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El canvi climàtic és un desafiament enorme. No frenar-lo comportaria uns costos, econòmics i socials, inassu-
mibles a llarg termini. Es tracta, a més a més, d’un problema de naturalesa global que requereix una acció 
coordinada a nivell planetari sense precedents. En funció de com s’afronti, pot ser un fre per al creixement o un 
revulsiu, un catalitzador del multilateralisme o una font de conflictes entre països.

Si més no, hem fet ja un primer pas importantíssim: un diagnòstic compartit a nivell global. Pot haver-hi més o 
menys incertesa sobre la velocitat i la magnitud del canvi climàtic, però ja són pocs els qui en neguen l’existència 
i que la seva causa principal és l’acumulació de gasos d’efecte d’hivernacle (GEH) produïts per l’activitat huma-
na. Per aquest motiu ha estat clau el treball tècnic del Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Cli-
màtic. D’acord amb les seves conclusions, la comunitat internacional s’ha compromès a evitar un augment de 
la temperatura mitjana global de més de 2 °C en relació amb els nivells preindustrials, la qual cosa exigeix 
reduir les emissions globals de GEH al voltant del 30% el 2030 des dels nivells actuals.

Amb aquest compromís, cada país ha de definir ara els seus plans d’acció. Atès que més del 60% de les emis-
sions de GEH són de diòxid de carboni derivat de la utilització de combustibles fòssils, no hi ha dubte que, al 
centre d’aquests plans, ha d’haver-hi una estratègia de transició cap a un model energètic més eficient i menys 
contaminant. Però tampoc podem oblidar la importància de les polítiques als sectors agrícola, ramader o fores-
tal a l’hora d’influir en les emissions de GEH (els fertilitzants i les vaques també hi contribueixen de forma sig-
nificativa i els boscos les capturen i les redueixen).

Tots aquests plans s’han de definir sense dilació per oferir certeses i per poder permetre un enfocament gra-
dual. Com més triguem a concretar-los, més agressius hauran de ser, perquè ens veurem obligats a reduir més 
emissions en menys temps. Això, a més de no ser eficient, pot posar en risc la sostenibilitat política d’aquests 
plans. 

Com ho evidencien el cas de França i el moviment dels armilles grogues, les mesures dissenyades per lluitar 
contra el canvi climàtic poden generar una forta contestació social que les comprometin. Per intentar evitar-
ho, és desitjable que els plans de qualsevol Govern comptin amb un ampli consens entre els principals partits 
polítics. El suport social també es pot reforçar mitjançant processos de consulta i la implicació, en especial, dels 
col·lectius que es podrien veure més afectats, amb una comunicació clara de les polítiques que cal seguir i de 
la seva lògica i amb la introducció d’ajudes a les famílies, a les empreses i als treballadors més vulnerables.

És important, també, que els ingressos derivats de l’augment dels impostos sobre el carboni –una mesura 
indefugible– s’utilitzin de manera transparent, productiva i equitativa. Una part d’aquests recursos s’haurien 
de dedicar a promoure la inversió en tecnologies per lluitar contra el canvi climàtic. El sector públic pot jugar 
un paper important en la recerca bàsica en àmbits com la tecnologia de captura i emmagatzematge del diòxid 
de carboni, en el desenvolupament de bateries que permetin emmagatzemar energia de fonts renovables o en 
el desplegament de xarxes elèctriques intel·ligents. Amb un bon impuls de la inversió pública, la UE pot aspirar 
al lideratge tecnològic en aquest àmbit.

Unes regles de joc clares també són necessàries per promoure la inversió privada per part de les empreses i de 
les llars i per captar el finançament per dur-la a terme. Moltes de les inversions que han d’afavorir la transició 
energètica requereixen llargs períodes d’amortització. Per aquest motiu, la certesa i la garantia d’estabilitat en 
la norma són imprescindibles. Com hem vist a Europa recentment, declarar el final d’una era (per exemple, la 
del cotxe dièsel o, fins i tot, la del motor de combustió) sense establir les bases de la següent només genera 
confusió i paralitza les inversions.

Enric Fernández
Economista en cap
31 d’octubre de 2019

Canvi climàtic: el desafiament del nostre segle
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Cronologia

 5  Espanya: afiliació a la Seguretat Social i atur registrat 
(octubre).

 6  Portugal: ocupació (3T).
 8  Portugal: comerç internacional (setembre).
14  Espanya: IPC (octubre).
      Portugal: avanç del PIB (3T).
      Japó: PIB (3T).
21  Portugal: crèdits i dipòsits (setembre).
22  Espanya: crèdits, dipòsits i morositat (setembre).    
28  Espanya: execució pressupostària de l’Estat (octubre).
      Espanya: avanç de l’IPC (novembre).
      Zona de l’euro: índex de sentiment econòmic (novembre).
29  Portugal: avanç de l’IPC (novembre).

 2  Portugal: deute públic (octubre). 
 3  Espanya: afiliació a la Seguretat Social i atur registrat  

(novembre). 
10-11  Comitè de Mercat Obert de la Fed. 
12  Consell de Govern del Banc Central Europeu.  
12-13  Consell Europeu. 
13  Portugal: activitat turística (octubre). 
17  Espanya: enquesta trimestral de cost laboral (3T). 
20  Portugal: indicadors coincidents (novembre). 
23   Espanya: crèdits, dipòsits i morositat (octubre i 3T). 
 Execució pressupostària de l’Estat (novembre).   
26 Espanya: balança de pagaments i PIIN (3T). 
27  Portugal: execució pressupostària de l’Estat (novembre).   
30  Espanya: comptabilitat nacional trimestral (3T). 
 Espanya: taxa d’estalvi de les llars (3T).
 Espanya: avanç de l’IPC (desembre). 
31  Portugal: avanç de l’IPC (desembre).

NOVEMBRE 2019 DESEMBRE 2019

Agenda

 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 G-20.

JUNY 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 nord-americanes.

AGOST 2019

11  Els EUA i la Xina treballen en una primera fase d’un 
acord comercial, i els EUA suspenen la implementació 
d’una pujada aranzelària prevista per al 15 d’octubre. 

17  El Regne Unit i la UE tanquen un nou acord de sortida. 
28  La UE prorroga el brexit fins al 31 de gener del 2020. 
31  La Fed redueix els tipus d’interès de referència en 25 

p. b., fins a l’interval 1,50%-1,75%. 
  Conclou el mandat de Mario Draghi com a president 

del BCE. 

OCTUBRE 2019

JULIOL 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 minis-
tre britànic. 

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

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

 1  Els EUA fan efectiu un augment aranzelari sobre 
112.000 milions de dòlars d’importacions xineses i la 
Xina imposa aranzels sobre gairebé 2.000 productes 
nord-americans.

12  El BCE anuncia un nou paquet d’estímul, amb una reta-
llada de 10 p. b. en el tipus d’interès de la facilitat de 
dipòsits (el –0,50%), un esquema de tiering i el reinici de 
les compres netes d’actius (20.000 milions mensuals).

18  La Fed redueix els tipus d’interès de referència en 25 p. b., 
fins a l’interval 1,75%-2,00%.

20  L’agència de qualificació S&P millora la nota creditícia 
d’Espanya, d’A– a A.

SETEMBRE 2019
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des a la majoria de països desenvolupats (Alemanya és la 
gran excepció). És cert que, gràcies al fet que els tipus 
d’interès estan en nivells tan baixos, l’esforç financer que ha 
de fer el sector públic per pagar el deute continua sent 
contingut. Però la prudència ha de ser màxima, ja que can
vis en l’entorn que facin reavaluar el risc país, com va passar 
a Itàlia, poden complicar la gestió de les finances públi
ques. A més a més, com hem vist als EUA amb l’impuls fiscal 
dut a terme per l’Administració Trump el 2018, aquests 
tipus de mesures poden augmentar de manera notable el 
ritme de creixement, però l’efecte és temporal. I, quan 
l’efecte es dilueix, l’economia es torna a desaccelerar i aca
ba amb un nivell de deute públic més elevat.

No sembla tampoc que les anomenades polítiques d’oferta, 
com una major flexibilització dels mercats, siguin fàcils 
d’aplicar en el context actual. En general, aquests tipus de 
mesures poden incrementar la capacitat de creixement 
d’una economia a mitjà termini, però solen implicar costos 
econòmics i socials a curt termini. I és que la major eficiència 
econòmica que s’aconsegueix es pot traduir, com a mínim 
de manera temporal, en un augment de l’atur i en dificultats 
per a les empreses menys competitives. Certament, hi ha 
àmbits que cal continuar explorant, com la reducció d’im 
pediments al creixement de les empreses o les mesures que 
promoguin la contractació a temps indefinit. Però, en un 
moment d’elevada polarització social i de forta alça dels 
anomenats partits populistes, la implementació de políti
ques d’oferta de forma generalitzada és molt arriscada.

I, llavors, què podem fer per estimular l’economia a curt 
termini? Un impuls inversor! Hi ha tres àmbits en què hi ha 
un ampli consens sobre el fet que és necessari i possible 
realitzar un notable esforç inversor: infraestructures (en 
especial, als EUA i a Alemanya), digitalització i economia 
circu  lar (si us plau, llegeix el Dossier d’aquest Informe  
Mensual si encara no n’estàs convençut). El paper del sector 
públic és crucial per fomentar que els recursos dels quals 
disposem es dirigeixin cap a aquests àmbits, i, per aconse
guirho, no necessàriament s’ha d’augmentar la despesa 
pública de manera significativa. Cal ser creatiu, pensar en 
una combinació d’impostos i d’incentius fiscals que s’ajusti 
millor a les noves prioritats i dissenyar un marc regulador 
que faciliti la mobilització de recursos cap a aquests objec
tius. Malgrat que puguin semblar paraules grandiloqüents, 
amb poc contingut, si llegeixes els articles que hem escrit 
sobre aquests temes a les pàgines de l’Informe Mensual, 
trobaràs mesures concretes. Encara queda un revulsiu a la 
banqueta dels economistes.

Oriol Aspachs
Director d’Estudis

Tots duem un entrenador dins nostre. Pensa, per exem
ple, en el que vas sentir l’última vegada que vas veure per
dre el teu equip. Fa anys que s’hauria d’haver venut! Cal bus-
car un revulsiu a la banqueta! Són expressions que tots hem 
sentit, si és que no les hem utilitzat nosaltres mateixos 
alguna vegada.

Amb l’economia, durant anys, ha passat una cosa similar, 
tot i que, normalment, amb menys passió. Tot és culpa  
de les retallades! És claríssim que el BCE hauria d’abaixar 
més els tipus d’interès! Qui no s’ha posat el vestit de minis
tre o de ministra d’Economia per engegar als amics un re 
ceptari amb què arreglar el país, o el món sencer, en un 
pa  rell de dies?

No obstant això, mentre ens continuem posant amb assi
duïtat la indumentària d’entrenador, cada cop hi ha menys 
persones prou valentes, o temeràries, que, en el context 
actual, es vulguin vestir de ministra d’Economia.

Les dades conegudes durant les últimes setmanes han 
con  firmat que l’escenari de desacceleració del creixement 
a nivell global, que no de recessió, segueix el guió previst. 
Als EUA, el PIB va avançar el 2,0% interanual en el 3T; a la 
Xina, el 6,0%, i, a la zona de l’euro, el ritme d’avanç es va 
que  dar en un modest 1,1%. Totes aquestes xifres són cohe
rents amb el que s’esperava, però dibuixen una tendència 
clara a la baixa que genera preocupació. El desconcert aug
menta quan ens preguntem: quina ha de ser la resposta de 
la política econòmica en aquest context? Aquesta és la pre
gunta fatídica, ja que no sembla que les opcions de política 
econòmica tradicionals siguin ara gaire adequades.

L’eina que s’ha utilitzat de forma més habitual en els últims 
anys ha estat la política monetària, però es tracta d’un re 
curs que ja s’ha espremut al màxim, i el suport que pot ofe
rir ara és relativament limitat.

El BCE, per exemple, es va cenyir, en la reunió de l’octubre, 
a consolidar l’expectativa que els tipus d’interès es mantin
dran molt baixos durant molt de temps. I és que l’estímul 
econòmic que generarien noves baixades dels tipus seria 
mínim. Cal tenir en compte, però, que, si els tipus d’interès 
es mantenen tan baixos durant molt de temps, es poden 
acabar generant bombolles en els preus dels actius finan
cers o immobiliaris i problemes d’estabilitat financera. 
Aquest és un advertiment que el Banc Internacional de Pa 
gaments ja ha fet en repetides ocasions.

Tampoc no sembla que la política fiscal clàssica, que pretén 
estimular la demanda amb una rebaixa d’impostos o amb 
un augment de la despesa corrent, pugui oferir gaire su 
port. El deute públic es manté en nivells no vistos en dèca

La banqueta dels economistes
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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) 129,50 126,36 133,70 127,89 117,93 121,90 128,26

USD/JPY (iens per dòlar) 115,34 97,50 113,02 112,38 107,21 106,00 106,00

EUR/GBP (lliures per euro) 0,66 0,83 0,88 0,90 0,91 0,90 0,89

USD/GBP (lliures per dòlar) 0,59 0,63 0,75 0,79 0,83 0,78 0,73

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 2,9 3,2 3,4

Països desenvolupats 2,7 1,2 2,5 2,3 1,6 1,4 1,6

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

Zona de l’euro 2,2 0,4 2,7 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 1,7 1,3 1,4 1,5

Itàlia 1,5 –0,7 1,8 0,7 0,2 0,6 0,7

Portugal 1,5 –0,3 3,5 2,4 1,8 1,6 1,6

Espanya 3,7 0,0 2,9 2,4 1,9 1,5 1,5

Japó 1,5 0,4 1,9 0,8 1,1 0,5 0,8

Regne Unit 2,8 1,1 1,9 1,4 1,2 1,1 1,4

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

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 6,3 6,5

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 0,5 1,3 2,1

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

INFLACIÓ

Mundial 4,2 3,8 3,2 3,6 3,4 3,5 3,5

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 1,3 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 1,3 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 0,7 1,0 1,4

Japó –0,3 0,3 0,5 1,0 0,5 1,1 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 4,8 4,6

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

Índia 4,5 8,5 3,3 3,9 3,6 4,5 5,1

Indonèsia 8,4 5,7 3,8 3,2 3,0 2,8 2,9

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

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

Turquia 27,2 8,1 11,1 16,2 16,1 13,1 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 4,3 4,8 4,9

  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 2,1 3,1 2,1 1,8 1,7

Consum de les AP 2,3 –0,7 0,2 0,9 0,6 0,3 0,2

Formació bruta de capital fix –0,3 –3,5 11,5 5,8 7,0 4,5 4,0

Béns d’equipament 1,2 –0,1 12,5 7,5 6,9 5,9 5,9

Construcció –1,5 –6,2 12,2 4,6 7,1 2,5 2,5

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

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

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

Producte interior brut 1,5 –0,3 3,5 2,4 1,8 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) –9,2 –4,1 1,2 0,4 –0,7 –0,7 –0,4

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

Saldo públic (% PIB) –4,6 –6,4 –3,0 –0,4 –0,3 –0,3 0,1

  Previsions

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

Economia espanyola
Mitjana  

2000-2007
Mitjana  

2008-2016 2017 2018 2019 2020 2021

Agregats macroeconòmics

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

Consum de les AP 5,0 0,9 1,0 1,9 2,0 1,5 1,2

Formació bruta de capital fix 5,6 –3,8 5,9 5,3 2,6 2,7 2,4

Béns d’equipament 5,0 –1,5 8,5 5,7 2,4 2,7 2,6

Construcció 5,7 –6,5 5,9 6,6 3,1 2,6 2,4

Demanda nacional (contr. Δ PIB) 4,5 –1,2 3,0 2,6 1,3 1,5 1,5

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

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

Producte interior brut 3,7 0,0 2,9 2,4 1,9 1,5 1,5

Altres variables

Ocupació 3,2 –1,5 2,8 2,5 2,2 1,6 1,5

Taxa d’atur (% pobl. activa) 10,5 20,8 17,2 15,3 13,9 12,6 11,5

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

Costos laborals unitaris 3,0 0,1 0,7 1,2 2,3 2,5 2,6

Saldo op. corrents (% PIB) –5,9 –1,1 2,7 1,9 1,7 1,5 1,5

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

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

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

  Previsions
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Els mercats financers es donen  
un respir

L’apetència pel risc es recupera. Després d’un estiu turbulent, 
des del setembre, els estímuls monetaris acomodaticis adop
tats per la Fed i pel BCE han servit de punt de partida per a la 
millora progressiva del sentiment dels inversors. A més a més, a 
l’octubre, el to dels mercats financers es va continuar recupe
rant de forma gradual, a mesura que els inversors van valorar 
de manera positiva l’acostament comercial entre els EUA i la 
Xina i els avanços sobre el brexit (vegeu la secció d’Economia 
internacional). No obstant això, al voltant d’aquesta tendència 
de millora, la volatilitat de tots els actius financers (i, en espe
cial, dels de deute públic) es va mantenir relativament elevada 
per l’absència de solucions en ferm en els dos conflictes. Així, 
en uns mercats sensibles a les declaracions polítiques i als mis
satges dels bancs centrals, a l’octubre, les principals borses glo
bals van tancar en positiu i van recuperar una part de les pèr
dues patides durant l’estiu, els tipus d’interès sobirans van 
repuntar amb força a les dues bandes de l’Atlàntic i els preus de 
les primeres matèries es van encarir.

