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Si ha llegit els diaris el passat mes d’agost i no ha sentit un cert desànim, la seva destinació de vacances era 
màgica o vostè és un veritable optimista. La guerra comercial (ja té poc sentit continuar utilitzant l’eufemisme 
«tensions comercials») entre els EUA i la Xina empitjorava; un brexit caòtic es convertia en més probable amb 
l’estratègia de Boris Johnson; l’enfrontament entre els EUA i l’Iran augmentava la tensió a l’Orient Mitjà; les 
protestes de Hong Kong amenaçaven amb desestabilitzar la Xina; l’Argentina tornava a patir fugides de capi-
tals davant l’expectativa d’un nou Govern peronista... I, a tot això, s’afegia una bateria d’indicadors econòmics 
que confirmaven que la desacceleració de l’economia global i de l’europea en particular és més intensa del que 
es preveia. 

Arran de totes aquestes notícies, les perspectives fins al final d’enguany i per a l’any vinent han empitjorat 
clarament. Hi ha poca confiança que els principals focus d’incertesa –la guerra comercial i el brexit– s’hagin de 
resoldre a curt termini. Fins i tot si els EUA i la Xina arriben a un acord a curt termini, segurament serà de mínims 
i caldrà veure si serà durador. En el cas del brexit, potser s’evita una sortida sense acord al final d’octubre, però, 
en pocs mesos, el Regne Unit es pot situar de nou a la vora del precipici. 

En aquestes circumstàncies, les mirades s’han tornat a posar sobre els bancs centrals, els quals ja han mostrat 
la seva predisposició a actuar. Als EUA, la Fed va reduir al juliol el tipus d’interès de referència i va anunciar que 
tornaria a comprar més deute públic (el necessari perquè el balanç no es contregui). Després d’haver ajustat a 
l’alça els tipus d’interès en els últims anys, el banc central nord-americà té prou marge per continuar reduint-los 
si és necessari. És, de fet, el que el mercat descompta que farà. Amb un dèficit públic que s’acosta al 5% del PIB, 
la política monetària té més marge que la política fiscal a l’altre costat de l’Atlàntic. 

A la zona de l’euro, la situació és diferent. Aquí, el BCE també ha comunicat que, aquest mes de setembre, pre-
sentarà un paquet de mesures d’estímul, però el marge d’actuació de la política monetària és molt escàs. Quant 
més poden baixar els tipus d’interès? Molt poc. I quant pot estimular l’economia una disminució dels tipus 
d’interès? També poc. El cost de finançament no és el que frena la inversió empresarial. Ho fa la incertesa, ja 
sigui de tipus polític o relacionada amb la transformació digital o amb la transició energètica. En el cas de les 
famílies, moltes de les quals són a prop de la jubilació o ja estan jubilades, responen a una davallada de tipus 
estalviant més o consumint menys. Els tipus més baixos també ajuden a impulsar els preus dels actius immo-
biliaris, la qual cosa perjudica la capacitat adquisitiva dels qui no tenen un habitatge en propietat. A la llista de 
contraindicacions cal afegir el risc d’estar alimentant la creació de bombolles. En definitiva, la política mone-
tària va ser absolutament clau per superar la Gran Recessió i la crisi del deute sobirà, però, en aquests moments, 
ja poc més se li pot exigir. 

El focus s’ha de situar ara en la política fiscal i en una agenda de reformes que ajudi a impulsar un creixement 
inclusiu i que redueixi la incertesa que afecta la presa de decisions de les empreses i de les famílies (per exem-
ple, en qüestions mediambientals o sobre el futur de les pensions). La zona de l’euro, amb un dèficit públic 
inferior a l’1% del PIB i amb un nivell de deute inferior al 85% del PIB, es pot permetre un cert relaxament fiscal. 
L’ideal seria que fos dut a terme per part d’una autoritat fiscal paneuropea, però, desafortunadament, encara 
no comptem amb ella. En la seva absència, els estímuls els hauran de tirar endavant a nivell nacional els països 
que s’ho puguin permetre. Alemanya, clarament, haurà de liderar aquest esforç, però el que de debò convé és 
tenir preparat un veritable mecanisme d’estabilització macro a nivell europeu.

Enric Fernández
Economista en cap 
31 d’agost de 2019

Els límits de la política monetària
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Cronologia

 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

16  A proposta del Consell Europeu, el Parlament Europeu 
elegeix Ursula von der Leyen com a presidenta de la 
Comissió Europea. 

24  Boris Johnson relleva Theresa May com a primer 
ministre britànic. 

31  La Fed redueix els tipus d’interès de referència en 25 p. b., 
fins a l’interval 2,00%2,25%.

JULIOL 2019

JUNY 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.

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

ABRIL 2019

 1  Els EUA anuncien una nova pujada aranzelària sobre els 
300.000 milions de dòlars d’importacions xineses que 
encara no havien estat taxades. 

 5  Els EUA assenyalen la Xina com un «manipulador de divi
ses» després que el Banc Central de la Xina deixés que el 
iuan es depreciés fins a nivells no vistos des del 2008. 

23  La Xina anuncia la imposició d’aranzels sobre 75.000 
milions de dòlars d’importacions nordamericanes.

AGOST 2019

 3  Espanya: afiliació a la Seguretat Social i atur registrat 
(agost). 

12  Consell de Govern del Banc Central Europeu. 
13  Portugal: rating S&P.
17  Espanya: enquesta trimestral de cost laboral (2T). 
17-18  Comitè de Mercat Obert de la Fed. 
18  Portugal: balança de pagaments (juliol). 
20 Espanya: rating S&P.
20  Portugal: preus de l’habitatge (2T). 
23 Espanya: crèdits, dipòsits i morositat (juliol i 2T). 
 Portugal: execució pressupostària de l’Estat (2T). 
26 Espanya: balança de pagaments (2T). 
 Espanya: posició d’inversió internacional neta (2T). 
27 Zona de l’euro: índex de sentiment econòmic (setembre). 
30 Espanya: desglossament del PIB (2T).  
 Espanya: taxa d’estalvi de les llars (2T). 
 Espanya: avanç de l’IPC (setembre). 
 Portugal: avanç de l’IPC (setembre).

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

 4 Portugal: rating DBRS.
10  Portugal: comerç internacional (agost). 
11  Espanya: IPC (setembre). 
15  Espanya: comptes financers (2T). 
17-18  Consell Europeu. 
18  Portugal: indicadors coincidents d’activitat  

(setembre). 
21  Portugal: crèdits i dipòsits (agost). 
22  Espanya: crèdits, dipòsits i morositat (agost). 
24  Espanya: enquesta de població activa (3T). 
 Consell de Govern del Banc Central Europeu. 
29-30  Comitè de Mercat Obert de la Fed. 
30 Espanya: avanç de l’IPC (octubre). 
 Zona de l’euro: índex de sentiment econòmic (octubre). 
 EUA: PIB (3T). 
31 Espanya: avanç del PIB (3T). 
 Zona de l’euro: PIB (3T).

SETEMBRE 2019 OCTUBRE 2019

Agenda
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Xina, l’ajust que duem a terme és relativament petit, d’1 i 
de 2 dècimes el 2019 i el 2020, atesa la resiliència que mos-
tren les seves economies, en gran part gràcies a l’activisme 
dels respectius governs a l’hora d’adoptar mesures 
d’estímul a curt termini. A Europa, en canvi, la revisió a la 
baixa és més substancial, de 3-4 dècimes per any, a causa 
de la major vulnerabilitat de les seves economies al cicle 
global, de la incertesa política a diversos països i de la pro-
bable inacció en matèria de política econòmica. A Espanya 
i a Portugal, les revisions a la baixa són més marginals, d’1-
2 dècimes per any. Després de les revisions dutes a terme, 
esperem que el creixement global es mantingui en cotes 
pròximes al 3% en els propers trimestres, un registre clara-
ment inferior al del 2018, quan es va acostar al 4%, però 
lluny d’una situació de recessió global. 

Davant el canvi d’escenari, els bancs centrals han ajustat 
de manera abrupta les polítiques monetàries. El deterio-
rament de les expectatives de creixement, l’absència de 
pressions inflacionistes, l’expectativa (alimentada pels 
mateixos bancs centrals) de respostes contundents als can-
vis en l’escenari macro i, en el cas dels EUA, les pressions 
polítiques els han empès a relaxar encara més les condi-
cions monetàries. Malgrat que les mesures anunciades 
poden semblar benvingudes, no estan lliures de contro-
vèrsia. Al capdavall, el marge de maniobra que els quedarà 
per afrontar un eventual shock d’envergadura serà menor. 
A més a més, tal com ho explica l’Editorial d’aquest Informe 
Mensual, l’efectivitat de la política monetària és qüestiona-
da, i reduir uns tipus d’interès que ja estan molt baixos o en 
negatiu pot ser, fins i tot, contraproduent. 

Els mercats financers s’han mostrat molt sensibles als 
últims esdeveniments, amb un repunt intens de la volatili-
tat i amb correccions generalitzades dels principals índexs 
borsaris. A priori, atès l’escenari macro descrit, sembla que 
aquests moviments són una mica exagerats. Però els riscos 
latents no són menors, i, si la reacció de política econòmi-
ca se centra en mesures d’estímul econòmic a curt termi-
ni, en expansions fiscals que no milloren el creixement 
potencial de les economies o en estímuls monetaris de 
dubtosa efectivitat, els desequilibris macroeconòmics 
que es poden acabar generant sí que ens poden dur a 
una situació de més risc. Les expansions no solen morir 
de velles.

Oriol Aspachs
Director d’Estudis

Hi ha motius per estar alerta. I preocupats. El degoteig de 
notícies negatives ha estat constant en els últims mesos. Si 
ha llegit el diari durant les vacances, difícilment haurà tro-
bat una secció que el deixés indiferent. Crisis migratòries i 
humanitàries, conflictes polítics i socials i turbulències als 
mercats financers han copat els titulars de totes les capça-
leres. En aquest context, sembla que l’economia s’hauria 
d’estar afeblint de forma notable. 

No obstant això, fins avui, el deteriorament de l’escenari 
macroeconòmic global ha estat limitat. El ritme d’avanç 
de l’activitat econòmica s’ha desaccelerat, però no es 
detecta una frenada brusca generalitzada (costa trobar un 
adjectiu adequat, que no sigui ni massa esperançador ni 
massa descoratjador). En el 2T, el PIB dels EUA va créixer el 
2,3% interanual, i el ritme de generació d’ocupació conti-
nua sent elevat. També va ser destacable el funcionament 
de la Xina, amb un creixement del 6,2%, en línia amb el que 
s’esperava. La zona de l’euro, en canvi, manté un ritme 
d’avanç més pobre i, a més a més, s’ha quedat sense la 
«locomotora» alemanya. El creixement del PIB va ser del 
0,2% intertrimestral, esperonat pel bon ritme d’avanç que 
encara mantenen països com Espanya i Portugal (el 0,5% 
intertrimestral en els dos casos). Alemanya, per la seva 
banda, va anotar un descens del 0,1%, i tot fa pensar que 
ha entrat en una recessió moderada. Al Regne Unit i a Itàlia, 
les dades de creixement tampoc no són bones. La crisi polí-
tica que travessen els dos països ha situat les seves econo-
mies al caire de la recessió. 

Més enllà de les idiosincràsies de cada país, tot fa pensar 
que els propers trimestres vindran marcats per dinàmi-
ques d’abast global, que faran que la desacceleració 
s’intensifiqui, tot i que de forma continguda. Així ho 
suggereixen la desacceleració del comerç, la recessió que 
travessa el sector manufacturer a nivell global i el deteriora-
ment dels índexs de sentiment econòmic que experimen-
ten la majoria d’economies. Aquestes dinàmiques, que ja 
semblava que havien de prosseguir, és probable que 
s’agreugin a causa de l’impacte de les noves mesures aran-
zelàries que han adoptat recentment els EUA i la Xina. A 
més a més, a Europa i, en especial, al Regne Unit, no sembla 
que la incertesa política s’hagi d’esvair, la qual cosa, previsi-
blement, continuarà afectant la confiança dels consumi-
dors i dels empresaris.

Tot plegat ens ha obligat a replantejar-nos l’escenari 
macroeconòmic a mitjà termini, de manera que hem revi-
sat les previsions de creixement a la baixa. Als EUA i a la 

Recessió global a la vista?
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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 1,75 1,50 1,75

Líbor 3 mesos 3,62 0,70 1,61 2,79 1,65 1,68 1,90

Líbor 12 mesos 3,86 1,20 2,05 3,08 1,70 1,83 2,20

Deute públic 2 anys 3,70 0,73 1,84 2,68 1,65 1,85 2,00

Deute públic 10 anys 4,70 2,61 2,41 2,83 1,80 2,00 2,20

Euro

Depo BCE 2,05 0,40 –0,40 –0,40 –0,50 –0,50 –0,25

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

Eonia 3,12 0,65 –0,34 –0,36 –0,45 –0,45 –0,25

Euríbor 1 mes 3,18 0,79 –0,37 –0,37 –0,43 –0,43 –0,20

Euríbor 3 mesos 3,24 0,98 –0,33 –0,31 –0,40 –0,40 –0,15

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

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

Alemanya

Deute públic 2 anys 3,41 0,69 –0,69 –0,60 –0,80 –0,40 –0,10

Deute públic 10 anys 4,30 1,98 0,35 0,25 –0,35 0,30 0,67

Espanya

Deute públic 3 anys 3,62 2,30 –0,04 –0,02 –0,05 0,48 0,81

Deute públic 5 anys 3,91 2,85 0,31 0,36 0,13 0,71 1,05

Deute públic 10 anys 4,42 3,82 1,46 1,42 0,45 1,10 1,37

Prima de risc 11 184 110 117 80 80 70

Portugal

Deute públic 3 anys 3,68 4,42 –0,05 –0,18 0,06 0,79 1,25

Deute públic 5 anys 3,96 5,03 0,46 0,47 0,32 1,03 1,42

Deute públic 10 anys 4,49 5,60 1,84 1,72 0,55 1,20 1,52

Prima de risc 19 362 149 147 90 90 85

TIPUS DE CANVI

EUR/USD (dòlars per euro) 1,13 1,30 1,18 1,14 1,10 1,15 1,21

EUR/JPY (iens per euro) 129,50 126,36 133,70 127,89 118,38 121,90 128,26

USD/JPY (iens per dòlar) 115,34 97,50 113,02 112,38 107,62 106,00 106,00

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 0,80 0,76 0,71

PETROLI

Brent ($/barril) 42,3 85,6 64,1 57,7 60,0 61,5 63,0

Brent (euros/barril) 36,4 64,8 54,2 50,7 54,5 53,5 52,1

  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 3,0 3,2 3,4

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

Estats Units 2,7 1,4 2,4 2,9 2,2 1,6 1,8

Zona de l’euro 2,3 0,4 2,5 1,9 1,0 1,1 1,3

Alemanya 1,6 1,1 2,5 1,6 0,4 0,7 1,6

França 2,0 0,6 2,3 1,6 1,3 1,4 1,5

Itàlia 1,5 –0,7 1,8 0,7 0,2 0,7 0,7

Portugal 1,5 –0,4 2,8 2,1 1,7 1,6 1,6

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

Japó 1,5 0,4 1,9 0,8 1,1 0,5 0,8

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

Països emergents 6,5 5,2 4,8 4,5 3,9 4,4 4,5

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

Índia 9,7 6,9 6,9 7,4 5,7 6,1 6,0

Indonèsia 5,5 5,7 5,1 5,2 5,0 4,8 4,7

Brasil 3,6 1,7 1,1 1,1 1,0 1,8 2,1

Mèxic 2,4 2,1 2,1 2,0 0,6 1,4 2,1

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

Rússia 7,2 1,0 1,6 2,2 1,1 1,9 1,8

Turquia 5,4 4,8 7,4 3,1 –1,3 2,5 3,1

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

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

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

Alemanya 1,7 1,3 1,7 1,9 1,3 1,3 1,8

França 1,8 1,2 1,2 2,1 1,2 1,4 1,8

Itàlia 1,9 1,5 1,3 1,2 0,7 1,0 1,5

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

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

Japó –0,3 0,3 0,5 1,0 0,5 1,3 1,2

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

Països emergents 6,8 5,8 4,3 4,8 4,8 4,7 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 4,1 5,1 5,1

Indonèsia 8,4 5,7 3,8 3,2 3,2 3,0 3,2

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

Turquia 27,2 8,1 11,1 16,2 15,5 13,0 10,0

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

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

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

Demanda nacional (contr. Δ PIB) 1,4 –1,0 3,1 2,8 2,5 2,0 1,9

Exportació de béns i serveis 5,2 3,5 7,8 3,7 4,1 3,9 4,3

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

Producte interior brut 1,5 –0,4 2,8 2,1 1,7 1,6 1,6

Altres variables

Ocupació 0,4 –1,1 3,3 2,3 0,8 0,3 0,2

Taxa d’atur (% pobl. activa) 6,1 12,2 8,9 7,0 6,5 6,3 6,1

Índex de preus de consum 3,0 1,2 1,4 1,0 0,5 0,8 1,1

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 –2,8 1,4 0,4 –0,7 –0,6 0,0

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

  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 1,5 1,6 1,6

Consum de les AP 5,0 0,8 1,9 2,1 1,6 1,4 1,4

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

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

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

Demanda nacional (contr. Δ PIB) 4,6 –1,2 2,9 2,9 1,8 1,8 1,7

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

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

Producte interior brut 3,8 0,0 3,0 2,6 2,2 1,7 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 13,8 12,3 11,1

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

Costos laborals unitaris 3,3 0,2 0,2 0,8 2,3 2,8 2,7

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

Cap. o nec. financ. resta món (% PIB) –5,3 –1,2 2,1 1,4 0,8 0,6 0,7

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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El temor a una recessió 
enterboleix l’estiu 

El pessimisme dels mercats agita la calma estival. Lluny d’un 
estiu tranquil, la intensificació de les tensions comercials i geo-
polítiques que es descriuen en les pàgines següents d’aquest 
informe va desembocar, als mercats financers, en preocupació 
sobre les perspectives econòmiques globals i va donar lloc a un 
augment de l’aversió al risc. L’episodi es va saldar amb reculades 
de les borses, amb un augment de les primes de risc sobre el 
deute corporatiu de pitjor qualitat i amb una fugida cap a actius 
considerats més segurs, que va enfonsar encara més els princi-
pals tipus d’interès sobirans i va provocar sortides de capital de 
les economies emergents (les més quantioses des del novembre 
del 2016, segons les dades de l’Institute of International Finan-
ce). A més a més, l’intercanvi d’amenaces aranzelàries entre els 
EUA i la Xina es va intensificar amb la depreciació del renminbi, 
que va creuar la barrera dels 7 iuans per dòlar per primera vega-
da des del 2008. En aquest context d’inquietud, les mirades dels 
inversors es van dirigir cap a la Fed i el BCE, amb l’expectativa 
implícita que adoptaran una política monetària àmpliament 
acomodatícia en els propers trimestres. Les dues institucions 
tornen a escena al setembre, quan hauran de balancejar el des-
assossec de les cotitzacions financeres i la intensificació de la 
incertesa amb uns indicadors econòmics que, malgrat que s’han 
desaccelerat, no sembla que dibuixin un escenari tan negatiu 
com el que va agitar els mercats a l’estiu. 

