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El liberalisme econòmic està sota pressió. I no ens referim al neoliberalisme, sinó a quelcom molt més bàsic sobre 
el que ha existit, i encara existeix, un ampli consens en la professió econòmica. Principis com que la prudència 
en la gestió de la política fiscal és clau per a l’estabilitat macroeconòmica, que la independència dels bancs cen-
trals és la millor garantia per assolir l’estabilitat de preus, que és bo que les economies s’obrin al comerç interna-
cional, que el multilateralisme ha d’estar al centre de les relacions internacionals, que l’estat no tendeix a ser un 
bon gestor d’empreses o que la competència és clau per promoure la innovació i el creixement a llarg termini.

Certament, sempre han existit moviments extremistes o antisistema que es desempallegarien d’aquests prin-
cipis. La novetat és que han començat a guanyar força partits tradicionals o noves formacions amb propostes 
que en qüestionen obertament alguns d’ells. Als EUA, per exemple, el president Trump ha dut a terme un 
important impuls fiscal amb el deute públic en màxims històrics, ataca de forma reiterada la independència de 
la Fed, ha abandonat el multilateralisme i ha desacreditat les organitzacions que l’encarnen, i defensa un pro-
teccionisme comercial per fomentar el desenvolupament de la indústria manufacturera domèstica. A Europa, 
també han aparegut veus per relaxar la política sobre la competència i per afavorir la creació de campions 
europeus o nacionals.

La pressió sobre el liberalisme econòmic està molt vinculada a l’aparició de fenòmens populistes. Malgrat que 
aquests fenòmens sorgeixen per diferents motius, un d’ells és la insatisfacció que produeixen els resultats econò-
mics del sistema actual i la falta de respostes que ofereix a grans desafiaments, com els canvis tecnològic, cli-
màtic o demogràfic i les seves conseqüències. Una part important de la població sent que el sistema la deixa 
enrere –les rendes no creixen com les de la mitjana o, fins i tot, reculen. Una altra part sent desassossec davant 
un món en què regna la incertesa i en què la velocitat del canvi s’accelera. Els uns i els altres escolten els cants de 
sirena del populisme, que ofereix receptes molt senzilles, sovint de caire il·liberal, a problemes molt complexos. 
I, tot i que és cert que el sistema actual no ha estat capaç d’oferir una bona resposta a totes aquestes inquietuds, 
seria un immens error caure en la temptació il·liberal.

El gran repte és generar un nou consens que ofereixi respostes efectives als reptes als quals ens enfrontem. Per 
aquest motiu, les reformes són claus. En aquest context, és important reforçar les institucions que vetllen perquè 
les polítiques públiques responguin a l’interès general i no als interessos de determinats grups de pressió. En 
particular, en un moment en què és necessari replantejar-se les prioritats de la despesa pública, és més rellevant 
que mai comptar amb mecanismes independents d’avaluació de les polítiques públiques. Aquests mecanismes 
de rendició de comptes són una eina essencial per millorar la qualitat de la despesa pública i de les intervencions 
públiques en general. La seva utilització hauria de ser molt més comuna del que és habitual. En aquest sentit, els 
Països Baixos són modèlics. Allí, una autoritat independent creada el 1945 no solament avalua les polítiques que 
es duen a terme, sinó que, fins i tot, valora les principals propostes electorals dels partits polítics en termes de 
cost pressupostari i els seus probables efectes econòmics, la qual cosa disciplina els partits –i aporta informació 
molt valuosa als electors.