Les borses pugen de manera generalitzada. A més de la recu
peració del sentiment, l’octubre va oferir, als mercats de renda 
variable, un altre argument per donar suport a la millora de les 
expectatives: l’inici de la campanya de resultats empresarials del 
3T 2019. La majoria dels beneficis presentats fins a la data de 
tancament d’aquest Informe Mensual van superar amb escreix 
les previsions dels analistes, en especial als EUA (tot i que cal 
recordar que, des del començament d’enguany, els analistes han 
rebaixat de manera generalitzada les projeccions, arran de 
l’empitjorament de les perspectives del creixement econòmic). 
Així, els índexs borsaris de les economies desenvolupades van 
registrar avanços en el conjunt del mes (S&P 500, +2,0%; Euro
Stoxx 50, +1,0%). A nivell sectorial, la recuperació del sentiment 
dels inversors es va reflectir en la revaloració de les companyies 
financeres (afavorides per l’augment dels tipus d’interès sobi
rans) i de les cícliques (companyies en què els beneficis són més 
sensibles al cicle econòmic). Per la seva banda, els índexs borsa
ris de les economies emergents també van experimentar alces 
(MSCI Emerging Markets, +4,1%), atesa l’expectativa d’una 
millora de les relacions comercials entre Washington i Pequín.

Els tipus sobirans es continuen recuperant. Malgrat que, al 
començament d’octubre, els tipus d’interès sobirans dels EUA i 
de la zona de l’euro van tornar a disminuir, arran de la publicació 
d’algunes dades d’activitat febles, al llarg del mes, es van tornar 
a recuperar,  gràcies als esdeveniments positius al voltant de  les 
negociacions comercials entre els EUA i la Xina i del brexit. A més 
a més, als EUA, la corba sobirana es va desinvertir per primera 
vegada  des del juny, en situarse el tipus d’interès a 10 anys per 
damunt del tipus a 3 mesos (històricament, una corba invertida 
ha anticipat una entrada en recessió al cap d’uns trimestres). Així 
mateix, a Europa, la millora de l’apetència pel risc va comportar 
un augment de la rendibilitat del bund alemany (aproximada
ment de +20 p. b.) i la reducció de les primes de risc de la perifè
ria de la zona de l’euro fins a nivells mínims de l’any.
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La lliura esterlina s’enforteix amb els acords del brexit. 
L’optimisme dels inversors sobre el brexit es va estendre també 
al mercat de divises a través del tipus de canvi de la lliura, que es 
va apreciar més del 4% (en relació amb el dòlar i l’euro) després 
de la publicació de l’acord de sortida entre el Regne Unit i la UE. 
Addicionalment, i com a reflex d’una menor aversió al risc, el 
dòlar nordamericà es va depreciar en relació amb la majoria de 
divises de les economies avançades i emergents (el peso argentí 
va ser una de les excepcions, amb una depreciació una mica 
superior al 3%, atesa la perspectiva d’un canvi de Govern des
prés de les eleccions generals celebrades el 24 d’octubre).

El BCE defensa l’estímul del setembre en l’adéu de Draghi. 
Després de les importants mesures anunciades al setembre (en 
especial, la retallada del tipus depo fins al –0,50% i la represa de 
les compres netes d’actius a un ritme de 20.000 milions d’euros 
mensuals), no va haverhi novetats en la reunió de l’octubre del 
BCE. Els membres del Consell de Govern van destacar la persis
tència de l’escenari de creixement baix, la inflació feble i la 
incertesa elevada per donar suport a les decisions adoptades al 
setembre i per reiterar la necessitat d’una política fiscal més 
expansiva. A més a més, van demanar unitat i van deixar enrere 
el desacord exhibit el mes anterior. D’altra banda, aquesta va 
ser l’última reunió de Mario Draghi al capdavant del BCE (Chris
tine Lagarde agafarà el relleu al novembre), i una gran part de 
la roda de premsa posterior va estar dedicada a valorarne el 
llegat. En aquest sentit, Draghi va defensar la política de tipus 
d’interès negatius i les altres mesures de política monetària no 
convencional, i se li va fer memòria també de les paraules Wha-
tever it takes (el que faci falta), per les quals serà recordat, per 
posar fi, el 2012, a la por a la ruptura de la zona de l’euro.

La Fed abaixa tipus per tercera vegada enguany. Basantse de 
nou  en la persistència dels riscos sobre l’escenari i en unes pres
sions inflacionistes moderades, la Reserva Federal va abaixar els 
tipus d’interès en 25 p. b., fins a l’interval 1,50%1,75%. En la 
roda de premsa posterior a la reunió, el president Jerome Powell 
va assenyalar que aquest nivell dels tipus d’interès és l’apropiat 
per a l’escenari econòmic de la Fed, que projecta un creixement 
moderat, un mercat laboral robust i un acostament de la inflació 
cap al seu objectiu. En aquest sentit, Powell també va suggerir 
que, en absència d’alteracions materials de l’escenari, no hi 
haurà moviments en els tipus d’interès en els propers mesos. 
Malgrat que aquesta referència es pot aplicar per igual a les pos
sibles pujades i baixades, els comentaris de Powell apuntaven a 
una menor predisposició a apujar els tipus, de manera que és 
probable que, en els propers trimestres, la Reserva Federal man
tingui un biaix acomodatici. D’altra banda, la Fed va decidir, al 
començament d’octubre (en una reunió d’urgència), tornar a 
comprar deute públic a curt termini a un ritme de 60.000 milions 
de dòlars al mes, amb l’objectiu d’incrementar les reserves ban
càries i la liquiditat als mercats interbancaris. Sobre aquesta 
decisió, els membres de la Fed van reiterar que no es tracta d’un 
nou QE, ja que, a diferència de les compres d’actius realitzades 
després de la Gran Recessió (centrades en actius amb venci
ments a més llarg termini), aquesta vegada no es pretén dismi
nuir la prima temporal del deute sobirà.
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1. L’article «Mario Draghi i el seu “parole, parole”», publicat a l’IM01/2018, 
analitza el poder de la comunicació com a eina de política monetària.
2. L’anàlisi comença al gener del 2000 i recull un total de 217 comunicats 
de premsa i 151.296 paraules.

3. Excloem de l’anàlisi la secció de preguntes de la premsa.
4. Les fonts utilitzades són el Diccionari Loughran/McDonald (Loughran, 
T. i McDonald, B. [2011], «When is a Liability not a Liability? Textual Analy-
sis, Dictionaries, and 10-Ks», Journal of Finance, 66:1, 35-65) i el Dicciona-
ri per a l’Estabilitat Financera de la Reserva Federal (Correa, R. et al. [2017], 
«Sentiment in Central Banks’ Financial Stability Reports», International 
Fi  nance Discussion Papers, 1.203). És necessari utilitzar aquests dicciona-
ris específics, ja que, en altres diccionaris més generalistes, s’assigna un 
caràcter positiu o negatiu a paraules que, des del punt de vista econòmic, 
són neutres (com «impost»).
5. L’índex de sentiment del BCE és una versió estandarditzada de la mitja-
na mòbil de 12 mesos d’aquest indicador, amb uns pesos decreixents 
(assignen més importància als comunicats més recents).

El «sentit i sensibilitat» dels missatges del BCE

És una veritat (ja gairebé) universalment reconeguda que 
la comunicació és una de les eines més potents de la 
política monetària.1 Així ho il·lustra la reacció dels mer-
cats a la reunió del BCE del passat mes de setembre, que 
mostra un contrast clar entre el moment de la publicació 
de les decisions de política monetària (13.45 hores) i les 
reaccions al llarg de la roda de premsa (14.30-15.30 hores), 
en què Mario Draghi va contextualitzar i va valorar les 
decisions amb una visió detallada de l’escenari (incloses 
les noves previsions econòmiques). Podem analitzar de 
forma quantitativa el sentiment d’aquesta comunicació i 
de la resta de comunicacions del BCE?

Índex CaixaBank Research de sentiment: una anàlisi 
quantitativa de la comunicació del BCE

L’índex de sentiment del BCE mesura el pessimisme o 
l’optimisme que desprenen els comunicats llegits pel 
president del BCE en la roda de premsa posterior a cada 
reunió de política monetària.2 Aquests comunicats, redac-
tats per reflectir la visió consensuada del Consell de Go -
vern,3 presenten una valoració dels últims indicadors (com 
els registres d’activitat més recents o l’evolució dels mer-
cats financers), dels principals riscos i de les perspectives 
per a la zona de l’euro: és a dir, sintetitzen la visió del 
banc central sobre la conjuntura econòmica.

Per valorar de la forma més objectiva possible fins a quin 
punt són optimistes o pessimistes aquests comunicats, 
utilitzem dos diccionaris econòmics que classifiquen gai-
rebé 90.000 paraules en tres categories: positiva, neutra o 
negativa.4 Per exemple, «sòlid» és un terme positiu i «fe  ble» 
és negatiu, però «creixement» és neutre (pot ser «sòlid» o 
«feble»). Així, calculem el sentiment de cada reunió del 
BCE com la diferència entre el nombre de paraules positi-
ves i negatives del comunicat en qüestió, normalitzada 
pel total de paraules del comunicat:5

Sentiment =
∑ paraules positives – ∑ paraules negatives

Paraules totals

Malgrat la senzillesa aparent d’aquest càlcul, el segon 
gràfic mostra que el nostre índex de sentiment del BCE 
té una forta associació amb els indicadors  d’activitat de 
la zona de l’euro (com l’índex de sentiment econòmic 
[ESI] elaborat per la Comissió Europea). A més a més, les 
seves fluctuacions predeien amb antelació els canvis en 

•  La comunicació és una de les eines més potents de la política monetària. Per aquest motiu, CaixaBank Research ha 
desenvolupat un índex que mesura el sentiment de les comunicacions del BCE.

•  El nostre índex de sentiment del BCE té una forta associació amb els indicadors d’activitat de la zona de l’euro i 
anticipa els canvis en el tipus d’interès de referència.

•  L’índex constata un fort deteriorament del sentiment del BCE entre el final del 2017 i el 3T 2019 i mostra com la 
incertesa geopolítica ha impactat en la visió del BCE sobre la conjuntura econòmica.
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el tipus d’interès de referència (abans que s’estanqués 
en el 0%).6

El gir de 180 graus del BCE des d’una òptica 
comunicativa

A més d’oferir-nos un indicador del sentiment, l’índex ens 
permet entendre millor el gir de 180 graus que ha fet el 
BCE en l’últim any i mig, durant el qual ha passat de pre-
parar la primera pujada de tipus a llançar un nou paquet 
d’estímul. De fet, al segon gràfic, s’observa un fort dete
riorament del sentiment del BCE entre el final del 2017 
(quan s’havia recuperat fins a màxims dels 10 últims anys) 
i el 3T 2019. És més, la caiguda del sentiment del BCE ha 
estat molt més intensa que la d’altres indicadors i obre 
l’interrogant de si el pessimisme del banc central és una 
sobrereacció o anticipa un declivi més accentuat dels 
indicadors.

Aquest deteriorament reflecteix un canvi en la descrip
ció de l’entorn econòmic, amb una reducció de les parau-
les positives (han caigut el 30%) i, en especial, amb un fort 
increment dels termes negatius (s’han triplicat): com ho 
mostra el tercer gràfic, els termes negatius van passar de  
8 paraules amb una freqüència total de 25 aparicions a 21 
paraules amb una freqüència total de 80 aparicions.

És més, el tercer gràfic també mostra un deteriorament 
de la «qualitat» dels termes negatius: apareixen referèn-
cies a «feblesa» (weak), «prolongació» (prolong, persist, 
que reflecteixen la persistència del que, inicialment, era 
una moderació puntual de l’activitat o un augment tem -
po    ral de la incertesa), «amenaces» i «proteccionisme» 
(threat, protection, en clara referència a les tensions comer-
cials). De fet, la pèrdua d’optimisme (disminució de parau-
les positives) i l’augment del pessimisme (intensificació 
dels termes negatius) responen a patrons diferents, com 
ho recull el quart gràfic: mentre que el BCE dona conti
nuïtat a la descripció de les dinàmiques positives de 
l’escenari econòmic (és a dir, utilitza les mateixes parau-
les positives, tot i que amb menys intensitat), l’increment 
del pessimisme respon a l’emergència d’una nova na  r 
rativa (el 90% de l’augment de paraules negatives és de -
gut a l’aparició de nous mots).

Quins són aquests nous termes? Fins i tot si el lector se  -
gueix només de forma tangencial les conjuntures d’aquest 
Informe Mensual, no haurà estat cap sorpresa observar 
l’aparició, al tercer gràfic, de paraules relacionades amb el 
proteccionisme. Arran de les tensions comercials entre la 
Xina i els EUA, la geopolítica i, en particular, la incertesa 
que genera s’han convertit en el condicionant de moda 
de la conjuntura econòmica. I la visió del BCE no és una 
excepció: com ho mostra l’últim gràfic, l’ús de la paraula 
«incertesa» s’ha intensificat en totes les seves comunica-
cions públiques.

Gabriel L. Ramos i Adrià Morron Salmeron
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6. Per al període 2000-2014, l’índex de sentiment del BCE explica, de for-
ma significativa i per si sol, gairebé el 50% de la variància del tipus d’in  te-
 rès refi a dos anys vista.
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1. Ho demostren els sobrenoms rebuts al llarg del seu mandat: des de 
«Súper Mario» (un heroi de videojocs) fins a, més recentment, el «Dràcula 
Draghi», encunyat pels crítics amb els tipus d’interès baixos.
2. És a dir, «el que faci falta».
3. L’article «Mario Draghi i el seu “parole, parole”», a l’IM01/2018, analitza
el poder de la comunicació com a eina de política monetària.
4. En percentatge del PIB, la dimensió del balanç del BCE (el 40%) supera 
folgadament la de la Fed (una mica per sota del 20%).
5. Aquest canvi s’explica, especialment, per la compra d’actius per un valor 
total de 2,6 bilions d’euros dins el programa APP iniciat el 2015 (principal-
ment, deute públic i corporatiu) i per les diferents rondes d’injeccions de 
liquiditat al sistema financer mitjançant préstecs a llarg termini (l’última, la 
TLTRO-III, es va anunciar al març), l’stock del qual és de 0,7 bilions d’euros.

6. Aquestes estimacions es basen en l’anomenat «tipus ombra»: el tipus 
d’interès refi que observaríem en l’entorn actual si no es trobés ancorat 
en el 0%. Wu, J. C. i Xia, F. D. (2016), «Measuring the Macroeconomic 
Impact of Monetary Policy at the Zero Lower Bound», Journal of Money, 
Credit, and Banking. Vegeu també l’article «Descobrint la política mone-
tària a l’ombra», l’IM02/2016.

L’adéu de (Súper) Mario Draghi

Després d’un mes de setembre carregat d’anuncis, la reu-
nió del 24 d’octubre del BCE va ser de transició, si més no 
en un sentit: el 31 d’octubre del 2019, es va posar fi al man-
dat de Mario Draghi, el president més carismàtic1 de la his-
tòria de la institució.

El llegat: un banc central a la frontera tecnològica

El llegat de Draghi es resumirà, possiblement, en la 
seva frase més famosa: Whatever it takes.2 Tres paraules 
amb què Draghi, tot just nou mesos després d’ocupar el 
càrrec, va posar fi el 2012 a la por a la ruptura de la zona 
de l’euro amb la promesa de dirigir un BCE disposat a allò 
que fos necessari per garantir la supervivència de l’euro. 
Amb menys de 15 anys d’història, i amb l’exigència de la 
recessió més intensa de les últimes dècades, sota el man-
dat de Draghi el BCE es va erigir com el gran baluard per 
estabilitzar l’economia europea i va revolucionar la 
política monetària de la zona de l’euro amb l’adopció 
d’eines a la «frontera tecnològica» dels bancs centrals: 
compres d’actius, tipus d’interès de re  fe  rència en cotes 
negatives, un ús intensiu de la comunicació,3 injeccions 
de liquiditat, etc.

Aquesta revolució es plasma en el balanç del BCE, la di -
mensió del qual s’ha duplicat amb escreix (el +150%) des 
del 2011.4 No solament això, sinó que la seva composició 
també és molt reveladora: com ho mostra el primer gràfic, 
les compres d’actius i els préstecs a llarg termini han 
passat de ser gairebé inexistents en el període precrisi a 
representar el 70% del balanç del BCE en l’actualitat, 
reflex de l’ús intens de les eines de política monetària no 
convencional.5

Tot plegat ha comportat una política monetària àmplia
ment acomodatícia, que, segons algunes estimacions, 
seria l’equivalent a haver reduït el tipus d’interès de referèn-
cia del BCE gairebé fins al –7%.6 A més a més, si abans de la 
crisi financera la política monetària s’ajustava molt més a les 
necessitats dels països del nucli que a les de la perifèria, 
entre el 2009 i el 2015, el BCE va trobar un punt mitjà entre 
les dues àrees. I, de llavors ençà, com ho mostra el segon 

•  El 31 d’octubre va acabar el mandat de Mario Draghi, un president que deixa un banc central a la frontera te  c  no 
lògica de la política monetària.