Les borses pateixen correccions, però es recuperen. L’escala-
da de les tensions comercials entre els EUA i la Xina va sacsejar 
les borses internacionals, i, en la primera setmana d’agost, els 
principals índexs van arribar a acumular pèrdues superiors al 
5% i van registrar les pitjors sessions de l’any. Aquesta sacseja-
da inicial va donar pas a un to erràtic, en unes últimes setmanes 
d’agost en què es van combinar sessions de recuperació (basa-
des en algunes declaracions conciliadores) amb altres de noves 
reculades. Això, sumat al comportament més afable registrat al 
juliol, va permetre que els parquets borsaris moderessin les 
pèrdues en el conjunt de juliol i d’agost, tant als EUA (S&P 500, 
–0,5%) com a Europa (Eurostoxx 50, –1,4%; DAX, –3,7%; CAC, 
–1,1%; MIB, +0,4%; Ibex, –4,2%, i PSI, –4,9%). No obstant això, 
a les dues regions, les cotitzacions dels sectors «cíclics» (és a dir, 
els més sensibles al cicle econòmic) van tenir un funcionament 
clarament inferior al dels «defensius» (el creixement dels bene-
ficis dels quals és poc sensible al cicle), reflex dels dubtes sobre 
el creixement que generen les tensions comercials. Les econo-
mies emergents, per la seva banda, van acabar amb reculades 
més intenses (el –5,9% i el –8,5% en els índexs MSCI per a l’Àsia 
emergent i per a l’Amèrica Llatina, respectivament). 

Els temors recessius es concentren en la renda fixa. Mentre 
que, malgrat les correccions de l’estiu, les cotitzacions borsàries 
continuen en cotes relativament elevades (especialment als 
EUA), els tipus d’interès sobirans reflecteixen un panorama més 
fosc. Si en l’anterior Informe Mensual ja comentàvem que els 
tipus dels EUA i d’Alemanya havien baixat fins a mínims, al llarg 
de l’estiu, s’han continuat enfonsant (–51 p. b. i –37 p. b., res-
pectivament) davant el temor a un deteriorament intens de 
l’economia i l’expectativa d’una resposta de política monetària 
acomodatícia. És més, als EUA, la corba de tipus va accentuar la 
seva inversió, amb un tipus sobirà a 10 anys uns 50 p. b. i 5 p. b. 
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per sota dels tipus a 3 mesos i a 2 anys, respectivament (situació 
que, històricament, ha anticipat una entrada en recessió, com 
hem analitzat a la nota «Sobre la inversió de la corba de tipus: 
preludi de recessió?», disponible a www.caixabankresearch.
com). A Europa, per la seva banda, les primes de risc es van 
mantenir contingudes, i la reducció dels tipus sobirans fins a 
nous mínims històrics va ser generalitzada entre els països del 
nucli (tipus a 10 anys d’Alemanya, –0,70%; França, –0,40%) i de 
la perifèria (Espanya, 0,11%; Portugal, 0,13%), mentre que, a 
Itàlia, la prima de risc va disminuir amb força (–110 p. b.) davant 
la perspectiva d’un nou Govern de coalició menys bel·ligerant 
amb Europa. 

La Fed abaixa tipus i apunta a noves retallades. Malgrat que 
l’última reunió, el 31 de juliol, es va produir abans de l’escara-
mussa entre els EUA i la Xina que va desencadenar les tur-
bulències de l’estiu, la Fed va retallar de forma preventiva els 
tipus d’interès de referència en 25 p. b. (fins a l’interval 2,00%-
2,25%), davant la combinació d’una inflació continguda i la 
persistència de riscos sobre l’escenari (la primera retallada en 
10 anys). Pel que fa als últims indicadors econòmics, però, la 
Fed va mantenir una valoració positiva i va assenyalar que, 
malgrat que la inversió és llastada per la incertesa, el consum 
privat continua donant suport al creixement, gràcies a la forta-
lesa del mercat laboral. Probablement per aquest funciona-
ment positiu dels indicadors, la decisió de reduir els tipus ofi-
cials no va ser unànime i els presidents de les Fed regionals de 
Kansas i de Boston van votar a favor de mantenir-los estables. 
De cara al setembre, però, les expectatives del mercat apun-
ten, amb una probabilitat del 100%, al fet que la Fed retallarà 
de nou els tipus d’interès. 

El BCE prepara nous estímuls monetaris. D’acord amb el virat-
ge acomodatici de la Fed, al juliol, el BCE va preparar el terreny 
per anunciar un paquet d’estímul monetari al setembre. En 
concret, malgrat no modificar els tipus oficials, va esmentar que 
podria abaixar-los properament i va explicitar que, davant la 
persistència de riscos i de la feblesa del sector manufacturer, és 
necessària una política monetària àmpliament acomodatícia 
per donar suport a la recuperació de la inflació. En aquest sen-
tit, el BCE va apuntar a mesures complementàries a la retallada 
de tipus, com reforçar l’orientació futura sobre els tipus d’inte-
rès (la qual cosa possiblement implicaria ajornar la data orien-
tativa per a una primera pujada de tipus), reprendre les com-
pres netes d’actius i la possibilitat de mitigar els efectes 
adversos que els tipus d’interès negatius poden tenir sobre el 
sector financer (per exemple, amb un sistema de tiering que 
gravaria amb tipus diferents els diversos trams de l’excés de 
liquiditat). 

Les primeres matèries i les divises emergents es veuen arros-
segades per la volatilitat financera. En un altre reflex dels 
temors dels mercats a un deteriorament accentuat de la 
demanda, al llarg de l’estiu, la majoria d’índexs de primeres 
matèries (productes agrícoles, metalls i energia) van flexionar a 
la baixa. En el cas concret del petroli, el preu del barril de Brent 
va recular gairebé el 10% en el conjunt de juliol i d’agost, mal-
grat que, en la reunió de l’1 i 2 de juliol, l’OPEP i els seus socis 
van acordar ampliar l’acord de retallades a la producció de cru 
fins al març del 2020 (retallada d’1,2 milions de barrils diaris en 
relació amb els nivells produïts a l’octubre del 2018). Per la seva 
banda, gairebé totes les divises emergents es van afeblir en 
relació amb el dòlar nord-americà.
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Preu del petroli (Brent) Factors de demanda

Factors d’oferta Residu del model

La muntanya russa del petroli: pujada, baixada i ara què?

Quan va començar el 2019, el preu del petroli acabava de 
deixar enrere uns mesos turbulents. Cap a la meitat de 
desembre del 2018, havia baixat més del 33% en relació 
amb el màxim de 85 dòlars assolit al setembre. Aquesta 
caiguda va ser conseqüència d’una combinació d’aversió 
al risc als mercats financers i de dubtes sobre el creixement 
econòmic mundial, que van fer témer un potencial excés 
d’oferta de petroli (temor al qual també va contribuir la 
decisió dels EUA de concedir exempcions a les sancions 
del cru iranià). En aquest context, al desembre, l’OPEP va 
anunciar noves retallades de la producció de petroli.

L’OPEP i el final de les turbulències financeres van 
donar suport al preu del petroli al començament 
del 2019

El preu del petroli va viure un període de fort repunt 
durant el primer tram del 2019. En concret, des del gener 
fins al final d’abril, el preu es va recuperar el 30%, fins als 
75 dòlars. Van contribuir a aquesta situació factors 
d’oferta i, sobretot, de demanda (vegeu el primer gràfic).

Pel que fa a la demanda, el que va donar suport al repunt 
del preu va ser:

• Un to positiu als mercats financers. Al començament 
de l’any, les perspectives sobre les tensions comercials 
entre els EUA i la Xina es van tornar més favorables, la 
qual cosa va millorar la percepció de l’evolució de 
l’activitat global. Aquesta millora va anar acompanyada 
d’una calma relativa als mercats financers, que van 
registrar un dinamisme positiu i generalitzat.

Pel costat de l’oferta, els factors que van afavorir el re 
punt del preu van ser:

• Les retallades de la producció de cru acordades per 
l’OPEP i els seus socis el 6 de desembre del 2018 van 
reduir els inventaris globals, la qual cosa va propiciar 
que els factors d’oferta deixessin de pressionar el preu a 
la baixa. En concret, l’OPEP i els seus socis van anunciar 
una retallada de la producció durant la primera meitat 
del 2019 d’1,2 milions de barrils diaris (mbd) en relació 
amb els nivells de l’octubre del 2018.1 A més a més, com 

es mostra al segon gràfic, la producció s’ha retallat fins i 
tot més del que s’havia acordat, la qual cosa ha contribuït 
a reduir de manera significativa l’oferta global de petroli.2

• Les interrupcions de la producció a l’Iran i a Veneçuela. 
A l’abril, els EUA van anunciar el final de les exempcions de 
les quals es beneficiaven alguns importadors de cru iranià, 

•  Sembla que el preu del petroli ha pujat a una muntanya russa, i això fa molt difícil preveure quina serà la seva 
evolució futura. En els primers compassos de l’any, les limitacions en la producció de petroli implementades pels 
països de l’OPEP i la recuperació del sentiment inversor van sostenir la cotització del petroli.

•  No obstant això, el repunt de la incertesa propiciat, entre altres factors, per les tensions comercials va generar nous 
episodis de volatilitat i de correccions notables.

•  En els propers trimestres, l’estabilització del creixement global i la política restrictiva dels països de l’OPEP haurien 
de sostenir la cotització del Brent en cotes similars a l’actual. No obstant això, a mitjà termini, cal esperar que el 
creixement de l’oferta de shale el situï en nivells una mica inferiors.
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1. L’OPEP es va comprometre a reduir la producció en 0,8 mbd i els no 
membres, encapçalats per Rússia, en 0,4 mbd.

2. Destaca l’Aràbia Saudita, que, de mitjana, té una taxa mensual de com
pliment propera al 240%.
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la qual cosa va comportar una disminució del 68% de les 
seves exportacions a partir de l’abril. D’altra banda, la pro
ducció veneçolana, afectada per les sancions dels EUA i 
per la inestabilitat política al país, ha caigut a nivells no 
vistos des del 2003.

Incertesa i volatilitat, protagonistes del 2T 2019

Com s’observa al primer gràfic, a l’abril, després de supe
rar els 70 dòlars, el preu va baixar fins a fluctuar en un rang 
de 6065 dòlars. Diversos factors expliquen aquesta 
moderació del preu:

• La intensificació de les tensions comercials entre la 
Xina i els EUA, que van empitjorar el sentiment econòmic i 
van incrementar la incertesa sobre les perspectives de 
creixement de l’economia mundial. En aquest context, 
tant les principals institucions financeres com l’OPEP van 
revisar a la baixa les previsions de demanda global per al 
2019.

• L’augment dels inventaris de cru als EUA, que va tenir 
lloc durant una època de l’any en què, normalment, dismi
nueixen,3 va apuntar a una major feblesa de la demanda i 
va pressionar el preu a la baixa.

• La intensificació de les tensions geopolítiques. En l’úl 
tim tram del segon trimestre, van repuntar les tensions a 
l’Orient Mitjà, a causa, entre altres factors, dels atacs a 
petroliers a l’estret d’Ormuz (una àrea estratègica per on 
passa el 20% del petroli mundial). Això va agreujar la pre
ocupació per les possibles interrupcions en l’oferta de 
petroli, la qual cosa va contrarestar parcialment les pres
sions a la baixa sobre el seu preu.

L’OPEP i l’estabilització de la demanda sostindran  
el preu durant els últims mesos de l’any

Fins al final de l’any, el preu del petroli tindrà el suport de:

• L’estabilització de la demanda global. Les principals 
institucions projecten una estabilització del consum de 
petroli en la segona meitat de l’any (vegeu el tercer gràfic). 
No obstant això, pel que fa a l’activitat econòmica mun
dial, els riscos continuen esbiaixats a la baixa.

• L’extensió de l’acord de retallades de l’OPEP. Els dies 1 i 
2 de juliol, l’OPEP i els seus socis van decidir mantenir l’a
cord de retallades a la producció fins al març del 2020. Així, 
amb l’objectiu d’apuntalar el preu, continuaran donant su 
port a la moderació de l’oferta global.

• La persistència de les tensions geopolítiques. L’augment 
recent de les tensions al golf Pèrsic i les preocupacions per 
les disrupcions de l’oferta continuaran donant suport  
al preu.

No obstant això, s’espera que l’oferta de shale als EUA  
continuï creixent a mesura que desapareguin els colls 
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trimestral que recull les perspectives dels productors i dels executius del serveis d’extracció   
de petroli. Els participants assenyalen les principals tendències en relació amb el cost   
marginal de l’oferta al mercat del petroli i indiquen quin és el seu preu breakeven (preu  
de ruptura). ** El preu dels futurs a llarg termini del West Texas Intermediate (WTI)   
es basa en un contracte de 60 mesos. Tots els preus són al final del mes. 
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de la Reserva Federal de Dallas.   
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d’ampolla que han afectat la producció. De fet, la produc
ció de shale exerceix un paper important en l’ancoratge 
dels preus del petroli a mitjà termini:⁴

n A l’últim gràfic podem veure com el preu del petroli 
que s’espera a llarg termini està molt ancorat al preu 
breakeven5 de les empreses petrolieres dels EUA. A més 
a més, aquest nivell de ruptura, que havia baixat de for
ma sostinguda a mesura que el shale guanyava prota
gonisme, ha tornat a recular el 2019, la qual cosa sugge
reix que els preus del petroli es mantindran dins un rang 
limitat en el futur.

Així, a mitjà termini, la producció de shale hauria d’impedir 
que, en absència de shocks d’oferta, el preu pugi per da 
munt dels 70 dòlars.

Hanna Andersson

3. Els inventaris de cru als EUA van augmentar el 8,4% des del gener fins 
al maig.

4. Plante, M. i Patel, K. (2019), «Breakeven Oil Prices Underscore Shale’s 
Impact on the Market», Reserva Federal de Dallas.
5. El preu que les empreses petrolieres necessiten per perforar nous pous 
de manera rendible.
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Tipus d’interès (%)

31-ago 30-jun 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 –0,43 –0,35 –9 –12,4 –11,4

Euríbor 12 mesos –0,38 –0,21 –17 –26,6 –21,7

Deute públic a 1 any (Alemanya) –0,85 –0,65 –19 –27,9 –22,5

Deute públic a 2 anys (Alemanya) –0,93 –0,75 –18 –31,7 –32,2

Deute públic a 10 anys (Alemanya) –0,70 –0,33 –37 –94,2 –102,6

Deute públic a 10 anys (Espanya) 0,11 0,40 –29 –131,1 –136,8

Deute públic a 10 anys (Portugal) 0,13 0,48 –35 –159,7 –179,9

EUA

Fed funds (límit superior) 2,25 2,50 –25 –25,0 25,0

Líbor 3 mesos 2,14 2,32 –18 –67,0 –18,3

Líbor 12 mesos 1,97 2,18 –20 –103,1 –86,6

Deute públic a 1 any 1,76 1,93 –16 –83,3 –68,5

Deute públic a 2 anys 1,50 1,75 –25 –98,4 –112,3

Deute públic a 10 anys 1,50 2,01 –51 –118,8 –136,4

Spreads de deute corporatiu (p. b.)

31-ago 30-jun Variació mensual  
(p. b.)

Variació acum.  
el 2019 (p. b.)

Variació interanual  
(p. b.)