Hi ha pocs dubtes també sobre el fet que el nou consens sobre l’orientació de les polítiques econòmiques s’ha 
de preocupar que el creixement sigui més inclusiu. Hi haurà qui així ho entengui per raons d’equitat, però és, fins 
i tot, com a antídot a la temptació il·liberal, una qüestió de sostenibilitat política del mateix sistema –econòmic 
i democràtic. Promoure un creixement inclusiu exigeix reformes en el sistema educatiu, que, per exemple, haurà 
de posar més èmfasi en la formació en edats primerenques i al llarg de la vida laboral. A més de la formació 
continuada, altres polítiques actives del mercat de treball també han de guanyar protagonisme per mitigar els 
costos de la globalització i d’un món canviant. Per als més joves, és essencial una política d’habitatge que hi 
promogui l’accés a un cost raonable. I, per als més grans, el sistema de pensions i de sanitat ha d’oferir unes 
prestacions dignes i, per descomptat, certeses. Aquests són només uns pocs exemples de l’enorme treball que 
els gestors de la política econòmica tenen per davant.

Enric Fernández
Economista en cap
31 de desembre de 2019

La temptació il·liberal
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Cronologia

 2  Portugal: indicador de clima econòmic (desembre).
 3   Espanya: afiliació a la Seguretat Social i atur registrat  

(desembre).
 9  Portugal: comerç internacional (novembre).
   Portugal: xifra de negocis a la indústria (novembre).
15 Espanya: comptes financers (3T).
      Portugal: activitat turística (novembre).
22 Espanya: crèdits, dipòsits i morositat (novembre).
23 Consell de Govern del Banc Central Europeu.
28 Espanya: enquesta de població activa (4T).
29 Portugal: ocupació i atur (desembre).
28-29   Comitè de Mercat Obert de la Fed.
30  Zona de l’euro: índex de sentiment econòmic (gener).
      EUA: PIB (4T i 2019).
31 Espanya: avanç del PIB (4T).
     Espanya: avanç de l’IPC (gener).
     Zona de l’euro: PIB de la zona de l’euro (4T).

 4  Espanya: afiliació a la Seguretat Social i atur registrat 
(gener).

 5  Portugal: ocupació i atur (4T).
10  Portugal: xifra de negocis a la indústria (desembre).
14  Portugal: avanç del PIB (4T).
17  Japó: PIB (4T).
20  Espanya: comerç exterior (desembre).
21  Espanya: crèdits, dipòsits i taxa de morositat (desembre).
27  Espanya: avanç de l’IPC (febrer).
       Zona de l’euro: índex de sentiment econòmic (febrer).
       Portugal: preus de l’habitatge (gener).
28  Espanya: balança de pagaments (desembre).
       Portugal: avanç de l’IPC (febrer).

GENER 2020 FEBRER 2020

Agenda

 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

 5  L’OPEP i els seus socis incrementen les retallades de 
producció fins als 1,7 milions de barrils diaris fins al 
març del 2020.

13  Els EUA i la Xina anuncien un acord comercial prelimi-
nar (el primer en una negociació en tres etapes).

20  Després de les eleccions anticipades del 12 de desem-
bre, la Cambra dels Comuns del Regne Unit aprova 
l’acord de sortida de la UE.

DESEMBRE 2019

SETEMBRE 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.

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 mi  nis-
   tre britànic. 

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

JULIOL 2019

10  Se celebren eleccions a les Corts Generals a Espanya.

NOVEMBRE 2019
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camí i no es plantegi més baixades de tipus en els propers 
trimestres.

A la Xina, els indicadors d’activitat són relativament satis
factoris i continuen allunyant els temors a un aterratge 
brusc de l’economia, els quals es van intensificar amb 
l’impacte de les tensions comercials sobre el seu sector 
exterior. Fins avui, les autoritats duen a terme una difícil 
però encertada gestió de la política monetària i fiscal i han 
aconseguit esmorteir l’impacte de la caiguda de les expor
tacions. Així, l’economia manté el procés de desacceleració 
gradual cap a cotes més sostenibles a llarg termini.