•  Sota la direcció de Draghi, el BCE ha ofert un suport molt significatiu a la recuperació de la zona de l’euro. No obs
 tant això, les últimes mesures han generat dubtes sobre el marge d’acció i sobre l’efectivitat de la política 
monetària.

•  Christine Lagarde, amb un perfil menys tècnic però amb una visió de continuïtat en política monetària, agafa el 
relleu en una conjuntura econòmica més fosca, en què han aparegut signes de fragmentació entre els membres 
del BCE.
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Nota: Els préstecs a curt termini i a llarg termini consisteixen, essencialment, en les operacions 
MRO i TLTRO, respectivament. Els actius amb finalitats de política monetària engloben, 
principalment, les compres sota el programa APP i altres programes anteriors (CBPP, SMP). 
La categoria «altres actius» inclou or, diners en efectiu, reserves estrangeres, altres 
operacions de política monetària, etc.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del BCE. 
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Nota: Nucli inclou Alemanya, Àustria, Bèlgica, Finlàndia, França, els Països Baixos i Itàlia. 
Perifèria inclou Espanya, Grècia, Irlanda i Portugal. La fórmula utilitzada per a les regles de 
Taylor és: it = 1 + 1,5πt – (ut – ut*), on πt és la inflació subjacent i ut* és la taxa d’atur 
natural estimada per l’OCDE.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Wu i Xia (2016), d’Eurostat i de l’OCDE.

 
  

       

Zona de l’euro: regles de Taylor i «tipus ombra» 
del BCE

Taylor - nucli Taylor - perifèria

https://www.caixabankresearch.com/ca/mario-draghi-i-el-seu-parole-parole
https://www.caixabankresearch.com/ca/descubriendo-la-politica-monetaria-en-la-sombraf5
https://www.caixabankresearch.com/ca/descubriendo-la-politica-monetaria-en-la-sombraf5
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gràfic, la política monetària ha deixat enrere les prescrip-
cions tradicionals7 i s’ha endinsat en un terreny més i més 
acomodatici, possiblement perquè aquestes prescripcions 
es basen en el funcionament de l’economia en temps nor-
mals i no recullen la preocupació que, en l’actualitat, genera 
la incertesa (geopolítica, però també la vinculada a la fragi-
litat de la inflació o al veritable grau d’infrautilització dels 
recursos productius).8 De fet, entre els èxits de Draghi, 
destaca la seva capacitat d’assolir consensos en la 
implementació d’aquesta política monetària malgrat 
l’heterogeneïtat de les economies de la zona de l’euro.

L’impacte macroeconòmic del BCE de Draghi

S’estima que les mesures del BCE, en especial les anuncia-
des a partir del 2014, van oferir un suport molt significatiu 
a la recuperació de la zona de l’euro. En concret, les esti-
macions suggereixen que el BCE seria responsable de 
gairebé el 25% del creixement de l’activitat i de gairebé 
el 40% de la recuperació de la inflació entre el 2016 i el 
2018,9 amb un creixement del PIB de la zona de l’euro que 
es va accelerar fins al 2,2% en la mitjana d’aquests tres 
anys (l’1,1% el 2013-2015). Així, amb una inflació subjacent 
que es començava a acostar a l’1,5% cap a la meitat del 
2018, el BCE es va preparar per finalitzar les compres 
d’actius, apuntar a la primera pujada de tipus i, en definiti-
va, començar a retirar l’estímul monetari.

Les últimes decisions: un BCE al límit?

No obstant això, la intensificació i la persistència dels riscos 
(per exemple, les tensions geopolítiques, les vulnerabilitats 
de les economies emergents o les turbulències financeres) i 
la consegüent moderació de l’activitat han empès el BCE a 
fer un gir de 180 graus. Draghi hauria pogut dir adéu amb 
el primer increment de tipus, però ho va fer amb un nou 
paquet d’estímuls, llançat al setembre: retallada del tipus 
d’interès de la facilitat de dipòsits en 10 p. b. (fins al –0,50%) 
i represa de les compres netes d’actius (QE) a un ritme de 
20.000 milions d’euros mensuals.10 

Aquestes mesures, però, han generat dubtes sobre el 
marge d’acció del BCE i sobre la seva efectivitat. D’una 
banda, malgrat que, des del BCE, es defensa que no hi ha 
problemes per continuar comprant actius, les estimacions 
suggereixen que poden tenir un recorregut relativament 
limitat i que, sota els criteris actuals, el BCE podria que
darse sense capacitat de comprar més actius de deute 
públic cap al final del 2020.11 De l’altra, amb l’última re -
ta  llada de tipus, el BCE es podria estar acostant a l’a  no
 menada «cota de reversió»: el nivell en què una nova 
reducció dels tipus de referència tindria efectes contrac-
tius sobre l’economia. En concret, l’anàlisi de la sensibilitat 
dels tipus d’interès sobre els dipòsits i els préstecs de les 
llars i de les empreses als canvis en els tipus d’interès del 
BCE suggereix que la «cota de reversió» es podria situar al 
voltant del –1,0% (vegeu l’últim gràfic), una estimació 

semblant als resultats d’anàlisis més sofisticades12  
i relativament pròxima al –0,50% en què es troba el tipus 
de la facilitat de dipòsits del BCE.

Christine Lagarde agafa el relleu en aigües remogudes

Així, Mario Draghi cedeix el relleu a Christine Lagarde 
(nominada per les institucions europees el juliol) en un 
context més fosc del que es podia esperar un any enrere. A 
més a més, enmig dels dubtes sobre el nou programa 
d’estímul, han aparegut signes de fragmentació entre els 
membres del BCE: els governadors dels bancs centrals 
d’Alemanya, dels Països Baixos i de França (entre d’altres) 
han expressat públicament que es van oposar a la represa 
del QE, i Sabine Lautenschläger, membre del Comitè Execu-
tiu, va presentar la dimissió al final de setembre.En aquest 
context, i malgrat tenir un perfil menys tècnic que el seu 
predecessor, seran clau les grans habilitats de comunicació 
i de generar consens que Lagarde ha demostrat al capda-
vant del Ministeri d’Economia de França i com a directora 
gerent de l’FMI, posicions on ha viscut, en primera línia, les 
transformacions econòmiques de l’última dècada i en què 
ha defensat les eines no convencionals i el rumb de la polí-
tica monetària implementada per Draghi.

Adrià Morron Salmeron
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BCE. Els valors negatius suggereixen que les retallades del BCE 
es poden traduir en increments dels tipus de mercat. Totes les estimacions són significatives
al 95%.
Font: CaixaBank Research.

Sensibilitat dels tipus d’interès a canvis 
en els tipus del BCE

7. Com la regla de Taylor, que ens diu quin hauria de ser el tipus d’interès 
oficial en funció del tipus d’interès natural, la inflació (subjacent) i la dis-
tància que separa l’activitat econòmica del seu potencial.
8. D’altra banda, la divergència entre les prescripcions tradicionals i la 
posició efectiva de la política monetària il·lustra, també, l’existència d’un 
debat sobre la idoneïtat de les últimes mesures adoptades pel BCE.
9. BCE (2019), «Taking stock of the Eurosystem’s asset purchase programme 
after the end of net asset purchases», Economic Bulletin, 02/2019.
10. A més de millors condicions per a les TLTRO-III, un esquema de tiering 
i una comunicació que fa pensar que aquest nou estímul es podria pro-
longar durant un període llarg de temps.

11. El BCE s’autoimposa no comprar més del 33% dels actius d’una 
mateixa emissió ni d’un mateix emissor i distribueix les compres en funció 
del capital que cada país aporta al BCE. Per exemple, les compres acumu-
lades de deute alemany s’acosten ja al 30% del seu univers elegible d’1,5 
bilions d’euros: si el deute públic copa el 75% de les noves compres (una 
xifra coherent amb l’històric) i la fracció d’Alemanya s’acosta al 25%, les 
compres de deute alemany assolirien el límit del 33% en uns 12 mesos (en 
absència de noves emissions derivades, per exemple, d’un estímul fiscal). 
A més a més, tot i que augmentar el pes de les compres de bons corpora-
tius o relaxar els límits permetria incrementar el marge, l’emergència de 
dubtes resta efectivitat a la política monetària del BCE.
12. Vegeu Brunnermeier, M. K., i Koby, Y. (2018), «The reversal interest 
rate», National Bureau of Economic Research, núm. w25406. També 
Radde i Stehn (2019), «How much could the ECB cut?», Goldman Sachs 
European Economics Analyst.

(Vegeu una versió estesa d’aquest article  
a caixabankresearch.com)

https://www.caixabankresearch.com/ca/ladeu-de-super-mario-draghi
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Tipus d’interès (%)

31-oct. 30-set. 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 –0,39 –0,42 2 –8,5 –7,6

Euríbor 12 mesos –0,27 –0,33 6 –15,6 –12,5

Deute públic a 1 any (Alemanya) –0,63 –0,68 5 –6,4 1,9

Deute públic a 2 anys (Alemanya) –0,66 –0,77 11 –5,0 –4,5

Deute públic a 10 anys (Alemanya) –0,41 –0,57 16 –64,9 –83,5

Deute públic a 10 anys (Espanya) 0,24 0,15 9 –117,9 –133,6

Deute públic a 10 anys (Portugal) 0,17 0,16 1 –155,6 –171,8

EUA

Fed funds (límit superior) 1,75 2,00 –25 –75,0 –50,0

Líbor 3 mesos 1,90 2,09 –18 –90,5 –69,0

Líbor 12 mesos 1,96 2,03 –8 –105,0 –115,0

Deute públic a 1 any 1,49 1,74 –25 –110,1 –118,0

Deute públic a 2 anys 1,52 1,62 –10 –96,4 –138,0

Deute públic a 10 anys 1,69 1,66 3 –99,3 –152,1

Spreads de deute corporatiu (p. b.)

31-oct. 30-set. Variació mensual  
(p. b.)

Variació acum.  
el 2019 (p. b.)

Variació interanual  
(p. b.)

Itraxx Corporatiu 52 55 –4 –37,0 –19,0

Itraxx Financer Sènior 60 64 –4 –48,0 –26,5

Itraxx Financer Subordinat 125 139 –15 –103,5 –51,3

Tipus de canvi

31-oct. 30-set. Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2019 (%)

Variació interanual  
(%)

EUR/USD (dòlars per euro) 1,115 1,090 2,3 –2,7 –2,1

EUR/JPY (iens per euro) 120,490 117,800 2,3 –4,2 –6,5

EUR/GBP (lliures per euro) 0,862 0,887 –2,8 –4,1 –1,9

USD/JPY (iens per dòlar) 108,030 108,080 0,0 –1,5 –4,6

Primeres matèries 

31-oct. 30-set. Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2019 (%)

Variació interanual  
(%)

Índex CRB de primeres matèries 389,5 387,6 0,5 –4,8 –6,8

Brent ($/barril) 60,2 60,8 –0,9 12,0 –17,3

Or ($/unça) 1.512,9 1.472,4 2,8 18,0 22,7

Renda variable

31-oct. 30-set. Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2019 (%)

Variació interanual  
(%)

S&P 500 (EUA) 3.037,6 2.976,7 2,0 21,2 11,5

Eurostoxx 50 (zona de l’euro) 3.604,4 3.569,5 1,0 20,1 12,1

Ibex 35 (Espanya) 9.257,5 9.244,6 0,1 8,4 2,9

PSI 20 (Portugal) 5.119,6 4.973,8 2,9 8,2 2,8

Nikkei 225 (Japó) 22.927,0 21.755,8 5,4 14,6 3,1

MSCI emergents 1.042,0 1.001,0 4,1 7,9 4,5
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La incertesa erosiona  
l’expansió global 

El creixement es modera en la segona meitat del 2019. Així 
ho reflecteixen indicadors com l’índex global de sentiment 
empresarial (PMI) compost, que manté una tendència a la baixa 
des de fa ja uns mesos i que, al setembre, es va situar en un 
nivell contingut (51,2 punts). En gran part, això és degut a 
l’afebliment del comerç mundial i al refredament generalitzat 
del sector manufacturer (l’índex PMI de manufactures es manté 
per sota del llindar dels 50 punts que separa la zona expansiva 
de la contractiva). No obstant això, ara com ara, el sector serveis 
manté la seva resiliència (l’índex PMI de serveis es manté per 
damunt dels 50 punts), la qual cosa mitiga la desacceleració del 
ritme d’activitat. Aquest entorn de menor dinamisme també es 
reflecteix en l’última actualització del quadre macroeconòmic 
de l’FMI, on la institució va tornar a reduir les previsions de crei-
xement per a l’economia global el 2019 (del 3,2% del juliol al 
3,0%), tant per a les economies avançades com per a les emer-
gents, i va mantenir el balanç de riscos esbiaixat a la baixa. En 
bona part, la revisió del Fons reflecteix l’efecte negatiu de les 
mesures proteccionistes implementades fins ara pels EUA i per 
la Xina i les conseqüències negatives indirectes de les tensions 
comercials entre els dos països. Malgrat aquesta revisió, l’FMI 
espera un lleuger repunt del creixement mundial de cara al 
2020, fins al 3,4% (raonablement en línia amb la previsió del 
3,2% de CaixaBank Research), esperonat per la millora de 
l’activitat a diverses economies emergents.

Les tensions comercials es mantenen com el principal focus 
de risc per a l’economia global. D’una banda, els EUA i la Xina 
van anunciar un acord (dins el marc d’una primera fase de 
negociacions) que va suspendre l’augment aranzelari sobre les 
importacions xineses previst per al 15 d’octubre, tot i que els 
detalls d’aquest acord encara no han estat definits. Així i tot, 
malgrat aquest acord i malgrat la intenció de les dues parts de 
continuar negociant en una segona fase, la incertesa conti-
nuarà llastant el creixement econòmic en els propers trimestres 
(ja que les negociacions han patit més d’un vaivé en els últims 
trimestres i la confiança de les empreses i dels consumidors es 
restaurarà només de forma molt gradual). De l’altra, les ten-
sions comercials entre els EUA  i la UE es van intensificar després 
que l’Organització Mundial del Comerç (OMC) dictaminés que 
la UE havia atorgat ajudes il·legals a Airbus i autoritzés els EUA 
(com a compensació) a introduir aranzels per valor de 7.500 
milions d’euros sobre un ventall de productes europeus (la 
major part agroalimentaris). Malgrat que aquests aranzels 
poden ser eliminats en qualsevol moment, la seva introducció 
(efectiva el 18 d’octubre) pot contribuir al deteriorament del 
sentiment econòmic.

EUROPA

A Europa, la saga del brexit s’allarga i s’allarga. En particular, el 
primer ministre britànic Boris Johnson i la UE van assolir un nou 
acord per a la sortida del Regne Unit. No obstant això, la Cam-
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bra dels Comuns va deixar en suspens la ratificació d’aquest 
acord de sortida en requerir que, abans, s’aprovi la legislació 
necessària per fer-lo efectiu. Així mateix, ja que no es va ratificar 
cap acord abans del 19 d’octubre, Johnson es va veure forçat 
per llei a demanar a la UE una nova extensió (i ja en van tres) del 
brexit, aquest cop fins al final de gener del 2020, tot i que amb 
l’opció de sortir abans si l’acord de sortida aconsegueix ser rati-
ficat en les properes setmanes. Tot i que aquesta extensió elimi-
na els temors a un brexit desordenat a curt termini, una sortida 
sense acord més endavant no queda del tot descartada. Per 
exemple, això podria succeir si, en les properes eleccions gene-
rals (que s’han convocat de forma anticipada per al 12 de  
desembre), els partits pro-brexit obtenen prou suport per tor-
nar a situar l’opció d’un brexit dur sobre la taula.

Mentrestant, l’activitat a la zona de l’euro aguanta el tipus. En 
particular, el creixement del PIB de la zona de l’euro es va man-
tenir estable en el 0,2% intertrimestral (l’1,1% interanual) en el 
3T 2019, un ritme una mica per damunt de les nostres previ-
sions i de les del consens d’analistes (el 0,1% intertrimestral). 
Així i tot, el creixement continua en cotes modestes, en especial 
per la feblesa de la indústria i del sector exterior (penalitzats 
per la desacceleració de l’economia mundial i per l’entorn 
d’incertesa global que han comportat, entre altres factors,  
les tensions comercials entre els EUA i la Xina i la incògnita del 
brexit), a més d’altres llastos idiosincràtics, com el shock secto-
rial a la indústria automobilística. Tots aquests elements afec-
ten més Alemanya, país del qual encara no es coneix la dada de 
PIB del 3T. Dels països dels quals sí que coneixem les dades, van 
destacar en positiu França, on el creixement es va mantenir en 
el 0,3% intertrimestral en el 3T (l’1,3% interanual), i Espanya (el 
0,4% intertrimestral). En canvi, l’economia italiana va mantenir 
la tònica de creixement baix dels últims trimestres (amb un 
avanç del 0,1% intertrimestral i del 0,3% interanual).

