi
ca de forma global. Així mateix, un clima d’incertesa ele
vada sol empènyer a l’alça els costos de finançament de 
les llars i de les empreses. Això, de nou, afecta les deci 
sions de despesa i d’inversió i, en última instància, impac
ta de forma negativa sobre l’activitat econòmica.

Estimacions de l’impacte de les tensions 
comercials

La multiplicitat de mecanismes presentats implica que, 
per estimar l’impacte econòmic d’una escalada protec 
cionista com la que podria arribar a succeir entre els EUA 
i la Xina, sigui necessari utilitzar models d’equilibri gene
ral. És a dir, models que intenten capturar totes les rela 

cions d’oferta i demanda que es produeixen als diferents 
mercats a nivell de país i també entre països. A la taula 
resum, presentem els resultats als quals, amb aquest 
tipus d’exercici, han arribat l’FMI, el Banc d’Anglaterra 
(BoE) i el Banc Central Europeu (BCE).4 En els tres casos, 
es té en compte tant l’impacte directe a través del canal 
comercial com l’impacte indirecte d’un clima de major 
incertesa.

Aquest últim canal, el de la incertesa, és segurament el 
més rellevant en una situació com l’actual (de mesures 
proteccionistes encara relativament moderades en ter
mes globals, però de moltes amenaces), però, al seu torn, 
també és el més difícil de calibrar. Per aquest motiu, com
plementem les simulacions de les institucions anteriors 
amb una anàlisi pròpia. En concret, les nostres estima 
cions suggereixen que, pel que fa a un escenari en què les 
dues potències arriben a un acord en els propers mesos, 
un repunt de la incertesa semblant al que va succeir el 
2018 comportaria unes taxes de creixement del PIB mun
dial 2 dècimes inferiors al previst sota aquest escenari 
d’acord.5 Uns shocks considerablement superiors als ocor
reguts el 2018 comportarien unes taxes d’avanç 4 dècimes 

Impacte del proteccionisme sobre l’activitat econòmica

Font Proteccionisme Principals supòsits de l’anàlisi

Efecte sobre el PIB (desviació en relació amb el nivell de PIB  
en escenari central  sense mesures proteccionistes)

Global EUA Zona de 
l’euro Xina

FMI (WEO,  
octubre del 2018) Mitjà

•  Augment aranzelari en línia amb el que ha succeït 
(els EUA, 25% d’aranzels sobre 250.000 milions de 
dòlars en importacions xineses, i la Xina, sobre 
110.000 milions de dòlars)

•  Augment aranzelari sobre la resta d’importacions 
xineses (la Xina respon)

•  Augment aranzelari sobre el sector automobilístic

Total (al cap de 3 anys)

Canal comercial

Canal incertesa

–0,8

–0,4

–0,4

–1,0

–0,6

–0,4

–0,4

–0,1

–0,3

–1,6

–1,2

–0,4

Banc d’Anglaterra 
(juliol del 2018) Alt

•  Augment aranzelari en 10 p. p. a totes les 
importacions que duen a terme els EUA

•  Resposta recíproca de tots els socis comercials

Total (al cap de 3 anys)

Canal comercial

Canal incertesa

–2,0

–1,2

–0,8

–4,0

–2,8

–1,2

–2,0

–1,0

–1,0

–

–

–

BCE  
(Economic Bulletin, 
març del 2019)

Alt

•  Augment aranzelari en 10 p. p. a totes les 
importacions que duen a terme els EUA

•  Resposta recíproca de tots els socis comercials
•  Augment també de mesures no aranzelàries

Total (al cap d’1 any)

Canal comercial

Canal incertesa

–0,8

–0,1

–0,7

–2,2

–1,5

–0,7

–0,1

0,2

–0,3

0,5

0,6

–0,1

Nota: Totes les anàlisis utilitzen models d’equilibri general per computar tant l’efecte més directe (comercial) com el més indirecte (incertesa) de les mesures proteccionistes.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’FMI (WEO, octubre del 2018), de l’ECB (Economic Bulletin Issue 3/2019, «The economic implications of raising protectionism: a euro area and 
global perspective») i del Banc d’Anglaterra (discurs de Mark Carney del 5 de juliol del 2018).

4. Vegeu FMI (WEO, octubre del 2018), ECB  Economic Bulletin Issue 
3/2019, «The economic implications of raising protectionism: a euro area 
and global perspective», i Banc d’Anglaterra (discurs de Mark Carney del 
5 de juliol del 2018).
5. En el nostre escenari central, suposem que les dues potències assolei
xin un acord durant la segona meitat del 2019 o començament del 2020. 
L’acord, possiblement, conté mesures molt concretes sobre productes 
perquè se’n pugui controlar el compliment (es tractarà d’un document 
altament tècnic). Així mateix, també preveiem certs elements en l’àmbit 
de la transferència tecnològica i de la propietat intel·lectual. L’acord, 
però, no comportarà la retirada immediata dels aranzels establerts fins a 
aquest moment, sinó que la reversió serà gradual.
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anuals per sota del que es preveu (a conseqüència del 
canal indirecte).6 

A partir d’aquesta anàlisi d’incertesa i dels resultats de 
les simulacions de l’FMI, del BoE i del BCE comentades, 
construïm dos escenaris adversos per a l’evolució del 
conflicte comercial entre els EUA i diferents socis comer
cials en el període 20192021, és a dir, tres anys (vegeu 
l’últim gràfic):

Escenari d’aranzels mitjans. Comporta un nivell protec
 cionista lleugerament superior al que s’ha produït fins al 
moment. Sota aquest context, el creixement mitjà anual 
del PIB global en el període 20192021 se situaria en  
el 3,1%, en relació amb el 3,4% previst per CaixaBank 
Research. Això seria conseqüència, principalment, del 
canal incertesa (amb 2 dècimes). Per països, l’impacte als 
EUA i a la Xina seria substancialment superior a l’impacte a 
la zona de l’euro. I és que, a Europa, mentre el canal incer
tesa seria clarament negatiu, el canal comercial es podria 
veure afavorit pel que hem descrit com «desviament 
comercial». No obstant això, a mesura que les tensions 
comercials es van intensificar al llarg del 2018, Europa va 
patir un alentiment rellevant del creixement (del 0,7% 
intertrimestral el 4T 2017 al 0,2% el 4T 2018). En aquest sen
tit, no sembla que aquest efecte de «desviament comer 
cial» s’hagi notat fins al moment. 

Escenari d’aranzels alts. Suposa una escalada proteccio
nista molt superior a l’actual, amb mesures en totes les 
importacions nordamericanes i una resposta del mateix 
calibre contra els EUA per part dels països afectats. En 
aquest cas, el creixement mitjà anual del PIB global en el 
període 20192021 es podria moderar fins al 2,6% (8 dèci
mes per sota de l’escenari previst). En aquest cas, el canal 
comercial i el d’incertesa contribuirien amb la mateixa 
proporció a l’alentiment del creixement. De nou, els EUA i 
la Xina serien les economies més afectades, tot i que ho 
seria més la nordamericana, ja que s’hi centrarien totes 
les rèpliques aranzelàries dels socis comercials.

L’escalada aranzelària plantejada, però, preocupa més 
enllà dels efectes negatius a curt i a mitjà termini. I és que 
el gran temor és que aquesta escalada desemboqui en 
mesures proteccionistes de caràcter no aranzelari que 
afectin més directament el comerç i la inversió internacio
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4 

  Món                         EUA                Zona de l’euro       Xina (esc. dta.)   

Escenari de creixement del PIB
Mitjana anual 2019-2021 (%) 

Escenari CaixaBank Research Esc. aranzels mitjans   Esc. aranzels alts

Nota: Anàlisi realitzada a partir d’estimacions de l’FMI, del BCE, del Banc d’Anglaterra i pròpies. 
L’escenari d’«aranzels mitjans» assumeix les mesures actuals dutes a terme pels EUA i les rèpliques 
també existents, més algunes mesures extres (aranzels a totes les importacions xineses, algunes 
a Mèxic i algunes relacionades amb el sector automobilístic). L’escenari d’«aranzels alts» assumeix 
mesures més extenses contra tots els socis comercials dels EUA, així com una resposta del mateix 
calibre per part dels socis comercials cap als EUA. L’efecte incertesa és relativament elevat en els 
dos escenaris, d’acord amb l’anàlisi descrita al Focus. És rellevant esmentar que en cap cas és una 
guerra comercial de caràcter mundial, ja que els socis comercials no apliquen aranzels entre ells.
Font: CaixaBank Research.
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nals, com les restriccions a empreses tecnològiques 
estrangeres, amb impactes que podrien ser més severs 
tant a nivell econòmic com institucional. Així mateix, a 
llarg termini, tots aquests obstacles econòmics són un 
peatge a la productivitat, ja que posen barreres a la difusió 
del coneixement i a l’establiment d’economies de xarxa, 
claus en un món cada vegada més digital.

Clàudia Canals 

6. Prenem l’índex d’incertesa de política econòmica global desenvolupat 
per Steven J. Davis («An Index of Global Economic Policy Uncertainty», 
Macroeconomic Review, 2016) a partir de l’anàlisi desenvolupada per 
Baker, Bloom i Davis. S’estima un vector autoregressiu (VAR) de tercer 
ordre amb dades trimestrals del creixement del PIB global, de l’IPC global, 
del tipus d’interès global a curt termini (3 mesos) i de l’índex d’incertesa 
de política econòmica global (GEPU, per les sigles en anglès). L’índex 
GEPU reflecteix la incertesa global mesurada en la freqüència relativa de 
notícies i d’articles de diaris que contenen termes relacionats amb l’eco
nomia, la incertesa, la política i les polítiques públiques en un conjunt de 
països que representen dos terços del PIB mundial.
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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) 4,5 4,7 5,2 5,4 3,4 3,4 3,7 2,5

Confiança del consumidor (valor) 120,5 130,1 127,2 132,6 133,6 125,8 129,2 131,3

Producció industrial 2,3 3,9 3,4 5,0 4,0 2,8 0,9 2,0

Índex d’activitat manufacturera (ISM) (valor) 57,4 58,8 58,7 59,7 56,9 55,4 52,8 52,1

Habitatges iniciats (milers) 1.209 1.250 1.261 1.234 1.185 1.213 1.281 1.269

Case-Shiller preu habitatge 2a mà (valor) 200 211 211 212 214 215 216 ...

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

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

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

Preus

Inflació general 2,1 2,4 2,7 2,6 2,2 1,6 2,0 1,8

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

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

JAPÓ
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 0,3 0,9 – ...