Itraxx Corporatiu 48 53 –4 –40,2 –19,8

Itraxx Financer Sènior 62 64 –2 –47,0 –23,7

Itraxx Financer Subordinat 135 133 2 –93,6 –42,6

Tipus de canvi

31-ago 30-jun Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2019 (%)

Variació interanual  
(%)

EUR/USD (dòlars per euro) 1,098 1,137 –3,4 –4,2 –5,3

EUR/JPY (iens per euro) 116,830 122,660 –4,8 –7,2 –9,3

EUR/GBP (lliures per euro) 0,904 0,896 0,9 0,6 1,0

USD/JPY (iens per dòlar) 106,280 107,850 –1,5 –3,1 –4,3

Primeres matèries 

31-ago 30-jun Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2019 (%)

Variació interanual  
(%)

Índex CRB de primeres matèries 387,2 407,9 –5,1 –5,4 –5,9

Brent ($/barril) 60,4 66,6 –9,2 12,3 –21,9

Or ($/unça) 1.520,3 1.409,5 7,9 18,5 26,5

Renda variable

31-ago 30-jun Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2019 (%)

Variació interanual  
(%)

S&P 500 (EUA) 2.926,5 2.941,8 –0,5 16,7 0,9

Eurostoxx 50 (zona de l’euro) 3.426,8 3.473,7 –1,4 14,2 1,0

Ibex 35 (Espanya) 8.812,9 9.198,8 –4,2 3,2 –6,2

PSI 20 (Portugal) 4.887,6 5.137,5 –4,9 3,3 –9,9

Nikkei 225 (Japó) 20.704,4 21.275,9 –2,7 3,4 –9,5

MSCI emergents 984,3 1.054,9 –6,7 1,9 –6,8
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Economia global: la incertesa  
no dona treva 

El shock d’incertesa no remet. En els mesos d’estiu, lluny de 
donar un respir, els principals focus d’incertesa dels últims 
temps s’han mantingut actius: les tensions comercials entre els 
EUA i la Xina han empitjorat, les complexitats polítiques de la 
UE (Itàlia, el brexit) no s’han esvaït i la situació geopolítica glo-
bal ha estat motiu d’alarma (cal esmentar les complicades tes-
situres de Hong Kong i de l’Iran, entre d’altres). Si a aquestes 
dinàmiques s’afegeixen la volatilitat dels mercats financers i 
uns indicadors que, en termes generals, han confirmat que el 
ritme d’activitat és una mica pitjor que el d’uns mesos enrere, el 
resultat és la multiplicació dels dubtes sobre el futur del creixe-
ment mundial. De fet, el risc que aquest creixement pugui ser 
menor s’ha intensificat.

Escalada de les tensions comercials entre els EUA i la Xina. 
Entre els fronts oberts esmentats més amunt, el de més trans-
cendència econòmica, per les seves implicacions globals, és 
l’augment de les escaramusses comercials entre les dues princi-
pals economies mundials, que mantenen el seu particular esti-
ra i arronsa. Així, l’1 d’agost, els EUA anunciaven per sorpresa, 
quan semblava que s’havia trobat un punt negociador més 
constructiu amb la Xina, que aplicarien un aranzel del 10% 
sobre 300.000 milions de dòlars d’importacions xineses (que 
entraria en vigor parcialment al setembre i totalment al desem-
bre). Poc després, la Xina va respondre amb l’aplicació de dife-
rents aranzels, del 5% al 10% en funció del producte, sobre 
75.000 milions de dòlars d’importacions nord-americanes. A 
més a més, el gegant xinès va permetre que el renminbi es 
devalués fins a la zona dels 7 iuans per dòlar. El 23 d’agost, el 
Govern nord-americà va anunciar un augment de 5 p. p. (del 
25% al 30%) dels aranzels ja vigents sobre uns altres 250.000 
milions de dòlars d’importacions xineses, de manera que gaire-
bé la totalitat de les compres nord-americanes a la Xina estaria 
gravada per aranzels que no existien fa un any i mig. En defini-
tiva, malgrat que es continua esperant que les dues parts asso-
leixin un acord de mínims probablement el 2020, el peatge de 
la incertesa ja es paga ara, i aquest hipotètic acord difícilment 
permetrà recuperar del tot la confiança erosionada. 

Es comença a assumir un creixement futur més baix. En 
aquesta tessitura, la majoria dels analistes i de les institucions 
han començat a revisar a la baixa les previsions de creixement 
per al 2019 i per als propers anys. Per esmentar un exemple sig-
nificatiu, al juliol, l’FMI va tornar a reduir les previsions de crei-
xement mundial i va reiterar els importants riscos que envolten 
l’economia global. Així, després d’un avanç del 3,6% el 2018, 
segons el Fons, l’economia mundial previsiblement creixerà el 
3,2% el 2019 i el 3,5% el 2020, 1 dècima per sota, en els dos 
anys, de les xifres considerades en les previsions de l’abril. La 
revisió era el resultat d’un creixement de les economies emer-
gents inferior al pronosticat tres mesos enrere, a causa de la 
intensificació de les tensions comercials, així com de la incer-

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

01/15 07/15 01/16 07/16 01/17 07/17 01/18 07/18 01/19 07/19 

Índex d’incertesa geopolítica mundial 
Nivell 

Font: Base de dades dels economistes Iacovello i Caldara a partir del percentatge d’articles sobre 
incertesa geopolítica als principals mitjans de comunicació internacionals. 

48 

50 

52 

54 

56 

09/16 09/17 09 07/19/18 

Indicadors d’activitat global: PMI 
Nivell 

Manufactures Serveis Compost 

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

� Expansió

� Contracció

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

PIB mundial 
Variació anual (%) 

Emergents AvançatsMundial 

Font: CaixaBank Research. 

Previsió 



ECONOMIA INTERNACIONAL | CONJUNTURA

13  SETEMBRE 2019 

09

-0,5 

0,0 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

-1 

0 

1 

2 

3 

4 

2T 2012 2T 2013 2T 2014 2T 2015 2T 2016 2T 2017 2T 2018 2T 2019 

EUA: PIB 
Variació interanual (%) 

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

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

Variació intertrimestral (%) 

0,0 

0,4 

0,8 

1,2 

1,6 

2,0 

2,4 

2,8 

EUA: deflactor de la despesa del consum privat
Variació interanual (%) 

07/14 01/15 07/15 01/16 07/16 01/17 07/17 01/18 07/18 01/19 07/19 

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

0 

1 

2 

3 

4 

5 

Polònia     Espanya Portugal França Regne      Zona     Alemanya Itàlia
de l’euro

Zona de l’euro: PIB del 2T 2019
Variació interanual (%) 

Unit

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

tesa relacionada amb el brexit i amb els riscos tecnològics (ate-
ses les diferents mesures que els EUA podrien adoptar en rela-
ció amb les companyies xineses i les múltiples investigacions 
sobre les possibles pràctiques anticompetitives d’alguns dels 
grans gegants tecnològics nord-americans). Després de la 
intensificació de la incertesa a l’agost, aquestes xifres ens sem-
blen, fins i tot, una mica optimistes. En conseqüència, a CaixaBank 
Research preveiem que el creixement serà del 3,0% el 2019 i del 
3,2% el 2020, 2 dècimes menys del previst al nostre Informe 
Mensual anterior. 

ESTATS UNITS 

L’economia aguanta el tipus... de moment. El PIB dels EUA es 
va desaccelerar en el 2T, tot i que continua avançant a un ritme 
considerable. En concret, l’activitat econòmica nord-americana 
va créixer en el 2T 2019 el 0,5% intertrimestral (el 2,1% intertri-
mestral anualitzat i el 2,3% interanual), clarament per sota del 
0,8% intertrimestral del trimestre anterior. Així i tot, cal recalcar 
que la dada del 1T va ser excepcionalment elevada, en especial 
tenint en compte la fase de maduresa en què es troba l’econo-
mia nord-americana. En aquest sentit, aquesta dada és més 
coherent amb el potencial de creixement que li assignem als 
EUA (lleugerament per sota del 2,0%). Així mateix, va destacar 
el bon to del consum privat, un component clau i amb una inèr-
cia elevada, la qual cosa apunta a una desacceleració gradual 
del creixement nord-americà. Els indicadors del 3T suggereixen 
un creixement del 2,0% en aquesta zona, amb un mercat labo-
ral que resisteix bé i en un context en què l’absència de tensi-
ons en els preus és notòria. 

Nuvolada a l’horitzó. Així i tot, si allunyem la vista de les dades 
actuals i projectem l’impacte esperat de les tensions comercials 
d’acord amb l’estimació realitzada per CaixaBank Research 
(vegeu el Focus «L’amenaça del proteccionisme en l’economia 
mundial», en l’IM07/2019), les previsions resultants apunten a 
un creixement inferior a l’esperat també als EUA. Així, l’impacte 
teòric de l’increment dels aranzels es pot xifrar en unes 4 dèci-
mes menys de creixement el 2019 i el 2020, però és poc proba-
ble que es traslladi totalment al ritme d’activitat: en part per-
què el 2020 és un any electoral (de manera que és versemblant 
que es plantegin mesures d’estímul fiscal) i en part perquè, a 
l’estiu, es van prendre decisions sobre límits de deute i límits 
pressupostaris que allunyen la probabilitat de shocks negatius 
en aquest àmbit. 

EUROPA

Europa, principal víctima  del shock d’incertesa. Malgrat que 
el conflicte principal en matèria comercial sigui entre els EUA i 
la Xina, sembla que, ara com ara i paradoxalment, els països 
europeus són els més penalitzats per l’augment de la incertesa. 
Així, en el 2T 2019, el PIB va avançar el 0,2% intertrimestral 
(l’1,1% interanual), una desacceleració de 0,2 p. p. en relació 
amb el 1T. A més a més, cal destacar que el PIB d’Alemanya va 
caure el 0,1% en termes intertrimestrals (el +0,4% interanual) i 
que el Bundesbank preveu una nova caiguda en el 3T. A la resta 

https://www.caixabankresearch.com/ca/2019-07-01-000000
https://www.caixabankresearch.com/ca/2019-07-01-000000
https://www.caixabankresearch.com/ca/lamenaca-del-proteccionisme-en-leconomia-mundial
https://www.caixabankresearch.com/ca/lamenaca-del-proteccionisme-en-leconomia-mundial
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de països, la tònica va ser un creixement menor, tot i que no es 
van assolir cotes negatives. El comportament dels indicadors 
d’activitat al començament del 3T apuntava a un creixement 
per al conjunt del trimestre similar al del trimestre anterior, tot 
i que els riscos a la baixa s’han intensificat.  

Què explica el pitjor to europeu?  L’explicació més probable al 
fet que el comportament de la UE sigui diferent a l’observat, 
per exemple, als EUA (directament afectats per les tensions 
comercials) és l’elevada sensibilitat europea als canvis de la 
confiança global, ja que és una zona més integrada internacio-
nalment que els EUA. Així ho reflecteixen les estimacions de 
l’article esmentat més amunt, que constataven que l’anome-
nat canal d’incertesa era gairebé de la mateixa intensitat a la 
zona de l’euro, als EUA i a la Xina. Un element addicional que 
intensifica els problemes de creixement europeus és la incer-
tesa estrictament política, en particular la que afecta Itàlia 
(malgrat les expectatives de la formació d’una nova coalició de 
Govern, els dubtes sobre la seva durada no s’esvairan fàcil-
ment) i el Regne Unit. Es tracta, en tot cas, de dinàmiques que, 
tot i ser idiosincràtiques, és probable que llastin el sentiment 
econòmic a la resta d’Europa.  

Recessió britànica a les portes del  brexit. En el 2T 2019, el PIB 
va baixar el 0,2% intertrimestral, percentatge que representa 
una reculada notable en relació amb el creixement del 0,5% 
del 1T. En termes interanuals, el creixement es va desaccelerar 
fins a l’1,2% (l’1,8% en el 1T). La primera caiguda del PIB s’ha 
d’interpretar en el context del brexit, ja que, en gran part, ha 
estat conseqüència de la reducció d’existències (es va revertir 
en part l’acumulació extraordinària del 1T davant del que lla-
vors es va creure que seria una sortida imminent de la UE) i de 
la contracció de la inversió, afectada per la incertesa regnant. 
Les perspectives immediates no són esperançadores, ja que la 
probabilitat d’un brexit sense acord ha augmentat després de 
l’elecció del nou primer ministre Boris Johnson i de la seva línia 
negociadora dura, tant amb la UE com internament (així i tot, 
continuem pensant que s’acabarà prorrogant l’article 50 del 
Tractat de la UE). 

RESTA DEL MÓN 

La incertesa comença a llastar els emergents. El ritme d’acti-
vitat dels emergents ha perdut impuls durant els mesos d’estiu. 
Després d’un 2018 molt convuls, els emergents com a grup 
s’havien recuperat en els primers mesos de l’any, com ho testi-
fica l’evolució de l’indicador d’activitat de l’IIF. No obstant això, 
a partir del maig, aquesta dinàmica es trunca, en especial en la 
dimensió financera, quan empitjoren les tensions comercials. 
Malgrat que les dades per països del 2T i del començament  del 
3T suggereixen dinàmiques diferenciades (coherents amb el 
que s’esperava a la Xina; millor del previst a Turquia i amb mati-
sos al Brasil; pitjor del previst a l’Índia i a Mèxic; en plena crisi de 
deute a l’Argentina), el to general és relativament gris. En el 
futur, l’impacte previsible de la guerra comercial sobre el creixe-
ment xinès plana com una amenaça sobre una gran part del 
bloc emergent.
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1. L’ICIE 2019 és una publicació elaborada per CaixaBank Research pels 
economistes Clàudia Canals, Javier Ibáñez de Aldecoa i Josep Mestres. 
L’ICIE 2017, a més a més, va comptar amb la col·laboració dels professors 
Sergio Mayordomo i María Rodríguez-Moreno, de la Universitat de Navar-
 ra. Vegeu la pàgina web de CaixaBank Research (http://www.caixa-
bankresearch.com/) per als nous resultats de l’ICIE 2019, que es publica-
ran durant el mes de setembre.
2. Per a més detalls sobre la seva elaboració, vegeu la «Nota metodològica 
de l’Índex CaixaBank per a la Internacionalització Empresarial» (ICIE 2019), 
Document de Treball CaixaBank Research de propera publicació a la pàgi-
na web de CaixaBank Research (http://www.caixabankresearch.com/).

ICIE 2019: una brúixola per guiar-se en els mercats de l’exterior1 

La internacionalització empresarial en un món globalitzat 
no es limita a la venda de productes a l’estranger, sinó que 
inclou també la recerca de proveïdors, la fusió amb empre-
ses domèstiques o l’establiment d’una planta de produc-
ció fora de les pròpies fronteres. Per ajudar en aquest pro-
cés cada vegada més complex però necessari, CaixaBank 
Research ha desenvolupat l’Índex CaixaBank per a la Inter-
nacionalització Empresarial (ICIE).

Què és l’ICIE?

L’ICIE és un índex que permet classificar els països es 
tran  gers en funció del potencial que ofereixen en la in 
ternacionalització per a les empreses espanyoles: és a 
dir, quantifica l’atractiu, des d’una òptica espanyola, de 
cada mercat estranger. Per a l’elaboració de l’ICIE s’ana  lit -
zen, sobre un total de 67 països, els principals aspectes 
que influeixen en la decisió de les empreses espanyoles  
d’in  ternacionalitzar-se en un determinat país. Aquesta 
perspectiva «espanyola» distingeix l’ICIE d’altres índexs 
que adopten un enfocament més global.

L’ICIE aglutina els aspectes clau que determinen la decisió 
d’internacionalitzarse en cinc pilars, els quals permeten 
valorar els punts forts i els punts febles de cada país estran-
ger. En concret, els cinc pilars són: (i) el grau d’accessibilitat 
al mercat de cada país, (ii) la facilitat d’operar en cada mer-
cat, (iii) l’atractiu comercial, (iv) l’entorn financer i innova-
dor, i (v) l’estabilitat institucional i macroeconòmica.2

En aquesta edició de l’ICIE 2019, s’ha inclòs el vessant 
de la innovació, que mesura tant la capacitat d’innovació 
d’una economia com l’esperit emprenedor dels seus tre-
balladors i dels seus empresaris. Això pot ser d’especial 
importància per a les empreses amb productes relativa-
ment sofisticats. Així mateix, també permet calibrar les 
facilitats per trobar proveïdors al país.

Principals resultats

Per regions, segons l’ICIE 2019, l’Europa Occidental pre
senta les condicions més favorables per a la internacio

nalització de les empreses espanyoles (vegeu el primer 
gràfic). A més a més, amb un valor de l’ICIE clarament 
superior al del conjunt de 67 països analitzats, la regió 
destaca en els cinc pilars. En segona posició trobem 
l’Europa de l’Est i l’Àsia Central i Occidental. En tercer lloc, 
i molt a prop de la segona posició, se situa la regió 
d’Amèrica. Per la seva banda, els països de les regions 
d’Àfrica i els estats àrabs se situen, en general, a la part 
baixa de la llista.

En el detall de països, entre els 15 millors de l’ICIE tenim 
11 països de la regió de l’Europa Occidental (vegeu el 
se  gon gràfic). El 2019, el ranking està encapçalat per 
França, el principal soci comercial d’Espanya en béns, 
membre de la UE i amb el qual compartim frontera terres-
tre. El Regne Unit, que ocupava la primera posició en l’ICIE 
2017, continua sent un país molt destacat en l’ICIE 2019 i, 
malgrat el brexit,  se situa en el segon lloc de la classifica-
ció.3 De cara al futur, el Regne Unit continuarà sent un país 
amb un atrac  tiu im  portant per als empresaris espanyols 
en la decisió d’in  ter  nacionalitzar-se: entre altres raons, 
destaquen la presència d’uns importants vincles d’inversió, 
el seu avançat marc administratiu i legal, una força laboral 
ben preparada, un entorn institucional i innovador sòlid i, 

•   L’ICIE 2019 és l’índex de CaixaBank Research que classifica els països estrangers en funció de l’atractiu que els seus 
mercats ofereixen a les empreses espanyoles i que les ajuda a valorar els punts forts i els punts febles de cada país. 