La demanda interna continua donant suport a l’activitat a la 
zona de l’euro. En particular, els consumidors es continuen 
beneficiant d’una política monetària molt acomodatícia i d’un 
mercat laboral que continua generant ocupació (més d’1,4 
milions de llocs de treball en l’últim any, segons les dades de 
l’enquesta de població activa del 2T 2019, fins als 147 milions 
d’ocupats, xifra que supera en gairebé 3 milions els nivells 
d’ocupació màxims del 2008) i que presenta una taxa d’atur en 
mínims dels 11 últims anys (el 7,5% al setembre). Així mateix, la 
dinàmica positiva del mercat laboral es va traslladant a poc a 
poc als salaris (van créixer el 2,2% interanual en el 2T 2019). En 
aquest context, indicadors de consum com les vendes minoris-
tes mantenen un funcionament positiu (el +2,1% interanual a 
l’agost). No obstant això, alguns indicadors de sentiment rela-
cionats amb la demanda també han començat a flexionar a la 
baixa (l’indicador de confiança del consumidor elaborat per la 
Comissió Europea va disminuir a l’octubre fins als –7,6 punts, 
mínim des del començament del 2017).

ESTATS UNITS

L’economia dels EUA es manté sòlida. En el 3T, el PIB va avançar 
el 0,5% intertrimestral (l’1,9% en termes intertrimestrals anua-
litzats) i el 2,0% interanual, un ritme similar a l’observat en el 2T 
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2019 i lleugerament superior a les previsions de CaixaBank 
Research i del consens d’analistes. Es tracta d’un avanç sòlid, en 
especial si tenim en compte el context de tensions comercials 
que envolta el país nord-americà des de fa uns mesos i les 
mesures proteccionistes ja en marxa. Així i tot, de cara als pro-
pers trimestres, cal esperar que el creixement dels EUA es vagi 
moderant, en part pel llast del conflicte comercial, però també 
per la pròpia maduresa del cicle econòmic. En aquest sentit, en 
els últims mesos, alguns indicadors avançats d’activitat, com 
els índexs de sentiment ISM manufacturer i de serveis, han 
flexionat de manera substancial a la baixa (47,8 i 52,6 punts al 
setembre, respectivament, cotes no vistes des del 2016). D’altra 
banda, les possibles mesures d’estímul fiscal el 2020 (sobretot, 
en l’àmbit d’infraestructures) i la política monetària acomodatí-
cia de la Fed poden actuar com a contrapès i mitigar la desacce-
leració del creixement.

Malgrat els efectes del conflicte comercial sobre la inversió, 
el mercat laboral i el consum mantenen un bon to. D’una 
banda, la inversió empresarial es va tornar a contreure per 
segon trimestre consecutiu en el 3T (el –0,8% intertrimestral), 
llastada per la caiguda en béns d’equipament. De l’altra, es van 
crear 136.000 llocs de treball al setembre, una xifra especial-
ment notable en una economia que se situa en plena ocupació 
des del 2018. Així mateix, la taxa d’atur va baixar fins al 3,5%, el 
nivell més baix des del desembre del 1969, i els salaris van 
avançar el 2,9% interanual. D’aquesta manera, la dinàmica 
positiva del mercat laboral continua donant suport al consum 
privat (que va avançar el 0,7% intertrimestral en el 3T), compo-
nent clau del creixement i amb una inèrcia elevada.

Sense signes de pressions inflacionistes. Al setembre, la infla-
ció general es va mantenir estable en l’1,7%. Per la seva banda, 
la inflació subjacent, més lligada a l’evolució de l’activitat 
econòmica, es va situar en nivells més alts (el 2,4%), tot i que 
sense signes de pressions a l’alça. En aquest context, l’absència 
de tensions en els preus i la presència de focus d’incertesa van 
empènyer la Fed a tornar a abaixar els tipus d’interès (per terce-
ra vegada enguany) en 25 p. b., fins a l’interval de l’1,50%-1,75% 
(tot i que es manté cauta pel que fa a futures retallades).

EMERGENTS

I, a la Xina, la desacceleració de l’economia no s’atura. En 
particular, el PIB de la Xina va avançar el 6,0% interanual en el 
3T 2019, la qual cosa representa una desacceleració de 2 dèci-
mes en relació amb el registre del 2T i el creixement més baix 
des que el país va començar a publicar dades de PIB trimestrals 
(el 1993). En part, aquesta desacceleració reflecteix la transició 
estructural de la Xina cap a una economia més terciaritzada, 
que comporta ritmes de creixement menys intensos. Però una 
part de la desacceleració dels últims trimestres també ha estat 
causada pel menor dinamisme del sector industrial i per 
l’elevada incertesa associada a la guerra comercial amb els 
EUA, que ha penalitzat les exportacions xineses. En els propers 
trimestres, preveiem que l’economia xinesa es continuarà 
alentint de manera gradual. No obstant això, les autoritats 
tenen encara marge per continuar estimulant l’economia, en 
especial mitjançant la política monetària, i per evitar una des-
acceleració abrupta.
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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 4T 2018 1T 2019 2T 2019 3T 2019 07/19 08/19 09/19

Activitat

PIB real 2,4 2,9 2,5 2,7 2,3 2,0 – ... –

Vendes al detall (sense cotxes ni benzina) 4,5 4,7 3,4 3,4 3,6 4,3 4,1 4,5 4,5

Confiança del consumidor (valor) 120,5 130,1 133,6 125,8 128,3 132,1 135,8 134,2 126,3

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

Índex d’activitat manufacturera (ISM) (valor) 57,4 58,8 56,9 55,4 52,2 49,4 51,2 49,1 47,8

Habitatges iniciats (milers) 1.209 1.250 1.185 1.213 1.256 1.282 1.215 1.386 1.256

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

Taxa d’atur (% pobl. activa) 4,4 3,9 3,8 3,9 3,6 3,6 3,7 3,7 3,5

Taxa d’ocupació (% pobl. > 16 anys) 60,1 60,4 60,6 60,7 60,6 60,9 60,7 60,9 61,0

Balança comercial1 (% PIB) –2,8 –2,4 –3,0 –3,0 –3,1 ... –3,1 –3,1 ...

Preus

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

Inflació subjacent 1,8 2,1 2,2 2,1 2,1 2,3 2,2 2,4 2,4

JAPÓ
2017 2018 4T 2018 1T 2019 2T 2019 3T 2019 07/19 08/19 09/19

Activitat

PIB real 1,9 0,8 0,3 1,0 0,8 ... – ... –

Confiança del consumidor (valor) 43,8 43,6 42,8 41,3 39,5 36,8 37,8 37,1 35,6

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

Índex activitat empresarial (Tankan) (valor) 19,0 20,8 19,0 12,0 7,0 5,0 – 5,0 –

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

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

Preus

Inflació general 0,5 1,0 0,9 0,3 0,8 0,3 0,6 0,2 0,2

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

XINA
2017 2018 4T 2018 1T 2019 2T 2019 3T 2019 07/19 08/19 09/19

Activitat

PIB real 6,8 6,6 6,4 6,4 6,2 6,0 – 6,0 –

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

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

PMI manufactures (oficial) 51,6 50,9 49,9 49,7 49,6 49,7 49,7 49,5 49,8

Sector exterior

Balança comercial l 1,2 420 352 352 381 396 431 413 421 431

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

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

Preus

Inflació general 1,6 2,1 2,2 1,8 2,6 2,9 2,8 2,8 3,0

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

Renminbi per dòlar 6,8 6,6 6,9 6,8 6,8 7,0 6,9 7,1 7,1

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, Oficina Nacional d’Estadística 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 4T 2018 1T 2019 2T 2019 3T 2019 07/19 08/19 09/19

Vendes al detall (variació interanual) 2,5 1,6 1,7 2,5 2,1 ... 2,2 2,1 ...
Producció industrial (variació interanual) 3,0 0,9 –2,0 –0,5 –1,3 ... –2,1 –2,8 ...
Confiança del consumidor –5,4 –4,9 –6,4 –7,0 –7,0 –6,7 –6,6 –7,1 –6,5
Sentiment econòmic 110,1 111,2 108,8 106,0 104,1 102,5 102,7 103,1 101,7
PMI manufactures 57,4 55,0 51,7 49,1 47,7 46,4 46,5 47,0 45,7
PMI serveis 55,6 54,5 52,8 52,4 53,1 52,8 53,2 53,5 51,6

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

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

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

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 3T 2019 07/19 08/19 09/19

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

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

2017 2018 4T 2018 1T 2019 2T 2019 3T 2019 07/19 08/19 09/19

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

Tipus de canvi efectiu nominal 1 (valor) 96,5 98,9 98,5 97,3 97,3 97,7 97,5 98,1 97,4

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 3T 2019 07/19 08/19 09/19

Finançament del sector privat
Crèdit a les societats no financeres 2 2,5 3,8 4,0 3,7 3,9 ... 3,9 ... ...
Crèdit a les llars 2,3 2,6 3,0 3,2 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 1,1 ... ... ... ...

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 ... ... ... ...

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

El PIB va créixer en el 3T el 0,4% intertrimestral (el 2,0% inter
anual), el mateix ritme que en el trimestre anterior. Així, si es 
confirma aquest avanç del PIB de l’INE, l’economia espanyola va 
créixer en el 3T a un ritme clarament superior al de la zona de 
l’euro (el 0,2% intertrimestral). Així i tot, l’economia espanyola 
es troba en fase de desacceleració, amb creixements inferiors 
als percebuts en els últims anys, amb una demanda interna 
més moderada i amb un entorn extern més exigent. Pel que fa 
a la composició del creixement interanual, la del tercer trimes
tre va ser molt diferent a la del 2T 2019: la demanda interna va 
augmentar la contribució en 0,8 p. p., fins als 1,8 p. p., mentre 
que l’externa va disminuirla en 0,8 p. p., fins als 0,2 p. p. Així, el 
consum privat es va recuperar d’un mal primer semestre i va 
créixer l’1,1% intertrimestral (l’1,5% interanual), i la inversió va 
repuntar després de l’ensopegada del trimestre anterior i va 
créixer l’1,3% intertrimestral (el 2,0% interanual, amb un rebot 
del 5,6% de la inversió en equipament), dades que, de cara als 
propers trimestres, envien un senyal positiu sobre les perspec
tives de demanda agregada. En canvi, la demanda externa va 
registrar un comportament mixt, amb un major creixement de 
les importacions (l’1,3% intertrimestral, 0,4 p. p. més que en el 
2T) i una contracció de les exportacions (el –0,8% intertrimes
tral), que pateixen l’impacte de la guerra comercial i de la des
acceleració econòmica dels principals socis comercials.

Els indicadors fan pensar que l’expansió continuarà a un ritme 
moderat. El sector industrial travessa un mal període, penalit
zat pel deteriorament de l’entorn exterior: la xifra de negocis va 
disminuir, a l’agost, el 0,3% interanual (mitjana mòbil de tres 
mesos) i va mantenir l’empitjorament gradual registrat en els 
mesos anteriors, i, al setembre, l’índex PMI de manufactures va 
recular fins als 47,4 punts, en zona contractiva (per sota dels 50 
punts). En canvi, el sector serveis manté un bon funcionament, 
tot i que els últims indicadors reflecteixen una certa erosió per 
la feblesa del sector industrial. Així, a l’agost, la xifra de negocis 
del sector serveis va avançar el 3,4%, un ritme notable però per 
sota de la mitjana mensual experimentada entre el gener i el 
juliol (el 4,7%). Així mateix, al setembre, l’índex PMI de serveis 
va disminuir fins als 53,3 punts, 1 punt per sota del registre del 
mes anterior. En conjunt, aquests indicadors apunten a una 
moderació gradual del ritme d’activitat.

La desacceleració econòmica es fa més perceptible al mercat 
laboral en el 3T 2019. Així, segons l’enquesta de població acti
va, el ritme de creació d’ocupació es va alentir fins al 0,1% inter
trimestral (en termes desestacionalitzats), molt per sota del 
ritme experimentat en els quatre últims trimestres (el 0,6%, de 
mitjana). En termes interanuals, malgrat que el creixement de 
l’ocupació (l’1,8%) va ser inferior al del 2T 2019 (el +2,4%), 
l’ocupació va augmentar en 346.000 persones, fins als 19,9 
milions d’ocupats. Per la seva banda, la reducció de l’atur també 
s’ha alentit: el nombre d’aturats ha baixat en els quatre últims 
trimestres en 111.600 persones, una xifra molt inferior a la 
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re gistrada en la mitjana dels tercers trimestres dels cinc últims 
anys (–294.000), tant per la menor creació d’ocupació com pel 
major augment de la població activa. Així, la taxa d’atur es va 
situar en el 13,9% (el 14,6% en el 3T 2018), un nivell molt similar 
al del trimestre anterior (el 14,0%), però que és el millor registre 
en un tercer trimestre des del 3T 2008.

La inflació continua la tònica de moderació dels últims mesos. 
L’avanç de l’IPC de l’octubre es va mantenir en el 0,1% interanual, 
el mateix registre que en el mes anterior. La baixa inflació 
d’aquests últims mesos ha estat propiciada pels components 
amb preus més volàtils. En concret, l’electricitat acumulava, al 
setembre, un descens del 17,1% interanual, i el preu del petroli 
(en euros) ha acumulat, a l’octubre, una caiguda del 23,7% inte
ranual, que, per efectes de base, remetrà al novembre i al desem
bre. De cara als propers mesos, la inflació general continuarà 
esbiaixada a la baixa pels components energètics i, en concret, 
per l’efecte de base del preu del petroli (que, al voltant dels 60 
dòlars per barril, se situa molt per sota dels 80 dòlars assolits a la 
tardor del 2018). La inflació subjacent, per la seva banda, es man
tindrà en nivells similars als actuals (l’1,0% al setembre).

El saldo per compte corrent es manté estable a l’agost. En 
l’acumulat de 12 mesos fins a l’agost del 2019, el saldo per comp
te corrent es va situar en els 21.883 milions d’euros (l’1,78% del 
PIB), un nivell molt semblant al registre del mes anterior (l’1,79% 
del PIB). Així, després de deteriorarse de manera sostinguda des 
del final del 2016 fins al març del 2019, el compte corrent ha can
viat de tendència i s’ha estabilitzat. En gran part, això reflecteix 
una estabilització de la partida de béns no energètics des de 
l’abril, en especial per la desacceleració de les importacions (en 
termes acumulats de 12 mesos, van créixer el 2,2% interanual 
tant al juliol com a l’agost). No obstant això, l’entorn internacional 
advers es continua manifestant en la feblesa de les exportacions, 
que, a l’agost, van avançar un modest 0,6% interanual (l’1,3% al 
juliol i el 4,3% a l’agost del 2018).

L’execució pressupostària mostra poc avanç en la consolidació 
dels comptes públics. Així, a l’agost del 2019, el dèficit de les 
Administracions públiques (excloses les corporacions locals) va 
ser lleugerament superior al registre de l’agost del 2018 i es va 
situar en el 2,1% del PIB (+0,1 p. p.). Aquest resultat va ser degut, 
principalment, al deteriorament dels comptes de la Seguretat 
Social i de les comunitats autònomes, que van experimentar 
dèficits del 0,5% i del 0,2% del PIB, respectivament. Per la seva 
banda, el dèficit de l’Estat, del qual ja es disposen dades fins al 
setembre, es va situar en el 0,6% del PIB, per sota de l’1,1% regis
trat al setembre del 2018. Això apunta a una lleugera millora en 
l’execució pressupostària al final de l’any, tot i que aquesta reduc
ció no seria suficient per compensar el desfasament de la Segure
tat Social i de les comunitats autònomes en relació amb l’objectiu 
de dèficit per al conjunt de les Administracions públiques per al 
2019 (el 2,0%). Aquest objectiu està inclòs de nou en l’actualització 
dels comptes públics que el Govern va remetre a Brussel·les a 
l’octubre. Aquest Pla Pressupostari inclou un escenari inercial per 
al 2020, sense mesures d’ingressos addicionals previstes i només 
amb l’augment de les pensions (el +0,9%) i del salari dels funcio
naris (el +2,0%) com a mesures de despesa addicionals incloses 
el 2020. Per a enguany, el Govern preveu un dèficit de l’1,7%,  
3 dècimes per sota de les previsions de CaixaBank Research.
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1. Les últimes dades dels comptes nacionals de l’INE mostren que el con
sum va repuntar en el 3T i va situar la mitjana de creixement del consum 
en els tres primers trimestres de l’any en l’1,1%.
2. Els béns duradors són els que, un cop adquirits, poden ser utilitzats 
diverses vegades al llarg del temps. Inclouen productes com mobles, 
electrodomèstics, cotxes o equips audiovisuals.
3. Aquesta última categoria exclou subcomponents com la compra de 
vehicles, ja que entren dins la classificació de béns duradors.