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 0,4

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 2,4

Balança comercial 1 (% PIB) 0,5 –0,1 0,4 0,1 –0,2 –0,3 –0,5 –0,6

Preus

Inflació general 0,5 1,0 0,6 1,1 0,9 0,3 0,9 0,8

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

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

XINA
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 8,6

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

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

Sector exterior

Balança comercial 1 420 352 377 349 352 382 369 388

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

Importacions 16,3 15,8 20,6 20,4 4,4 –4,6 4,1 –8,5

Preus

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

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 1,8 2,4 1,5 ...
Producció industrial (variació interanual) 3,0 0,9 2,2 0,5 –2,0 –0,4 –0,4 ...
Confiança del consumidor –5,4 –4,9 –4,7 –5,1 –6,4 –7,0 –7,3 –6,5
Sentiment econòmic 110,1 111,2 111,8 110,9 108,8 106,0 103,9 105,2
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 52,9

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 7,6 ...

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

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 1,9 1,5 1,2 1,2 – ...
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 1,2
Subjacent 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,4 1,0

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

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

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

Notes: 1. Dades ajustades de vendes i titulitzacions. 2. Inclou les institucions financeres sense ànim de lucre al servei de les llars. 3. Crèdits de més d’un milió d’euros a tipus flexible i fins a un any de fixació del 
tipus oficial. 4. Préstecs a tipus flexible i fins a un any de fixació del tipus oficial.
Font: CaixaBank Research, a partir de les dades del Banc Central Europeu.
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L’economia espanyola trampeja 
amb solidesa un semestre exigent

L’activitat manté un bon ritme de creixement. En l’entorn 
exterior més advers que es descriu en la conjuntura d’economia 
internacional d’aquest mateix Informe Mensual, els indicadors 
mostren que l’economia espanyola trampeja millor que els seus 
socis europeus la desacceleració de l’economia global. En con-
cret, després de créixer un sòlid 0,7% intertrimestral (el 2,4% 
interanual) en el 1T 2019, el model de previsió a curt termini del 
PIB de CaixaBank Research apunta a un avanç del 0,6% intertri-
mestral en el 2T (la primera estimació del PIB es coneixerà el 31 
de juliol). Aquest ritme de creixement reflecteix l’elevada gene-
ració d’ocupació, la millora de la confiança dels consumidors i el 
bon ritme d’avanç de les xifres de negocis del sector serveis (el 
+5,4% interanual a l’abril, mitjana mòbil de tres mesos) i del 
sector industrial (el +2,4% interanual). A més a més, la produc-
ció industrial va rebotar, a l’abril, amb un avanç de l’1,7% (al 
març havia caigut el 3,0%, arrossegada pel sector de l’energia, 
especialment volàtil). A l’altre plat de la balança, s’ha produït un 
cert afebliment de la confiança empresarial (al maig, els PMI de 
manufactures i de serveis van disminuir en 1,7 i en 0,3 punts, 
fins als 50,1 i els 52,8 punts, respectivament) i del sector exte-
rior, però, ara com ara, això no impedeix que les taxes de creixe-
ment es mantinguin en cotes considerables. D’aquesta manera, 
malgrat que el creixement continua en una senda de modera-
ció cap a nivells més coherents amb el potencial econòmic, i, 
per tant, més sostenibles, Espanya es manté com un dels països 
amb millor ritme de creixement de la zona de l’euro, empesa, 
en especial, per la contribució de la demanda interna i de la 
inversió. Així ho reflecteixen també les últimes previsions 
macroeconòmiques del BCE, que, en el desglossament per paï-
sos, apunten que el PIB d’Espanya creixerà el 2,4% en el conjunt 
del 2019, una xifra coherent amb l’escenari de CaixaBank  
Research (previsió del 2,3%).

El mercat laboral avança amb dinamisme. El creixement de 
l’ocupació va ser del 2,8% interanual al maig (dades desestacio-
nalitzades), percentatge que representa un bon ritme de creació 
d’ocupació, tot i que lleugerament inferior al 3,0% registrat a 
l’abril (una moderació que, d’altra banda, és coherent amb la 
senda cap a un creixement més suau de l’activitat comentada 
més amunt). Així, el nombre total d’afiliats a la Seguretat Social 
es va situar en 19.442.113 persones, una xifra molt propera al 
màxim històric assolit al juliol del 2007. Per sectors, va destacar 
l’augment de l’afiliació als serveis, en especial als turístics (el 
+3,4%). Per la seva banda, l’última enquesta trimestral de cost 
laboral mostra que, en el primer trimestre, el cost laboral per 
hora efectiva va augmentar el 2,4% interanual, de manera que 
va registrar una acceleració de +0,5 p. p. en relació amb el segon 
semestre del 2018, la qual s’explica, en part, per l’increment de 
les cotitzacions socials al començament d’enguany (augment 
del salari mínim interprofessional i eliminació del topall de les 
cotitzacions màximes). A més a més, aquesta evolució dels cos-
tos laborals és coherent amb les pujades salarials pactades als 
convenis col·lectius (el 2,2% de mitjana del gener al maig).

Espanya surt del procediment de dèficit excessiu, després de 
situar el dèficit per sota del 3% el 2018 (en concret, el 2,5%), i  
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entra en el braç preventiu del Pacte d’Estabilitat i Creixement. 
Això implica un canvi en l’enfocament per monitorar els comp-
tes públics per part de la Comissió Europea cap a metes a mitjà 
termini com el dèficit estructural, que permet valorar la posició 
fiscal a llarg termini de les Administracions públiques (indepen-
dentment del moment del cicle econòmic). Així, la Comissió 
Europea ha sol·licitat a Espanya un ajust del dèficit estructural 
del 0,65% del PIB per al 2020, lleugerament superior a l’ajust 
planificat pel Govern en el Pla d’Estabilitat (el 0,5% del PIB). En 
el marc de les reformes, les autoritats europees van recomanar 
la reducció de la dualitat del mercat de treball, el manteniment 
de la sostenibilitat del sistema de pensions i la reducció de la 
fragmentació reguladora. Així mateix, la Comissió va recoma-
nar que qualsevol ingrés fiscal extraordinari s’hauria d’usar per 
disminuir un nivell de deute públic que se situa encara en valors 
elevats (el 98,7% en el 1T 2019).

La inflació continua molt continguda i, al juny, es va mode-
rar fins al 0,4% (el 0,8% al maig). Tot i que encara no es coneix 
el desglossament per components, la disminució del preu 
dels carburants suggereix que el component energètic expli-
caria la major part de la moderació. Per la seva banda, la infla-
ció subjacent es va situar en el 0,7% al maig (encara no es 
coneix la dada del juny), amb una desacceleració de 0,2 p. p. 
en relació amb l’abril, la qual s’explica, en part, per la caiguda 
dels preus dels paquets turístics i per l’efecte calendari de la 
Setmana Santa.

Respir al deteriorament del compte corrent. El saldo per 
compte corrent va millorar fins al 0,7% del PIB a l’abril (acumu-
lat de 12 mesos), en relació amb el 0,6% del març. No obstant 
això, en relació amb l’abril del 2018, aquest registre representa 
una reducció del superàvit de 0,9 p. p. Aquest deteriorament és 
atribuïble, principalment, al saldo de béns no energètics (0,4 p. p.), 
a la balança de serveis (0,3 p. p.) i, en menor mesura, al saldo 
energètic (0,2 p. p.). Per la seva banda, la posició inversora inter-
nacional neta es va situar en el –77,7% del PIB en el 1T 2019, 
percentatge que representa un lleuger deteriorament en rela-
ció amb el trimestre anterior. Així i tot, en els 12 últims mesos, 
la millora ha estat substancial (de 6,1 p. p.), en bona part gràcies 
als canvis de valoració dels instruments de la cartera de deute.

El sector immobiliari, en una fase més madura del cicle. El 
preu de l’habitatge basat en les transaccions (publicat per l’INE) 
va créixer un notable 6,8% interanual en el 1T 2019, impulsat 
pel repunt del preu de l’habitatge nou (el 10,4%, el 8,0% en el 
4T), mentre que l’habitatge de segona mà va reduir el ritme 
d’avanç (el 6,2% en el 1T, el 6,4% en el 4T). En els propers tri-
mestres, el creixement del preu de l’habitatge continuarà sent 
significatiu, tot i que amb una certa tendència a la moderació 
(al voltant del 5% de mitjana en el bienni 2019-2020, segons 
CaixaBank Research) per l’entrada del sector immobiliari en una 
fase més madura del cicle. D’acord amb aquesta dinàmica, la 
compravenda d’habitatges va moderar el creixement a l’abril, 
amb un avanç del 5,7% interanual (acumulat de 12 mesos) des-
prés de quatre anys registrant creixements de dos dígits. Tal 
com s’observa amb els preus de l’habitatge, les compravendes 
d’habitatge nou i de segona mà segueixen dinàmiques dife-
rents. En concret, la compravenda d’habitatge nou va continuar 
creixent amb força, amb un avanç del 10,7% a l’abril, en relació 
amb el 4,6% de l’habitatge de segona mà (dades acumulades 
de 12 mesos).  
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1. Vegeu el Focus «D’enciams a cotxes: una anàlisi de la complexitat de les 
exportacions espanyoles», disponible a www.caixabankresearch.com.
2. Aquest índex es construeix a partir de l’índex de complexitat del pro-
ducte (PCI) desenvolupat per l’Atlas of Economic Complexity del MIT i del 
valor de les exportacions de cada producte de les diferents CA (amb 
dades obtingudes de Datacomex). Per a una definició formal, vegeu el 
Focus esmentat a la primera nota.
3. La temporalitat laboral fa referència al percentatge de treballadors 
amb contracte temporal en relació amb el nombre total de treballadors.
4. Vegeu Sánchez, R. i Toharia, L. (2000), «Temporary workers and produc-
tivity: the case of Spain», Applied Economics, 32(5), 583-591; Cabrales, A., 
Dolado, J. J. i Mora, R. (2013), «Dualidad laboral y déficit de formación ocu-
pacional: evidencia sobre España con datos de PIAAC», Informe Nacional 
del Programa Internacional de Evaluación de Competencias de la Pobla-
ción Adulta, 2, 9-38; i De la Rica, S., Dolado, J. J. i Llorens, V. (2008), «Cei-
lings or floors? Gender wage gaps by education in Spain», Journal of 
Population Economics, 21(3), 751-776.

5. Tots els resultats presentats estan basats en Canals, C., i Montoriol, J. 
(2018), «La complejidad de las exportaciones y la calidad del empleo», 
Papeles de Economía Española, (158), 116.

D’enciams a cotxes (part II): la complexitat dels productes 
exportats influeix en la qualitat de l’ocupació

En un article anterior,1 vam mostrar que hi ha diferències 
importants en els béns exportats per les diferents comuni-
tats autònomes (CA). Aquestes diferències es poden esta-
blir mitjançant un índex de complexitat de les exporta-
cions (ICE) a nivell regional: un indicador que mesura el 
grau de sofisticació dels productes exportats per cada 
comunitat autònoma (CA) i que és indicatiu de les seves 
capacitats productives.2 En aquest article, fem un pas més 
i analitzem com la complexitat dels productes exportats 
està íntimament vinculada a les característiques del mer-
cat laboral i, en concret, a la qualitat dels llocs de treball 
que genera cada regió.