També al Vell Continent s’allunyen els pitjors auguris. Els 
últims indicadors d’activitat mostren que la zona de l’euro 
va tancar el 2019 amb un ritme d’avanç  del 0,9% inter
anual, un registre pobre i una mica per sota del seu creixe
ment potencial, a causa de les dificultats que travessa el 
sector industrial (en especial, el sector de l’automòbil), de 
l’impacte indirecte de les tensions comercials entre els EUA 
i la Xina sobre el sector exterior europeu i del brexit. No 
obstant això, la resiliència del sector serveis i del consum 
ens permet ser moderadament optimistes.

En definitiva, sembla que el context macroeconòmic, sense 
ser extraordinari, pot ser relativament favorable en els pro
pers trimestres –sempre que la geopolítica no provoqui 
més ensurts. Sens dubte, són temps propicis perquè la 
política econòmica posi les llums llargues i afronti amb 
decisió els reptes del futur, com els canvis climàtic, tecnolò
gic i demogràfic. Les economies i les empreses que sàpi
guen aprofitar el moment per pensar de forma estratègica 
i per recompondre les seves forces seran les que podran 
afrontar amb més garanties els moments difícils quan arri
bin. Ens trobem en la fase decisiva del cicle.

Oriol Aspachs
Director d’Estudis

Ens trobem en la fase madura del cicle econòmic. Lluny 
queden els anys de la crisi econòmica global, quan ens vam 
veure obligats a revisar les previsions de creixement contí
nuament a la baixa fins a valors que mai no havíem imagi
nat. També comencen a quedar una mica lluny els primers 
anys de recuperació, quan, imbuïts del pessimisme que va 
acabar generant la recessió, ens va costar confiar en la 
capacitat per superar les dificultats i les sorpreses a l’alça 
van ser recurrents i importants.

És cert que el ritme de creixement de les principals econo
mies s’alenteix i que, en els últims trimestres, ha estat una 
mica inferior al que esperàvem. Però això, en gran part, ha 
estat degut a la incertesa provocada per les tensions 
comercials entre els EUA i la Xina i a l’erràtic procés de sor
tida del Regne Unit de la UE. Malgrat que els dos fronts dis
ten d’estar resolts, sembla que han entrat en una nova fase. 
L’acord assolit entre els EUA i la Xina i la ratificació per part 
del Parlament britànic de l’acord de sortida del Regne Unit 
de la UE fan pensar que, d’ara endavant, el to serà més 
constructiu en els dos casos.

Així, amb aquests fronts una mica més clars, cal esperar 
que, a les principals economies, el ritme d’avanç es conso
lidi en els nivells propis de la fase madura del cicle, moment 
en què són determinants factors de fons com la demogra
fia i el creixement de la productivitat. Això és el que, a grans 
trets, reflecteixen les previsions de les principals cases 
d’anàlisis, incloses les de CaixaBank Research, i també els 
últims indicadors.

Als EUA, per exemple, el ritme d’avanç de l’activitat prosse
gueix el procés gradual de desacceleració. En els últims 
anys, si tenim en compte que l’expansió ja s’ha prolongat 
durant un decenni, el creixement ha estat anormalment 
elevat. Això ha estat propiciat pel fort impuls fiscal dut a 
terme per l’Administració Trump el 2018 i el 2019. En canvi, 
els indicadors d’activitat més recents suggereixen que 
l’avanç del PIB es va situar al voltant del 2,2% interanual en 
el 4T 2019, un nivell clarament inferior al 2,9% registrat el 
2018, però més coherent amb  la capacitat de creixement a 
llarg termini de l’economia nordamericana, que se situa, 
segurament, per sota del 2,0%. Malgrat la desacceleració 
del ritme d’activitat, val la pena destacar que l’economia 
dels EUA continua creant ocupació a molt bon ritme: al 
novembre, es van generar 266.000 llocs de treball i la taxa 
d’atur es va mantenir en el 3,5%, un mínim històric. En 
aquest context, és natural que la Fed hagi fet un alto en el 