Quo vadis, consum?

Com podem interpretar les dades que ens proporcionen 
els dos gràfics? Les dades que observem al tercer gràfic 
inclouen la despesa que fan els estrangers al territori 
nacional i no tenen en compte un possible efecte pel qual 
els residents del país substitueixen la despesa turística 
domèstica per la despesa turística a l’estranger. D’aquesta 
manera, podria ser que la caiguda de la contribució del 
component «Hotels, cafès i restaurants» el 2018 sigui de 
guda al fet que els estrangers gasten menys en aquest 

El passat mes de setembre, l’INE va revisar les sèries històri
ques dels comptes nacionals. Arran d’aquesta revisió, vam 
aprendre que el creixement del consum privat va ser més 
moderat del que es pensava tant el 2018 com durant la pri
mera meitat del 2019. Més concretament, el consum privat 
va créixer 0,5 p. p. per sota del que s’havia estimat amb 
anterioritat el 2018 i 0,7 p. p. menys durant el primer semes
tre del 2019 (vegeu el primer gràfic).1 En aquest article, ana
litzem els motius que expliquen aquesta desacceleració.

El segon gràfic mostra el creixement interanual del con
sum de les llars i les contribucions del consum de béns 
duradors i de béns semiduradors i no duradors.2 Del gràfic 
es desprenen tres missatges:

• El consum privat va créixer amb força fins al 4T 2017 i 
s’ha desaccelerat de manera intensa de llavors ençà.

• El tram inicial de la desacceleració (entre el 4T 2017 i el 
3T 2018) s’explica, en la seva major part, per la desaccele
ració del component «Béns semiduradors i no duradors».

• El tram final de la desacceleració (entre el 4T 2018 i el 
2T 2019) s’explica per la desacceleració de la despesa en 
béns duradors.

El desglossament trimestral de la despesa en consum de 
les llars que ofereix l’INE no permet entrar més en el detall 
de cada subgrup. No obstant això, l’INE ens proporciona 
una informació més detallada en les dades de comptabili
tat nacional anual, que arriben fins al 2018. Aquesta major 
granularitat ens permet entendre quines categories lide
ren la desacceleració dels béns semiduradors i no dura
dors que observem el 2018.

Com ho mostra el tercer gràfic, gairebé la totalitat de la 
desacceleració observada entre el 2017 i el 2018 s’explica 
pel component «Hotels, cafès i restaurants» i, en menor 
mesura, per «Transport i comunicacions».3

•  La revisió de la sèrie històrica de l’INE mostra que, el 2018 i durant la primera meitat del 2019, el consum privat va 
créixer a Espanya per sota del que s’havia estimat amb anterioritat.

•  Aquest menor creixement va ser degut, en una primera etapa, a un alentiment del consum de béns semiduradors 
i no duradors i, en una segona etapa, al component de béns duradors.

•  L’alentiment de la despesa turística estrangera i la substitució, per part dels residents, de la despesa en turisme 
domèstic per la despesa turística a l’estranger poden explicar l’alentiment del consum en béns semiduradors i no 
duradors, mentre que un efecte incertesa a l’hora de comprar vehicles podria explicar el comportament del 
component de béns duradors.
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component en relació amb el 2017, al fet que els residents 
gastin menys perquè gasten més a l’estranger, o a una 
combinació de les dues possibilitats. Doncs bé, entre el 
2017 i el 2018, el creixement de la despesa dels turistes 
estrangers al territori nacional es va alentir del 12,1% al 
4,1%. Així mateix, en els mateixos anys, el creixement de la 
despesa turística a l’estranger per part dels residents es va 
accelerar del 7,2% al 12,6%. L’alentiment de la despesa 
turística per part dels estrangers i el fort creixement de la 
despesa dels residents en serveis turístics a l’estranger 
suggereixen que una combinació dels dos factors podria 
explicar, si més no en part, el comportament d’aquesta 
categoria.

Per la seva banda, la caiguda de la despesa en béns dura
dors observada en el tram final del 2018 i durant la prime
ra meitat del 2019 podria ser producte d’un efecte incerte
sa al sector de l’automòbil.4 Així, el consumidor, davant un 
sector que afronta un augment de la incertesa regulado
ra5 i el repte del canvi tecnològic (tecnologia de combus
tió vs elèctrica), pot haver decidit ajornar plans de despesa 
fins que aquestes incògnites s’esvaeixin. Si aquest fos el 
cas, caldria esperar que, si en el futur aquestes incerteses 
desapareixessin, la despesa en vehicles experimentés un 
efecte rebot a causa del consum embassat que s’acumula 
en l’actualitat.

Oriol Carreras
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4. Les dades de l’INE del segon gràfic no permeten veure si la caiguda de 
la contribució del component de béns duradors és deguda a les vendes 
d’automòbils o a altres categories. No obstant això, indicadors com les 
matriculacions de vehicles, que mostren una caiguda interanual mitjana 
propera al 7,0% entre el 3T 2018 i el 2T 2019, suggereixen que els automò
bils expliquen una part d’aquesta caiguda.
5. Incertesa impositiva o sobre les possibles restriccions a la circulació 
dels vehicles de combustió.
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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 3T 2019 08/19 09/19 10/19

Indústria
Índex de producció industrial 3,2 0,3 –2,7 0,0 1,6 ... 1,7 ... ...
Indicador de confiança a la indústria (valor) 1,0 –0,1 –1,9 –3,8 –4,6 –2,0 1,6 –4,6 –7,9
PMI de manufactures (valor) 54,8 53,3 51,8 51,1 49,9 48,2 48,8 47,7 46,8

Construcció
Visats d’obra nova (acum. de 12 mesos) 22,9 25,7 23,9 25,8 21,9 ... 12,1 ... ...
Compravenda d’habitatges (acum. de 12 mesos) 14,1 14,2 11,5 8,3 5,5 ... 1,1 ... ...
Preu de l’habitatge 6,2 6,7 6,6 6,8 5,3 ... – – –

Serveis
Turistes estrangers (acum. de 12 mesos) 10,0 4,0 0,9 1,0 1,5 2,1 2,2 2,1 ...
PMI de serveis (valor) 56,4 54,8 54,0 55,3 53,2 53,5 54,3 53,3 ...

Consum
Vendes comerç al detall 1,0 0,7 1,4 1,3 2,2 ... 3,2 ... ...
Matriculacions d’automòbils 7,9 7,8 –7,6 –7,0 –4,4 –7,9 –30,8 18,3 6,3
Indicador de confiança dels consumidors (valor) –3,4 –4,2 –6,2 –4,8 –4,0 –5,8 –6,2 –6,2 –9,1

Mercat de treball
Població ocupada 1 2,6 2,7 3,0 3,2 2,4 1,8 – – –
Taxa d’atur (% de la població activa) 17,2 15,3 14,4 14,7 14,0 13,9 – – –
Afiliats a la Seguretat Social 2 3,6 3,1 3,0 2,9 2,8 2,5 2,5 2,4 ...

PIB 2,9 2,4 2,1 2,2 2,0 2,0 – – –

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 3T 2019 08/19 09/19 10/19

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

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 3T 2019 08/19 09/19 10/19

Comerç de béns
Exportacions (variació interanual, acum. 12 mesos) 8,9 2,9 2,9 2,4 2,3 ... 0,8 ... ...
Importacions (variació interanual, acum. 12 mesos) 10,5 5,6 5,6 6,1 3,9 ... 2,3 ... ...

Saldo corrent 31,1 23,3 23,3 19,6 21,4 ... 21,9 ... ...
Béns i serveis 41,6 32,6 32,6 30,2 31,6 ... 31,8 ... ...
Rendes primàries i secundàries –10,5 –9,3 –9,3 –10,6 –10,2 ... –9,9 ... ...

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament 33,9 29,1 29,1 25,5 27,4 ... 27,6 ... ...

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 4T 2018 1T 2019 2T 2019 3T 2019 08/19 09/19 10/19

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

A la vista i estalvi 17,6 10,9 10,0 11,3 10,9 10,3 10,9 9,6 ...
A termini i preavís –24,2 –19,9 –16,8 –13,7 –12,8 –13,4 –13,2 –13,9 ...

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

Saldo viu de crèdit
Sector privat –2,2 –2,4 –2,2 –2,1 –1,1 –1,1 –0,8 –1,3 ...

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

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

Taxa de morositat (%)4 7,8 5,8 5,8 5,7 5,4 5,0 5,2 5,0 ...

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

Els indicadors mostren un bon funcionament de l’activitat, 
amb el suport de l’evolució del consum privat i de la inversió. En 
concret, l’indicador coincident per al consum privat es va acce-
lerar fins al 2,4% en el 3T (2 dècimes més que en el trimestre 
anterior), reforçat per un bon to al mercat laboral. A més a més, 
els indicadors de confiança dels consumidors han millorat des 
de l’abril i han afavorit el funcionament de les vendes minoris-
tes, que van registrar un creixement proper al 5% en el 3T. Al 
seu torn, l’indicador coincident d’activitat del Banc de Portugal 
(que presenta una forta associació amb el creixement del PIB) 
es va situar en el 2,2% en el conjunt del 3T, només 1 dècima 
menys que en el trimestre anterior (quan el creixement del PIB 
va ser del 0,6% intertrimestral i de l’1,9% interanual). No obs-
tant això, aquest funcionament dels indicadors agregats 
co existeix amb unes xifres menys positives de l’activitat indus-
trial (afectada per un creixement global més moderat i per una 
demanda externa menor ) i de la inversió. De fet, amb dades 
fins a l’agost, l’indicador coincident per a la inversió suggereix 
que s’alentirà fins a nivells propers al 4%-5% en el 3T (el seu 
creixement va ser superior al 7% en el 2T). D’altra banda, la des-
acceleració de l’activitat mundial fa que l’entorn exterior sigui 
més exigent i contribuirà a moderar el creixement de l’economia 
portuguesa en els propers trimestres.

La balança per compte corrent és menys deficitària del que 
s’havia estimat. Després d’una revisió estadística dels comptes 
exteriors, en què s’ha modificat l’any base (ara és el 2016) i s’ha 
incorporat més informació sobre l’activitat turística, el comerç 
electrònic i, sobretot, els fluxos de la balança de rendes (amb la 
incorporació d’un major nombre de pensions rebudes pels pen-
sionistes estrangers que resideixen al país), les noves sèries mos-
tren que el saldo de la balança per compte corrent i de capital va 
ser de l’1,4% del PIB el 2018 (una xifra 1 p. p. superior al saldo 
estimat amb anterioritat). Aquesta revisió també ha modificat 
les dades per al saldo de la balança per compte corrent i de capi-
tal del 2019. Així, al juliol, el dèficit per compte corrent va ser del 
–0,7% del PIB (en relació amb el –1,1% estimat inicialment), 
mentre que, a l’agost, el dèficit es va moderar lleugerament fins 
al –0,5% (1.100 milions d’euros, i en termes acumulats de 12 
mesos). Després d’aquestes revisions, s’espera que la balança 
per compte corrent registri un dèficit del 0,7% del PIB el 2019-
2020 i que la balança per compte corrent i de capital registri un 
superàvit del 0,2% del PIB en el mateix període.

Dades mixtes al mercat immobiliari. Malgrat que l’índex de 
preus de l’habitatge es va accelerar fins al 10,1% interanual en 
el 2T (el 9,2% en el 1T) i que l’entorn financer lax sustentat pel 
BCE esperona el sector, altres indicadors presenten registres 
menys pròspers i suggereixen que es podria observar una des-
acceleració dels preus en els següents trimestres. En concret, 
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l’indicador de confiança al mercat immobiliari (elaborat per 
Confidencial Imobiliário a partir de la informació de les agèn-
cies immobiliàries) presenta una tendència decreixent des del 
començament del 2018. Així mateix, els indicadors de vendes 
d’habitatge en negociació i de consultes fetes pels clients 
(també elaborats per Confidencial Imobiliário) han registrat 
un declivi en els últims mesos i, per primera vegada des del 
2013, s’han situat en nivells que palesen una contracció de 
l’activitat.

El mercat laboral dona senyals de maduresa. Les dades del 
setembre (encara preliminars) apunten a un creixement de 
l’ocupació de l’1,0% interanual (en termes desestacionalitzats), 
amb un nivell d’ocupació encara per sota de les xifres assolides 
el 2008. Per la seva banda, la taxa d’atur va augmentar al setem-
bre fins al 6,6% (+0,2 p. p. en relació amb l’agost), a causa del 
creixement de la població activa (l’1,0% interanual), amb una 
contribució destacable dels treballadors de nacionalitat estran-
gera. Així, el mercat laboral exhibeix unes dinàmiques més 
moderades que en els trimestres anteriors, coherents amb 
l’entrada en una fase més madura del cicle.

L’execució pressupostària manté una senda de consolidació. 
El saldo total de les Administracions públiques va registrar un 
superàvit de l’1,6% del PIB al setembre (2.542 milions d’euros), 
la qual cosa representa una millora del +0,9% en relació amb 
el mateix període de l’any passat. Aquesta evolució va ser 
deguda al bon funcionament dels ingressos (el 4,8%) i al 
menor creixement de les despeses (el 2,9%). Pel que fa als 
ingressos, destaca el creixement de les aportacions a la Segu-
retat Social i dels ingressos procedents de l’IVA (del 7,1% i del 
7,3% interanual, respectivament). D’altra banda, la reducció 
de la càrrega dels interessos (el –7,8% interanual) i el menor 
creixement de la inversió (el 5,1%, en relació amb el 31,2% pre-
vist pel Govern per al conjunt de l’any) expliquen el menor in -
cre  ment de la despesa. D’aquesta manera, podria ser que el 
dèficit públic per al conjunt de l’any acabés sent inferior al pre-
vist, i, de fet, al Pla Pressupostari enviat a Brussel·les el 15 
d’octubre, el Govern estima un dèficit del 0,1% del PIB el 2019 
i del 0,0% el 2020.

Els préstecs dubtosos continuen disminuint. La taxa de moro-
sitat del sector privat no financer va caure fins al 9,2% en el 2T, 
0,7 p. p. menys en relació amb el 1T i 9,3 p. p. menys en relació 
amb el màxim registrat en el 2T 2016. Aquesta reducció s’explica 
per les vendes de carteres de préstecs dubtosos i pel bon fun-
cionament de l’economia portuguesa, que afavoreixen uns 
nivells d’impagament més baixos. Específicament, els préstecs 
dubtosos van disminuir en 851 milions d’euros en relació amb 
el trimestre anterior, gràcies, principalment, al segment de les 
societats no financeres (–653 milions d’euros). No obstant això, 
la taxa de morositat en aquest segment continua sent elevada 
(el 16,6%). D’altra banda, la cartera de crèdit del sector privat es 
va continuar contraient a l’agost (el –1,4% interanual), la qual 
cosa s’explica per la contracció de la cartera de crèdit a les socie-
tats no financeres (el –2,9% interanual) i del crèdit a les famílies 
(el –0,5%).

80 

85 

90 

95 

100 

105 

01/08 03/09 05/10 07/11 09/12 11/13 01/15 03/16 05/17 07/18 09/19 

Portugal: ocupació 
Índex (100 = gener 2008)  

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

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 

Ingressos fiscals

Contribucions
socials 

Despeses de personal

Transferències

Interessos

Inversió

Portugal: execució pressupostària de les AP
(Milions d’euros)  

Executat  Pendent d’execució  

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de la DGO.  

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

0 

5.000 

10.000 

15.000 

20.000 

25.000 

30.000 

35.000 

40.000 

45.000 

50.000 

4T 2015 2T 2016 4T 2016 2T 2017 4T 2017 2T 2018 4T 2018 2T 2019 

Portugal: crèdit dubtós i taxa de morositat  
(Milions d’euros) (%) 

Crèdit dubtós (esc. esq.)  Taxa de morositat (esc. dta)

Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Banc de Portugal.  



26  

ECONOMIA PORTUGUESA | FOCUS

NOVEMBRE 2019

11

Malgrat que la formació bruta de capital fix (FBCF) total1 
encara es troba el 14% per sota dels nivells del setembre 
del 2008, això és degut, essencialment, a la inversió en 
construcció, que se situa el 31% per sota del nivell previ a 
la crisi financera. No obstant això, com ho veurem tot 
seguit, la resta dels components de la inversió han exhibit 
una recuperació destacable.

Des del 2008, s’ha produït una reducció notable del pes de 
la inversió en construcció, que ha passat del 60% de l’FBCF 
el 2008 al 48,5% el 2019, en una pèrdua de pes que és 
natural quan es té en compte l’efecte base de la forta 
inversió en infraestructura i en habitatge realitzat abans 
de la crisi. Així, s’ha obert camí a l’increment de la inversió 
en àrees més productives, com els productes de propietat 
intel·lectual (el 16% de l’FBCF el 2019, +5,2 p. p. en relació 
amb el 2008) i la maquinària i les tecnologies de la infor
mació i la comunicació (el 25%, +6,1 p. p.).