•   Segons l’ICIE 2019, els països de l’Europa Occidental són la regió amb unes condicions més favorables per a la 
internacionalització de les empreses espanyoles. Però altres països fora d’aquesta regió també se situen en 
posicions destacades, com els EUA (en la tercera posició), Polònia o la Xina.
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Font:  CaixaBank Research.

3. En la nova versió de l’ICIE 2019, hem realitzat alguns canvis metodolò-
gics, entre els quals destaca la inclusió del subpilar de «Capacitat 
d’innovació». Així, quan comparem els resultats de l’ICIE 2019 amb els de 
l’ICIE 2017, en els dos casos utilitzem la nova metodologia de l’índex. En 
aquest sentit, és possible que els resultats de l’ICIE 2017 comentats en el 
present article no coincideixin amb els de publicacions anteriors.

https://www.caixabankresearch.com/ca
https://www.caixabankresearch.com/ca
https://www.caixabankresearch.com/ca
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a més a més, una relativa proximitat geogràfica, tot i que 
també dependrà del tipus de brexit que s’acabi duent a 
terme.4

Altres països fora de la regió de l’Europa Occidental 
també se situen en posicions notòries. Aquest és el cas 
dels EUA, principal economia mundial, i de Polònia, mem-
bre destacat de la UE, que se situen en la tercera i en la 
tretzena posició del ranking, respectivament. També des-
taquen països com la Xina (posició 14) o Turquia (posició 
16), països en què les estretes relacions comercials exis-
tents pesen més que els riscos derivats de les tensions 
comercials (en el cas de la Xina) o del deteriorament 
macroeconòmic (en el cas de Turquia). Així mateix, és inte-
ressant esmentar un cas com el del Canadà, que ha millo-
rat 4 posicions en relació amb l’ICIE 2017, gràcies a la rúbri-
ca del CETA, el tractat de lliure comerç bilateral signat amb 
la Unió Europea i que s’aplica, provisionalment, des del 
setembre del 2017.

Zoom In: Amèrica

L’ICIE 2019 també permet analitzar quins països d’una 
mateixa regió són més atractius per a la internacionalit-
zació de les empreses espanyoles, quelcom de gran relle
vància atesa l’elevada heterogeneïtat existent en algu
nes regions. Com veurem tot seguit, Amèrica és un bon 
exemple d’aquesta diversitat.

A Amèrica, el ranking global de l’ICIE destaca països com 
els EUA o el Canadà, tercer i onzè, respectivament, gràcies 
a la seva destacada competitivitat, a la seva estabilitat 
econòmica, a la qualitat de les seves infraestructures i a la 
seva elevada capacitat d’innovació.

Després d’ells, trobem països com Mèxic (posició 17), amb 
una relació històrica de pes amb Espanya, i el Brasil (posi-
ció 26), la principal economia llatinoamericana. Als dos 
països existeix una presència destacada d’empreses 
espanyoles, la qual cosa reflecteix les estretes relacions 
existents tant a nivell d’inversió com comercial, les quals 
queden capturades pel segon i pel tercer pilar de l’ICIE 
2019, respectivament. No obstant això, l’atractiu d’aquests 
països es ressent d’una qualitat institucional i d’un nivell 
de competitivitat clarament inferior als dels seus veïns del 
nord, així com per una elevada complexitat burocràtica. A 
més a més, el Brasil pateix altres llastos que en redueixen 
l’atractiu d’internacionalització, com un major grau d’ines-
 ta  bilitat macroeconòmica.

Finalment, destaca el descens en l’atractiu de l’Argentina, 
un país que ha estat destinació històrica d’empreses 
espanyoles. En aquest sentit, l’ICIE 2019 recull la situació 
que travessa el país, amb una elevada inestabilitat macro-
econòmica, financera i institucional, la qual cosa relega 
l’Argentina a la posició 42 del ranking global.

Creació del propi índex d’internacionalització

Finalment, en un món d’heterogeneïtat elevada, també en 
l’àmbit empresarial, l’ICIE 2019 i la pàgina web de CaixaBank 
Research li ofereixen una eina interactiva amb la qual pot 
personalitzar l’índex en funció de les seves necessitats. 
Aquesta eina li permet crear el seu propi índex d’in  ter -
nacionalització triant quins pilars són els més rellevants per 
a la internacionalització de la seva empre  sa. Comprovi-ho 
vostè mateix a https://www.caixabankresearch.com/ca/
index-dinternacionalitzacio.

Clàudia Canals, Javier Ibáñez de Aldecoa i Josep Mestres
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EUA

4. En els propers mesos, publicarem una anàlisi de la situació del Regne 
Unit en el ranking de l’ICIE en funció de diferents tipus de brexit. Els resul-
tats preliminars suggereixen que, en tots els escenaris plantejats, la situa-
ció del país continuarà sent atractiva per als empresaris espanyols, tot i 
que els escenaris presenten diferències destacades en el comportament 
de cada pilar.

ICIE: evolució dels 15 mercats més atractius
ICIE  2019 ICIE  2017 Canvi 

posicióValor Posició Valor Posició

França 84,3 1 83,7 2 Ç 1

Regne Unit 83,9 2 84,4 1 È –1

EUA 81,5 3 81,5 3 Æ 0

Països Baixos 80,9 4 80,6 4 Æ 0

Alemanya 80,0 5 80,1 5 Æ 0

Portugal 79,6 6 79,2 6 Æ 0

Itàlia 78,4 7 78,2 7 Æ 0

Suïssa 77,5 8 76,5 8 Æ 0

Bèlgica 72,8 9 73,9 9 Æ 0

Irlanda 71,6 10 73,0 10 Æ 0

Canadà 70,5 11 68,7 15 Ç 4

Suècia 69,9 12 70,5 12 Æ 0

Polònia 69,9 13 71,1 11 È –2

Xina 68,6 14 68,8 14 Æ 0

Corea del Sud 68,1 15 66,2 18 Ç 3

Font: CaixaBank Research.

https://www.caixabankresearch.com/ca/index-dinternacionalitzacio
https://www.caixabankresearch.com/ca/index-dinternacionalitzacio
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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 3T 2018 4T 2018 1T 2019 2T 2019 06/19 07/19

Activitat

PIB real 2,4 2,9 3,1 2,5 2,7 2,3 – –

Vendes al detall (sense cotxes ni benzina) 4,5 4,7 5,4 3,4 3,4 3,6 3,8 4,2

Confiança del consumidor (valor) 120,5 130,1 132,6 133,6 125,8 128,3 124,3 135,8

Producció industrial 2,3 3,9 5,0 4,0 2,9 1,2 1,1 0,5

Índex d’activitat manufacturera (ISM) (valor) 57,4 58,8 59,7 56,9 55,4 52,2 51,7 51,2

Habitatges iniciats (milers) 1.209 1.250 1.234 1.185 1.213 1.258 1.241 1.191

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

Taxa d’atur (% pobl. activa) 4,4 3,9 3,8 3,8 3,9 3,6 3,7 3,7

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

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

Preus

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

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

JAPÓ
2017 2018 3T 2018 4T 2018 1T 2019 2T 2019 06/19 07/19

Activitat

PIB real 1,9 0,8 0,1 0,3 1,0 1,1 – –

Confiança del consumidor (valor) 43,8 43,6 43,4 42,8 41,3 39,5 38,7 37,8

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

Índex activitat empresarial (Tankan) (valor) 19,0 20,8 19,0 19,0 12,0 7,0 – –

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

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

Preus

Inflació general 0,5 1,0 1,1 0,9 0,3 0,8 0,7 0,6

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

XINA
2017 2018 3T 2018 4T 2018 1T 2019 2T 2019 06/19 07/19

Activitat

PIB real 6,8 6,6 6,5 6,4 6,4 6,2 – –

Vendes al detall 10,3 9,0 9,0 8,3 8,5 8,5 9,8 7,6

Producció industrial 6,6 6,2 6,0 5,7 6,4 5,6 6,3 4,8

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

Sector exterior

Balança comercial l 1,2 420 352 349 352 381 397 397 414

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

Importacions 16,3 15,8 20,4 4,4 –4,5 –4,0 –7,4 –5,6

Preus

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

Tipus d’interès de referència 3 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

Renminbi per dòlar 6,8 6,6 6,8 6,9 6,8 6,8 6,9 6,9

Notes: 1. Saldo acumulat durant els 12 últims mesos.  2. Milers de milions de dòlars.  3. Final del període.
Font: CaixaBank Research, a partir de les dades del Bureau of Economic Analysis, Bureau of Labor Statistics, Reserva Federal, Standard & Poor’s, ISM, Departament de Comunicacions del Japó, Banc del Japó, 
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 3T 2018 4T 2018 1T 2019 2T 2019 06/19 07/19

Vendes al detall (variació interanual) 2,5 1,6 1,2 1,7 2,3 1,9 2,6 ...
Producció industrial (variació interanual) 3,0 0,9 0,5 –2,0 –0,5 –1,4 –2,6 ...
Confiança del consumidor –5,4 –4,9 –5,1 –6,4 –7,0 –7,0 –7,2 –6,6
Sentiment econòmic 110,1 111,2 110,9 108,8 106,0 104,1 103,3 102,7
PMI manufactures 57,4 55,0 54,3 51,7 49,1 47,7 47,6 46,5
PMI serveis 55,6 54,5 54,4 52,8 52,4 53,1 53,6 53,2

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

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

PIB real (variació interanual) 2,6 1,9 1,7 1,2 1,2 1,1 – –
Alemanya (variació interanual) 2,8 1,6 1,1 0,6 0,9 0,4 – –
França (variació interanual) 2,4 1,7 1,5 1,2 1,3 1,4 – –
Itàlia (variació interanual) 1,8 0,7 0,5 0,0 –0,1 –0,1 – –

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 06/19 07/19

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

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

2017 2018 3T 2018 4T 2018 1T 2019 2T 2019 06/19 07/19

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

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

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

2017 2018 3T 2018 4T 2018 1T 2019 2T 2019 06/19 07/19

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

Tipus d’interès dels préstecs a les llars
per a l’adquisició d’habitatge 5 (%) 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 ...

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

Notes: 1. Ponderat pel flux de comerç exterior. Valors superiors signifiquen apreciació de la moneda. 2. Dades ajustades de vendes i titulitzacions. 3. Inclou les institucions financeres sense ànim de lucre al servei 
de les llars. 4. Crèdits de més d’un milió d’euros a tipus flexible i fins a un any de fixació del tipus oficial. 5. Préstecs a tipus flexible i fins a un any de fixació del tipus oficial.
Font: CaixaBank Research, a partir de les dades d’Eurostat, el Banc Central Europeu, la Comissió Europea, organismes nacionals d’estadística i Markit.
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L’economia espanyola desaccelera 
més suaument que la zona de l’euro  

El PIB de l’economia espanyola va créixer el 0,5% intertri-
mestral en el 2T (el 2,3% interanual). El ritme d’avanç del segon 
trimestre va ser 1 dècima inferior al del 1T, però netament supe-
rior al de les principals economies europees. En el detall per 
components, va sorprendre la contribució positiva del sector 
exterior (en especial, en el context de deteriorament de l’entorn 
internacional en els últims trimestres), mentre que el consum 
privat va mantenir una trajectòria de desacceleració suau (el 
0,3% intertrimestral, l’1,7% interanual) i coherent amb un esce-
nari en què els consumidors moderen el ritme de despesa des-
prés de materialitzar, al llarg dels últims anys, decisions ajorna-
des durant la crisi (esvaïment de l’efecte del consum embassat). 
Per la seva banda, la inversió va recular el 0,2% intertrimestral i 
el seu creixement interanual es va desaccelerar de forma nota-
ble (l’1,2%, després del 4,7% del 1T). Aquesta feblesa va ser 
deguda, sobretot, a la caiguda de la inversió en béns d’equipa-
ment (el –2,6% intertrimestral, el –1,5% interanual), atès que la 
inversió en construcció d’habitatge residencial va repuntar 
l’1,3% intertrimestral. Tot i que una part del descens pot reflec-
tir una moderació natural després del fort creixement del 1T (el 
7,2% interanual), les dades d’inversió estan molt relacionades 
amb la feblesa que continua exhibint la indústria i generen una 
mica d’incertesa sobre unes perspectives de la demanda agre-
gada que, en general, continuen sent positives. 

La demanda externa va sorprendre en positiu en el 2T. Des-
prés d’una aportació modesta (i, fins i tot, negativa) en els tri-
mestres anteriors, en el 2T, la demanda externa va contribuir 
amb +0,7 p. p. al creixement interanual del PIB. La seva millora 
no solament es va basar en la feblesa de les importacions, que 
van avançar l’1,0% intertrimestral, sinó també en la recuperació 
de les exportacions, que van progressar l’1,8%. A més a més, la 
dada va ser especialment positiva, atesos el context actual d’ele-
vades tensions comercials a nivell global i la moderació del crei-
xement de la zona de l’euro. De cara als propers trimestres, però, 
preveiem que el deteriorament de l’entorn internacional conti-
nuarà pesant sobre el sector exterior i que la demanda externa 
realitzarà contribucions més contingudes al creixement. 

Els indicadors d’activitat assenyalen una desacceleració suau. 
Al juliol, l’índex PMI de serveis es va situar en els 52,9 punts, ins-
crit en una tendència de desacceleració suau (7 dècimes menys 
que al juny i 11 menys que al desembre del 2018), però còmoda-
ment en zona expansiva (per damunt dels 50 punts). Aquesta 
resiliència dels serveis, sumada a uns bons indicadors del con-
sum privat (vendes minoristes, +3,2% interanual al juliol), mostra 
un fons de resistència davant l’alentiment del sector manufactu-
rer, que es produeix a nivell global i que també s’observa en els 
indicadors espanyols. En concret, el PMI de manufactures pre-
senta un alentiment més intens que el dels serveis i, al juny i al 
juliol, es va situar en zona clarament contractiva (47,9 i 48,2 
punts, respectivament). Per la seva banda, la producció industrial 
va avançar l’1,8% interanual al juny (l’1,4% al maig) i, sense sortir 
de la situació de feblesa, matisa l’alentiment de la indústria. Con-
siderant el conjunt d’indicadors d’activitat disponibles fins avui, 

46 

48 

50 

52 

54 

56 

58 

60 

62 

07/15 01/16 07/16 01/17 07/17 01/18 07/18 01/19 07/19 

Espanya: indicadors d’activitat
Nivell 

PMI serveis PMI manufactures 

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

� Expansió

� Contracció

0,0 

0,7 

1,4 

2,1 

2,8 

3,5 

4,2 

0,0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1,0 

1,2 

2T 2015 2T 2016 2T 2017 2T 2018 2T 2019 

Espanya: creixement del PIB
(%) 

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

 Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE. 

(%) 

-1 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

2T 2015 2T 2016 2T 2017 2T 2018 2T 2019 

Espanya: PIB 
Contribució al creixement interanual (p. p.)

Demanda internaDemanda externa PIB * 

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



ECONOMIA ESPANYOLA | CONJUNTURA

20  SETEMBRE 2019

09

el creixement del PIB en el 3T s’hauria de situar en nivells similars 
als del 2T (el 0,5% intertrimestral). No obstant això, el reajusta-
ment de les perspectives per a les economies europea i mundial 
en aquest mateix Informe Mensual ens fa rebaixar les previsions 
de creixement del PIB espanyol entre 0,1 p. p. i 0,2 p. p. (del 2,3% 
al 2,2% el 2019 i de l’1,9% a l’1,7% el 2020). 

El mercat laboral també s’apunta a la moderació. Després 
d’una primera meitat d’any amb un alentiment sorprenentment 
lent, les dades del juliol apunten a una desacceleració més per-
ceptible de l’ocupació, sempre, això sí, dins un to de relatiu vigor. 
Així, el nombre d’afiliats a la Seguretat Social va augmentar en 
4.334 persones entre el juny i el juliol (dades desestacionalitza-
des), una dada que queda molt lluny de la mitjana del 1T de 
40.253 persones i que constitueix el pitjor registre des del juliol 
del 2013. No obstant això, més enllà de la feblesa del juliol, cal 
considerar que, en els 12 últims mesos, s’han creat 490.501 llocs 
de treball a temps complet i que l’ocupació va créixer, al juliol, el 
2,6% interanual (una xifra inferior al 3,1% del desembre del 
2018, però allunyada d’una situació de feblesa). Per sectors, con-
tinua la dicotomia entre el sector serveis i la indústria. D’una 
banda, l’afiliació al sector serveis va augmentar el 2,8% inter- 
anual (+409.842 persones), un ritme vigorós i similar al dels 
mesos anteriors (el +2,9% interanual al juny). De l’altra, l’afiliació 
a la indústria va registrar un avanç de l’1,3% interanual (+29.425 
persones) i l’afiliació a la construcció va moderar el creixement 
fins al 4,7% interanual (+58.145 persones), un ritme dinàmic, tot 
i que una mica inferior al del mes anterior (el 5,2%). 