2020: la fase madura del cicle, la fase decisiva del cicle
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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 1,92 1,71 1,90

Líbor 12 mesos 3,86 1,20 2,05 3,08 1,97 1,85 2,20

Deute públic 2 anys 3,70 0,73 1,84 2,68 1,63 1,83 2,00

Deute públic 10 anys 4,70 2,61 2,41 2,83 1,86 1,97 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 –0,46 –0,45 –0,25

Euríbor 1 mes 3,18 0,79 –0,37 –0,37 –0,45 –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 –0,34 –0,35 –0,05

Euríbor 12 mesos 3,40 1,34 –0,19 –0,13 –0,26 –0,30 0,05

Alemanya

Deute públic 2 anys 3,41 0,69 –0,69 –0,60 –0,63 –0,40 –0,10

Deute públic 10 anys 4,30 1,98 0,35 0,25 –0,27 0,30 0,67

Espanya

Deute públic 3 anys 3,62 2,30 –0,04 –0,02 –0,36 0,38 0,81

Deute públic 5 anys 3,91 2,85 0,31 0,36 –0,09 0,61 1,05

Deute públic 10 anys 4,42 3,82 1,46 1,42 0,44 1,10 1,37

Prima de risc 11 184 110 117 71 80 70

Portugal

Deute públic 3 anys 3,68 4,42 –0,05 –0,18 –0,34 0,68 1,25

Deute públic 5 anys 3,96 5,03 0,46 0,47 –0,12 0,95 1,42

Deute públic 10 anys 4,49 5,60 1,84 1,72 0,40 1,20 1,52

Prima de risc 19 362 149 147 67 90 85

TIPUS DE CANVI

EUR/USD (dòlars per euro) 1,13 1,30 1,18 1,14 1,11 1,15 1,21

EUR/JPY (iens per euro) 129,50 126,36 133,70 127,89 121,31 121,90 128,26

USD/JPY (iens per dòlar) 115,34 97,50 113,02 112,38 109,18 106,00 106,00

EUR/GBP (lliures per euro) 0,66 0,83 0,88 0,90 0,85 0,84 0,82

USD/GBP (lliures per dòlar) 0,59 0,63 0,75 0,79 0,76 0,73 0,68

PETROLI

Brent ($/barril) 42,3 85,6 64,1 57,7 65,4 61,5 63,0

Brent (euros/barril) 36,4 64,8 54,2 50,7 58,8 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 3,3 3,4

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

Estats Units 2,7 1,4 2,4 2,9 2,3 1,8 1,8

Zona de l’euro 2,2 0,4 2,7 1,9 1,1 1,1 1,3

Alemanya 1,6 1,1 2,8 1,6 0,6 0,7 1,5

França 2,0 0,6 2,4 1,7 1,3 1,4 1,5

Itàlia 1,5 –0,7 1,8 0,7 0,2 0,5 0,7

Portugal 1,5 –0,3 3,5 2,4 1,9 1,7 1,6

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

Japó 1,5 0,4 2,2 0,3 1,1 0,7 1,1

Regne Unit 2,8 1,1 1,9 1,4 1,3 1,2 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 5,3 6,1 6,5

Indonèsia 5,5 5,7 5,1 5,2 5,0 4,8 4,7

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

Mèxic 2,4 2,1 2,1 2,1 0,3 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 1,2 1,9 1,8

Turquia 5,4 4,8 7,4 3,1 0,1 2,1 2,6

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 0,4 1,4 1,9

INFLACIÓ

Mundial 4,2 3,8 3,2 3,6 3,5 3,6 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 2,2 2,0

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

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

França 1,8 1,2 1,2 2,1 1,2 1,4 1,8

Itàlia 1,9 1,5 1,3 1,2 0,6 1,0 1,5

Portugal 3,0 1,2 1,4 1,0 0,4 0,7 1,0

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 1,8 2,1

Països emergents 6,8 5,8 4,3 4,8 4,9 5,0 4,6

Xina 1,7 2,6 1,6 2,1 2,7 2,8 2,6

Índia 4,5 8,5 3,3 3,9 3,7 5,0 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 13,5 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 4,2 4,5 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 2,2 1,9 1,7