Si ens centrem en la inversió sense la construcció, les 
perspectives són positives i hi ha senyals que apunten a 
un canvi en el model productiu, amb un augment de la 
importància del sector industrial. Amb dades fins al juny 
del 2019, la inversió sense la construcció se situa l’11,6% 
per damunt del nivell del setembre del 2008, impulsada 
per l’increment de la inversió en maquinària i dels pro
ductes de propietat intel·lectual, que superen els nivells 
previs a la crisi financera (el 13,4% i el 27,6%, respectiva
ment).

Les dinàmiques de la inversió en maquinària2 també són 
encoratjadores, ja que mostren una recuperació particu
larment forta a la indústria. El 2017, el 44% de la inversió 
en maquinària es va produir al sector industrial (6 p. p. 
més que el 2008), mentre que la inversió en màquines del 
sector de la construcció va representar el 4,9% de la inver
sió en maquinària, gairebé la meitat dels nivells del 2008 
(el 8,5% el 2008 i l’11,6% el 2000).

La recuperació de la inversió, tant la total com la inversió 
en maquinària, és un fenomen generalitzat a tots els sec
tors industrials. Destaca, en especial, el reforç de la inver
sió en la fabricació de material de transport (amb creixe

Inversió a Portugal: guanya pes la inversió als sectors  
més productius

•  La inversió va caure de manera substancial durant la crisi, però, des del 2013, presenta una recuperació notable. No 
obstant això, aquesta recuperació és encara insuficient per recuperar els nivells de capital del 2007. Per aquest motiu, 
l’estímul a la inversió continua sent important per millorar el potencial de creixement de l’economia portuguesa.

•  D’altra banda, la composició de la inversió al llarg de la recuperació ha exhibit una dinàmica prometedora, ja que 
ha guanyat pes la inversió als sectors més productius de l’economia.

1. Dades a preus constants i acumulats entre el 3T 2018 i el 2T 2019.
2. Informació disponible fins al 2017. Anàlisi amb preus constants.
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3. En els primers anys del segle XXI, l’augment de la competència per part 
de mercats més competitius va afectar de manera significativa l’activitat 
del sector tèxtil, en especial arran de la deslocalització d’empreses de 
capital estranger cap a economies més competitives.

ments anuals del 25% i del 28%, respectivament, des del 
2008), en el tèxtil i vestuari (creixements del 12%, en un 
sector que, després de les dificultats patides al comença
ment dels anys 2000,3 s’ha anat ajustant, gràcies a una 
producció amb més valor afegit, amb millores en el dis
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seny i amb la incorporació de tecnologia en la producció), 
i en la fusta i la metal·lúrgia.

El desglossament de la inversió per sector institucional4 
ajuda a reforçar la visió d’aquestes dinàmiques favora
bles. La inversió empresarial, generalment més producti
va, és la que mostra un comportament més positiu. 
Aquest major dinamisme és molt clar des de l’inici dels 
anys 2000, amb un creixement mitjà anual del 2,7% (el 
0,6% a tota l’economia), però destaca, en especial, la recu
peració en el període posterior a la crisi financera. En con
cret, després de registrar un mínim al setembre del 2013, 
la inversió empresarial s’ha recuperat a un taxa mitjana 
anual del 9,3% (en relació amb el 6,3% per al conjunt de 
l’economia). Amb dades fins al juny del 2019 (acumulat de 
quatre trimestres), la inversió del sector empresarial 
representa gairebé el 69% de la inversió total de l’eco  no 
mia, el nivell més elevat des de l’inici del segle XXI. Al seu 
torn, la inversió de les famílies (vinculada, normalment, a 
l’adquisició d’habitatge) representa el 20,8% de la inver
sió. Finalment, les dades relatives a les Administracions 
públiques (el 10,3% del total) mostren que la inversió 
pública es va ajustar arran de la necessitat de reduir el 
desequilibri pressupostari.

En perspectiva internacional, el pes de la inversió sobre el 
PIB a Portugal (el 17,6%, inclosa la construcció) es troba 
encara per sota del de la zona de l’euro (el 21%), tot i que 
s’ha produït una certa convergència en termes de la com
posició, ja que la inversió en maquinària, en equipament 
TIC i en productes de propietat intel·lectual representa el 
40% de l’FBCF (el 41,3% a la zona de l’euro) el 2018, una 
xifra que és, aproximadament, uns 13 p. p. superior a la del 
1998 (vegeu el quart gràfic).

Estimem que la recuperació de l’FBCF des del 2013 s’ha 
traduït en un augment de l’stock de capital f ins als 
665.500 milions d’euros el 2018,5 un creixement nominal 
mitjà anual del 2,2% des del 2013. No obstant això, en 
percentatge del PIB, el capital continua per sota dels 
nivells anteriors a la crisi financera. En concret, estimem 
que, el 2018, aquesta ràtio se situarà en el 330%, 4 p. p. 
menys que el 2007 (vegeu l’últim gràfic). En aquest con
text, continua sent important oferir un entorn favorable a 
la inversió, per contribuir a reforçar la recuperació de 
l’stock de capital i influir positivament en el potencial de 
producció de l’economia, en la seva productivitat i en el 
seu creixement.

Teresa Gil Pinheiro
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4. Dades a preus corrents.
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entre el 2016 i el 2018.

Portugal: formació bruta de capital fix  
per tipus d’actiu
(% FBCF total)

1998 2008 2018 *

Zona  
de l’euro Portugal Zona  

de l’euro Portugal Zona  
de l’euro Portugal

Construcció 
residencial

27,7 28,4 28,2 20,4 25,9 17,3

Altra  
construcció

24,9 31,9 26,2 36,5 23,1 32,9

Equipament  
de transport

8,0 11,5 8,4 8,4 9,5 8,9

Equipament 
TIC

4,3 6,2 3,4 6,0 3,6 5,2

Maquinària 21,1 15,5 18,9 16,3 18,1 19,2

Recursos 
biològics

0,2 1,3 0,2 1,0 0,2 1,5

Productes  
de propietat 
intel·lectual

13,8 5,1 14,6 11,3 19,5 15,6

Nota: * Per a Portugal, maquinària i TIC són dades del 2016.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades d’Eurostat.
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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 3T 2019 08/19 09/19 10/19

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

Construcció
Visats d’obra nova (acum. de 12 mesos) 16,6 19,1 19,1 20,7 15,5 ... ... ... ...
Compravenda d’habitatges 20,5 16,8 9,4 7,6 –6,6 ... ... ... ...
Preu de l’habitatge (euro / m2 - taxació) 5,1 5,8 6,2 6,7 7,5 7,9 7,7 7,8 ...

Serveis
Turistes estrangers (acum. 12 mesos) 16,0 4,8 5,2 4,5 4,9 ... 5,7 ... ...
Indicador de confiança als serveis (valor) 13,3 14,1 13,0 15,3 14,2 11,5 11,3 9,9 10,4

Consum
Vendes comerç al detall 4,1 4,2 5,2 4,3 5,9 4,5 4,4 3,9 ...

Indicador coincident del consum privat 2,7 2,6 2,3 2,2 2,2 2,4 2,4 2,4 ...

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

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 3T 2019 08/19 09/19 10/19

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

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 3T 2019 08/19 09/19 10/19

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

Saldo corrent 2,4 0,8 0,8 –1,1 –1,2 ... –1,1 ... ...
Béns i serveis 2,9 1,6 1,6 0,1 –0,5 ... –0,7 ... ...
Rendes primàries i secundàries –0,5 –0,8 –0,8 –1,2 –0,7 ... –0,4 ... ...

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament 4,1 2,8 2,8 1,0 0,8 ... 0,8 ... ...

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 3T 2019 08/19 09/19 10/19

Dipòsits 1

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

Dipòsits d’AP 1,3 –1,9 –9,9 –11,6 –11,9 ... –14,7 ...
TOTAL 1,6 3,5 3,4 4,1 3,6 ... 4,3 ...

Saldo viu de crèdit 1

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

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

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

Notes: 1. Dades agregades del sector bancari portugués i residents a Portugal. 2. Dada fi del període.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE de Portugal, Banc de Portugal i Datastream.
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El canvi climàtic està de plena actualitat: vostè mateix ho pot comprovar diàriament als mitjans de comunicació. A més a més, la 
quantitat d’estudis que aborden el tema és ingent, la qual cosa indica no solament la popularitat, sinó la rellevància del problema. 
No en va, per al 37% dels espanyols, es tracta de la major amenaça a la qual s’enfronta el món.1 En aquest article, intentarem 
explicar l’abast d’aquest fenomen.

El fenomen: evidència científica i climatològica

Aquest és un Dossier escrit íntegrament per economistes. No 
obstant això, per un moment, és necessari desfer-nos de la 
vestimenta de la nostra professió per explicar de forma breu 
les bases científiques que expliquen l’escalfament global. 
Som-hi. La Terra absorbeix la meitat de la radiació que li arriba 
del Sol i després l’emet en forma de radiació infraroja. Una part 
d’aquesta radiació va a parar a l’espai, però una altra part la 
reflecteixen de nou cap a la Terra els gasos d’efecte d’hivernacle 
de l’atmosfera (principalment, diòxid de carboni, però també 
metà i òxid de nitrogen). És el que es coneix com «efecte 
d’hivernacle». En principi, es tracta d’un efecte positiu, sense el 
qual la temperatura mitjana de la Terra seria de 30 °C menys, 
massa freda per a la supervivència de la majoria dels nostres 
ecosistemes. El problema rau en el fet que, des de mitjan 
segle XX, la concentració de diòxid de carboni i de metà a 
l’atmosfera ha crescut, de manera que una quantitat excessi-
va de radiació infraroja «torna» a la superfície terrestre, amb el 
consegüent augment de la temperatura. N’hi ha prou amb un exemple: la quantitat de diòxid de carboni a l’atmosfera va aug-
mentar el 14,2% entre el 1765 i el 1965, però s’ha disparat el 27,5% entre el 1965 i l’actualitat.2

Què explica aquests canvis? De forma una mica provocadora, 
podríem arribar a afirmar que sempre hi ha hagut canvi cli-
màtic: el clima canvia de forma contínua i, de fet, fins a l’època 
industrial (al voltant de l’any 1750), el nostre planeta s’havia 
escalfat i refredat de forma alternativa en cicles d’uns 100.000 
anys.3 El que ha canviat en les últimes dècades és que l’activitat 
humana (mitjançant, per exemple, l’ús de combustibles fòs-
sils, d’una explotació agrícola intensiva, etc.) ha incrementat 
de manera substancial l’emissió i la posterior concentració 
de gasos d’efecte d’hivernacle a l’atmosfera, la qual cosa  
ha provocat un augment de la temperatura d’1 °C en relació 
amb el 1750.4 Per tant, més que parlar de canvi climàtic, con-
vindria parlar de canvi climàtic antropogènic (causat per 
l’ésser humà).

La comunitat científica avala que el canvi climàtic és antro-
pogènic –hi ha un consens científic5 sobre això. Un dels 
estudis més destacables va ser el realitzat el 2011 per Mark 
Huber i Reto Knutti, físics de la prestigiosa Escola Politècnica 
Federal de Zuric,6 en què, a partir d’un model relativament 
senzill sobre els fluxos d’energia de la Terra, van estimar que, 

com a mínim, tres quartes parts del canvi climàtic dels 60 últims anys són degudes a l’activitat humana. En canvi, els 
factors naturals que influeixen en els canvis de temperatura (com l’òrbita de la Terra, el nivell de radiació solar o l’activitat 

El repte climàtic: el futur del planeta en joc

1. Vegeu Lázaro, L., González, C. i Escribano, G. (2019), «Els espanyols davant el canvi climàtic», Real Institut Elcano.
2. Vegeu Earth System Research Laboratory (2018), «Trends in atmospheric carbon dioxide», Organització Nacional Oceànica i Atmosfèrica dels EUA.
3. Aquestes fluctuacions serien causades per petits canvis en l’eix de rotació de la Terra. Vegeu Clark, J. et al. (2009), «The Last Glacial Maximum», Science.
4. En concret, es calcula que el 72% de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle generades per l’activitat humana provenen de l’energia; l’11%, de l’agricultura; el 
6%, de processos industrials no relacionats amb l’energia, i el 6%, de canvis en l’ús de la terra i en l’explotació i la conservació dels boscos.
5. Vegeu Cook, J. et al. (2016), «Consensus on consensus: A synthesis of consensus estimates on human-caused global warming», Environmental Research Letters, 11 
048002.
6. Vegeu Huber, M. i Knutti, R. (2011), «Anthropogenic and natural warming inferred from changes in Earth’s energy balance», Nature Geoscience.
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volcànica, entre d’altres) només podrien explicar una petita part de l’escalfament del planeta que hem experimentat en les 
últimes dècades (vegeu el segon gràfic).

Escenaris de canvi climàtic: què ens oferirà el futur?

Hem de tenir molt present que la temperatura mitjana de la 
Terra continuarà augmentant en els propers anys, fins i tot si les 
emissions de gasos d’efecte d’hivernacle s’estabilitzessin avui 
mateix. Així, la Terra es continuarà escalfant a curt termini arran 
de les emissions actuals i recents (l’acumulació de gasos a 
l’atmosfera és determinant, ja que la majoria triguen anys a 
desaparèixer) i de la inèrcia tèrmica dels oceans (entre el 30% i 
el 40% de les emissions de carboni de les últimes dècades 
s’han dissolt als oceans, als rius i als llacs, la qual cosa ha contri-
buït a augmentar-ne la temperatura i l’acidificació).

El Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic 
(IPCC, per les sigles en anglès),7 el grup de científics que asses-
soren l’ONU en aquesta matèria, ha proposat quatre escenaris 
d’augment de la temperatura mitjana el 2100 en relació amb 
els nivells preindustrials (recordem que, fins avui, l’augment ja 
ha estat d’1 °C).

Per aquest motiu, han fet projeccions dels nivells d’emissions 
de gasos d’efecte d’hivernacle en funció de les polítiques que 
s’adoptin i, utilitzant dades històriques, ho han traslladat a augments de la temperatura. Els quatre escenaris que plantegen són 
els següents:

•   Escenari 1. Business as usual: si no s’adopta cap mesura i les emissions continuen creixent al ritme actual, l’augment seria de 4 °C 
i de 5 °C.

•   Escenari 2. Transició energètica insuficient: si es continuen aplicant les polítiques actuals per mitigar el creixement de les 
emissions, l’augment seria de 3 °C i de 4 °C.

•   Escenari 3. Transició energètica intermèdia: l’augment seria de 2 °C (o una mica per sota) si s’implementessin íntegrament les 
polítiques contemplades a l’Acord de París.8

•   Escenari 4. Transició energètica ambiciosa: l’augment seria d’1,5 °C.

Què impliquen aquestes xifres i aquests escenaris? Es tracta, simplement, de punts de referència que ens poden ajudar a albirar 
com seran les futures condicions de vida i ambientals al planeta en funció de les polítiques que s’adoptin ara. Els científics estan 
d’acord que qualsevol augment de la temperatura per damunt dels 2 °C provocaria riscos climàtics greus, com una forta 
pujada del nivell del mar, sequeres i esdeveniments climàtics més violents (ciclons, huracans, inundacions...) i més freqüents.

Això no significa que les conseqüències de situar-nos per sota dels 2 °C siguin innòcues: segons l’IPCC, hi ha una diferència sig-
nificativa entre limitar l’augment de temperatura a 1,5 °C (l’objectiu al qual aspira l’Acord de París) i a 2,0 °C. Per exemple, en 
el primer cas, la quantitat de persones que patirien problemes per accedir a aigua potable es reduiria a la meitat.

El gran repte per als governants i per als reguladors rau en el fet que limitar la pujada a 1,5 °C el 2100 requereix de mesures molt 
ambicioses9 amb un impacte notable sobre el model productiu i sobre la gran majoria de sectors econòmics: per exemple, 
l’objectiu s’assoliria reduint a la meitat les emissions de carboni el 2030 i aconseguint un nivell d’emissions nul a partir del 2050. 
Aquests esforços es podrien complementar amb la implementació de mesures (com la reforestació a gran escala) i el desenvolu-
pament de tecnologies que permetessin capturar i emmagatzemar una part dels gasos d’efecte d’hivernacle que emetem. Les 
tecnologies en qüestió encara no han germinat, de manera que és essencial que les polítiques públiques donin suport als esfor-
ços del sector privat i de la comunitat científica per desenvolupar-les. En qualsevol cas, com més aviat s’actuï, menor serà la dis-
rupció que comportarà aquesta transició. Una transició que, d’altra banda, i atès l’abast del fenomen, és ineludible.

Javier Garcia-Arenas

7. Intergovernmental Panel on Climate Change.
8. L’Acord de París del 2015 va fixar l’objectiu d’evitar que l’augment de la temperatura del planeta assolís els 2 °C en relació amb els nivells preindustrials i de realitzar 
esforços per limitar aquest augment a 1,5 °C. Aquest objectiu exigeix un descens molt important a nivell global de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, quel-
com que només serà possible en el marc d’una transició energètica que redueixi la demanda d’energia i que evolucioni cap a un mix d’energies més netes.
9. Vegeu l’article «Com actuar davant el canvi climàtic? Accions i polítiques per mitigar-lo», en aquest mateix Dossier, per a una anàlisi en profunditat de mesures
concretes.
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En l’actualitat, comencem a presenciar les primeres conseqüències del canvi climàtic. Per exemple, és ja ben sabut que, amb 
l’augment de la temperatura, es produeix una reculada dels casquets de gel polars. Tanmateix, si no actuem de forma adequada, 
això podria ser només la punta de l’iceberg. Tot seguit, valorem algunes de les conseqüències que pot tenir el canvi climàtic en el 
futur i quins factors impedeixen que s’avanci de forma més decidida cap a una economia més respectuosa amb el medi ambient 
i, en última instància, més sostenible a llarg termini.