El dèficit del conjunt de les Administracions públiques es va 
situar, al maig, en l’1,4% del PIB. En termes agregats, la dada 
reflecteix una situació similar a la de l’any anterior, però en la 
que l’augment de les cotitzacions socials (el 8,8% interanual), 
que va impulsar la millora del superàvit de la Seguretat Social, 
es va veure mitigat per un deteriorament dels comptes de l’Es-
tat, amb una despesa que, fins al maig, va pujar el 4,7% inter- 
anual malgrat la reducció dels pagaments d’interessos. 

La inflació continua sent baixa. A l’agost, la inflació general va 
disminuir fins al 0,3% (el 0,5% al juliol), la qual cosa intensifica 
la tònica de moderació dels últims mesos. Malgrat que, a la data 
de tancament d’aquest informe, encara no es coneix el desglos-
sament per components, la davallada de la inflació seria degu-
da als components no subjacents i, en particular, a l’electricitat 
(els preus d’aquest component acumulaven, al final de juliol, 
un descens del 7,1% interanual). 

El deteriorament del sector exterior es pren un respir. Al juny, 
la balança per compte corrent va registrar un superàvit del 0,7% 
del PIB (acumulat de 12 mesos), percentatge que representa un 
deteriorament de 0,9 p. p. de PIB en relació amb el mateix període 
de l’any anterior. Tot i que no es pot parlar d’una recuperació i 
que l’avanç de les exportacions continua sent modest (l’1,6% 
interanual, en relació amb el 2,0% del desembre del 2018), la 
veritat és que s’ha interromput la tendència a la baixa que opera-
va des del començament del 2017 (i que s’havia intensificat des 
de mitjan 2018). Per la seva banda, pel que fa als serveis, una 
desacceleració suau del turisme coexisteix amb un alentiment 
més intens de les exportacions de serveis no turístics. En aquest 
context, al juny, van arribar 8,8 milions de turistes internacionals, 
el 3,2% més que el 2018, que van gastar el 3,5% més, gràcies a 
l’augment de la despesa per dia i per persona.
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1. El preu del petroli explica el 75% de les fluctuacions del saldo energètic 
entre el gener del 2003 i el març del 2019. Així mateix, el nivell dels tipus 
d’interès explica el 59% de la variabilitat del saldo de rendes entre el 
gener del 2010 (un cop superades les fortes oscil·lacions de la Gran Reces-
sió) i el març del 2019 (per estimar aquesta xifra, utilitzem com a referèn-
cia el tipus d’interès sobirà alemany a 10 anys).

Un fantasma del passat? El deteriorament de la balança  
per compte corrent espanyola

Entre el final del 2016 i el tancament del 1T 2019, el superà-
vit de la balança per compte corrent de l’economia 
espanyola ha disminuït del 2,3% al 0,7% del PIB (xifres 
acumulades de 12 mesos). Malgrat que es manté un saldo 
superavitari, la tendència és clarament baixista i fa que 
ens preguntem: què explica aquest deteriorament i fins 
quan pot continuar?

Els components del saldo per compte corrent

Per afrontar aquestes preguntes, dividirem el saldo per 
compte corrent en tres tipus de components:

No-core. Són els components especialment influïts pels 
preus externs i sobre els quals hi ha poc marge d’actuació 
a curt termini. Incloem en aquesta categoria la balança 
de rendes (el dèficit de la qual està molt influït pel nivell 
dels tipus d’interès i, en concret, pel cost del servei del 
deute extern espanyol, el saldo viu del qual equival al 
167% del PIB el 2018) i la balança de béns energètics (tra-
dicionalment deficitària i molt dependent de l’evolució 
del preu del petroli).1

Core. Són els components més vinculats als equilibris 
interns de l’economia espanyola i sobre els quals existeix 
una major capacitat d’actuació, tot i que també estan sub-
jectes a la influència inevitable de la demanda global. 
Incloem en aquest grup les balances de béns no ener-
gètics (una partida típicament equilibrada o amb un lleu-
ger superàvit) i de serveis sense el turisme (tradicional-
ment superavitària).

Turisme. El superàvit de la balança turística (el 3,4% del 
PIB en la mitjana dels cinc últims anys) és una de les cons-
tants que apuntala el compte corrent de l’economia 
espanyola. Aquesta balança està influïda per aspectes 
allunyats del nostre control (com l’agitació política a les 
destinacions rivals) i per aspectes que impacten sobre la 
competitivitat del sector i que es poden gestionar inter-

nament. Ateses les dificultats a l’hora de discernir quina 
fracció del superàvit respon a elements no-core i core, 
tractarem la balança turística com una categoria indepen-
dent i l’exclourem de l’anàlisi. De tota manera, això no 
afecta de forma substancial els resultats, perquè l’efecte 
de la balança turística sobre els canvis del saldo del 
compte corrent ha estat limitat en els últims anys: el 
bon comportament de les exportacions (turistes estran-
gers que arriben a Espanya) ha estat compensat per l’auge 
de les importacions turístiques (residents espanyols que 
viatgen a l’estranger).

Les últimes dècades del compte corrent espanyol: 
1995-2016

En la història recent del compte corrent espanyol, desta-
quen tres grans fases (un cop exclòs el període d’ajust 
entre el 2008 i el 2012):

Final del 1995 – final del 2007. Es va produir un deteriora-
ment anual mitjà de 0,7 p. p. del PIB, que s’explica per un 
mal funcionament dels components no-core i per 
l’augment de les importacions core (davant les quals, no 
va ser suficient la relativa bona marxa exportadora). En 
concret, els factors no-core van restar –0,5 p. p., dels quals 

•    Entre el 2016 i el 1T 2019, el superàvit de la balança per compte corrent ha disminuït del 2,3% al 0,7% del PIB.

•    Després de classificar els components de la balança per compte corrent en no-core i core, la nostra anàlisi mostra 
que una part molt significativa del deteriorament és deguda a factors core (relacionats amb els béns no energètics 
i amb els serveis no turístics).

•    No es poden desvincular aquestes dinàmiques del fet que el context global s’ha tornat menys favorable, en especial 
pel repunt de la incertesa a nivell global i per la desacceleració del creixement de la zona de l’euro.
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0,3 p. p. són deguts a la balança de rendes i 0,2 p. p. a 
l’encariment del petroli.

Final del 2012 – final del 2016. Després del parèntesi de la 
Gran Recessió, i del consegüent ajustament de la deman-
da interna amb què es va assolir l’equilibri del saldo 
corrent (el –0,3% al desembre del 2012), va arribar la recu-
peració econòmica i una millora sostinguda del saldo 
per compte corrent, que va arribar al +2,3% al final del 
2016. Aquesta millora anual mitjana de 0,7 p. p. va ser pos-
sible gràcies a uns factors no-core que es van tornar 
molt favorables i que, de mitjana, van aportar 0,9 p. p. 
anuals, gràcies a la contribució de l’abaratiment del petro-
li (0,7 p. p.) i a la compressió dels tipus d’interès (0,2 p. p.). 
Pel que fa als factors core, el període es va caracteritzar 
per una salut exportadora (contribució mitjana de 0,5 p. 
p. de PIB anuals) que va compensar una gran part de la 
recuperació de les importacions core (0,8 p. p.), arrosse-
gades per la recuperació de la demanda interna. Per la 
seva banda, en la balança turística, els canvis en exporta-
cions i en importacions es van compensar.

Què ha passat des del 2016?

Al final del 1T 2019, el superàvit per compte corrent 
s’havia deteriorat fins al 0,7% (–0,8 p. p. anuals, de mitja-
na), arran d’un deteriorament tant dels components  
no-core (–0,4 p. p. anuals, de mitjana, en relació amb els 
+0,9 p. p. del 2013-2016), en especial per l’encariment del 
petroli, com dels core (–0,5 p. p. en relació amb els –0,3  
p. p. del 2013-2016). A més a més, la major aportació nega-
tiva dels components core no és deguda a l’embranzida 
importadora de la demanda interna (les importacions core 
han restat menys del que ho van fer entre el 2013 i el 2016), 
sinó a l’alentiment de les exportacions core. I és que, a 
diferència del que ha estat la norma des del 1995, les 
exportacions core creixen lleugerament per sota del PIB 
(i la seva contribució anual mitjana a les variacions del sal-
do per compte corrent s’ha reduït en 0,6 p. p. en relació 
amb el període 2012-2016). Malgrat tot, això és degut, 
sobretot, a la desacceleració de la demanda global i, en 
especial, al menor creixement que exhibeixen els països 
als quals exporten les empreses espanyoles (vegeu el ter-
cer gràfic). Així mateix, cal destacar que els indicadors de 
competitivitat de l’economia espanyola continuen exhi-
bint una evolució molt positiva. Els costos laborals unitaris 
en relació amb els dels nostres socis europeus, per exem-
ple, es mantenen a la vora dels nivells més baixos dels 20 
últims anys.

Si distingim per sectors econòmics, el creixement més 
moderat de les exportacions core se centra en l’automòbil, 
en l’alimentació i en les manufactures de consum (la seva 
contribució ha disminuït en –0,5 p. p., en –0,1 p. p. i en 
–0,1 p. p., respectivament), així com en els serveis no turís-
tics (–0,1 p. p.), que inclouen enginyeria i consultoria i pro-
pietat intel·lectual. En relació amb el període 2012-2016, el 

funcionament exportador dels components core només 
millora en semimanufactures i en altres béns (0,1 p. p. i  
0,2 p. p., respectivament).

No es pot desvincular aquest deteriorament del compte 
corrent del fet que el context global en què opera 
l’economia espanyola s’ha tornat menys favorable en els 
últims trimestres, en especial pel repunt de les incerteses 
geopolítiques i per la desacceleració del creixement de la 
zona de l’euro. En aquest sentit, cal destacar en positiu que 
l’economia espanyola ha aconseguit mantenir el superà-
vit exterior i que, malgrat que s’hagi moderat, els dèficits 
anteriors a la Gran Recessió queden lluny. No obstant això, 
l’anàlisi realitzada en aquest article apunta al fet que una 
part destacable del deteriorament del compte corrent és 
deguda a components core i en sectors d’alt valor afegit, 
de manera que caldrà seguir amb atenció l’evolució d’a -
quests components en els propers trimestres i l’impacte 
que pugui tenir sobre ells la desacceleració global.

Jordi Singla
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Banc d’Espanya i del Ministeri d’Economia, 
Indústria i Competitivitat.
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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 05/19 06/19 07/19

Indústria
Índex de producció industrial 3,2 0,3 0,5 –2,7 0,0 1,7 1,4 1,8 ...
Indicador de confiança a la indústria (valor) 1,0 –0,1 –2,6 –1,9 –3,8 –4,6 –4,1 –4,8 –3,0
PMI de manufactures (valor) 54,8 53,3 52,4 51,8 51,1 49,9 50,1 47,9 48,2

Construcció
Visats d’obra nova (acum. de 12 mesos) 22,9 25,7 25,8 23,9 25,8 ... 21,5 ... ...
Compravenda d’habitatges (acum. de 12 mesos) 14,1 14,1 13,4 11,2 7,9 5,2 5,4 4,3 ...
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 1,6 1,0 1,0 1,6 1,4 ... ...
PMI de serveis (valor) 56,4 54,8 52,6 54,0 55,3 53,2 52,8 53,6 52,9

Consum
Vendes comerç al detall 1,0 0,7 –0,4 1,4 1,3 2,2 2,6 2,5 3,2
Matriculacions d’automòbils 7,9 7,8 17,0 –7,6 –7,0 –4,4 –7,3 –8,3 –11,1
Indicador de confiança dels consumidors (valor) –3,4 –4,2 –3,7 –6,2 –4,8 –4,0 –3,7 –2,1 –4,9

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

PIB 3,0 2,6 2,5 2,3 2,4 2,3 – – –

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 05/19 06/19 07/19

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

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

2017 2018 3T 2018 4T 2018 1T 2019 2T 2019 05/19 06/19 07/19

Comerç de béns
Exportacions (variació interanual, acum. 12 mesos) 8,9 2,9 4,5 2,9 2,4 2,3 2,5 2,3 ...
Importacions (variació interanual, acum. 12 mesos) 10,5 5,6 6,2 5,6 6,1 3,9 4,8 3,9 ...

Saldo corrent 21,5 11,1 15,0 11,1 7,6 8,3 7,8 8,3 ...
Béns i serveis 33,6 23,4 26,7 23,4 20,6 22,2 21,6 22,2 ...
Rendes primàries i secundàries –12,1 –12,3 –11,7 –12,3 –13,0 –13,9 –13,8 –13,9 ...

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament 24,2 17,4 18,8 17,4 13,8 14,7 14,2 14,7 ...

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 05/19 06/19 07/19

Dipòsits
Dipòsits de llars i empreses 2,8 3,2 3,4 3,7 5,3 5,8 5,9 5,3 5,5

A la vista i estalvi 17,6 10,9 10,3 10,0 11,3 10,9 10,9 10,0 10,5
A termini i preavís –24,2 –19,9 –18,7 –16,8 –13,7 –12,8 –12,5 –13,2 –13,1

Dipòsits d’AP –8,7 15,4 10,4 16,9 17,8 15,7 17,5 9,6 2,7
TOTAL 1,9 3,8 3,8 4,5 6,0 6,4 6,5 5,6 5,3

Saldo viu de crèdit
Sector privat –2,2 –2,4 –2,3 –2,2 –2,1 –1,1 –1,0 –1,2 –1,0

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

Administracions públiques –9,7 –10,6 –8,9 –11,8 –10,4 –7,2 –6,7 –6,0 –5,2
TOTAL –2,8 –2,9 –2,7 –2,8 –2,6 –1,5 –1,4 –1,5 –1,3

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

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

L’activitat creix a un ritme sòlid. Portugal, igual que Espanya, 
continua destacant en positiu en relació amb la moderació del 
creixement de la zona de l’euro, com ho il·lustren les xifres d’ac-
tivitat publicades al llarg de l’estiu. En concret, enfront de la 
desacceleració del creixement del PIB del conjunt de la zona de 
l’euro (del 0,4% intertrimestral del 1T al 0,2% del 2T), el PIB de 
Portugal va mantenir un avanç d’un sòlid 0,5% intertrimestral 
(l’1,8% interanual) en el segon trimestre de l’any (els mateixos 
registres que en el 1T). Per components de demanda, el creixe-
ment es va basar en el consum de les famílies i en la inversió 
(malgrat que els dos van moderar l’avanç) i, també, en una con-
tribució menys negativa de la demanda externa. Per sectors, es 
va mantenir la discordança entre el bon funcionament del sec-
tor serveis (on la xifra de negocis va augmentar el 3,7% al juny) 
i les dificultats de la indústria (el –8,0%), en un contrast que 
s’observa de manera generalitzada entre les principals econo-
mies avançades. Per la seva banda, la construcció també va 
mostrar una evolució positiva, i, al juny, la xifra de negocis del 
sector va augmentar el 2,8%. A més a més, malgrat el deteriora-
ment de l’entorn exterior al llarg de l’estiu que es comenta en 
les pàgines anteriors d’aquest Informe Mensual, els últims indi-
cadors disponibles per a Portugal continuen apuntant a un bon 
funcionament de l’activitat. En concret, al juliol, l’indicador 
coincident d’activitat del Banc de Portugal (que presenta una 
forta associació amb el PIB) es va estabilitzar en el 2,0% inter- 
anual (el 2,0% de mitjana en el 2T), mentre que l’indicador de 
clima econòmic també es va mantenir en nivells semblants als 
registrats en els dos mesos anteriors. No obstant això, tot i que, 
a curt termini, els indicadors apunten a ritmes de creixement 
semblants als del trimestre anterior, la intensificació dels riscos 
de naturalesa global pot limitar el dinamisme de l’economia 
portuguesa. 

El compte corrent es manté deficitari al juny. En l’acumulat 
de 12 mesos, el dèficit de la balança per compte corrent va 
ser de 2.069 milions d’euros al juny, la qual cosa equival a 
l’1,0% del PIB i contrasta amb el lleuger superàvit de 41,5 
milions d’euros registrat en el mateix període de l’any ante-
rior. Aquest deteriorament va ser degut, sobretot, a la balan-
ça de béns, el dèficit de la qual va empitjorar en 3.264 milions 
d’euros. El superàvit de la balança de serveis no va variar i el 
dèficit de la balança de rendes es va reduir. En el primer 
semestre, les exportacions de béns i serveis van augmentar 
el 3,3% i les importacions van créixer el 7,3%. Les exporta -
cions de turisme continuen sent significatives per als comp-
tes externs (el 8,3% del PIB), i, en el primer semestre, el nom-
bre de turistes va augmentar el 6,8% (el 4,8% el 2018). 
Finalment, la balança de capitals va registrar un superàvit de 
l’1,0% del PIB. Per la seva banda, la posició d’inversió interna-
cional neta es va situar en el –100,2% del PIB en el segon tri-
mestre de l’any (–205.900 milions d’euros) i el deute extern 
net es va reduir fins al 87,3%.
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Portugal: PIB
Variació interanual (%)

3T 2018 4T 2018 1T 2019 2T 2019

PIB 2,1 1,7 1,8 1,8

Consum privat 2,4 2,9 2,3 1,9

Consum públic 0,8 0,7 0,6 0,4

Inversió 4,5 7,4 14,0 6,1

Exportacions 2,9 0,6 3,7 2,0

Importacions 3,5 3,8 8,1 3,1

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE de Portugal.
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Previsió

El mercat laboral continua millorant, però més lentament. En 
el 2T 2019, la població ocupada va augmentar el 0,9% interanual, 
un ritme positiu però més suau que en la mitjana del 2018 (el 
2,3%). Per sectors, la creació d’ocupació es va concentrar, prin-
cipalment, als serveis (+81.500 persones) i al comerç (+25.800). 
Aquest creixement de l’ocupació va derivar d’un augment del 
0,4% interanual de la població activa i d’una reducció de la taxa 
d’atur fins al 6,3% (–0,4 p. p. en els 12 últims mesos). Per la seva 
banda, la remuneració mitjana mensual neta es va situar en els 
911 euros per treballador, una xifra que és 24 euros superior a la 
del 2T 2018 i amb la qual es dona continuïtat a la recuperació 
gradual dels salaris. 