Relació entre la complexitat de les exportacions  
i la qualitat de l’ocupació

Diversos estudis mostren que hi ha una relació estreta 
entre la temporalitat laboral3 i la productivitat dels treba-
lladors, ja que tant l’ocupat com l’ocupador tenen menys 
incentius a invertir en capital humà específic quan la dura-
da de la relació laboral és menor.4 En aquest sentit, la pro-
ducció de béns més complexos destinats als mercats 
d’exportació se sol associar a tasques que exigeixen més 
coneixements específics a l’empresa i al lloc de treball en 
qüestió, de manera que caldria esperar una relació negati-
va entre la complexitat dels béns produïts i la temporalitat 
laboral: és a dir, a mesura que augmenta la complexitat, es 
redueix la temporalitat. Això és, precisament, el que il·lus -

•  Allò que un país o una regió produeix és una mostra de les seves capacitats productives i està íntimament vinculat 
a les característiques del mercat laboral.

•  En aquest article, mostrem que els treballadors ocupats en sectors d’activitat més complexos tenen menys 
probabilitats de tenir un contracte temporal.

•  Això és especialment rellevant per als treballadors amb un nivell educatiu més baix, la qual cosa suggereix que 
aquests treballadors són els que surten més beneficiats d’una especialització productiva cap a béns més complexos.

tra el primer gràfic en relació amb les CA. Així, la taxa de 
temporalitat és inferior a la mitjana espanyola a Castella i 
Lleó, a Navarra i al País Basc, les tres CA que encapçalen la 
classificació de complexitat de les exportacions. En canvi, 
Múrcia, Andalusia i Extremadura es caracteritzen per una 
temporalitat elevada i per una complexitat baixa de les 
exportacions.

Aquesta simple relació, tot i que clarament il·lustrativa, no 
considera que tenir un contracte temporal (en relació 
amb un d’indefinit) està molt correlacionat amb les carac-
terístiques específiques dels treballadors i amb el nivell 
educatiu o amb l’edat, i, en conseqüència, altres factors 
podrien es  tar influint en la relació que observem, gràfica-
ment, entre els dos elements. Amb la finalitat de superar 
aquest problema, utilitzem un model de regressió a nivell 
individual amb la informació dels treballadors que ens 
aporta l’enquesta de població activa (EPA). 5 El segon 
gràfic (la primera barra) mostra els resultats del model 
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sobre la probabilitat de tenir un contracte temporal, en el 
qual, a més de considerar les característiques específi-
ques de cada treballador, se li assigna l’ICE corresponent a 
la seva CA de residència i al sector d’activitat on desenvo-
lupa el treball.6 Els resultats són ben clars: la complexitat 
dels béns produïts té un impacte notable sobre la proba-
bilitat d’obtenir una ocupació temporal. Per exemple, la 
probabilitat de tenir un contracte temporal a Madrid és 
2,8 p. p. inferior a la d’Extremadura, a causa de les diferèn-
cies en la complexitat dels productes que es produeixen a 
les dues CA.7,8

L’educació importa

Com s’ha esmentat més amunt, l’índex de complexitat 
d’un producte en reflecteix el grau de sofisticació, és a dir, 
aproxima el nivell tecnològic necessari per produir-lo. A 
priori, si el capital humà i el capital tecnològic es comple-
menten, caldria esperar que els processos productius 
més complexos requereixin un nivell de capital humà 
superior. Així, les empreses que produeixen béns com-
plexos haurien d’incentivar les relacions laborals durado-
res. A més a més, també haurien d’oferir contractes inde-

finits als treballadors amb un nivell educatiu més baix, 
amb la finalitat de generar més al·licients perquè s’es -
forcin i de dotar-los d’experiència professional, de forma-
ció continuada i d’altres elements clau en l’acumulació de 
capital humà.

Amb l’objectiu de corroborar aquesta hipòtesi, ampliem 
l’anàlisi de regressió per analitzar la interacció entre la 
complexitat exportadora i el nivell educatiu dels treballa-
dors. Abans de presentar els principals resultats, però, és 
clarificador il·lustrar, a nivell de CA, la relació entre l’ICE i la 
temporalitat en funció del nivell educatiu del treballador.9 
Així, al tercer gràfic, s’observa que les comunitats amb un 
ICE més alt solen tenir una taxa de temporalitat inferior, 
malgrat que aquesta relació negativa és més feble per als 
treballadors amb un nivell educatiu superior. En altres p  a-
 raules, els treballadors amb un nivell educatiu més baix 
són els que es beneficien més, en termes d’una tempora-
litat inferior, de treballar en sectors d’activitat que pro-
dueixen béns més complexos. En la mateixa línia, els 
resultats de la regressió (segon gràfic, barres 2, 3 i 4) corro-
boren que, per als individus amb educació primària o infe-
rior, un augment de la complexitat exportadora com el 
que s’observa entre Extremadura i Madrid redueix la pro-
babilitat de temporalitat en 6,6 p. p.; per als treballadors 
amb estudis secundaris, la reducció és de 3,1 p. p.; mentre 
que, per als ocupats amb estudis superiors, és, només, 
d’1,3 p. p. (a més a més, en aquest últim cas, el coeficient 
no és significativament diferent de 0 en algunes de les 
especificacions).
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6. L’ICE corresponent a cada CA i a cada sector es calcula de manera anàlo-
ga a la computació per CA, usant les exportacions de diferents productes 
com a pesos per ponderar l’índex. En l’anàlisi principal, es consideren els 
treballadors al sector primari i al secundari, ja que són els sectors sobre 
els quals disposem d’ICE. Per a més detalls, vegeu Canals i Montoriol 
(2018), esmentat més amunt.
7. La diferència entre l’ICE d’Extremadura i el de Madrid correspon, de 
ma  nera aproximada, a una desviació estàndard de l’ICE.
8. Els resultats són robustos a l’ús d’altres variables alternatives per apro -
xi  mar la qualitat de l’ocupació, com l’ocupació parcial involuntària o els 
ocupats que desitjarien treballar més hores.

9. Els nivells d’educació, segons la CNED 2014, s’agrupen en: primària (1, 2 
i 10), secundària (21-41) i superior (51-81).
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Spillovers al conjunt de l’economia

L’anàlisi presentada fins ara només inclou els treballadors 
en sectors productors de béns. La raó és que, per cons-
trucció, l’índex de la complexitat exportadora només pot 
ser computat per a béns i no està definit per a serveis. No 
obstant això, el 76% dels treballadors espanyols es con-
centren al sector serveis, de manera que, per completar 
l’anàlisi, examinem si hi ha un efecte de desbordament 
(spillover) del sector productor primari i secundari (és a dir, 
recursos naturals com l’agricultura i la indústria) cap al 
sector terciari (els serveis). En concret, la hipòtesi planteja-
da és si l’especialització en la producció de béns comple-
xos en una determinada CA incideix de forma positiva 
sobre la qualitat de l’ús del sector serveis en aquesta regió. 
Els canals pels quals això podria operar són diversos (per 
exemple, una major competència entre empreses per 
atreure treballadors podria estimular la contractació inde-
finida), tot i que analitzar-los amb detall queda fora de 
l’abast d’aquest article.

El quart gràfic mostra resultats a favor de la hipòtesi plan-
tejada. És a dir, hi ha una relació negativa i significativa 
entre temporalitat i complexitat, no solament als sectors 
primari i secundari, sinó també al sector serveis. En con-
cret, un augment de l’ICE10 com el plantejat més amunt 
implica una reducció de 3,5 p. p. en la probabilitat de tenir 
un contracte temporal al sector serveis (una mica inferior 
als 5,4 p. p. dels sectors primari i secundari).11 És a dir, 
l’evidència empírica suggereix que hi ha un spillover posi-
tiu entre la complexitat dels béns produïts i la qualitat de 
l’ocupació als serveis.

En conclusió: l’especialització productiva influeix  
en la qualitat de l’ocupació

L’existència de diferències notables en l’especialització 
productiva de les diferents CA té implicacions rellevants 
per al mercat de treball a nivell regional. Les CA especialit-
zades en la producció i en l’exportació de béns més com-
plexos tenen taxes de temporalitat més baixes, en espe-
cial entre els treballadors amb un nivell educatiu més 
baix, els quals, generalment, solen patir una situació labo-
ral més precària. En conseqüència, es pot afirmar que no 
solament importa quant s’exporta sinó també el que 
s’exporta. Allò que un país o una regió produeix és una 
mostra de les seves capacitats productives, i això està ínti-
mament vinculat a les condicions del lloc de treball i a la 
productivitat laboral. En aquest sentit, fomentar la pro-

ducció de productes més complexos pot ajudar a reduir 
l’elevada temporalitat de l’economia espanyola i, al ma -
teix temps, a impulsar el creixement de la productivitat a 
llarg termini.

Clàudia Canals i Judit Montoriol-Garriga

10. Cal tenir en compte que l’ICE es defineix a nivell de CA (sense tenir en 
compte el sector d’activitat), ja que no es pot computar per als serveis.
11. Cal tenir en compte, també, que la principal diferència entre les esti-
macions actuals per als sectors primari i secundari i les anteriors és que, 
abans, l’ICE es definia en relació amb el sector d’activitat i amb la CA, 
mentre que no és així en les actuals.
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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 2T 2019 04/19 05/19 06/19

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

Construcció
Visats d’obra nova (acum. de 12 mesos) 22,9 25,7 25,8 23,9 25,8 ... 24,6 ... ...
Compravenda d’habitatges (acum. de 12 mesos) 14,1 14,1 13,3 11,2 7,9 ... 5,7 ... ...
Preu de l’habitatge 6,2 6,7 7,2 6,6 6,8 ... – – –

Serveis
Turistes estrangers (acum. de 12 mesos) 10,0 4,0 1,5 0,9 1,0 –8,3 1,6 ... ...
PMI de serveis (valor) 56,4 54,8 52,6 54,0 55,3 ... 53,1 52,8 ...

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

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

PIB 3,0 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 3T 2018 4T 2018 1T 2019 2T 2019 04/19 05/19 06/19

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

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

2017 2018 3T 2018 4T 2018 1T 2019 2T 2019 04/19 05/19 06/19

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

Saldo corrent 21,5 11,1 15,0 11,1 7,6 ... 8,5 ... ...
Béns i serveis 33,6 23,4 26,7 23,4 20,6 ... 21,9 ... ...
Rendes primàries i secundàries –12,1 –12,3 –11,7 –12,3 –13,0 ... –13,4 ... ...

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament 24,2 17,4 18,8 17,4 13,8 ... 14,8 ... ...

Crèdit i dipòsits dels sectors no financers 3

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

2017 2018 3T 2018 4T 2018 1T 2019 2T 2019 04/19 05/19 06/19

Dipòsits
Dipòsits de llars i empreses 2,8 3,2 3,4 3,7 5,3 ... 6,2 ... ...

A la vista i estalvi 17,6 10,9 10,3 10,0 11,3 ... 11,6 ... ...
A termini i preavís –24,2 –19,9 –18,7 –16,8 –13,7 ... –12,5 ... ...