Consum de les AP 2,3 –0,7 0,2 0,9 0,5 0,2 0,2

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

Béns d’equipament 1,2 –0,1 12,5 7,5 4,8 2,5 2,5

Construcció –1,5 –6,2 12,2 4,6 10,5 4,3 2,5

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

Exportació de béns i serveis 5,2 3,5 8,4 3,9 2,5 2,3 2,6

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

Producte interior brut 1,5 –0,3 3,5 2,4 1,9 1,7 1,6

Altres variables

Ocupació 0,4 –1,1 3,3 2,3 1,0 0,5 0,2

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

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

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 1,2 1,6 1,3

Consum de les AP 5,0 0,9 1,0 1,9 2,3 1,8 1,4

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

Béns d’equipament 5,0 –1,5 8,5 5,7 5,1 5,3 2,6

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

Demanda nacional (contr. Δ PIB) 4,5 –1,2 3,0 2,6 1,7 1,9 1,5

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

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

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 1,4 1,1

Taxa d’atur (% pobl. activa) 10,5 20,8 17,2 15,3 14,2 13,6 13,2

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 2,5 2,5 2,3

Saldo op. corrents (% PIB) –5,9 –1,1 2,7 1,9 1,6 1,3 1,4

Cap. o nec. financ. resta món (% PIB) –5,2 –0,7 2,9 2,4 1,8 1,5 1,6

Saldo públic (% PIB) 1 0,4 –7,1 –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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El retorn de l’apetència pel risc 
tanca un any amb vaivens en  
el sentiment inversor

Bon to dels mercats al final d’any. Enrere queda el 2019, un any 
en què els principals catalitzadors dels mercats financers van ser 
les tensions comercials entre els EUA i la Xina, la resolució del 
brexit, la desacceleració del creixement mundial i el retorn a 
escena dels estímuls monetaris per part dels principals bancs 
centrals. El desembre no va ser una excepció, i l’any va acabar 
amb avanços en el terreny comercial (amb un primer acord 
entre els EUA i la Xina) i en la situació política britànica (on el 
Parlament ja ha aprovat l’acord de sortida de la UE). A més a 
més, els bancs centrals van reforçar el compromís amb les mesu-
res acomodatícies dels mesos anteriors. Així, al desembre, en un 
escenari d’estabilització de les perspectives econòmiques, es va 
reduir la volatilitat als diferents mercats financers i els inversors 
van mostrar una major apetència pels actius de risc, la qual cosa 
es va traduir en increments generalitzats a les borses i en els 
preus de les primeres matèries i en una certa recuperació dels 
tipus d’interès. No obstant això, i malgrat el funcionament més 
positiu en els últims compassos de l’any, els riscos que planen 
sobre l’escenari econòmic i financer continuaran presents el 
2020, i la sensibilitat que han mostrat els mercats al llarg del 
2019 als esdeveniments geopolítics i als missatges dels princi-
pals bancs centrals suggereix que aquests esdeveniments conti-
nuaran marcant l’ànim dels inversors en el nou any.