Inflació negativa al juliol i a l’agost. En concret, per primera 
vegada des del 2015, la inflació general es va situar en cotes 
negatives en els mesos de juliol (el –0,3% interanual) i d’agost 
(el –0,1%). Això va reflectir tant la caiguda dels preus de restau-
rants i hotels com la reducció del gravamen de l’IVA aplicat a 
l’electricitat i al gas natural. D’aquesta manera, des del comen-
çament del 2019, la inflació presenta un perfil més moderat, 
una dinàmica a la qual han contribuït algunes mesures adopta-
des pel Govern, com l’ampliació dels llibres de text gratuïts a 
més anys escolars i la reducció dels preus de l’electricitat, dels 
bitllets de transport públic i sobre les telecomunicacions. 

Els comptes públics milloren gràcies als ingressos. Al juliol, el 
saldo públic es va situar en el –0,4% del PIB (–445 milions d’eu-
ros) en termes acumulats de l’any, percentatge que representa 
una millora substancial en relació amb el –2,3% del juliol del 
2018. Aquesta millora es basa en un augment sòlid dels ingres-
sos (el 6,5% interanual), molt superior al de les despeses 
(l’1,6%). Destaca, en especial, l’augment dels ingressos fiscals i 
contributius (el +6,1% interanual), que explica gairebé el 80% 
de l’augment dels ingressos totals. Per la seva banda, el creixe-
ment constant de la despesa va ser degut a la caiguda dels 
pagaments d’interessos i a la baixa execució de la inversió. 

La cartera de crèdit al sector privat es continua contraient. Al 
juny, la cartera total de crèdit privat va disminuir l’1,3% inter- 
anual, la qual cosa s’explica per la contracció de la cartera de 
crèdit a les societats no financeres (el –2,4% interanual; sense 
les vendes de carteres de crèdit de cobrament dubtós, hauria 
augmentat el 2,6%) i del crèdit a les famílies (el –0,6%). Al seg-
ment de les famílies, es va produir una contracció de la cartera 
de crèdit a l’habitatge, que s’explica per les amortitzacions, ja 
que les noves operacions van continuar augmentant. En canvi, 
el crèdit al consum va continuar creixent de forma sòlida. Per la 
seva banda, la taxa de morositat va caure fins al 9,9% en el 1T 
2019, –0,6 p. p. en relació amb el 4T 2018. Aquesta disminució 
va ser deguda a la reducció dels préstecs de cobrament dubtós 
en 1.365 milions d’euros en relació amb l’últim trimestre del 
2018, gràcies, en particular, al segment de les societats no 
financeres. Aquesta millora es justificaria, en part, pel dinamis-
me en les vendes de carteres de crèdit de cobrament dubtós, 
una tendència que es mantindrà durant la segona meitat de 
l’any.

Portugal: crèdit al sector privat 
Juny de 2019

Saldo  
(milions d’euros)

Variació interanual 
(%) 

Crèdit a particulars 119.652 –0,6

Crèdit per a habitatge 96.829 –1,4

Crèdit al consum i altres finalitats 22.823 2,7

Consum 15.688 8,2

Crèdit a empreses 70.664 –2,4

No promotors immobiliaris 65.676 –0,9

Promotors immobiliaris 4.988 –18,1

Crèdit total al sector privat * 190.316 –1,3

Nota: * Crèdit concedit al sector privat no financer. 
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Banc de Portugal.
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Indicadors d’activitat i ocupació
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

2017 2018 4T 2018 1T 2019 2T 2019 04/19 05/19 06/19 07/19 08/19

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

Construcció
Visats d’obra nova (acum. de 12 mesos) 16,6 19,1 19,1 20,4 14,5 ... ... 14,5 ... ...
Compravenda d’habitatges 20,5 16,8 9,4 7,6 ... ... ... ... ... ...
Preu de l’habitatge (euro / m2 - taxació) 5,1 5,8 6,1 6,9 7,8 7,3 7,6 7,8 8,1 ...

Serveis
Turistes estrangers (acum. 12 mesos) 16,0 4,8 5,2 4,5 4,9 4,8 4,7 5,2 ... ...
Indicador de confiança als serveis (valor) 13,3 14,1 13,0 15,3 14,2 13,7 14,4 14,5 13,4 11,3

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

Mercat de treball
Població ocupada 3,3 2,3 1,6 1,5 0,9 1,0 0,9 0,3 0,7 ...
Taxa d’atur (% de la població activa) 8,9 7,0 6,7 6,8 6,3 6,6 6,6 6,6 6,5 ...
PIB 2,8 2,1 1,7 1,8 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 04/19 05/19 06/19 07/19 08/19

General 1,4 1,0 0,8 0,8 0,5 0,8 0,4 0,4 –0,3 –0,1
Subjacent 1,1 0,7 0,5 0,8 0,6 0,8 0,5 0,6 –0,1 0,2

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 04/19 05/19 06/19 07/19 08/19

Comerç de béns
Exportacions (variació interanual, acum. 12 mesos) 10,0 5,3 5,3 5,8 3,3 4,7 4,9 3,3 ... ...
Importacions (variació interanual, acum. 12 mesos) 13,7 7,8 7,8 9,2 8,4 9,1 10,3 8,4 ... ...

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

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament 2,7 0,9 0,9 –0,3 0,0 0,0 –0,4 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 04/19 05/19 06/19 07/19 08/19

Dipòsits 1

Dipòsits de llars i empreses 1,7 3,8 4,2 4,9 4,5 4,8 4,4 4,2 ... ...
A la vista i estalvi 15,7 14,3 14,6 14,2 13,3 14,2 13,0 12,7 ... ...
A termini i preavís –5,8 –3,0 –3,1 –1,9 –2,3 –2,3 –2,2 –2,6 ... ...

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

Saldo viu de crèdit 1

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

Administracions públiques 9,3 2,4 –11,6 –12,5 –8,1 –11,4 –11,3 –1,7 ... ...
TOTAL –3,5 –1,6 –2,3 –3,0 –2,2 –2,8 –2,5 –1,3 ... ...

Taxa de morositat (%) 2 13,3 9,4 9,4 8,9 ... ... ... ... ... ...

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 de Portugal, Banc de Portugal i Datastream.
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Pertànyer a la classe mitjana és una ambició? Com és la qualitat de vida de la classe mitjana? Com ha evolucionat en les últimes 
dècades? I com evolucionarà? Les persones de la classe mitjana estan satisfetes amb la seva vida? Totes aquestes preguntes són 
molt rellevants, però, abans d’abordar-les, és necessari respondre qui és la classe mitjana? 

Definir la classe mitjana no és una tasca senzilla 

•   Malgrat que no existeix una definició exacta de la classe mitjana, hi ha un cert consens a l’hora de descriure-la, si més no a les 
economies avançades, com una part majoritària de la societat que comparteix uns valors determinats, que té una relativa 
estabilitat financera i que gaudeix d’una bona qualitat de vida, que espera traspassar a la seva descendència. També s’entén 
que la classe mitjana és una part de la societat capaç de viu-
re de forma confortable, sigui quin sigui el significat de «con-
fortable», que pot incloure elements com tenir accés a un 
habitatge, gaudir d’oci, d’una bona atenció sanitària, d’un 
cert nivell educatiu o d’una jubilació decent o tenir prou 
capacitat per assumir despeses inesperades.

•   Atès que els economistes necessitem mesures objectives, 
intentem identificar la classe mitjana mitjançant els seus 
patrons de consum o de nivell de renda. Així, per exemple, 
als estudis de l’OCDE, sol ser habitual l’ús dels ingressos per 
identificar la classe mitjana, mentre que una altra branca de 
la literatura acadèmica la defineix en funció d’uns nivells de 
consum determinats. A més a més, també és necessari cons-
tatar que, tant si s’utilitzen patrons de consum com d’ingres-
sos, aquests patrons poden estar definits en termes relatius 
o en termes absoluts. 

•   Les definicions de classe mitjana basades en mesures absolutes classifiquen el consum o l’ingrés de les llars dins uns llindars 
específics i comparables entre països. Per exemple, una bona part de la literatura acadèmica considera que tenir despeses 
diàries entre 11 i 110 dòlars per persona (en paritat de poder adquisitiu) és una mesura raonable per identificar la classe mit-
jana a la majoria de les economies emergents,1 tot i que és cert que, a les avançades, el llindar inferior d’11 dòlars diaris se situa, 
en molts casos, per sota del que entenem a la nostra societat com a classe mitjana. 

•   També es pot definir la classe mitjana mitjançant mesures relatives: 

n   Diverses institucions utilitzen la distribució de la renda per classificar com a classe mitjana les llars que es troben entre el 
percentil 30 i 60.2 Un avantatge d’aquesta definició és que considera classe mitjana el terç de la societat que es troba al 
centre de la distribució de renda. No obstant això, una limitació d’aquest mètode d’identificació és la impossibilitat d’estu-
diar com evoluciona la dimensió de la classe mitjana, ja que, per definició, sempre representarà el mateix percentatge de la 
societat (el 30%). 

n   Una mesura que pot solucionar aquesta limitació és la utilitzada per l’OCDE a l’últim informe sobre desigualtat,3 que clas-
sifica com a classe mitjana les llars amb una renda entre el 75% i el 200% de la renda mitjana de la seva regió i any.4 
Aquesta classificació és la més atractiva entre les mesures relatives, de manera que és la que utilitzarem en la resta de 
l’article. 

•   Aquesta falta de claredat en la definició de classe mitjana explica, probablement, el biaix en la percepció de la pertinença a 
aquesta classe. Segons les dades de l’OCDE, als països desenvolupats, es consideren de classe mitjana, de mitjana, més perso-
nes de les que realment ho són (vegeu el primer gràfic). Cal destacar, però, que aquest no és el cas d’Espanya, ni molt menys el 
de Portugal, on una bona part de la classe mitjana considera que no ho és.

Qui és la classe mitjana?

1. Per a més detalls, vegeu «L’emergència de la classe mitjana: cosa d’emergents»,  en aquest mateix Dossier. 
2. En altres casos, s’utilitzen els percentils 40 i 70. Vegeu, per exemple, Brainard (2019), «Is the Middle Class within Reach for Middle-Income Families?», Reserva Federal 
dels EUA. 
3. Vegeu OCDE (2019), «Under pressure: The squeezed middle class». 
4. La renda s’ajusta, prèviament, per la dimensió i per la composició dels individus dins la llar.
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Nota: Dades per a l’any 2017 o més recents.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’OCDE. 
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Com és la classe mitjana espanyola?5 

Pes i ingressos 

•   Si es fixen llindars de renda diferents a cada comunitat autònoma, tenint en compte els diferents nivells d’ingressos mitjans, els 
ingressos d’una persona de classe mitjana a Espanya oscil·len entre els 9.100 i els 46.200 euros, amb una mitjana de 
18.100 euros. Aquest gran ventall d’ingressos és degut a la disparitat entre la renda que és necessària a cada comunitat autò-
noma per ser considerat com a classe mitjana. Per exemple, al País Basc, una persona amb una renda entre 17.300 i 46.200 
euros es considera classe mitjana, mentre que, a Andalusia, ho és amb una renda entre 10.600 i 28.200 euros. 

•   El pes poblacional de la classe mitjana a les diferents comunitats autònomes és relativament semblant, tot i que amb alguna 
excepció (a Navarra, és classe mitjana el 71% de la població, en relació amb el 59% de tot Espanya). 

Mercat laboral 

•   Gairebé el 80% de la població activa de la classe mitjana treballa per compte d’altri,6 un percentatge gairebé idèntic al de 
la classe alta i molt superior al 49% de la classe baixa (que pateix un nivell d’atur molt elevat). 

•  Així mateix, dins els treballadors per compte d’altri, la classe mitjana presenta una taxa de temporalitat moderada en compa-
ració amb la de la classe baixa (el 16% i el 39%, respectivament). No obstant això, hi ha diferències substancials en la tempora-
litat entre comunitats autònomes. 

•   Finalment, i coincidint amb l’estabilitat laboral que, històricament, s’ha atribuït a la classe mitjana, només el 6% de la classe 
mitjana va canviar de feina el 2017 (en comparació amb el 5,3% i el 16% a la classe alta i a la baixa, respectivament). 

5. Per analitzar la classe mitjana espanyola, utilitzem les microdades de l’enquesta de condicions de vida de l’INE.
6. En els percentatges que mostrem només fem referència al cap de la llar.

La classe mitjana a Espanya 
(%, llevat que s’indiqui el contrari) 

Llindar  
inferior (€)

Llindar  
superior (€)

Mitjana 
(€) Pes Taxa de 

temporalitat
Canvi  

de feina *
Educació   
superior

Espanya    375.31    591.63 18.136 59,3 16,2 6,0 31,7

Andalusia    875.01    702.82    401.41 56,9 27,3 8,1 21,2

Aragó    635.41    367.83    283.91 64,8 9,6 5,2 32,5

Astúries    863.41    613.83    321.91 63,0 17,0 7,3 39,0

Canàries    971.11    908.92    509.41 51,1 30,7 11,2 28,3

Cantàbria    332.31    882.53    446.71 60,2 15,8 3,5 26,0

Castella-la Manxa    462.11    730.03    910.51 58,9 21,3 9,1 23,4

Castella i Lleó    516.31    603.63    351.81 60,9 15,2 3,3 32,6

Catalunya    996.51    568.14    339.02 61,3 7,5 2,0 34,1

Comunitat de Madrid    719.51    444.24    222.12 59,0 13,8 7,6 45,3

Comunitat Valenciana    006.21    106.33    008.61 59,0 17,3 5,8 28,3

Extremadura    170.9    091.42    590.21 64,7 34,1 1,6 20,1

Galícia    879.21    706.43    303.71 57,6 13,3 9,7 23,6

Illes Balears    552.51    186.04    043.02 58,0 16,9 8,7 28,9

La Rioja    608.31    718.63    804.81 67,4 14,3 9,4 30,5

Múrcia    562.11    930.03    910.51 59,9 16,9 1,4 20,4

Navarra    515.61    140.44    020.22 71,6 12,5 8,1 38,3

País Basc    513.71    471.64    780.32 60,0 12,2 5,5 45,6

Nota: * Percentatge de la classe mitjana que ha canviat de feina en els 12 últims mesos. Dades del 2017. 
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’enquesta de condicions de vida de l’INE.
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Educació

•   Pel que fa a l’educació, destaca, tot i que no sorprèn, la gran diferència dels nivells educatius entre classes. El percentatge de 
llars de classe mitjana en què el cap de la llar té un títol d’educació superior (el 32%) duplica el de la classe baixa, tot i que 
és clarament superat pel de la classe alta (el 68%). Aquest fet és coherent amb la literatura econòmica, que assegura que la 
classe mitjana acostuma a invertir força en educació, la qual cosa sol ser un motor per al creixement econòmic mitjançant 
l’acumulació de capital humà.7 

Classe mitjana i cohesió social 

•   Els valors que, històricament, se li han atribuït a la classe mitjana 
emfatitzen la importància de l’educació, del treball, de l’estalvi 
i també de la preferència i del suport per part de les institu- 
cions democràtiques.8 Aquestes característiques, que no li per-
tanyen en exclusiva, afavoreixen un creixement inclusiu i, de 
retruc, un nivell elevat de cohesió social. 

•   Aquesta afirmació la podem il·lustrar mitjançant l’estreta relació 
que presenten, en l’actualitat, la dimensió relativa de la classe 
mitjana i l’indicador agregat de cohesió social (IACS) elaborat 
per CaixaBank Research.9 A més a més, la dimensió de la classe 
mitjana està estretament relacionada amb quatre dels cinc pilars 
que formen l’IACS. Els països amb una classe mitjana més 
àmplia exhibeixen nivells de confiança, d’inquietud política i 
de relacions socials més elevats i pateixen un nivell de crimi-
nalitat més baix. En canvi, avui en dia, una classe mitjana més 
àmplia no té cap implicació sobre els nivells de satisfacció 
personal. Això podria suggerir que, en l’actualitat, pertànyer a la 
classe mitjana ja no és una garantia per ser feliç, una hipòtesi ja apuntada per diversos autors que parlen d’un augment del 
malestar social de les classes mitjanes davant les grans incerteses del món actual.10 

Ricard Murillo Gili
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Nota: * Aquest indicador agrega i sintetitza en una sola mètrica la informació continguda en 
els 33 indicadors de cohesió social dels quals disposa l’OCDE. Vegeu «Cohesió social i creixement 
inclusiu: indissociables», al Dossier de l’IM01/2019.

 

 
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’OCDE.  