Dipòsits d’AP –8,7 15,4 10,4 16,9 17,8 ... 19,9 ... ...
TOTAL 1,9 3,8 3,8 4,5 6,0 ... 7,0 ... ...

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

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

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

Taxa de morositat (%) 4 7,8 5,8 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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Portugal es mostra resilient  
en un entorn global exigent 

L’activitat avança a bon ritme. Al maig, l’indicador coincident 
d’activitat elaborat pel Banc de Portugal (que exhibeix una 
correlació elevada amb el PIB) es va situar en el 2,1%, un regis-
tre que se suma al 2,0% de l’abril i que apunta a un creixement 
de l’activitat en el 2T 2019 proper al 2% (és a dir, en una cota 
molt semblant a l’avanç del PIB de l’1,8% del primer trimestre 
de l’any). Per components, la demanda domèstica es manté 
com el principal motor del creixement, quelcom que queda 
ben reflectit a la majoria d’indicadors. Per exemple, a més de les 
bones dades del mercat laboral que es comenten més enda-
vant, l’indicador coincident per al consum de les famílies també 
es va situar en el 2,1% al maig (el mateix registre que a l’abril i 
que en la mitjana del 1T 2019), mentre que l’indicador sintètic 
per a la inversió es va accelerar al començament del segon tri-
mestre. El Banc de Portugal va destacar la fortalesa de la 
demanda interna i, en especial, de la inversió al Butlletí Econò-
mic del juny, en què va presentar una actualització de les previ-
sions econòmiques (creixement del PIB de l’1,7% el 2019 i de 
l’1,6% el 2020-2021), escenari coherent amb el formulat per 
CaixaBank Research. No obstant això, alguns índexs de con-
fiança suggereixen una major cautela pel que fa al funciona-
ment de la indústria, del comerç i de la construcció en els pro-
pers trimestres (per exemple, l’índex de confiança de la indústria 
ha disminuït fins als –3,3 punts en la mitjana del 2T 2019, en 
relació amb els –1,4 punts del 1T) i evidencien que l’economia 
lusitana opera en un entorn exterior més advers.

Les necessitats de finançament enfront de l’exterior han 
assolit el 0,2% del PIB en el 1T 2019 (acumulat de 4 trimes-
tres). Això representa un deteriorament d’1,3 p. p. en relació 
amb la capacitat de finançament del 1T 2018 (el +1,1% del PIB) 
i reflecteix un comportament dispar entre sectors. D’una ban-
da, el sector públic va destacar en positiu, amb unes necessitats 
de finançament que van disminuir fins al 0,1% del PIB (–0,6 p. p. 
en relació amb el 1T 2018), gràcies, en bona part, a la reducció 
dels costos de finançament i a l’augment dels ingressos tributa-
ris i contributius (afavorits, al seu torn, pel bon to del mercat 
laboral). En canvi, les necessitats de finançament de les empre-
ses no financeres i la capacitat de finançament de les llars es 
van deteriorar de forma substancial. En concret, les necessitats 
de les empreses no financeres es veuen arrossegades per la for-
ta recuperació de la inversió i s’han situat en el 2,4% del PIB 
(+1,6 p. p.). Per la seva banda, la capacitat de finançament de 
les llars va disminuir fins al 0,4% (–0,4 p. p.), en un context en 
què la taxa d’estalvi de les famílies continua a la vora dels nivells 
mínims (en el 4,5% al març del 2019).

El deteriorament de la balança per compte corrent es va fre-
nar a l’abril, quan el dèficit per compte corrent es va situar en 
l’1,0% del PIB (acumulat de 12 mesos). Aquest registre repre-
senta una lleugera millora en relació amb el març (l’1,2%), grà-
cies a la moderació del dèficit de la balança de rendes (de l’1,6% 
al març a l’1,2% a l’abril), mentre que la balança de serveis va 
mantenir un superàvit del 8,2% i el dèficit de la balança de béns 
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va augmentar fins al 8,0% (el 7,8% al març). El deteriorament 
del saldo per compte corrent des de l’inici de l’any és degut, 
principalment, a la combinació d’un menor creixement de les 
exportacions (en un entorn exterior més advers) i de l’augment 
de la inversió en maquinària i en material de transport (amb el 
consegüent efecte arrossegament sobre les importacions), i és 
probable que la tendència persisteixi en els propers trimestres 
(preveiem un dèficit per compte corrent proper a l’1,8% en el 
conjunt del 2019).

El mercat de treball mostra un bon funcionament. Al maig, la 
taxa d’atur es va mantenir en el 6,6% (en termes desestaciona-
litzats), la mateixa xifra que a l’abril i 0,5 p. p. per sota del regis-
tre del maig del 2018. Per la seva banda, la població ocupada va 
continuar augmentant (el 0,8% interanual), tot i que de forma 
molt més moderada que en el passat (el 2,5% al maig del 2018 
i el 2,3% en la mitjana del 2018). Aquesta moderació palesa 
que, després d’anys de recuperació, el mercat laboral s’endinsa 
en una fase més madura, situació coherent amb la convergèn-
cia de l’economia cap a creixements més suaus. En aquest 
mateix sentit, les ofertes d’ocupació rebudes per l’Institut 
d’Ocupació i Formació Professional es van situar, al maig, una 
mica per sota de les 18.000 (mitjana mòbil de 12 mesos), la qual 
cosa representa una reducció propera a les 3.000 ofertes en 
relació amb el registre del maig del 2018.

El mercat immobiliari manté el dinamisme. En el 1T 2019, el 
preu de l’habitatge va augmentar un sòlid 9,2% interanual, 
només 1 dècima per sota del ritme observat en el 4T 2018. 
Aquesta lleugera moderació va ser deguda a l’alentiment del 
ritme de creixement dels preus dels habitatges nous (el 6,0% 
en el 1T 2019, en relació amb el 8,5% del 4T 2018), ja que els 
preus dels habitatges de segona mà es van accelerar (el 10,0%, 
en relació amb el 9,5%). Per la seva banda, la construcció 
d’habitatges es va continuar recuperant, i, en el 1T 2019, es van 
finalitzar, aproximadament, 3.000 nous habitatges (el +8,4% 
interanual), un avanç encara considerable (malgrat la significa-
tiva moderació en relació amb els trimestres anteriors, quan es 
van registrar ritmes d’expansió superiors al 20%) i que, sumat a 
l’augment dels visats d’obra nova (el +16,5% interanual en els 
quatre primers mesos del 2019), facilitarà la reducció de la bret-
 xa entre la demanda i l’oferta d’habitatges i contribuirà a la 
moderació del creixement dels preus.

Les noves operacions de crèdit van augmentar el 0,4% en els 
quatre primers mesos de l’any. Així i tot, aquest registre està 
condicionat per la caiguda dels nous préstecs a les empreses, 
afectats per un efecte base relacionat amb una operació credi-
tícia d’import elevat realitzada al gener del 2018. Amb la correc-
ció d’aquest efecte, el total de la nova producció hauria crescut 
el 5,5% interanual. En el cas de les famílies, les noves opera-
cions de crèdit a l’habitatge es van desaccelerar en l’acumulat 
dels quatre primers mesos (el 5,6% interanual, en relació amb 
el 19,6% del 2018) i es van contreure en el cas del crèdit al con-
sum (el –2,9%, en relació amb el +9,3% del 2018). Per la seva 
banda, el Banc de Portugal va presentar una valoració positiva 
de l’adequació de les entitats de crèdit a les recomanacions 
macroprudencials que van entrar en vigor al juliol del 2018 
amb l’objectiu de promoure l’estabilitat financera. 
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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 4T 2018 1T 2019 2T 2019 02/19 03/19 04/19 05/19 06/19

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

Construcció
Visats d’obra nova (acum. de 12 mesos) 16,6 19,1 19,1 20,0 ... ... 20,0 ... ... ...
Compravenda d’habitatges 20,5 16,8 9,4 7,6 ... ... 7,6 ... ... ...
Preu de l’habitatge (euro / m2 - taxació) 5,1 5,8 6,1 6,9 ... 6,8 6,9 7,3 7,6 ...

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

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

Mercat de treball
Població ocupada 3,3 2,3 1,6 1,5 ... 1,4 1,2 1,0 0,8 ...
Taxa d’atur (% de la població activa) 8,9 7,0 6,7 6,8 ... 6,5 6,5 6,6 6,6 ...
PIB 2,8 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 4T 2018 1T 2019 2T 2019 02/19 03/19 04/19 05/19 06/19

General 1,4 1,0 0,8 0,8 0,6 0,9 0,8 0,8 0,4 0,4
Subjacent 1,1 0,7 0,5 0,8 0,6 1,0 0,7 0,8 0,5 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 4T 2018 1T 2019 2T 2019 02/19 03/19 04/19 05/19 06/19

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

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

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

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 4T 2018 1T 2019 2T 2019 02/19 03/19 04/19 05/19 06/19

Dipòsits 1

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

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

Saldo viu de crèdit 1

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

Administracions públiques 9,3 2,4 –11,6 –12,5 ... –13,4 –10,4 –11,4 ... ...
TOTAL –3,5 –1,6 –2,3 –3,0 ... –3,0 –2,9 –2,8 ... ...

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

Notes: 1. Dades agregades del sector bancari portugués i residents a Portugal. 2. Dada fi del període.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE, Banc de Portugal i Datastream.
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L’economia digital, o nova economia, se’ns ha fet gran. Les estadístiques, que, com veurem després, tants problemes tenen per 
captar l’extensió de la digitalització, sí que han estat capaces, com a mínim, de detectar amb claredat el «nucli dur» d’aquest 
procés, és a dir, la difusió de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) des de la meitat de la dècada dels noranta. I, 
no obstant això, continuen existint grans dificultats per mesurar la digitalització en la seva plena extensió, principalment perquè 
una part d’ella (potser la major part, de fet) queda fora dels intercanvis de mercat tradicionals i, en conseqüència, no es registra 
en les estadístiques convencionals. Al present article, es partirà de les mesures existents que s’utilitzen per construir aquestes 
estadístiques, per oferir després alguns exemples de mesures complementàries. Un cop considerades aquestes mesures en con-
junt, emergeix una visió de l’economia, potser, una mica diferent de la que estem acostumats: segurament, vivim ja en un món 
que creix més, amb menys inflació i amb més benestar.

Mesurar el «nucli dur»: l’economia digital stricto sensu representa menys del 10% de l’economia total

•   A la majoria de països amb estadístiques nacionals modernes, es constata que, a partir de la meitat dels noranta, s’accelera la 
difusió de les TIC, que configuren el nucli central tecnològic de l’economia digital.