Els costos del canvi climàtic

Els climatòlegs estan d’acord que els efectes més probables derivats de l’escalfament del planeta inclouen el desglaç de les gla-
ceres i dels casquets de gel polars, la pujada del nivell del mar i desastres meteorològics més freqüents i violents.1

No obstant això, hi ha grans dificultats per estimar amb precisió l’abast d’aquests efectes, ja que dependran del grau d’adaptació 
de les economies i de la població al nou entorn. El que sembla clar és que l’augment de la temperatura incrementarà la duresa i 
la recurrència d’esdeveniments extrems (o «de cua», usant l’argot  econòmic). Es tracta de fenòmens meteorològics impredicti-
bles, però amb greus conseqüències, com ciclons, huracans o inundacions, la probabilitat de materialitzar-se dels quals augmen-
tarà de manera notable si no es posa fre a l’increment dels gasos d’efecte d’hivernacle.

Així mateix, és molt complicat estimar amb exactitud l’impacte econòmic del canvi climàtic. Aquests són els principals obstacles:

•   L’esmentada dificultat per saber l’augment de la freqüència dels fenòmens meteorològics extrems.

•   L’estreta relació entre desenvolupament econòmic i clima. Un augment de la temperatura afecta les economies, per exemple, 
a través del perjudici econòmic que causen els successos meteorològics extrems. Però canvis en el model productiu i en el creixe-
ment econòmic influeixen en el nivell d’emissions de carboni, la qual cosa acaba condicionant l’evolució de la temperatura.

•   Desconeixem l’abast del canvi tecnològic i en quina mesura aconseguirà mitigar aquests riscos (per exemple, s’investiguen 
noves vies, més enllà de la reforestació i de l’augment d’espais verds, per reabsorbir una part de les emissions de carboni).

•   Com avaluem els guanys i les pèrdues econòmiques d’aquí a 100 anys? L’anomenada «taxa de descompte», que intenta 
mesurar el grau de solidaritat de les generacions actuals amb les del futur, és molt difícil d’estimar, ja que depèn de les pre-
ferències del conjunt de la societat, que poden canviar al llarg del temps.

•   La transició energètica generarà costos de transició per a molts sectors que corren el risc de quedar-se enrere si no s’adapten 
a una economia amb menys emissions de gasos d’efecte d’hivernacle. En funció de les mesures compensatòries que 
s’implementin i de la velocitat de la transició energètica, les empreses es veuran més o menys afectades.

Signifiquen tots aquests esculls que no paga la pena estudiar el possible impacte econòmic que tindrà d’aquí a uns anys el canvi 
climàtic? Res més lluny de la realitat. Entendre i quantificar millor l’impacte del canvi climàtic a partir d’una anàlisi cost-benefici 
és clau per poder fer-se una idea, per exemple, del mal que produeix emetre una tona addicional de carboni a l’atmosfera. Segons 
el prestigiós economista de Chicago Michael Greenstone, aquest és «el número més important del que mai hem sentit parlar», i 
disposar d’una bona estimació ajudaria que tots internalitzéssim millor les conseqüències de les nostres decisions.

De fet, en els últims anys, les anàlisis de l’impacte econòmic del canvi climàtic han millorat de manera notable. En aquest sentit, 
destaca l’article que, el 2018, tres professors d’Stanford van publicar a la revista Nature, en el qual estimen que,2 en un escenari 
on es continuïn aplicant les polítiques energètiques vigents en l’actualitat, es produirà una reducció del PIB global del 
15% i del 25% el 2100 en relació amb un escenari en què les temperatures es mantinguin en els nivells actuals; la reducció 
se situaria per damunt del 25% si no s’actua en absolut (escenari business as usual).3 A més a més, estimen que passar d’un 
escenari amb un augment de 2 °C a un d’1,5 °C beneficiaria el 90% de la població global el 2100 i permetria estalviar més de 18 
bilions d’euros (xifra que correspon a una quarta part del PIB global actual). Una de les crítiques que ha rebut aquest estudi és que 
no té en compte els costos de transició que implicaria reduir les emissions. Així i tot, basant-se en altres estudis, els autors con-
clouen que aquests costos serien d’una magnitud molt inferior als beneficis de limitar l’escalfament global. A més a més, argu-
menten que duen a terme una estimació conservadora de l’impacte econòmic del canvi climàtic, ja que exclouen de l’anàlisi 
l’impacte dels fenòmens meteorològics extrems.

Canvi climàtic: conseqüències i dificultats per frenar-lo

1. Els efectes ja s’han començat a notar: sense anar més lluny, l’onada de calor del 2003, que es va saldar amb 70.000 víctimes a Europa, s’atribueix al canvi climàtic, 
segons Trenberth, K., Fasullo, J. i Shepherd T. (2015), «Attribution of climate extreme events», Nature Climate Change, 5.8, 725-730.
2. Vegeu Burke, M., Davis, M. i Diffenbaugh, N. (2018), «Large potential reduction in economic damages under UN mitigation targets», Nature.
3. Per calcular aquestes xifres, utilitzen una taxa de descompte (el 3%) ni massa alta ni massa baixa.
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A més a més, voldríem emfatitzar que l’impacte del canvi cli-
màtic afecta totes les dimensions de la vida, no solament 
l’econòmica. Crida particularment l’atenció l’estudi sobre 
mortalitat liderat per Greenstone el 2018,4 segons el qual, en 
un escenari business as usual, el canvi climàtic seria el res-
ponsable de 85 morts per cada 100.000 habitants el 2100 
(avui dia, tots els tipus de càncer causen 125 morts per cada 
100.000 habitants), una xifra que han estimat tenint en comp-
te els costos d’adaptació dels humans a les noves temperatu-
res i el seu nivell econòmic per afrontar-les. És també interes-
sant observar que l’impacte seria negatiu en àrees amb 
temperatures altes i positiu en zones amb temperatures bai-
xes,5 tal com s’aprecia al gràfic. Finalment, el Banc Mundial 
estima que, si no prenem mesures, el 2050, els efectes del 
canvi climàtic poden forçar més de 140 milions de perso-
nes a emigrar, en especial des dels països més pobres.6

Les accions per aturar el canvi climàtic: què falla?

Si el problema és tan greu, per què encara no s’han pres les 
decisions adequades? En aquesta secció, descrivim alguns dels factors que dificulten que la lluita contra el canvi climàtic 
avanci de forma més decidida:

•  Falta d’informació

En primer lloc, perquè les llars, les empreses i el sector públic puguin prendre les decisions més encertades, han de disposar 
de la informació més completa possible. Només així podran avaluar de forma correcta els costos i els beneficis de les seves 
decisions.

Al començament de la revolució industrial, poc o res es coneixia sobre l’impacte dels gasos d’efecte d’hivernacle (d’ara 
endavant, GEH). En l’actualitat, malgrat que la recerca científica sobre les causes del canvi climàtic i les seves conseqüències 
sobre la naturalesa i l’activitat humana ha avançat de manera substancial, encara hi ha una part important de la població 
que no és conscient de les conseqüències de les decisions que pren. La tasca pedagògica sobre els orígens del canvi cli-
màtic i sobre les seves potencials conseqüències continua sent imprescindible.

•  Dificultats per incorporar les externalitats7

L’emissió de GEH que es genera quan una empresa produeix o quan un ciutadà consumeix comporta uns costos per al con-
junt de la societat que l’empresa o la persona no sol tenir en compte. Això és el que, en argot econòmic, s’anomena una 
externalitat negativa.

En canvi, la inversió en tecnologies i en energies sostenibles genera externalitats positives. És a dir, més enllà del retorn 
econòmic directe que proporciona la inversió mateixa, es generen uns beneficis per al conjunt de la societat (com, per 
exemple, respirar un aire més net) que els inversors no sempre tenen en compte, ja que no comporten cap recompensa 
econòmica.

Per aquest motiu, és desitjable aplicar mecanismes que facilitin que tots, individus i empreses, tinguem en compte els 
efectes indirectes sobre el clima de les decisions que prenem.

•  El problema del polissó (free-rider, en anglès)

«Per què he de contaminar menys quan, si ja ho fa la resta dels agents, me’n puc beneficiar?» Si tots raonem d’aquesta 
manera, no es reduiran les emissions de GEH.

•  Curtterminisme

Fins i tot tenint en compte tota la informació disponible, i sent conscients dels costos d’algunes decisions, les llars, les 
empreses i els reguladors a vegades prenen decisions que tenen un efecte perjudicial sobre el clima a mitjà i a llarg termini, 
ja que actuen pensant només a curt termini.

En definitiva, el canvi climàtic causat per l’activitat humana és un desafiament crucial per a la nostra espècie que ens afecta en molts 
àmbits. No hi ha excuses per no afrontar-lo amb la seriositat i amb la decisió que mereix. No podem deixar escapar ni un segon.

Javier Garcia-Arenas i Ricard Murillo Gili

4. Vegeu Greenstone, M. et al. (2018), «Valuing the global mortality consequences of climate change accounting for adaptation costs and benefits», Becker Friedman
Institute Working Paper, núm. 2.018-51, Universitat de Chicago.
5. Es tracta de l’efecte mitjà, és a dir, sense tenir en compte la possibilitat que es materialitzin esdeveniments de cua.
6. Banc Mundial (2018), «Groundswell: preparing for internal climate migration».
7. En general, les externalitats són conseqüències que imposa una activitat econòmica a la resta de la societat i que no estan ben reflectides en el seu preu.
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En els últims anys, s’ha fet evident la necessitat d’actuar amb celeritat davant el canvi climàtic, fins al punt de referir-nos a aquest 
fenomen com «emergència climàtica».1 Com podem afrontar aquesta situació? En aquest article, proposem mesures per mitigar-ne 
els efectes o, si més no, per intentar-ho. Es tracta d’un repte col·lectiu que haurà d’embarcar els reguladors, els empresaris i les llars. 

Reguladors 

La regulació juga un paper clau en la lluita contra el canvi climàtic. Així, és necessari que les mesures que prengui el regulador 
s’implementin tan aviat com es pugui i que emanin d’un marc clar i estable. Com més triguin a aplicar-se, més costosa serà 
l’adaptació per a les empreses i per a les llars. 

Una de les propostes que genera més consens entre els economistes és la introducció de mecanismes que facin més costoses 
les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (d’ara endavant, GEH),2 atès que modifica en la línia desitjada els incentius de les 
empreses quan inverteixen i produeixen i de les llars quan consumeixen. Idealment, amb aquests mecanismes, s’hauria de reflec-
tir de forma adequada el cost d’emetre GEH per al medi ambient, i els ingressos que es generarien es podrien utilitzar per com-
pensar els consumidors per la pujada dels preus dels béns intensius en carboni, per invertir en noves infraestructures baixes en 
emissions o per donar suport a les innovacions tecnològiques. 

No obstant això, conèixer el preu adequat de les emissions no és trivial. Algunes estimacions suggereixen que, per assolir l’Acord 
de París del 2015, s’hauria de situar entre els 36 i els 72 euros per tona de CO2 el 2020 i entre els 45 i els 90 el 2030, xifra que varia 
en cada economia en funció de les seves característiques.3 Així mateix, l’FMI estima que, amb un preu del CO2 que arribi de forma 
gradual als 68 euros per tona el 2030 als països del G-20, es 
podria limitar l’escalfament global per sota dels 2 °C.4 No obs-
tant això, segons les dades del Banc Mundial, en l’actualitat, 
només el 20% de les emissions de GEH estan gravades, de 
manera que el preu mitjà global d’emetre una tona de CO2 
és, només, d’1,8 euros. 

Existeixen dos mecanismes per encarir les emissions de GEH: 

•   Mercat d’emissions. En aquest sistema, el regulador fixa un 
límit màxim a la quantitat total de tones de CO2 que es 
poden emetre per any i per regió, i, dins el límit establert, 
les empreses reben o compren drets d’emissió, amb els 
quals poden comerciar entre si en funció de les seves neces-
sitats. El límit màxim disminueix cada any, la qual cosa 
incentiva les empreses a emetre menys CO2 i a invertir en 
tecnologies més sostenibles des del punt de vista mediam-
biental. En l’actualitat, el mercat d’emissions més gran del 
món es troba a la UE: l’European Trading System (ETS) va ser 
un dels primers mercats d’emissions i regula el 45% de les 
emissions de GEH de la regió. En aquest sistema, alguns 
drets d’emissió es distribueixen de forma gratuïta (un per-
centatge que disminueix any rere any), i, com s’aprecia al 
gràfic, el preu final que ajusta l’oferta a la demanda ha estat relativament volàtil. 

•   Impost sobre les emissions. El regulador fixa un preu a l’emissió de GEH, que augmenta de manera progressiva (en lloc d’una 
quantitat que disminueix, com al mercat d’emissions). D’aquesta manera, amb una progressivitat futura ja anunciada des del 
primer moment, les empreses poden planificar de forma adequada com invertir de manera més eficient en noves tecnologies. 

No obstant això, fixar un preu a les emissions comporta alguns reptes que el regulador ha de considerar: 

•   Filtració de carboni (carbon leakage). El repte climàtic és global i no entén de fronteres. Si no hi ha una coordinació internacio-
nal i les emissions de carboni són més costoses en uns països que en uns altres, es reduirà l’efectivitat de les mesures adopta-
des, ja que les empreses podrien arribar a relocalitzar els centres productius si l’impacte en la competitivitat és massa elevat. 
Per aquest motiu, sense una coordinació internacional, diversos economistes han plantejat que seria positiu establir aranzels a 
les importacions de productes intensius en carboni (per competir en igualtat de condicions al mercat domèstic) i subvencionar 
les empreses exportadores (perquè puguin competir als mercats internacionals).5

•   Reacció política (political backlash). En encarir els productes intensius en carboni, alguns col·lectius vulnerables (com les llars 
amb rendes baixes o el sector del transport) es poden veure més perjudicats que la resta de la societat i arribar a oposar-se amb 

Com actuar davant el canvi climàtic? Accions i polítiques per mitigar-lo

1. Vegeu els dos primers articles d’aquest mateix Dossier, on es detallen les causes i les conseqüències del canvi climàtic. 
2. Encara que tots els GEH contribueixen al canvi climàtic, la pujada de la temperatura causada per l’home s’explica, sobretot, per les emissions de CO2. Vegeu IPCC 
(2013), «Climate Change 2013: The Physical Science Basis». 
3. Vegeu Stiglitz, J. E., Stern, N. et al. (2017), «Report of the high-level commission on carbon prices». 
4. FMI (2019), «Fiscal Monitor: How to Mitigate Climate Change». 
5. Aquesta mesura es troba en un escrit que van signar el 2019, entre d’altres, 27 premis Nobel i 4 expresidents de la Reserva Federal dels EUA. Council, C. L. (2019), 
«Economists’ Statement on Carbon Dividends», Wall Street Journal.
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fermesa a aquestes polítiques, tal com va succeir amb el moviment dels armilles grogues a França.6 En concret, segons les 
estimacions de l’FMI, un preu del carboni de 68 euros encariria el consum energètic al voltant del 45%, i el de benzina, el 15%.7 
Això explica la necessitat que la transició energètica sigui justa i el més inclusiva possible. Per resoldre aquest problema poten-
cial s’han proposat dues solucions: 
■   Compensar directament els col·lectius més perjudicats per l’entrada en vigor d’aquesta política mitjançant els ingressos 

recaptats amb el preu a les emissions. 
■   Retornar els ingressos recaptats a tots els ciutadans de la regió per igual en concepte d’un subsidi d’una suma fixa (lump-

sum rebate).8 

Segons el Banc Mundial,9 en l’actualitat, hi ha al món 57 iniciatives que encareixen l’emissió de carboni (mitjançant un mercat 
d’emissions o mitjançant un impost). Entre aquestes iniciatives, destaca l’impost al carboni de Suècia, amb un preu de 115 euros 
per tona i que cobreix el 40% de les emissions sueques de CO2 (tenint en compte que les emissions ja incloses a l’ETS de la UE 
estan exemptes). Aquesta mesura es va instaurar el 1995 i ha contribuït, de llavors ençà, a reduir les emissions de CO2 el 25%.10 

Així i tot, el preu a les emissions ni és l’única solució ni és suficient per mitigar els efectes del canvi climàtic. Perquè sigui eficaç, 
ha d’anar acompanyat d’altres mesures que ofereixin alternatives sostenibles tant als consumidors com a les empreses 
(millores de l’eficiència energètica de les infraestructures, millores en la mobilitat urbana i interurbana o ajudes a la recerca en 
noves tecnologies, entre d’altres). 