Portugal

OCDE

7. Vegeu, entre d’altres, Perotti, R. (1996), «Growth, Income Distribution and Democracy: What the Data Say», Journal of Economic Growth, 1(2), 149-187. 
8. Vegeu OCDE (2019), «Under Pressure: The Squeezed Middle Class». 
9. Aquest índex agrega i sintetitza en una sola mètrica la informació continguda en els 33 indicadors de cohesió social dels quals disposa l’OCDE, els quals s’agrupen 
en cinc pilars en funció del tipus d’interacció: satisfacció personal, entorn social, confiança, inquietud política i nivells de criminalitat. Per a més detalls, vegeu «Cohesió 
social i creixement inclusiu: indissociables», a l’IM01/2019.
10. Vegeu Costas, A. (2017), «El final del desconcierto», Península, Barcelona, 289.

https://www.caixabankresearch.com/ca/cohesio-social-i-creixement-inclusiu-indissociables
https://www.caixabankresearch.com/ca/cohesio-social-i-creixement-inclusiu-indissociables
https://www.caixabankresearch.com/ca/cohesio-social-i-creixement-inclusiu-indissociables
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El somni de pertànyer a la classe mitjana s’associa a l’assoliment d’un bon nivell de seguretat i de confort financer: poder pagar 
les factures a temps, tenir estabilitat a la feina o poder estalviar per a la jubilació. Però aquest somni és cada vegada més difícil 
d’aconseguir? En aquest article analitzem l’evolució de les classes mitjanes als països avançats en les últimes dècades i ho fem 
destacant les dinàmiques de la classe mitjana espanyola en l’últim decenni. 

Dimensió i ingressos de la classe mitjana 

El pes de les classes mitjanes1 dels països avançats s’ha reduït de forma gradual en els 30 últims anys, tot i que continuen 
representant una majoria social. 

•   Les classes mitjanes han passat de representar el 64% de la població dels països avançats cap a la meitat dels vuitanta al 61% 
el 2015 i han perdut al voltant d’1 p. p. cada dècada.2 Aquest descens moderat s’ha produït tant en països amb una classe mit-
jana important (com Suècia o Alemanya, el 65,2% i 63,9% de la població el 2015, respectivament), com en països amb una 
proporció menor (com els EUA, amb el 51,2%), i s’ha vist correspost per un augment tant de les classes baixes com de les altes, 
amb la consegüent intensificació de la desigualtat. 

•   La desigualtat no solament ha augmentat entre classes socials als països avançats, sinó també en cada classe social. Dins la 
classe mitjana, s’ha reduït la dimensió de la classe mitjana-baixa (–1,1 p. p. entre el 1985 i el 2015) i mitjana-mitjana (–1,8 p. p.), 
i ha augmentat lleugerament la classe mitjana-alta (+0,4 p. p.).3 

•   A Espanya, el pes de la classe mitjana s’ha re- 
duït uns 3,7 p. p. en tres dècades, mentre que el 
de les classes baixes ha crescut en la mateixa 
proporció. Així i tot, la classe mitjana encara 
representava el 59,3% de la població el 2017. A 
Portugal, el 60,1% de la població pertanyia a la 
classe mitjana el 2015, una proporció similar a 
la mitjana de l’OCDE.4 

Als països avançats, els ingressos de les classes 
mitjanes han tendit a estancar-se en l’última 
dècada i a perdre pes en relació amb les classes 
altes. 

•   Després d’augmentar una mitjana de l’1,5% 
anual entre el 1985 i el 2008, l’ingrés mitjà 
dels països avançats va créixer el 0,4% anual 
entre el 2008 i el 2016.5,6 En canvi, per al 10% 
amb més ingressos, es va incrementar el 2,3% 
anual entre el 1985 i el 2008 i l’1,2% anual 
entre el 2008 i el 2016. Així, el ritme de creixe-
ment dels ingressos mitjans va ser inferior al 
d’aquest 10% de població amb ingressos més 
elevats.

La classe mitjana, cada dia amb més dificultats?

1. Classe mitjana definida com a pertinença a una llar amb ingressos entre el 75% i el 200% de la mitjana nacional (per a més detalls sobre la definició utilitzada, vegeu 
l’article «Qui és la classe mitjana?», en aquest mateix Dossier). Les dades més recents fan referència al 2018 per a Espanya i al 2015 per a la resta dels països avançats. 
2. Vegeu OCDE (2019), «Under pressure: the squeezed middle class». 
3. La classe mitjana baixa correspon a les llars amb ingressos entre el 75% i el 100% de la mitjana nacional; la classe mitjana-mitjana, a les llars amb ingressos entre el 
100% i el 150%, i la classe mitjana-alta, a les llars amb ingressos entre el 150% i el 200%. 
4. Per a Portugal, no hi ha dades disponibles per calcular l’evolució des dels anys vuitanta. 
5. En termes nominals. 
6. Les dades disponibles dels ingressos per als països avançats corresponen a la mitjana dels ingressos del total de la població, la qual, segons l’OCDE, s’aproxima molt 
a la mitjana dels ingressos de la classe mitjana. El mateix es pot dir dels ingressos del top 10%, molts similars als de les classes altes.
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classe mitjana, com les que tenen ingressos entre el 75% i el 200% de la mitjana nacional; les de classe alta, com les que 
tenen ingressos superiors al 200% de la mitjana nacional. Dins el requadre, proporció de classe mitjana el 2015. * Per 
a Espanya, la proporció de classe mitjana correspon a l’any 2017, segons l’enquesta de condicions de vida de l’INE (2019).
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’OCDE (2019) i de l’enquesta de condicions de vida de l’INE (2019). 
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Proporció classe mitjana (2015)

65,2 63,9 51,2 59,3 61,5 69,4 70,8 69,0 68,3 60,4

https://www.caixabankresearch.com/ca/qui-es-la-classe-mitjana
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•   Les classes mitjanes dels països avançats representen la major part del total dels ingressos de les llars (el 64% el 2015), però han 
perdut pes i influència en relació amb les classes altes, el ritme d’ingressos de les quals s’ha intensificat.7 El total dels ingressos 
de les classes mitjanes era 3,9 vegades superior al de les classes altes el 1985, però va disminuir fins a 2,8 vegades el 2015. 

•   Malgrat aquesta pèrdua relativa d’ingressos en relació amb les classes altes, la classe mitjana gaudeix d’ingressos més estables 
que la resta de la població, en part gràcies a una estabilitat ocupacional molt superior a la de les classes baixes.8 

A Espanya, els ingressos de la classe mitjana van disminuir amb la crisi, tot i que van patir, de mitjana, menys que la resta 
de la població. No obstant això, en els últims anys, només han recuperat una part del terreny perdut. 

•   Amb la crisi, les llars de classe mitjana van veure reduïts els 
ingressos en menor grau que la resta de la població. En con-
cret, els ingressos es van reduir el 8,5% entre el 2008 i el 
2013, mentre que, a les llars de classe baixa, es van reduir el 
13,0% i, a les de classe alta, el 13,2%.9 

•   El 2017, un adult de classe mitjana a Espanya ingressava, de 
mitjana, 18.100 euros anuals, després d’haver recuperat més 
de 1.000 euros en relació amb el mínim percebut durant la 
crisi. Així i tot, els seus ingressos se situaven encara una mica 
per sota del màxim assolit abans de la crisi (18.400 euros el 
2008).10 

El cost de la vida de la classe mitjana 

El cost del nivell de vida de les classes mitjanes ha augmen-
tat als països avançats en els 30 últims anys, i l’habitatge ha 
passat a representar gairebé un terç de les seves despeses. 

•   Pel que fa a les necessitats bàsiques, la classe mitjana ha continuat gaudint d’un nivell de vida sense privacions severes. No 
obstant això, el seu estil de vida és cada vegada més car. 

•   A la cistella de consum de la classe mitjana, cada vegada pesen menys partides bàsiques, com el menjar i la roba (acumulen un 
descens de 6 p. p. i de 4 p. p. entre el 1995 i el 2015 en la mitjana de l’OCDE), mentre que augmenten l’habitatge (+11 p. p.) i, en 
menor mesura, la sanitat (+3 p. p.).

•   Així, l’habitatge és la partida més important de la despesa de les classes mitjanes (el 31,0% del total el 2015), amb una puja-
da particularment intensa a Espanya (el 32,8% de la despesa el 2015, +8,4 p. p. en 20 anys) i a Portugal (el 33,2% el 2015, 
+15,2 p. p.). 

•   A l’augment dels costos s’afegeix una certa voluntat de canvi d’estil de vida. Diversos estudis apunten al fet que el major nivell 
de vida de la classe alta incentiva un augment de la despesa de les classes amb menys ingressos, que intenten imitar les seves 
tendències de consum.11 Una mostra d’aquest comportament és l’increment del «consum de postureig», és a dir, de les despe-
ses en béns i en serveis per mantenir un cert estatus social (per exemple, roba de marca, rellotges, cotxes, etc.).12 

•   Com a resultat de tot plegat, ha augmentat la proporció de llars de classe mitjana que es troben en una situació de feblesa 
financera, amb retards en els pagaments o amb dificultats per arribar a final del mes. En particular, la meitat de les llars de 
classe mitjana als països de l’OCDE declaren que tenen dificultats per arribar a final del mes o per mantenir el seu nivell de 
vida.13

7. Vegeu OCDE (2019), «Under pressure: the squeezed middle class». 
8. Per a més detalls sobre l’evolució i les perspectives de l’ocupació de les classes mitjanes, vegeu l’article «El futur de les classes mitjanes: la tecnologia i la demografia 
les canviaran, però no desapareixeran», en aquest mateix Dossier. 
9. Després de la crisi, els ingressos a les llars de classe mitjana han augmentat el 7,3% entre el 2012 i el 2017, una mica menys que a les llars de classe baixa i de classe 
alta (el +9,7% i el +10,0%, respectivament). 
10. Dades nominals calculades a partir de les microdades de l’Enquesta de Condicions de Vida de l’INE. Vegeu l’apartat següent sobre l’augment de costos del nivell 
de vida de la classe mitjana. 
11. Vegeu Frank, R. H., Levine, A. S. i Dijk, O. (2014), «Expenditure Cascades», Review of Behavioral Economics, 1(1-2), 55-73. 
12. Vegeu Currid-Halkett, E. (2017), «The sum of small things: A theory of the aspirational class», Princeton University Press. 
13. Vegeu OCDE (2019), «Under pressure: the squeezed middle class».
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A Espanya, les llars de classe mitjana van patir dificultats financeres amb la crisi, tot i que, de nou, van estar més protegides 
que la classe més baixa.14 

•   Durant el pitjor moment de la crisi, al voltant d’un terç de les llars de la classe mitjana espanyola van arribar a tenir dificultats 
per afrontar despeses imprevistes o per arribar a final del mes. La situació ha millorat en els últims anys: el 2018, gairebé el 
20,3% de les llars de classe mitjana declarava tenir dificultats per arribar a final de mes, ja per sota del percentatge del 2008 (el 
26,3%).

•   No obstant això, el percentatge de llars de classe mitjana que té mancances materials greus a cada moment del temps és re- 
duït. Així mateix, el percentatge que es retarda en el pagament de les factures d’aigua, llum o gas o dels préstecs de consum 
és molt inferior al de la classe baixa. En el moment culminant de la crisi, el 7,8% de les llars de classe mitjana es retardava en el 
pagament de la hipoteca, en comparació amb el 21,5% de llars pobres que ho feien. 

L’habitatge en propietat continua sent una característica 
important de la classe mitjana espanyola, tot i que 
augmenta el percentatge de gent que viu de lloguer. 

•   La major part de la classe mitjana a Espanya continua tenint 
un habitatge en propietat (el 79,2% el 2018), una proporció 
molt superior a la de la classe baixa (el 64%). No obstant això, 
en els cinc últims anys, el percentatge que viu de lloguer ha 
augmentat en 5 p. p., fins al 15,5%, el 2018 (el 26% de la clas-
se baixa llogava l’habitatge en aquest mateix any). 

•   El 2018, les llars de classe mitjana que vivien de lloguer des-
tinaven, de mitjana, el 23,5% dels ingressos al lloguer, un 
esforç financer superior al de les llars de classe mitjana amb 
hipoteca (el 17,6%). Per a les llars de classe mitjana-baixa, 
l’esforç per pagar el lloguer era encara més gran (el 26,8% 
dels ingressos) i se situava igualment per damunt del per-
centatge dedicat a pagar la hipoteca (el 21,9%). 

•   Les llars de classe mitjana amb hipoteca destinaven un per-
centatge més baix dels ingressos al pagament de la hipoteca el 2018 que el 2013. En concret, la quota hipotecària mitjana d’una 
llar de classe mitjana va disminuir dels 512 euros del 2013 als 451 el 2018, gràcies, en part, a unes condicions financeres més 
favorables. 

Josep Mestres Domènech

14. Les llars de classe baixa van perdre una proporció més elevada d’ingressos que les llars de classe mitjana.

Espanya: di�cultats �nanceres per classes 
(% de llars) 

Classe baixa Classe mitjana Classe alta 

2008 2013 2018 2008 2013 2018 2008 2013 2018

Ha tingut retards en el pagament de factures 
d’electricitat, aigua, gas, etc. 7,1 13,0 13,6 2,7 4,7 3,4 0,6 2,3 0,8

Ha tingut retards en el pagament de préstecs  
al consum 17,4 29,0 20,3 6,3 10,7 5,3 2,1 8,1 1,7

Ha tingut dificultats per afrontar despeses imprevistes 49,8 64,6 60,0 24,0 33,8 28,6 4,9 10,2 6,1

Ha tingut dificultats per arribar a final del mes 46,7 57,2 44,9 26,3 30,3 20,3 6,7 11,6 5,2

Nota: Percentatge de llars de cada classe que reporten retards o dificultats. Els retards en algun tipus de pagament fan referència, com a mínim, a un retard a l’any.  
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’enquesta de condicions de vida de l’INE. 

Espanya: habitatge i classe mitjana  
(%, llevat que s’indiqui el contrari) 

Classe mitjana 

2008 2013 2018

Règim de tinença de l’habitatge 

Propietat – 83,3 79,2

amb hipoteca – 38,8 35,9

Lloguer – 10,8 15,5

Cessió gratuïta – 5,9 5,3

Despeses dedicades a l’habitatge * 

Representen una càrrega pesada 57,5 57,8 49,3

Lloguer mitjà (euros) 490,2 503,9 483,3

Percentatge sobre ingressos 22,2 24,1 23,5

Quota hipotecària (euros) 650,1 512,5 451,5

Percentatge sobre ingressos 23,4 21,4 17,6

Nota: * Mitjana per a les persones que lloguen l’habitatge o que paguen una hipoteca (exclou la 
cessió gratuïta o l’habitatge en propietat sense hipoteca). 
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’enquesta de condicions de vida de l’INE.
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En els últims anys, han aparegut nombrosos articles discutint 
el possible fi de la classe mitjana als països avançats. Què hi ha 
de cert en això? Les estimacions realitzades fins ara (vegeu el 
primer gràfic) preveuen que el pes relatiu de les classes mit-
janes es continuarà reduint de forma suau a les economies 
avançades. En aquest article, ens fixem en dos aspectes clau 
que emergeixen quan es pretén analitzar l’evolució futura de 
la classe mitjana: el canvi tecnològic i les dinàmiques demo-
gràfiques.

Sobre el canvi tecnològic

L’impacte del canvi tecnològic sobre l’economia i, en particular, 
sobre la classe mitjana és molt incert. No obstant això, si analit-
zem els tipus de llocs de treball que és més probable que es 
destrueixin o que es creïn i els tipus de feines i d’habilitats que 
solen tenir els individus que formen la classe mitjana, ens 
podem fer una idea del que és més probable que succeeixi en 
els propers anys.

Per valorar l’impacte a curt i a llarg termini, calculem la probabilitat  d’automatització de les feines que desenvolupen les 
classes mitjanes a Espanya1 utilitzant la metodologia desenvolupada per Frey i Osborne.2 Els resultats obtinguts són els següents:

•   El risc d’automatització de les feines que solen realitzar les persones de classe mitjana és significatiu (el 48%), tot i que és 
molt inferior al de les classes baixes (el 69%).

•   Dins les classes mitjanes, hi ha diferències notables: pro-
bablement, les classes mitjanes-baixes seran més afecta-
des (el 61%) que les classes mitjanes-mitjanes i que les mit-
janes-altes (mitjana del 41%). La raó és que les classes 
mitjanes-baixes solen treballar en feines que requereixen 
tasques més «rutinitzables», com la comptabilitat i com les 
tasques administratives. En canvi, el risc d’automatització 
és sensiblement inferior en els feines que solen realitzar la 
resta de les classes mitjanes, ja que, en bona part, treballen 
en professions en què la creativitat i les habilitats interper-
sonals tenen molta importància: personal sanitari, engi-
nyers, professors, científics, arquitectes, forces de segure-
tat, economistes...

•   Aquests resultats coincideixen amb un estudi recent3 que 
documenta que, gairebé a tots els països de l’OCDE, el risc 
d’automatització disminueix a mesura que augmenta el 
salari.

El futur de les classes mitjanes: la tecnologia i la demografia  
les canviaran, però no desapareixeran

1. Definim les classes mitjanes-baixes com les que se situen entre el 75% i el 100% del salari mitjà; les classes mitjanes-mitjanes com les que se situen en
un rang entre el 100% i el 125%, i les classes mitjanes-altes com les que se situen entre el 125% i el 200%. No tenim dades superiors al 200% del salari mitjà, de mane-
ra que no podem computar les probabilitats per a les classes altes. Les dades salarials es consideren a partir dels tres dígits (169 categories ocupacionals) i a partir d’una 
imputació de la informació de l’enquesta trimestral de cost laboral (ETCL) i de l’EPA del 2014.
2. Vegeu Frey, C. i Osborne, M. (2013), «The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerisation?», Academic Journal, Oxford University.
3. Vegeu Nedelkoska, L. i Quintini, G. (2019), «Automation, skills use and training», OCDE Social, Employment and Migration Working Papers, núm. 202.