Un bon any per a les borses, malgrat els vaivens. Si el 2019 va 
començar amb la por al fet que les turbulències de les acaballes 
del 2018 continuessin arrossegant les cotitzacions, finalment 
l’any ha acabat amb uns guanys notables i generalitzats: pro-
pers al 30% acumulat en el cas de les economies avançades i al 
voltant del 15% en el de les emergents. Aquestes xifres van més 
enllà de l’efecte rebot de les fortes turbulències registrades a la 
tardor del 2018, i, de fet, els principals índexs se situen clara-
ment per damunt dels màxims de l’estiu del 2018: els superen 
en més del 10% a les economies avançades i al voltant del 6% a 
les emergents. Els guanys s’han basat en les mesures acomoda-
tícies adoptades pels bancs centrals al llarg de l’any i en una 
certa calma en les incerteses geopolítiques al voltant dels EUA i 
la Xina i d’Europa (brexit i Itàlia), així com en la constatació que 
els riscos de recessió econòmica s’han vist apaivagats per la 
re siliència de la demanda domèstica. No obstant això, l’any no 
ha estat exempt de turbulències, i, en diferents ocasions, les 
borses han registrat correccions destacables arran de les ten-
sions geopolítiques (com en l’episodi d’aversió al risc de l’estiu 
passat). A més a més, a aquest factor de risc se sumen els ele-
vats múltiples en algunes borses occidentals (com les ràtios 
price-to-earnings), que evidencien el temor de sobrevaloració 
d’alguns actius emfatitzat de forma reiterada per institucions 
com l’FMI o el BIS.

Els tipus d’interès arrelen en terreny acomodatici. En les reu-
nions del desembre, tant el BCE com la Fed van transmetre un 
missatge de continuïtat de les mesures acomodatícies adopta-
des al llarg del 2019. D’una banda, en el debut de Christine 
Lagarde com a nova presidenta, el BCE va decidir mantenir sen-
se canvis la política monetària i va reiterar el compromís amb el 
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paquet d’estímul anunciat al setembre (retallada del tipus 
depo fins al –0,50%, represa de les compres netes d’actius i 
condicions més favorables per a les TLTRO). Així mateix, basant-
se en la seva lectura d’un escenari de creixement feble i de per-
sistència dels riscos, el BCE va reiterar la necessitat de mantenir 
les condicions financeres favorables durant un període llarg de 
temps. Per la seva banda, la Fed va mantenir el tipus d’interès 
en l’interval 1,50%-1,75%, després de realitzar tres retallades 
en els mesos de juliol, de setembre i d’octubre. És més, les 
noves projeccions de la Fed mostren que 13 dels seus 17 mem-
bres no preveuen cap canvi en els tipus el 2020 (mentre que els 
quatre restants projecten només un increment de 25 p. b.), de 
manera que va allunyar les probabilitats implícites en les cotit-
zacions financeres de noves retallades el 2020. Aquests mis-
satges, però, contrasten amb els enviats fa un any, quan, al 
de sembre del 2018, el BCE posava fi a les compres netes 
d’actius i la Fed assenyalava la intenció de dur a terme tres 
increments de tipus. Així, als mercats de renda fixa, el 2019 va 
estar marcat per fortes caigudes en els tipus sobirans (en 
l’acumulat de l’any, al voltant de –75 p. b. i de –40 p. b. en els 
tipus a 10 anys dels EUA i d’Alemanya, respectivament), tot i 
que aquestes davallades es van moderar en els últims mesos, 
gràcies a la recuperació del sentiment dels inversors: al desem-
bre, els tipus a 10 anys dels EUA i d’Alemanya van repuntar al 
voltant de 15 p. b. i van culminar una recuperació propera als 
50 p. b. des dels mínims de l’estiu.

Les divises emergents cedeixen davant el dòlar. Durant el 
2019, el tipus de canvi del dòlar nord-americà va exhibir una 
major fortalesa en relació amb la majoria de divises mundials, 
penalitzades per la incertesa econòmica, per les tensions 
comercials i pels diferencials dels tipus d’interès a llarg termini. 
Aquests factors van pesar, en especial, als països emergents, les 
divises dels quals es van depreciar clarament en relació amb el 
dòlar (llastades, a més a més, per diferents factors idiosin-
cràtics). Els casos més destacables van ser el del renminbi (la 
depreciació del qual el va dur a trencar la barrera dels 7 iuans 
per dòlar per primera vegada des del 2008) i el de la majoria de 
les divises llatinoamericanes (la depreciació mitjana de les 
quals, al desembre, va ser del 4%, segons l’índex de JP Morgan 
per a l’Amèrica Llatina). D’altra banda, al desembre, la lliura 
esterlina va protagonitzar una revaloració propera al 2% en 
relació amb el dòlar, impulsada pel resultat de les eleccions 
generals al Regne Unit i per la perspectiva d’un brexit acordat el 
proper 31 de gener.