•   Fins avui, l’esforç més ambiciós de mesurament l’ha dut a terme un equip d’economistes del Bureau of Economic Analysis (BEA) 
dels EUA (Barefoot et al., 2018),1 que ha desenvolupat un compte satèl·lit de la comptabilitat nacional nord-americana que 
mesura l’economia digital.2 La seva aproximació metodològica, que, probablement, anticipa el que faran en el futur altres 
instituts estadístics, és la següent:

n   Defineixen l’economia digital com la que integra la infraestructura TIC, els intercanvis de béns i serveis digitals (e-commerce) 
i els continguts digitals.

n   Utilitzant la informació de l’oferta de l’economia, parteixen de les 5.000 categories de béns i de serveis existents i seleccionen 
200 tipologies de productes i de serveis que consideren digitals.

n   Finalment, identifiquen els sectors que produeixen aquests 200 béns i serveis, separen, per a cada sector, quina part és autèn-
ticament digital i quina és convencional, i estimen, sempre per a cada sector, el valor afegit i altres mesures econòmiques del 
segment digital.

•   Arran d’aquest exercici, Barefoot et al. (2018) obtenen tres grans resultats: 
n   Si s’agrega la suma dels segments digitals de tots els sectors que proveeixen béns i serveis digitals i es comparen amb els 

sectors convencionals, es conclou que, el 2016, l’economia digital representava el 7% del PIB dels EUA, per davant de sec-
tors com el comerç minorista. Aquesta estimació s’assembla a una altra de l’FMI (2018), en què constata que, en nombrosos 
països, el sector digital és inferior al 10% del valor afegit, de la renda o de l’ocupació total.3  

n   L’economia digital és més dinàmica que la convencional: entre el 2006 i el 2016, la convencional va créixer l’1,5% en mitjana 
anual, mentre que la digital ho va fer a una mitjana del 5,6%.

n   L’economia digital és menys inflacionista que la tradicional: en aquest mateix període del 2006 al 2016, mentre els preus 
dels béns i dels serveis convencionals van créixer l’1,5% en mitjana anual, els digitals van caure el 0,4% per any.

Si es corregís la menysvaloració dels béns i dels serveis digitals, el creixement del PIB podria ser sensiblement 
superior a les estimacions convencionals

•   Aquestes xifres i, en particular, la del pes del sector digital en el total de l’economia poden semblar una mica decebedores per 
als lectors, que perceben que la digitalització envaeix gairebé tots els àmbits de l’economia i de la societat. I la veritat és que, 
malgrat tenir la virtut de ser metodològicament rigorosos i, per tant, poder-se integrar en un sistema de comptabilitat nacional 
sense problemes, no ataquen a fons els dos problemes essencials per mesurar de forma adequada l’economia digital: 

n   Moltes de les transaccions digitals no tenen un preu de mercat explícit.
n   Els productes i els serveis digitals estan sotmesos a dinàmiques de canvi ràpid de qualitat i d’obsolescència, la qual cosa 

constitueix una dificultat per calcular de forma correcta els preus (així, el primer smartphone, que multiplica el preu i les 
prestacions de qualsevol mòbil existent amb anterioritat, és el mateix bé que un terminal convencional?; com s’integra, 
llavors, en la cistella de l’IPC?).

•   Per compensar, en part, aquestes limitacions, s’han intentat calcular mesures complementàries. Explorem, en aquest punt, 
dues alternatives que tracten de valorar la part de l’economia digital que no té un preu explícit:

n   La primera és tractar els béns «gratuïts» de la mateixa forma que els serveis públics gratuïts, és a dir, valorant-los al cost de 
producció. Un exemple en aquesta direcció és Nakamura et al. (2018),4 que, estimant els costos de producció dels mitjans 
de comunicació digitals gratuïts i d’altres serveis similars a partir dels ingressos generats per la publicitat i pel màrqueting 

Economia digital: el repte de mesurar una revolució tecnològica

1. Barefoot, K., Curtis, D., Jolliff, W. A., Nicholson, J. R. i Omohundro, R. (2018), «Defining and Measuring the Digital Economy», US Department of Commerce Bureau of 
Economic Analysis, Washington, DC, 15.
2. Els comptes satèl·lits de la comptabilitat nacional s’utilitzen per segregar àmbits o sectors específics i per reflectir-hi tota la informació econòmica rellevant.
3. FMI (2018), «Measuring the digital economy», Staff Report, Policy Papers, abril.
4. Nakamura, L. I., Samuels, J. i Soloveichik, R. H. (2017), «Measuring the’Free’Digital Economy within the GDP and Productivity Accounts», Working Paper, núm. 17-37, 
Federal Reserve Bank of Philadelphia.
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–la idea és que, en realitat, es tracta d’una transacció en què el consumidor gaudeix del bé digital gratuït a canvi de veure 
els anuncis publicitaris i el màrqueting–, calculen que el creixement anual del PIB dels EUA el 2005-2015 hauria estat  
0,10 p. p. superior a l’estimat de forma convencional. 

n   La segona gran alternativa és simular un mercat hipotètic i tractar d’inferir a partir d’ell el valor de determinats béns digi-
tals. Aquesta via, habitual en l’economia ambiental per valorar intangibles com el valor paisatgístic, és la que segueixen, 
per exemple, Brynjolfsson i coautors (2018),5 que van realitzar diferents experiments amb una mostra d’usuaris d’aplica -
cions digitals per estimar, a partir del valor que extreien de l’ús d’aquestes aplicacions, quant estarien disposats a pagar 
pels serveis gratuïts que gaudien. En el cas de Facebook, per exemple, es va estimar que havia sumat més d’1 dècima per 
any al creixement del PIB entre el 2007 i el 2013.

•   Com s’aprecia, aquestes xifres suggereixen que la menysvaloració de la digitalització en el PIB podria ser significativa, ja que 
fins i tot aquests exercicis parcials apunten a un impacte d’una magnitud gens menyspreable.

Espanya i Portugal han millorat en matèria de difusió de la digitalització, però encara es troben en posicions 
intermèdies en el ranking europeu

•   Entre els enfocaments que busquen complementar les mesures convencionals, s’està fent un esforç específic per aproximar 
millor el ritme de penetració de la digitalització mitjançant nous indicadors. En aquesta direcció, destaca, per exemple, la tasca 
que s’ha fet a la UE mitjançant l’anomenat índex de l’economia i de la societat digitals (DESI, per les sigles en anglès), que cal-
cula una mesura de difusió de la digitalització mitjançant la consideració de cinc dimensions: i) connectivitat (pesa el 25% en 
l’índex total); ii) capital humà (el 25%); iii) ús d’internet (el 
15%); iv) integració de la tecnologia digital (el 20%), i v) ser-
veis públics digitals (el 15%). Una de les principals virtuts del 
DESI és que ens permet aproximar-nos al cas d’Espanya i de 
Portugal, dues economies en què no abunden les estadísti-
ques sobre la digitalització.

•   Malgrat que el DESI proporciona una visió temporal encara 
relativament poc àmplia (període 2014-2018), sí que es poden 
obtenir algunes conclusions inicials:

n   El 2018, la posició d’Espanya en difusió digital estava una 
mica per damunt de la mitjana de la UE, mentre que la de 
Portugal era lleugerament inferior. En els últims anys, 
Espanya ha tendit a millorar posicions en el ranking, 
mentre que Portugal ha retrocedit.

n   Atès el grau de desenvolupament econòmic d’Espanya i 
de Portugal, quina és la penetració digital que corres-
pondria? Les dades apunten que tant Espanya com Por-
tugal tenen un nivell de digitalització una mica més ele-
vat que el que els correspondria per nivell de renda. Els 
dos països, en qualsevol cas, són lluny de les economies 
en què el grau de digitalització és significativament superior al de la seva prosperitat relativa, com les nòrdiques i la dels 
Països Baixos.

n   També és rellevant identificar les fortaleses i les febleses relatives. Els dos països destaquen per la bona posició en matèria 
de serveis públics digitals (Espanya és la quarta millor i Portugal, la novena, de la UE), i, en el cas d’Espanya, també és 
remarcable la bona dada de connectivitat, dimensió en què s’ha fet un salt significatiu en els quatre últims anys. El punt 
més feble a les economies ibèriques és el capital humà, tot i que cal reconèixer que tant Portugal com Espanya, tot i que 
en menor mesura, han millorat des del 2014.

A tall de conclusió: vivim ja en un món que creix més i amb menys inflació, i, en aquest món, molt pocs sectors 
quedaran exempts de la disrupció digital

•   Si les mesures de la digitalització fossin més precises, probablement constataríem que vivim, de fet, en una economia que creix 
per damunt del que es podria considerar convencionalment; que, a més a més, podria estar funcionant amb nivells d’inflació 
inferiors als publicats, i que pot estar generant un benestar en el consumidor també superior al que es creia.

•   En aquesta economia digital, la visió considerada fa només quatre anys (Masllorens i Ruiz, 2015), en què diferenciàvem entre 
sectors «purs» (és a dir, que desenvolupen l’activitat íntegrament al món digital), sectors «revolucionats» (la cadena de valor 
dels quals ha patit una transformació total amb la digitalització) i sectors «tradicionals» (la cadena de valor dels quals no s’ha 
vist alterada en allò que és essencial), pot haver perdut una gran part del sentit: és cada vegada més difícil detectar sectors 
«tradicionals» i, probablement, serà encara més difícil en el futur.6  

Àlex Ruiz

5. Brynjolfsson, E., Diewert, W. E., Eggers, F., Fox, K. J. i Gannamaneni, A. (2018), «The Digital Economy, GDP and Consumer Welfare: Theory and Evidence», ESCoE Con-
ference on Economic Measurement, Bank of England.
6. Vegeu l’article «L’economia digital: la revolució global de les dades», al Dossier de l’IM07/2015.
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La revolució de les dades: competència i ús responsable

En els últims anys, la importància de les dades per a l’economia s’ha fet encara més evident (vegeu el primer gràfic). Amb la digi
talització, tot el que fem deixa una petjada a la xarxa. Quan, per exemple, obrim una aplicació al mòbil o fem una compra per 
internet, generem dades que detallen què hem fet o on hem estat. De fet, s’estima que, només el 2017, es van generar més dades 
que en els 5.000 anys anteriors.1 En altres paraules, el món digital és 
capaç de descriure de forma cada vegada més exacta el que suc 
ceeix a l’esfera física. Aquesta abundància d’informació digital, jun
tament amb l’ús de noves tecnologies –amb una major capacitat de 
computació– que permeten treure més partit de les dades, genera 
importants avantatges competitius per a les empreses que saben 
aprofitarho. No obstant això, aquest ús intensiu de la informació 
digital també és al centre de molts debats, perquè, entre d’altres, 
planteja qüestions fonamentals sobre la propietat i sobre la privaci
tat d’aquestes dades.

En aquest article, ens fixem en dos aspectes clau que emergeixen 
amb l’ús de la informació digital per part de les empreses: d’una 
banda, els canvis en la naturalesa de la competència i, de l’altra, l’ús 
responsable i ètic de les dades i de la intel·ligència artificial.