Empreses 

El repte climàtic concerneix tota la societat i és crucial que el paper que adopti el sector privat sigui també molt actiu. Així, és 
essencial que les empreses contreguin un compromís en pro de la sostenibilitat del planeta, la qual cosa requereix que inte-
grin en la seva missió els interessos de tots aquells grups que contribueixen a la creació de valor empresarial: els clients, els accio-
nistes, els empleats i el conjunt de la societat. 

En aquesta línia, cada vegada guanya més importància un ampli ventall d’indicadors que van més enllà dels beneficis econòmics, 
com els ODS (objectius de desenvolupament sostenible), 17 objectius aprovats per les Nacions Unides per erradicar la pobresa, 
protegir el planeta i assegurar la prosperitat de tothom. Per analitzar en quins àmbits concrets les empreses poden contribuir a 
la sostenibilitat del planeta, és molt útil la informació que proveeix l’Observatori dels ODS, que avalua el grau de compliment dels 
ODS a les empreses espanyoles. Pel que fa als temes mediambientals, el segon informe de l’Observatori11 analitza el progrés de 
les empreses cotitzades espanyoles el 2017 en àmbits com l’ús d’energies renovables, consum d’aigua, gestió de residus, informa-
ció i nivell d’emissions i polítiques mediambientals. L’informe constata una millora en relació amb l’informe de l’any anterior, però 
assegura que encara queda molt camí per recórrer: el 2017, el 34% de les empreses reportaven l’ús d’energies renovables a les 
seves memòries (el 26% el 2016) i el 35% va declarar haver reduït les emissions de GEH (el 20% el 2016). 

Així mateix, convé emfatitzar que aquest compromís per la sostenibilitat no està renyit, en absolut, amb el benefici econò-
mic de les empreses: les que es comprometin amb l’adopció de mesures en línia amb els ODS es poden beneficiar, a curt ter-
mini, d’una major fidelitat dels clients, d’un major compromís dels seus empleats i de costos de capital més baixos.12 En canvi, 
existeix un risc reputacional per a les empreses que siguin percebudes com a part del problema i que no actuïn amb decisió per 
frenar el canvi climàtic. I, a mitjà i a llarg termini, les empreses que no hagin estat capaces d’adaptar-se o d’innovar en aquesta 
direcció podrien afrontar serioses dificultats davant el nou entorn regulador o davant el rebuig d’uns consumidors cada vegada 
més conscienciats. 

Llars 

Les llars són clau perquè s’accelerin aquests canvis en l’entorn regulador i empresarial. Si els ciutadans no exigeixen una 
regulació més estricta sobre les emissions de GEH, serà més difícil que els governants estableixin un preu adequat que les gravi 
per complir (com a mínim) l’Acord de París. I, sense un canvi en les preferències dels consumidors sobre els productes intensius 
en carboni, les companyies que els produeixen no tindran tants incentius per innovar en tecnologies verdes. 

Perquè aquest canvi en les preferències dels individus tiri endavant, cal superar els frens a la lluita contra el canvi climàtic exposats 
en aquest Dossier. Per exemple, si no coneixem el mal que les nostres accions produeixen al medi ambient, no podrem prendre 
les decisions correctes. A més a més, sovint podem pensar que les accions individuals contra el canvi climàtic són insuficients, 
actitud que els economistes anomenen «el problema del polissó». Un exemple d’això podria ser la idea que no serveix de gaire 
utilitzar electrodomèstics de baix consum si la resta del món utilitza electrodomèstics molt més contaminants. No obstant això, 
les accions que cada persona fa tenen la capacitat d’influir en les del nostre entorn i poden acabar creant cercles virtuosos. 

En suma, hem de tenir en compte que, en la lluita contra el canvi climàtic, hi haurà guanyadors i perdedors, als quals s’haurà de 
compensar. Però també cal tenir present que, si no es combat, ni tan sols hi haurà guanyadors. Perquè l’emergència climàtica és, 
precisament, això, una emergència, i estem obligats a actuar tan aviat com es pugui i de la forma més justa i ambiciosa possible.

Ricard Murillo Gili
6. Vegeu l’article «Inestabilitat política en el context europeu: França a l’ull de l’huracà», a l’IM04/2019. 
7. Vegeu la nota 4. 
8. Vegeu la nota 5. 
9. https://carbonpricingdashboard.worldbank.org/. 
10. Vegeu Gaspar, V. et al. (2019), «Fiscal Policies to Curb Climate Change», IMFBlog. 
11. Vegeu Castiñeira, À. et al. (2019), «La contribució de les empreses espanyoles als objectius de desenvolupament sostenible. Segon Informe», ESADE i ”la Caixa”. 
12. FMI (2019), «Global Financial Stability Report: Lower For Longer», capítol 6, Sustainable Finance: Looking Farther.

https://carbonpricingdashboard.worldbank.org/
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El canvi climàtic i la transició cap a una economia baixa en emissions de carboni també involucren el sistema financer. Primer, pel 
seu paper com a intermediari entre l’estalvi i la inversió, ja que el sector financer pot facilitar la canalització de fons cap a acti-
vitats que contribueixin a la transició verda.1 I, segon, pels riscos financers que el canvi climàtic i les actuacions per mitigar-lo 
comporten. En aquest article, ens centrem en l’anàlisi de les implicacions per al sector financer del canvi climàtic i de la transició 
cap a una economia descarbonitzada. 

Les economies s’enfronten a dos tipus de riscos associats al canvi climàtic: 

•   Riscos físics, que provenen dels efectes directes del canvi climàtic, com augments en la freqüència i en la intensitat 
d’esdeveniments meteorològics extrems i canvis en l’equilibri dels ecosistemes. Aquests riscos es poden manifestar de 
manera abrupta (en forma d’esdeveniments concrets, com inundacions o tempestes) o de manera gradual (canvis en els 
patrons meteorològics). Així mateix, aquests riscos poden comportar augments considerables de les despeses per afrontar-los 
i danys físics sobre la capacitat productiva de les empreses (com disrupcions en la cadena de subministraments) i sobre els 
actius de les llars. En aquest sentit, gairebé tots els sectors de l’economia s’enfronten als riscos físics. 

•   Riscos de transició, vinculats a la transformació cap a una economia descarbonitzada. Els riscos de transició deriven dels 
canvis reguladors (com límits estrictes a les emissions de carboni i d’altres gasos d’efecte d’hivernacle)2 i tecnològics3 (per 
exemple, sistemes de transport completament elèctrics) necessaris per assolir l’objectiu de la descarbonització. A més a més, 
la transició verda pot comportar també canvis pel costat de la demanda, derivats de l’evolució de les preferències i del com-
portament dels consumidors, més sensibles a les qüestions mediambientals. Tot plegat generarà noves oportunitats, però 
també pot afectar el funcionament de diversos sectors econòmics i la valoració de mercat d’una àmplia gamma d’actius, amb 
les consegüents implicacions financeres.4 

•   Els riscos físics i els associats a la transició verda estan interre-
lacionats. L’impacte físic del canvi climàtic depèn, en gran part, 
de les accions correctives que prenguin a curt termini els governs, 
els inversors, les empreses i els consumidors. En particular, si 
l’acció correctiva és ambiciosa i es fa aviat, els riscos de transició 
poden ser més grans, però els físics seran menors. En canvi, una 
acció correctiva que trigui a implementar-se i que sigui feble 
(menys riscos de transició) faria augmentar els riscos físics asso-
ciats al canvi climàtic. També són possibles escenaris en què els 
dos riscos siguin elevats: per exemple, si l’acció correctiva és 
abrupta i es produeix tard, quan alguns dels riscos físics ja són 
difícils d’evitar.5 Així, en funció de la velocitat i de la intensitat de 
les accions encaminades a mitigar els efectes del canvi climàtic, 
ens situem en diferents escenaris climàtics (vegeu el gràfic). 

Per al sector financer, l’impacte dels riscos associats al canvi cli-
màtic es pot materialitzar a través dels riscos tradicionals als 
quals s’enfronta el sector. En particular, els riscos físics i de transi-
ció poden tenir impacte a nivell creditici, reputacional, operacio-
nal i de mercat.6 Per exemple, esdeveniments climàtics extrems 
poden causar danys significatius en actius i reduir la capacitat de 
pagament dels prestataris. Per al sector bancari, això es pot traduir 
en un augment de la probabilitat d’impagament i en una pèrdua de 
valor de les garanties que donen suport a un préstec. Així mateix, el 
risc creditici també pot derivar d’exposicions a empreses amb models de negoci no alineats amb la transició cap a una economia 
descarbonitzada. Un altre exemple serien els danys en immobles propis causats per esdeveniments climàtics extrems, que tin-
drien la consideració de risc operacional. 

Canvi climàtic, transició verda i sector financer 

1. Vegeu l’article «El finançament que pensa en verd», a l’IM04/2019. 
2. En aquest sentit, l’Acord de París del 2015 representa un risc de transició impulsat per canvis normatius. En particular, els països signataris van acordar limitar 
l’escalfament global per sota de 2 °C mitjançant una reducció dràstica de les emissions d’efecte d’hivernacle. Per aconseguir-ho, caldrà mesures reguladores i grans 
canvis en les polítiques industrials i energètiques, entre altres intervencions. 
3. El risc tecnològic s’associa tant a la velocitat i a l’escala de les noves tecnologies com al grau de transformació i de disrupció dels sectors davant aquestes noves 
tecnologies. 
4. European Systemic Risk Board, «Too late, too sudden: Transition to a low-carbon economy and systemic risk», Reports of the Advisory Scientific Committee, núm. 6. 
5. Vegeu González, Clara I. i Núñez, Soledad (2019), «Mercats, entitats financeres i bancs centrals davant el canvi climàtic: reptes i oportunitats», Working Papers, 019-
06, FEDEA. 
6. Risc resultant del comportament d’una classe d’actius o d’un mercat. Alguns exemples inclouen revaluacions substancials i abruptes del preu dels actius, que deixin 
alguns actius en desús.

Escenaris i riscos climàtics
Més risc de transició

Més risc físic

Tr
an

si
ci

ó 
ve

rd
a

O
rd

en
ad

a
D

es
or

de
na

da

Compliment dels 
objectius climàtics    
(augment de la temperatura 
global de 2 °C o per sota)

Incompliment dels 
objectius climàtics   
(augment de la temperatura 
global per damunt de 2 °C)

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Network for Greening the Financial System.

Transició 
ambiciosa  

però 
desordenada

Transició 
insu�cient: 
massa poc, 
massa tard 
(Δ 3 ºC-4 ºC)

Transició 
intermèdia 

 i gradual

Sense transició:  
business as usual

(Δ 4 ºC-5 ºC)

https://www.caixabankresearch.com/ca/el-financament-que-pensa-en-verd
https://www.caixabankresearch.com/ca/el-financament-que-pensa-en-verd


DOSSIER | FRENAR EL CANVI CLIMÀTIC: ARA O MAI

36  NOVEMBRE 2019

11

En aquest context, la necessitat d’avaluar i d’integrar els riscos climàtics dins el conjunt de riscos que poden afectar el sector 
financer és compartida tant per les entitats que formen part del sector com pels reguladors i pels supervisors. No obstant això, 
no és una tasca fàcil, ja que els riscos climàtics presenten una sèrie de característiques que en dificulten la identificació, el mesu-
rament i la valoració: 

•   En primer lloc, els riscos físics associats al canvi climàtic són difícils de percebre. En concret, són d’ocurrència i de magnitud 
imprevisibles, tenen un ampli abast (són rellevants per a múltiples sectors, línies de negoci i zones geogràfiques), i l’horitzó 
temporal en què es poden materialitzar és llarg, desconegut i, en bona part, superior als horitzons de decisió tradicionals 
dels diferents agents econòmics. En canvi, els efectes del canvi climàtic depenen de les accions que es prenguin avui, i és pre-
cisament aquest desajustament temporal entre acció i impacte (l’anomenada «tragèdia de l’horitzó») el que dificulta la percep-
ció dels riscos climàtics.7 

•   En segon lloc, els riscos de transició són doblement incerts. D’una banda, la trajectòria cap a una economia descarbonitzada 
és, en si mateixa, desconeguda. En aquest sentit, pot ser que el canvi es faci ràpidament però de forma poc coordinada i cos-
tosa (en aquest cas, els riscos de transició serien especialment elevats),8 que es faci de manera gradual i ordenada (en aquest 
cas, els riscos de transició serien baixos), o que la transició realitzada sigui insuficient (en aquest cas, es dispararien els riscos 
físics). De l’altra, dins cada trajectòria, els termes i les condicions per descarbonitzar l’economia són també incerts. 

•   En tercer lloc, és difícil mesurar l’impacte per al sector financer dels riscos físics i de transició. En part, aquesta dificultat és 
deguda a la falta d’informació corporativa (de caràcter públic) sobre l’impacte financer dels riscos climàtics i la seva consi-
deració a nivell estratègic. Per exemple, no existeix una taxonomia estandarditzada que separi de forma clara les activitats 
verdes9 de les que no ho són i que aclareixi fins a quin punt és verda cada activitat. Tampoc hi ha, en l’actualitat, uns estàn-
dards comuns de divulgació d’informació financera relacionada amb el clima. Això és rellevant, perquè dificulta la trans-
parència, l’establiment de marcs de referència clars i l’avaluació de qüestions com quines companyies poden aprofitar millor 
les oportunitats que comporta una economia descarbonitzada o quines empreses estan més preparades per afrontar els riscos 
climàtics. Així mateix, aquesta falta d’informació pot comportar una valoració incorrecta d’alguns actius i una assignació inefi-
cient del capital. En aquest context, són molt benvingudes les iniciatives per establir estàndards comuns. Entre aquestes inicia-
tives, destaquen les recomanacions del grup de treball Task Force for Climate-related Financial Disclosures (TCFD), una iniciati-
va del Financial Stability Board per a la divulgació corporativa de riscos financers associats al canvi climàtic. Així i tot, fins ara, 
les iniciatives per divulgar els riscos climàtics han tingut un abast limitat o han estat de caràcter voluntari.10 

•   Finalment, la falta de metodologies apropiades dificulta la valoració dels riscos climàtics i la seva incorporació en els 
models interns de risc. L’anàlisi de riscos exigeix el disseny d’escenaris, l’anàlisi de l’impacte econòmic i la valoració dels riscos 
financers en cada escenari. L’avaluació dels riscos climàtics, a més a més, exigeix un horitzó de previsió i d’anàlisi molt més llarg 
que l’estàndard.11 Així mateix, estimar l’impacte que tindrà el canvi climàtic sobre l’economia en general, i sobre el sector finan-
cer en particular, és una tasca complexa, més fins i tot quan les dades històriques tenen poca capacitat predictiva. Per exemple, 
el risc de transició verda no s’ha observat abans, la qual cosa en dificulta l’estimació amb les eines actuals. De la mateixa mane-
ra, tampoc es disposa de prou dades ni es té prou coneixements científics per valorar l’impacte físic que pot tenir un augment 
de la temperatura global molt per damunt del que s’ha observat històricament.12 Finalment, l’anàlisi d’escenaris és una pràcti-
ca relativament nova i complexa, i molts dels escenaris climàtics (com els elaborats per l’IPCC)13 són dissenyats per aplicar-los 
en l’elaboració de polítiques i en la recerca científica, i no tant en les anàlisis corporatives i financeres. 

En definitiva, el canvi climàtic és un repte global (tant en les causes com en les conseqüències), que exigeix solucions globals 
i un grau elevat de coordinació entre tots els agents i sectors econòmics. En aquest context, una transició propera en el temps, 
gradual, ordenada i justa cap a una economia descarbonitzada és clau per reduir l’impacte potencial dels riscos climàtics sobre 
l’economia en general i sobre el sector financer en particular. En aquest sentit, també és important que el sector financer disposi 
de les eines, de les metodologies i dels estàndards necessaris per poder valorar i gestionar de forma adequada els riscos financers 
associats al canvi climàtic. D’aquesta manera, el sector podrà contribuir de forma efectiva a impulsar el canvi.

Roser Ferrer 

7. Bank of England (2015), discurs de Mark Carney, Breaking the tragedy of the horizon–climate change and financial stability. 
8. Per exemple, un reconeixement tardà de la importància de controlar les emissions podria comportar una implementació abrupta de restriccions i de regulacions 
sobre l’ús de fonts d’energia intensives en combustibles fòssils (mode catch up). 
9. En aquest sentit, destaca en positiu el treball de la Comissió Europea per donar suport a una futura legislació sobre taxonomia sostenible a nivell europeu. 
10. Bank of England (2019), discurs de Mark Carney, TCFD: strengthening the foundations of sustainable finance. 
11. Globalment, els marcs reguladors financers tendeixen a centrar-se en els riscos sobre l’estabilitat financera a 2-3 anys, motiu pel qual no estan dissenyats per cap-
turar riscos poc convencionals a llarg termini. 
12. Vegeu també l’article «El repte climàtic: el futur del planeta en joc», en aquest mateix Dossier. 
13. Intergovernmental Panel on Climate Change.
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