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

2015 2020 2025 2030 

El pes de les classes mitjanes en el futur  
(% de la població total)  

Estats Units i Canadà  Europa

Nota: Estimacions obtingudes multiplicant el percentatge de la població pertanyent a les classes 
mitjanes el 2015 (dades de l’OCDE) per la diferència entre la taxa de creixement esperada de les classes 
mitjanes –llars amb ingressos entre el 75% i el 200% de l’ingrés mitjà– i la taxa de creixement esperada 
de la població total a cada àrea geogràfica.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’OCDE, de Kharas, M. (2017), «The unprecedented 
expansion of the global middle class», Brookings Institute, i de l’ONU. 

  

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Classes baixes Classes 
mitjanes-baixes

Classes 
mitjanes-mitjanes 

Classes 
mitjanes-altes

 

Classes mitjanes: probabilitat d’automatització 
(%) 

Nota: Definim les classes mitjanes-baixes com les que se situen entre el 75% i el 100% del salari mitjà; 
les classes mitjanes-mitjanes com les que se situen en un rang entre el 100% i el 125%, i les classes 
mitjanes-altes com les que se situen entre el 125% i el 200%. Per a més detalls, vegeu la nota 1 del text.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Frey i Osborne (2013), de l’EPA i de l’ETCL. 

 



DOSSIER | RADIOGRAFIA DE LA CLASSE MITJANA

34  SETEMBRE 2019

09

A llarg termini, l’impacte de la revolució tecnològica és encara més incert i depèn, en gran part, dels tipus de llocs de treball 
que emergeixin, difícils d’imaginar avui dia.

•   Motius per a l’optimisme: els nous llocs de treball requeriran unes habilitats que ja estan a l’abast de la classe mitjana. 
Segons els economistes David Autor,4 del MIT, i Lawrence Katz, de la Universitat de Harvard, als nous llocs de treball prevaldran 
les habilitats creatives i socials, l’agilitat i la resolució de problemes. En aquest sentit, una bona part de les classes mitjanes 
treballen ja en feines en què aquestes habilitats són importants, i, per tant, la seva situació podria millorar si aquestes habilitats 
es tornen encara més rellevants. Autor especifica que això podria beneficiar molts treballadors amb habilitats intermèdies que 
ja pertanyen a la classe mitjana o que, en l’actualitat, són de classe baixa però que, amb aquests canvis, podrien fer el salt a la 
classe mitjana amb més facilitat.

•   Un exemple de col·lectiu que es pot veure potencialment beneficiat pel canvi tecnològic és el personal sanitari i d’infer-
meria, que podria adoptar un paper més protagonista en el futur a mesura que les tasques de diagnòstic i de cirurgia vagin 
sent assumides per les màquines.

•   Una formació educativa que posi l’accent en les noves habilitats serà clau perquè la població pugui aprofitar al màxim 
aquestes noves oportunitats i perquè floreixi una nova classe mitjana coherent amb la nova economia.

Sobre la demografia

Per als joves dels països desenvolupats cada vegada és més difícil formar part de la classe mitjana.

•   Hi ha menys millennials de classe mitjana: segons un estudi recent de l’OCDE,5 el percentatge de persones entre 20 i 30 anys que, 
en l’actualitat, pertanyen a la classe mitjana és del 60%, en relació amb el 68% dels baby boomers 6 quan tenien la mateixa edat.

•  La classe mitjana augmenta en la generació del baby boom: el percentatge de baby boomers que, quan tenien entre 50 i 60 
anys, pertanyien a la classe mitjana és superior al de les generacions anterior o posterior.

La classe mitjana ha envellit a un ritme més intens que el conjunt de la població en els 30 últims anys.

•  Als països de l’OCDE, la proporció de persones més grans de 
65 anys de classe mitjana ha passat del 46% del 1985 al 58% 
el 2015 i, entre els joves de 18 a 29 anys, ha passat del 66% al 
58% (vegeu el tercer gràfic).

•   Els països on aquesta dinàmica ha estat més intensa han 
estat França i els països nòrdics, tot i que, a Espanya, aques-
tes tendències també han estat significatives, amb una 
reducció de 10,4 p. p. en el percentatge de joves que formen 
part de la classe mitjana entre el 1985 i el 2015 i amb un aug-
ment de 5,5 p. p. entre els més grans de 65 anys.

La classe mitjana del futur, segurament, serà més vella que 
l’actual.

•   Augmentarà de forma significativa el nombre de perso-
nes de classe mitjana que tinguin la pensió com a princi-
pal font d’ingressos. Lògicament, perquè una part molt 
important de les persones de més edat continuïn perta-
nyent a la classe mitjana, és imprescindible que el poder 
adquisitiu permès per la pensió es mantingui relativament 
estable. És probable, però, que això pressioni les finances publiques de molts països desenvolupats o que generi certes tensi-
ons intergeneracionals. Al capdavall, amb l’envelliment de la població, s’espera que, si no es fan reformes, la proporció de 
persones que treballen es vagi reduint. Per evitar aquestes tensions i per equilibrar els interessos de totes les generacions, 
s’haurà de reformular el disseny institucional que defineix el grau de solidaritat intergeneracional.

Javier Garcia-Arenas

4. Vegeu la tribuna a The New York Times d’Autor, D. i Dorn, D. (2013), «How technology wrecks the middle class».
5. Vegeu el capítol 2 de l’informe de l’OCDE de l’abril del 2019, «Under pressure: a squeezed middle class».
6. Es defineixen com les persones nascudes entre el 1943 i el 1964.
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La classe mitjana augmenta amb intensitat als països emergents. Tant és així que el fort creixement econòmic i les favorables 
dinàmiques demogràfiques del continent asiàtic (amb la Xina i l’Índia al capdavant) la convertiran en la nova gran consumidora 
global. És més, la seva puixança no solament compensarà amb escreix l’estancament de la classe mitjana dels països avançats, 
sinó que té prou potencial per convertir-se en un motor clau del creixement mundial.1 

Tendències passades i futures de la classe mitjana mundial: dels avançats als emergents 

•   Gairebé la meitat de la població mundial ja forma part de la classe mitjana. Al final del 2018, es va superar un llindar signi-
ficatiu: la meitat de la població mundial va passar a viure en llars de classe mitjana o riques. En concret, del total de 7.600 
milions de ciutadans del món, 3.600 milions de persones 
pertanyien ja a la classe mitjana.2 Es tracta d’una xifra impor-
tant, més encara si mirem enrere i ens adonem que, amb 
prou feines 10 anys enrere, el nombre de persones que for-
maven la classe mitjana era la meitat (uns 1.800 milions). 

•   La velocitat de creixement de la classe mitjana ha aug-
mentat de forma considerable. Després d’assolir els pri-
mers 1.000 milions al final dels vuitanta, la classe mitjana va 
trigar una mica més de 20 anys a sumar-hi 1.000 milions més 
i uns 8 anys per afegir-hi els últims 1.600 milions. De cara al 
futur, no sembla que el creixement de la classe mitjana s’ha-
gi d’aturar (vegeu el primer gràfic). Així, les estimacions més 
recents situen el total de la classe mitjana al voltant dels 
5.200 milions el 2030 (uns 1.600 milions més que en l’actua-
litat), xifra que representarà gairebé dues terceres parts de la 
població mundial prevista. 

•   La Xina i l’Índia, generadores de la nova classe mitjana. 
Des del 2009, la Xina ha estat responsable de l’entrada de 
gairebé 700 milions de persones a les files de la classe mitja-
na mundial: el 40% del total de nous entrants. A més a més, la suma de la Xina i l’Índia ha contribuït al voltant del 60% a la nova 
classe mitjana (en uns 1.000 milions de persones). En els 10 propers anys, les perspectives no són gaire diferents, ja que els dos 
països també hi contribuiran amb uns 1.000 milions més (de nou, al voltant del 60% de l’increment estimat a nivell mundial). 
L’única diferència és que s’espera que s’inverteixin els papers entre la Xina i l’Índia com a generadores de classe mitjana, i l’Índia 
serà la responsable del 40% de l’augment total global. En termes més generals, gairebé el 90% dels nous entrants en la classe 
mitjana seran asiàtics.

•   El centre de gravetat de la classe mitjana es desplaça cap a Àsia. Aquesta dinàmica emergent representa un canvi en la 
geografia de la classe mitjana. A tall d’exemple, si haguéssim de situar en un mapa del món el centre gravitatori de la classe 
mitjana, el 1990 se situaria al mig de l’Atlàntic, entre els EUA i l’Europa Occidental. En aquell moment, tres quartes parts de la 
classe mitjana mundial es concentraven en aquestes dues regions, que amb prou feines representaven una tercera part de la 
població mundial. En l’actualitat, en canvi, al voltant de dues terceres parts de la classe mitjana mundial viuen ja en països no 
avançats (o emergents), i el seu centre de gravetat se situa al voltant de Turquia. El 2030, aquest centre de gravetat s’acostarà 
de forma irremeiable als dos grans gegants asiàtics, ja que hi viurà una mica més del 40% de la classe mitjana mundial. I els 
emergents, en conjunt, englobaran més de tres quartes parts de la classe mitjana total.

La classe mitjana emergent impulsarà la demanda global 

•   El consum de la classe mitjana és un motor clau de la demanda global. Recordem que, en l’actualitat, el consum privat 
representa al voltant de la meitat de la demanda global. I d’aquest consum privat, unes dues terceres parts provenen del con-

L’emergència de la classe mitjana: cosa d’emergents

1. La definició de classe mitjana que utilitzem en aquest article es basa en la capacitat de despesa dels individus en termes absoluts, és a dir, dins uns llindars específics, 
entre 11 i 110 dòlars diaris, i comparables entre països, en paritat de poder de compra. Quan es fan anàlisis de caràcter més global, com aquesta, és més convenient 
aquest tipus de mesures. Les mesures relatives s’utilitzen quan s’analitza l’evolució temporal d’un únic país o en la comparativa de diferents països, quan són semblants 
en termes de desenvolupament econòmic. Per a més detalls sobre les diferents maneres de mesurar la classe mitjana, vegeu l’article «Qui és la classe mitjana?», en 
aquest mateix Dossier. 
2. Totes les estimacions numèriques es realitzen a partir de la metodologia desenvolupada per Homi Kharas, expert en creixement emergent, així com per altres 
experts que en segueixen els passos. Vegeu Kharas, H. (2010), «The emerging middle class in developing countries», OECD Working Paper; Kharas, H. (2017), «The 
unprecedented expansion of the global middle class: an update», Brookings, i dades procedents del Word Data Lab.
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sum de la classe mitjana. Així, podem dir que el consum de la classe mitjana representa una tercera part de la demanda global 
i està dividit gairebé a parts iguals entre el consum de la classe mitjana en avançats i en emergents. Un percentatge que ha 
augmentat en el temps i que, durant anys, va tenir el suport de la creixent capacitat de despesa de la classe mitjana dels països 
avançats. No obstant això, l’estancament actual de la classe mitjana als avançats3 ha dirigit totes les mirades cap al consumidor 
emergent, amb l’expectativa que sigui capaç d’omplir el buit que deixen els consumidors dels països avançats.  

•   La nova classe mitjana emergent asiàtica impulsarà el 
consum mundial. De fet, en els 10 últims anys, els nous 
entrants a la classe mitjana, procedents, principalment, de la 
Xina, han estat capaços de mantenir la tendència ascendent 
de la despesa total dels consumidors de classe mitjana al rit-
me que, en èpoques passades, ho havia fet la classe mitjana 
dels avançats. En els 10 propers anys, la Xina, l’Índia i altres 
països, com Indonèsia, continuaran donant suport a l’avanç 
de la demanda mundial (vegeu el segon gràfic). L’augment 
del nombre d’entrants en la classe mitjana procedents dels 
emergents i la creixent capacitat de despesa per persona 
d’aquesta classe mitjana emergent proporcionaran un 
increment en la demanda mundial comparable al de les últi-
mes dècades.4 D’aquesta manera, s’espera que el consum de 
la classe mitjana passi del 33% de la demanda global actual 
al 40% el 20305 (amb un percentatge emergent més alt en 
aquesta ocasió, del 65%). 

Tipologia de la nova classe mitjana: més heterogènia 

•   El fort progrés de la nova classe mitjana emergent no solament ha comportat que la classe mitjana ocupi, finalment, la prime-
ra línia de l’escena global, sinó que hàgim deixat de parlar d’«una classe mitjana» en favor d’«una varietat de classes mitja-
nes».6 En aquest sentit, les empreses o, fins i tot, les polítiques públiques, el principal segment d’interès de les quals és el de la 
classe mitjana, hauran de ser capaces d’adaptar-se a les diferents classes mitjanes del món. 

•  Diferències en la capacitat de despesa per capita. La classe mitjana dels països emergents té una capacitat de despesa per 
capita inferior a la dels avançats i molt dispar entre els diferents països que la formen. A tall d’exemple, la classe mitjana de 
BanglaDesh o d’Algèria és molt més pobra que la relativament acomodada classe mitjana de Colòmbia o de Mèxic, i la despesa 
per capita de la classe mitjana xinesa és, de mitjana, el 30% superior a la de l’Índia. En el cas de la Xina, aquesta capacitat de 
despesa més alta explica la tendència creixent, entre els consumidors, a adquirir productes importats, que van des dels ali-
ments fins als cosmètics o els cotxes. 

•   Pertànyer a la classe mitjana no és garantia de tenir una feina estable. A la majoria de països emergents, la taxa d’informa-
litat laboral és molt elevada dins la classe mitjana, una casuística que, als països avançats, es concentra entre la població més 
pobra. Així, nombrosos estudis situen la taxa d’informalitat per damunt del 50% en la classe mitjana emergent i arriba fins al 
80% en alguns països de Centreamèrica.7 Aquesta situació, entre altres efectes, comporta un consum menys estable que entre 
la classe mitjana dels països avançats. 

•  Finalment, la distribució per edat de la classe mitjana també presenta diferències importants. Als països avançats, la clas-
se mitjana envelleix,8 una tendència ben diferent a la que s’observa als països emergents. De fet, a l’Índia, per exemple, el 2030, 
el gros de la classe mitjana estarà format per la població entre 20 i 45 anys, mentre que, a la Xina, el rang dels 45 als 65 anys 
concentrarà un elevat percentatge del total de la classe mitjana del país.9 Això implicarà diferències importants en el tipus de 
consum i en les demandes de polítiques públiques per part de les classes mitjanes en aquestes economies. 

Malgrat l’heterogeneïtat creixent de la classe mitjana, no hi ha dubte que el domini demogràfic del continent asiàtic, encap-
çalat per la Xina i per l’Índia, i el seu fort creixement econòmic convertiran les seves classes mitjanes en els nous consumidors 
globals. 

Clàudia Canals
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Font: CaixaBank Research, a partir de les estimacions de Homi Kharas i pròpies.

3. Vegeu els altres tres articles d’aquest mateix Dossier. 
4. És interessant esmentar que, segons les estimacions més recents del World Data Lab, el consum de la classe alta nord-americana se situarà al capdavant dels grans 
consumidors globals. Vegeu «Who will drive consumer spending in the next decade» (post del 7 de novembre del 2018 a l’OECD Development Matters). 
5. De 40.500 milions de dòlars en paritat de poder adquisitiu actuals a 61.254 el 2030. 
6. Vegeu Brandi, C. i Büge, M. (2014), «A cartography of the new middle classes in developing and emerging countries», Deutsches Institut für Entwicklungspolitik. 
7. Vegeu Melguizo, A. (2015), «Pensions, informality, and the emerging middle class», IZA World of Labor. 
8. Vegeu l’article «El futur de les classes mitjanes: la tecnologia i la demografia les canviaran, però no desapareixeran», en aquest mateix Dossier. 
9. Segons les estimacions del Word Data Lab.

https://www.caixabankresearch.com/ca/el-futur-de-les-classes-mitjanes-la-tecnologia-i-la-demografia-les-canviaran-pero-no-desapareixeran
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Impacte i reptes de 
l’economia digital

Analitzem l’estat de 
l’economia digital, el seu 
creixement i la seva 
importància en les últimes 
dècades, i els reptes que 
presenta a nivell regulador, educatiu  
i de productivitat. 

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

Hi ha diferències importants 
entre els béns exportats per cada comunitat 
autònoma espanyola. En aquest article 
analitzem com la complexitat dels productes 
exportats està íntimament vinculada a la 
qualitat de l’ocupació que genera cada regió.

L’amenaça del 
proteccionisme en 
l’economia mundial

Les tensions comercials entre 
els EUA i la Xina són un risc per 
al creixement, tant per als mateixos EUA i la 
Xina com per al món. En aquest article 
donem resposta a quin pot ser l’impacte 
econòmic d’aquestes tensions.

Informe sectorial turisme

Presentem la situació i les 
perspectives per al sector 
turístic espanyol en el segon 
semestre de 2019, a partir 
dels principals indicadors 
econòmics i del big data.

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

El deute serà el detonant de la 
propera recessió als EUA? 
Donem resposta a aquesta i a altres 
preguntes freqüents sobre el crèdit privat i 
sobre la salut de l’economia nord-americana. 

Informe sectorial immobiliari

Presentem la situació i les 
perspectives per al sector 
immobiliari espanyol en el 
segon semestre de 2019,  
a partir dels principals 
indicadors econòmics  
i del big data.