Sobre la naturalesa de la competència

•   En si, les dades són un bé no rival, és a dir, poden ser usades de 
forma simultània per diferents parts sense que la quantitat de 
dades disponibles per a la resta es vegi afectada. Per exemple, és 
tecnològicament possible que tots els investigadors en el camp 
de la medicina utilitzin l’stock agregat de dades mèdiques de 
pacients al mateix temps. A causa d’aquesta no rivalitat, l’intercanvi de fluxos de dades pot comportar enormes beneficis per 
a la societat. 

•  Poder extreure valor de les dades atorga importants avantatges competitius. Les dades, per si soles, no tenen cap valor: el 
repte és convertir la informació en valor. En altres paraules, disposar de dades de milions d’interaccions no serveix de res si 
aquesta informació no es pot utilitzar per conèixer millor el consumidor o l’usuari i saber què necessita o com millorar la seva 
experiència de client. No obstant això, convertir la informació en valor requereix d’unes capacitats específiques. Inclou, entre 
d’altres, una infraestructura adequada per emmagatzemar i processar les dades, experiència en l’anàlisi de dades o comptar 
amb talent especialitzat (capaç de ferse les preguntes pertinents i d’articular les respostes a aquestes preguntes). 

•  Ja que les dades poden atorgar importants avantatges d’informació en relació amb els competidors, les empreses no tenen 
incentius per compartir amb tercers les dades que han acumulat. En aquest context, la informació es pot concentrar, de 
forma desproporcionada, en un nombre relativament reduït de grans empreses.

•  Així mateix, l’explotació conjunta d’efectes de xarxa i de grans quantitats d’informació pot ampliar la posició de domini 
del mercat d’algunes empreses. Això explica, per exemple, per què les grans empreses tecnològiques tenen un gran poten
cial per explotar grans quantitats de dades. En particular, com més usuaris té una plataforma digital, més atractiu és per a altres 
usuaris registrars’hi i operarhi –l’anomenat efecte de xarxa. A mesura que la plataforma en qüestió acumula més informació 
sobre els usuaris, està en disposició de millorar els productes i serveis i d’atreure encara a més usuaris, de manera que amplia 
l’avantatge competitiu sobre les empreses rivals i la posició dominant al mercat.

•  L’acumulació i l’ús intensiu de la informació ofereixen la possibilitat d’arribar a dominar un mercat gràcies a l’èxit d’un produc
te o servei. En aquest cas, hi ha el risc que es pugui abusar d’aquesta posició per dur a terme comportaments anticompetitius. 
En aquest context, és important garantir que es pugui entrar o sortir del mercat de forma fluida –l’anomenada «contesta-
bilitat» del mercat– i perseguir comportaments anticompetitius, si n’hi ha.2 Desafortunadament, identificar i provar casos 
d’abús de posició dominant3 en aquest nou entorn digital no és una tasca senzilla. Entre altres motius, perquè la posició de 
domini es pot establir en relació amb altres competidors i no en relació amb el consumidor tradicional4 i perquè la frontera entre 
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1. Banc d’Anglaterra (2019), «The Future of Finance».
2. La competència incentiva les empreses a ser més eficients, a innovar i a millorar de forma constant la qualitat dels productes i serveis. També beneficia de forma 
directa els consumidors, que poden optar entre una oferta més variada de béns i serveis, de més qualitat i amb preus més baixos.
3. L’abús de la posició de domini es produeix quan una empresa amb posició de domini du a terme alguna conducta comercial que és considerada abusiva.
4. Per exemple, algunes plataformes digitals operen com intermediaris i, al mateix temps, tenen una posició de control sobre la infraestructura de la qual depenen els 
seus rivals.
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pràctiques legítimes i pràctiques anticompetitives no és sempre clara. Per exemple, les plataformes digitals tenen un incentiu 
clar per prioritzar el creixement per damunt dels beneficis, i, en aquest sentit, les estratègies de preus baixos guanyen rellevàn
cia. No obstant això, establir preus artificialment baixos per expulsar un competidor d’un determinat mercat és una pràctica que 
pot ser considerada abusiva. Així mateix, a vegades, és difícil delimitar de forma clara quin és el mercat rellevant sobre el qual 
es pot produir un abús de poder, ja que el perímetre del mercat on els proveïdors de serveis digitals operen sol ser difús.5 

Sobre l’ús responsable de les dades

•  Malgrat que hi ha diferents maneres d’extreure valor, l’ús responsable de les dades ha d’estar present en totes elles. L’ús 
ètic i transparent de les dades és un àmbit que centra cada vegada més l’atenció dels consumidors i de la societat en general, 
en especial després de diversos casos de mal ús de dades personals i a mesura que es generalitza l’ús de la informació digital i 
de models d’intel·ligència artificial per part d’empreses. En aquest context, assegurar que les empreses operen amb criteris 
ètics i que es garanteixen els drets individuals és vital per mantenir la confiança de la societat en els serveis digitals.

•  Dins aquest àmbit, una de les qüestions més importants té relació amb la confidencialitat i amb la protecció de les dades. 
En particular, les dades són generades pels usuaris en utilitzar serveis digitals, però són utilitzades per les empreses i pels pro
veïdors de serveis on-line, que, a vegades, no respecten de forma adequada la privacitat dels consumidors.6 Així mateix, el 
consumidor desconeix moltes vegades quines dades es recullen sobre ell i per a quins propòsits i no exerceix cap control sobre 
aquest ús. En aquest sentit, hi ha estudis que mostren que l’usuari mitjà trigaria 76 dies a revisar tots els termes i condicions que 
accepta en un any.7

n   En aquest context, és important trobar mecanismes que facilitin que el consumidor comprengui millor com poden ser 
usades les seves dades i quines eines té al seu abast per protegir la privacitat. En aquest sentit, la UE es troba a l’avant
guarda a l’hora d’establir regles clares per a la protecció de les dades, després de l’entrada en vigor, el 2018, d’una normativa 
que busca garantir que el consumidor retingui el control de la informació que proveeix.8 D’altra banda, als EUA, cada vegada 
són més les veus que, dins i fora del sector tecnològic, demanen als legisladors que adoptin un enfocament similar al de la UE 
a nivell federal.9 

n   Així mateix, la gestió responsable i transparent de les 
dades per part de les empreses es pot erigir en una font 
d’avantatge competitiu. Al capdavall, el consumidor esta
rà més disposat a compartir les seves dades amb les 
empreses que siguin transparents en l’ús que en facin i que 
donin garanties que cap tercer hi pot accedir. En aquest 
sentit, hi ha enquestes que documenten que les entitats 
financeres gaudeixen de més confiança que les empreses 
en altres sectors per administrar informació de caràcter 
personal dels consumidors (vegeu el segon gràfic). 

•  Un altre aspecte igualment crític és l’aplicació responsable 
de les tècniques d’intel·ligència artificial a les dades. En 
concret, les màquines solen ser les encarregades d’analitzar, a 
partir d’algorismes creats per programadors informàtics, 
grans quantitats de dades (ja que són analitzades més dimen
sions de les que pot concebre una ment humana). Es tracta de 
l’anomenat model d’aprenentatge automàtic (machine lear-
ning), que permet que les empreses extreguin valor de les 
dades de forma automatitzada i escalable (per exemple, mit
jançant la identificació de patrons). No obstant això, les implicacions ètiques d’aquestes tècniques són complexes, ja que, si 
són usades de forma incorrecta, poden arribar a perpetuar biaixos o prejudicis presents en les dades sobre les quals es 
basen aquests models. Per exemple, en l’aplicació de tècniques d’intel·ligència artificial a processos de selecció de personal, si 
en les dades històriques hi ha una infrarepresentació de dones, l’algorisme podria estar esbiaixat en contra d’aquest col·lectiu a 
l’hora de buscar candidats. Per aquest motiu, és important conèixer els biaixos existents a les bases de dades usades, corregirlos 
a l’hora de dissenyar els algorismes que executen les màquines i incorporar consideracions ètiques en l’ús d’aquests algorismes.

Roser Ferrer
5. Vegeu, per exemple, Khan, Lina M. (2016), «Amazon’s antitrust paradox», 126 The Yale Law Journal.
6. Vegeu, per exemple, Jones, C. i Tonetti, C. (2018), «Nonrivalry and the Economics of Data», Stanford GSB and NBER.
7. Banc d’Anglaterra (2019), «The Future of Finance».
8. El Reglament General de Protecció de Dades europeu (RGPD) detalla com les empreses europees (i les empreses globals que serveixin el mercat europeu) han de 
gestionar la informació sobre el consumidor i com assegurar que el consumidor dona el seu consentiment a l’ús d’aquestes dades.
9. De fet, a l’estat de Califòrnia, entrarà en vigor el 2020 una iniciativa que, a grans trets, és similar a l’RGPD europeu i que ha servit per activar el debat al país 
nordamericà.

 

 

 

 

 

0 20 40 60 80 100

 

 

Proveïdor
de serveis

de pagaments

Operadors de
telefonia mòbil

Tecnologia
de consum

Proveïdors
de serveis
d’Internet

Comerç on-line

Xarxes socials

Bancs

Dades i confiança

 
En quin tipus d’empresa confies més per administrar de forma 
segura les teves dades personals?
(% d’enquestats)  

Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Banc d’Anglaterra («The Future of Finance»).
 



DOSSIER | IMPACTE I REPTES DE L’ECONOMIA DIGITAL

33  JULIOL-AGOST 2019

07

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

-0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 

Creixement de la PTF (%)  

Tipus d’interès i productivitat total dels factors  
(PTF): mitjanes de les últimes dècades  
Tipus d’interès sobirà a 10 anys (%)  

 
Nota: Per a Alemanya, en la dècada del 1990, s’exclouen els anys inicials de la reuni�cació.  
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de les Penn World Tables i de l’OCDE.  

1980 1990 2000 Darrera dècada 

Regne Unit

Regne Unit

Regne Unit

Regne Unit

EUA

EUA

EUA

EUA

Alemanya

Alemanya

Alemanya

Alemanya

Un impuls digital a la productivitat posaria fi als tipus d’interès baixos?

L’entorn de tipus d’interès baixos en què es troben les principals economies avançades reflecteix transformacions econòmiques 
profundes.1 Com hem vist recentment,2 el gros dels estudis assenyala que la demografia és la més important d’aquestes forces, i, 
probablement, l’envelliment de la població continuarà pesant sobre els tipus d’interès en les properes dècades. Atès aquest llast, 
el futur de la productivitat és una de les claus per impulsar a l’alça els tipus d’interès. Vegem com i amb quins condicionants.

La productivitat i els tipus d’interès

Els tipus d’interès i el creixement de la productivitat tenen una relació estreta: com a font principal de creixement econòmic a 
llarg termini, la productivitat determina la mesura en què apareixen noves oportunitats d’inversió o de necessitats d’estalvi. 
D’aquesta manera, un menor creixement de la productivitat pressiona els tipus d’interès a la baixa per dues grans raons:

•   Des del punt de vista dels consumidors, la perspectiva d’un 
menor creixement dels salaris i dels ingressos familiars 
indueix un augment de l’estalvi, la qual cosa tendeix a reduir 
els tipus d’interès.

•   Des del punt de vista de les empreses, una reducció de les 
oportunitats d’inversió deprimeix la demanda de crèdit i, per 
tant, pressiona a la baixa els tipus d’interès.

Així, no és estrany que, com s’observa al primer gràfic, la des-
acceleració de la productivitat hagi derivat del declivi sos-
tingut dels tipus d’interès en els 30 últims anys a les princi
pals economies avançades.

De cara al futur, hi ha un debat sobre l’evolució de la produc
tivitat entre pessimistes i optimistes de les noves tecnologies. 
D’una banda, els pessimistes emfatitzen el baix creixement 
de la productivitat dels últims anys i la seva tendència a la 
baixa en les dècades passades. De l’altra, els optimistes asse 
nyalen la multitud d’avanços tecnològics relacionats amb 
l’au  to  matització i amb l’anomenada Quarta Revolució Indus
trial i apunten al fet que els baixos creixements observats s’expliquen tant per problemes de mesura com pel temps de tran
sició necessari perquè els avanços es difonguin al conjunt de l’economia.3

Aquest debat difícilment es resoldrà en un futur immediat. Si ho fa a favor dels pessimistes, la feblesa de la productivitat se 
sumarà a la demografia com a llast sobre els tipus d’interès. Però què passaria si les tecnologies digitals reimpulsessin la pro
ductivitat?

L’impacte d’un reimpuls (digital) de la productivitat

Com hem vist, un major dinamisme de la productivitat empenyeria els tipus d’interès a l’alça en la mesura que es tradueixi en:

•   Un creixement dels salaris i dels ingressos de les famílies, que resta pressió a la necessitat d’estalviar.

•   Un augment de les oportunitats d’inversió per a les empreses, que les empeny a augmentar la demanda de crèdit.

No obstant això, hi ha diferents elements relacionats amb les noves tecnologies que poden frenar aquestes dinàmiques.

Fallades de mercat

D’una banda, poden existir elements que impedeixin aprofitar tot el potencial de les noves tecnologies i que limitin l’embranzida 
sobre la productivitat i, per tant, sobre els tipus d’interès. En aquest sentit, la presència de «fallades de mercat» pot dificultar 
que es materialitzi tot el potencial de les noves tecnologies:

•   La digitalització genera efectes de xarxa (les forces que fan que l’interès del consumidor per un producte augmenti a mesura 
que ho fa la base d’usuaris), la qual cosa podria desembocar en dinàmiques de winner-take-all, que, si redueixen la competèn
cia, poden llastar la millora de la productivitat.4

1. A més dels llastos cíclics herència de la Gran Recessió, com l’endeutament elevat o un menor optimisme sobre el creixement futur.
2. Vegeu l’article «Tipus d’interès baixos: fins quan?», a l’IM02/2019.
3. Resumim aquesta discussió en un quadre que el lector pot trobar en la versió estesa d’aquest article, disponible al web de CaixaBank Research:
www.caixabankresearch.com
4. Vegeu el Dossier «Superempreses: un fenomen global», a l’IM03/2019.

https://www.caixabankresearch.com/ca/tipus-dinteres-baixos-fins-quan
www.caixabankresearch.com
https://www.caixabankresearch.com/2019-03-01-000000
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•   Els productes digitals són, essencialment, «no rivals»5 (és a dir, l’ús per part d’una persona no limita l’ús que en puguin fer 
altres). La literatura econòmica ha demostrat que la no rivalitat comporta fallades de mercat i que, quan es tracta de productes 
no rivals, els mecanismes de mercat poden produir un nivell inferior a l’òptim. És a dir, no s’aprofita tot el potencial de produc
ció de les noves tecnologies.

La distribució de les millores de productivitat

Una de les preocupacions més reiterades sobre les noves tecnologies és que provoquin un augment de la desigualtat, en especial 
a curt termini (a llarg termini, si la tecnologia s’ha disseminat per tota l’economia, és més plausible pensar que beneficiarà el con
junt de la societat). Aquesta és una consideració especialment 
rellevant per als tipus d’interès, ja que diferents estudis tam-
bé situen l’augment de la desigualtat en les últimes dèca-
des com un dels fenòmens que hauria pressionat els tipus a 
la baixa: 6 com ho mostra el segon gràfic, les taxes d’estalvi 
  aug    menten amb el nivell d’ingressos,7 de manera que un 
augment de la desigualtat eleva l’oferta d’estalvi en desplaçar 
recursos cap a aquells que estalvien més.

Per analitzar la relació entre productivitat, desigualtat i tipus 
d’interès, cal tenir en compte tres elements.

1.    Les dinàmiques de winner-take-all. A més de (potencialment) 
reduir la competència, faciliten l’emergència d’empreses 
i de professionals «superestrella» i, així, poden augmen
tar la desigualtat.

2.    Complementarietat o substitució.8 Una millora de la pro
ductivitat per part de les noves tecnologies fa que aques
tes rebin un major volum d’inversió. Quan les tecnologies 
digitals i l’automatització substitueixen la resta de factors 
productius (com el treball),9 aquest major volum d’inversió 
cap a les noves tecnologies va en detriment de la resta de 
factors i, per tant, pot desembocar en un augment de la desigualtat. En canvi, si les noves tecnologies complementen el 
treball,10 una millora de la productivitat dels robots es tradueix en un augment de la demanda tant de robots com de la resta 
de factors, la qual cosa desemboca en un creixement dels ingressos per a tots els factors productius, inclòs el treball. Així 
mateix, com ens recorden Acemoglu i Restrepo (2018),11 tot i que l’automatització de tasques pot deprimir l’ocupació i incre
mentar la desigualtat salarial (beneficia els treballadors amb habilitats complementàries a les dels robots i perjudica els qui 
han estat substituïts), cal no oblidar que es continuen creant noves tasques, en un procés que estimula la demanda de 
treball i els salaris i que pot aconseguir que les millores de productivitat dels robots es tradueixin en ingressos més elevats 
per a tots els factors productius.

3.    Factors productius «escassos».12 Si les noves tecnologies es complementen amb factors productius escassos que són essen-
cials en la producció, aquests factors poden «capturar» el gros de les millores de productivitat. Així, diferents investiga
dors argumenten que, en una Quarta Revolució Industrial dominada per les tecnologies digitals, factors productius com els 
«treballadors superestrella» i com els actius intangibles (com el capital organitzatiu o la propietat intel·lectual d’una empresa) 
guanyarien importància i es podrien convertir en aquests factors escassos que són essencials en la producció. De fet, ja en 
l’actualitat, diversos estudis assenyalen que els actius intangibles percebrien una fracció creixent de les remuneracions.13 Això 
permetria explicar l’aparent contradicció entre els importants avanços tecnològics i la contenció dels tipus d’interès.

 

-80 

-60 

-40 

-20 

0 

20 

40 

60 

80 

20% inferior Segon 20%  Tercer 20% Quart 20%  20% superior 

Quintil de la renda després d’impostos  

EUA: estalvi de les famílies per quintil d’ingressos  
(% dels ingressos anuals després d’impostos)  

Notes: Dades del 2017. L’estalvi es calcula com la diferència entre els ingressos després d’impostos i el consum.
Com indiquen Dynan, K. E. et al. (2004), «Do the rich save more?», Journal of Political Economy, el consum es 
calcula com a despeses totals + rendes imputades a l’habitatge – pagaments hipotecaris –
millores de capital per a l’habitatge – assegurances (salut, personal i pensions) – despesa en vehicles.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Consumer Expenditure Survey, elaborat pel  
Bureau of Labor Statistics dels EUA.  

5. Vegeu Jones, C. i Tonetti, C. (2018), «Nonrivalry and the Economics of Data», 2018 Meeting Papers (vol. 477), Society for Economic Dynamics.
6. Vegeu Rachel, L. i Smith, T. D. (2017), «Are low real interest rates here to stay?», International Journal of Central Banking, 13(3), 142.
7. Vegeu Dynan, K. E., Skinner, J. i Zeldes, S. P. (2004), «Do the rich save more?», Journal of Political Economy, 112(2), 397444.
8. Vegeu Sachs, J. D., Benzell, S. G. i LaGarda, G. (2015), «Robots: Curse or blessing? A basic framework», National Bureau of Economic Research, núm. w21091.
9. Per exemple, quan un robot industrial substitueix tasques que abans realitzava un treballador, com l’assemblatge de peces.
10. Directament en el mateix procés productiu (pensem en un ordinador i en un informàtic), però també indirectament, perquè els productes elaborats per «robots» 
es poden complementar amb productes elaborats per treballadors: per exemple, un televisor i una pel·lícula protagonitzada per persones.
11. Acemoglu, D. i Restrepo, P. (2018), «The race between man and machine: Implications of technology for growth, factor shares, and employment», American Economic 
Review, 108(6), 14881542.
12. Vegeu Benzell, S. G. i Brynjolfsson, E. (2019), «Digital Abundance and Scarce Genius: Implications for Wages, Interest Rates, and Growth», National Bureau of Economic 
Research, núm. w25585.
13. Vegeu Koh, D., SantaeulaliaLlopis, R. i Zheng, Y. (2016), «Labor share decline and intellectual property products capital», Barcelona GSE Working Paper.
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La tecnologia és un element capital en l’augment dels estàndards de vida de les persones: gràcies a ella, vivim més temps i amb més 
salut que en el passat, treballem menys hores i gaudim de capritxos que ni els nostres avis s’haurien pogut imaginar. I, malgrat això, 
encara ens espanten els efectes que les màquines del futur puguin tenir en les nostres vides. El motiu és que, malgrat els beneficis 
clars de la tecnologia, la seva adopció pot comportar uns costos importants a curt i a mitjà termini.

Aquests costos podrien ser més importants en l’etapa de revolució tecnològica actual. El big data, la intel·ligència artificial o la 
nova era de la robòtica hiperconnectada podrien ser transformacions més disruptives que les viscudes en les tres onades innova-
dores anteriors.1 Per il·lustrar-ho, nombrosos estudis empírics proporcionen estimacions sobre els possibles llocs de treball afec-
tats o perduts arran de la nova onada d’automatització. Fins i tot, els més conservadors donen resultats considerables: entre el 
10% i el 50% dels treballadors actuals a nivell mundial es veurien substancialment afectats.2

Les institucions com a potenciadores dels beneficis i com a atenuadores dels costos

Daron Acemoglu, expert en economia política del MIT, i Andrew G. Haldane, economista en cap del Banc d’Anglaterra, consideren 
que els avanços tecnològics (o «idees», en paraules de Haldane) necessiten un altre ingredient per ser capaços d’impactar de 
forma substancialment positiva i duradora sobre el creixement econòmic: les institucions que tinguin com a objectiu potenciar 
els beneficis dels avanços tecnològics i, si convé, atenuar-ne els costos.3

•  En la mesura que aquesta nova revolució industrial marcada per l’economia digital té el potencial de ser enormement disrup-
tiva, les nostres institucions necessitaran incorporar canvis també disruptius en la majoria dels àmbits: educatiu, laboral, fiscal 
o regulador, entre d’altres (vegeu «La revolució de les dades: competència i ús responsable», en aquest mateix Dossier, per a la 
regulació en el marc de la competència).

La taula següent resumeix algunes necessitats i propostes de canvi en l’àmbit educatiu. A la resta de l’article, ens centrarem en 
detall en aquest àmbit.4

Educar les habilitats creatives, socials i emocionals... sense oblidar els coneixements... i al llarg de tota la vida

El sistema educatiu és una de les institucions que necessitarà dur a terme més canvis. L’adquisició de coneixements vindrà mar-
cada per dues tendències globals: la demografia i la naturalesa de la revolució tecnològica. Malgrat que el focus d’atenció d’aquest 
article és el de la revolució tecnològica, la prolongació de l’esperança de vida comportarà, segurament, un allargament de les 
nostres vides laborals, de manera que aprendre al llarg de tota la vida serà imprescindible.

Si ens centrem en la segona tendència, la de la naturalesa de la revolució, en un món de «màquines pensants», els treballadors 
del futur hauran de tenir més equilibri entre coneixements, creativitat i habilitats socials i emocionals:

•  Les màquines seran capaces de solucionar un gran nombre de problemes, però la solució de problemes complexos encara serà 
terreny dels humans. El pensament abstracte i creatiu serà essencial en la solució d’aquests problemes complexos.

Un exemple d’això el podem trobar en l’enfrontament entre el superordinador AlphaGo i el gran mestre del complicadíssim 
joc Go, Lee Sedol. Tot i que, en el total de les cinc partides disputades, AlphaGo va sortir vencedor, la quarta partida ens 
ensenya la importància de la creativitat humana. En el moviment número 78, Lee Sedol va prendre una decisió completa-
ment inesperada per a la màquina i per a la majoria d’experts en el joc. Es va tractar d’un moviment molt poc comú (i, per 
tant, poc probable, segons la màquina). Després del moviment, AlphaGo va començar a jugar de forma erràtica i va perdre la 

L’educació i l’economia del futur

1. Vegeu Brynjolfsson, E. i McAfee, A. (2014), «The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies», WW Norton & Company.
2. Vegeu Morrón, A. (2016), «Arribarà la Quarta Revolució Industrial a Espanya?», a l’IM02/2016, per al cas espanyol, basat en Frey, C. B. i Osborne, M. A. (2017), «The 
future of employment: how susceptible are jobs to computerisation?», Technological Forecasting and Social Change, 114, 254-280.
3. Vegeu Acemoglu, D. i Robinson, J. (2012), «Why nations fail: The origins of power», Prosperity, and Poverty, 2. I també Haldane A. G. (2018), «Ideas and Institutions – A 
Growth Story», discurs a la Guild Society el 23 de maig del 2018.
4. Existeix una versió més estesa de l’article, que inclou també algun detall en l’àmbit del mercat de treball, disponible a la web de CaixaBank Research: 
www.caixabankresearch.com

Institucions: propostes de canvi
Àmbit d’actuació Canvi cap a... Propostes

Educació

•  Interdisciplinària.
•  Intergeneracional.
•  Més equilibri entre coneixements, 

creativitat, habilitats socials i 
emocionals.

•  Relació més estreta amb l’àmbit 
laboral.

•  Potenciar la creativitat en tot moment.
•  Educació de 0 a 3 anys (clau en el desenvolupament emocional i social).
• Estudis superiors:

–  Més interdisciplinaris.
–  Accessibles a diferents edats.
–  Amb l’opció de programes més curts i flexibles.

Font: CaixaBank Research.

https://www.caixabankresearch.com/ca/la-revolucio-de-les-dades-competencia-i-us-responsable
https://www.caixabankresearch.com/ca/llegara-la-cuarta-revolucion-industrial-a-espana-d3
www.caixabankresearch.com
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partida. El superordinador no estava preparat per a un moviment que podríem definir d’«imaginatiu» o de «creatiu». L’alta 
capacitat de canvi i d’adaptació del nostre cervell, coneguda com neuroplasticitat, és quelcom (encara) inimitable.

•  Les habilitats socials també seran necessàries en la solució de problemes complexos, ja que aquests requeriran de col·laboració 
entre persones.

•  Un entorn més complex pot generar situacions d’estrès, que s’afrontaran millor amb un bon desenvolupament emocional.

Per exemple, en un estudi empíric recent, basat en enquestes a treballadors japonesos, s’observa com l’ús de la intel·ligència 
artificial i de tecnologies de la informació a les empreses genera més satisfacció en el tipus de feina que es realitza, però també 
un nivell més alt d’estrès. Les tecnologies permeten als treballadors centrar-se en tasques intel·lectualment més complexes, 
que són més satisfactòries, però també més estressants.5 L’augment de l’estrès associat a l’ús de les TIC també s’ha observat a 
Espanya. En concret, segons un estudi del 2016 per a Espanya i l’Amèrica Llatina, el 32% dels treballadors consideren que les 
TIC els obliguen a treballar amb terminis molt més ajustats i el 25%, a treballar a contrarellotge.6 I, segons un informe de 
l’OCDE, fer tasques sota pressió és el principal causant d’estrès en l’àmbit laboral.7

•  Però els coneixements més tècnics i analítics no es podran deixar de banda. En aquest sentit, l’Oficina d’Estadístiques Laborals 
dels EUA assenyala que les feines que requeriran coneixements científics i/o d’enginyeria (les anomenades STEM, per l’acrònim 
anglès de Science, Technology, Engineering and Mathematics) continuaran tenint un creixement molt superior a la mitjana.

•  Així mateix, la filosofia i l’ètica jugaran un rol fonamental en l’era de la intel·ligència artificial. L’ús inadequat de drons, els 
biaixos o els prejudicis que poden generar les màquines quan aprenen de la nostra pròpia història, o la decisió de quines vides 
ha de protegir un cotxe autònom (la dels ocupants, la dels vianants o depèn) són alguns exemples en què aquestes disciplines 
hauran d’intervenir.8

•  Les habilitats socials i emocionals adquiriran un pes substancialment més important en professions com les del sector de la 
salut o de la cura, entre d’altres, ja que les màquines seran capaces d’assumir els aspectes més mecànics: davant una tecnologia 
que podrà proporcionar molt bons diagnòstics, probablement voldrem discutir les nostres opcions amb un professional humà 
que destil·li grans dosis d’empatia.

Les propostes educatives del futur

Diferents propostes educatives tracten de cobrir les necessitats esmentades fins aquí, entre les quals destaquen:

•  La provisió pública d’educació dels 0 als 3 anys. Durant aquests anys, es desenvolupen aspectes rellevants que determinaran 
moltes de les habilitats i de les capacitats de caràcter no cognitiu, més relacionades amb l’emoció i la socialització, de l’individu.9 

Això és especialment important en un món en què aquestes habilitats tindran cada vegada més pes, un fenomen que, de fet, 
ja hem començat a veure.

•  Educar en allò emocional i social més enllà de l’edat primerenca i en les habilitats creatives en totes les etapes de l’aprenentatge 
per fomentar-les i estimular-les. Tots naixem amb dots creatius, i les etapes educatives han de potenciar aquesta dotació.

•  En el marc de l’educació superior, podem pensar en el concepte de multiversitats, que proposa Andrew G. Haldane, com una 
institució molt més oberta i flexible que les actuals universitats. Aquestes noves institucions de l’educació avançada han de ser:

n   Més interdisciplinàries per ajudar a solucionar els problemes complexos dels quals parlàvem i per facilitar el salt entre carre-
res professionals, en un context de canvis tecnològics que poden deixar obsoletes algunes de les feines.

n   Més obertes a totes les edats per facilitar la formació contínua que es necessita amb programes més curts i flexibles. I també 
més adaptats a diferents coneixements previs. En temps cada vegada més canviants, els programes molt prolongats no 
tenen tant de sentit.

n   Així mateix, s’ha de facilitar la compaginació dels estudis i del treball, en especial si, al llarg de la nostra vida professional, hem 
de tornar a la universitat.

•  Finalment, les empreses també han de participar en l’educació dels ciutadans, en especial en l’edat adulta. El World Economic 
Forum destaca el seu paper en aquest aspecte i, entre altres elements, planteja associacions entre universitats i institucions 
educatives locals que permetin un aprenentatge teòric i pràctic dels empleats.10 

Clàudia Canals 

5. Vegeu Isamu Yamamoto (2019), «The impact of AI and information technologies on worker stress», VoxEU (19 de març del 2019).
6. Vegeu l’estudi del 2016 de l’Observatori de Prevenció de Riscos Laborals en col·laboració amb la Universitat Jaume I, «Informe sobre tecnoestrès».
7. Vegeu l’«OCDE Employment Outlook 2014».
8. Al juny del 2019, Stephen Schwarzman, president del Grup Blackstone, va donar 188 milions de dòlars a la Universitat d’Oxford per a l’estudi de l’ètica en la 
intel·ligència artificial. Es tracta de la major contribució que ha rebut la Universitat d’Oxford en la seva història.
9. Vegeu Heckman, J. J. i Rubinstein, Y. (2001), «The importance of noncognitive skills: Lessons from the GED testing program», American Economic Review, 91(2), 145-
149. També hem tractat aquest tema en més d’una ocasió al nostre Informe Mensual: «L’educació com a palanca per al creixement inclusiu», al Dossier de l’IM01/2019, 
i «Mesures per afavorir la igualtat d’oportunitats», al Dossier de l’IM03/2018.
10. Vegeu World Economic Forum (2017), «Accelerating Workforce Reskilling for the Fourth Industrial Revolution», White Paper.
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Joventut, tresor diví

Analitzem els adults joves  
del segle XXI, que ajornen 
l’emancipació i la formació  
de famílies i que viuen en 
llars més diverses. 
 

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

Què explica la desacceleració 
de la zona de l’euro? Disseccionem el paper 
que han jugat l’alentiment del comerç 
mundial, la incertesa política i les dificultats 
que travessa el sector de l’automòbil.

La competitivitat laboral 
espanyola: un recorregut 
de llums i ombres

Com ha evolucionat la 
competitivitat laboral en els 
últims anys? Quant camí queda  
per recórrer?

D’enciams a cotxes: una 
anàlisi de la complexitat 
de les exportacions 
espanyoles

Presentem un índex de la 
complexitat de les exportacions  
espanyoles i analitzem les diferències  
en l’especialització productiva de les 
comunitats autònomes que destapa  
aquest indicador.

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

Aprofundim en tres focus  
de risc del cicle creditici  
nord-americà: el deute familiar, la qualitat 
del deute corporatiu i la presa de riscos. 

L’automòbil, un sector 
clau davant un futur 
incert

Repassem el paper del sector 
de l’automòbil en l’economia 
europea i espanyola, les 
causes de les dificultats que 
travessa i les seves perspectives a mitjà 
termini.
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