Rally de les primeres matèries en els últims compassos de 
l’any. La millora del sentiment inversor també va empènyer els 
preus de les primeres matèries en la recta final de l’any. Al mer-
cat del petroli, al desembre, això es va sumar a la decisió de 
l’OPEP i dels seus aliats (liderats per Rússia) de retallar la pro-
ducció de cru en 500.000 barrils diaris addicionals a partir del 
gener del 2020, de manera que van incrementar les retallades 
totals fins als 1,7 milions de barrils diaris en relació amb els 
nivells de l’octubre del 2018 (per a més detalls, vegeu el Focus 
«Petroli: ajuntant les peces del trencaclosques», en aquest ma -
teix Informe Mensual). A més a més, malgrat que no es va pro-
longar la durada de l’acord (que acaba al març del 2020), 
l’Aràbia Saudita va manifestar la voluntat de continuar liderant 
les retallades de producció, la qual cosa va afavorir l’encariment 
del barril de Brent per damunt dels 65 dòlars.
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1. A més a més, alguns elements vinculats a l’oferta, com les retallades de 
producció de l’OPEP+ i els colls d’ampolla en les infraestructures de la 
indústria del shale, van afavorir aquest repunt del preu. Per a més detalls, 
vegeu «La muntanya russa del petroli: pujada, baixada i ara què?», a 
l’IM09/2019.

Petroli: ajuntant les peces del trencaclosques

Al començament del mes de desembre del 2019, l’OPEP i 
els seus aliats (OPEP+) van decidir reduir encara més la 
producció de petroli. En concret, van augmentar en 0,5 
milions de barrils diaris (mb/d) les retallades imposades al 
desembre del 2018, de manera que ara se situen en 1,7 
mb/d en relació amb els nivells de l’octubre d’aquell 
mateix any. Amb aquesta acció, el càrtel persegueix sos-
tenir el preu del petroli lleugerament per damunt dels 
60 dòlars. Ho aconseguirà? Tot seguit, construirem el 
trencaclosques del que ha succeït el 2019 i veurem si, amb 
les mateixes peces, es pot muntar el del 2020. 

2019: el Brent al so de la demanda... 

Els dubtes sobre la demanda han marcat l’evolució del 
petroli al llarg de tot l’any 2019. Després d’unes fortes tur
bulències financeres al final del 2018 (motivades pel temor 
a una desacceleració brusca de l’activitat mundial), el gir 
acomodatici dels principals bancs centrals i un to (aparent
ment) més constructiu en el conflicte comercial entre els 
EUA i la Xina en els primers compassos del 2019 van ate
nuar els primers temors de feblesa econòmica i van impul
sar una recuperació del sentiment inversor. Així, l’any va 
començar amb una recuperació de les perspectives de 
demanda i amb un rally sostingut del preu del barril de 
Brent, que va arribar a augmentar més de 20 dòlars i va 
assolir els 74 dòlars. L’embranzida del sentiment queda 
ben il·lustrada al primer gràfic, on s’observa com el preu 
del barril de Brent va mimetitzar la pujada de la borsa 
nordamericana en el primer semestre del 2019.1 

No obstant això, abans de l’estiu, les preocupacions sobre 
la demanda van tornar a escena amb la intensificació de 
les tensions comercials entre els EUA i la Xina. Els nous 
temors a una desacceleració brusca de l’activitat mun-
dial i l’observació d’un augment sostingut en els inven-
taris de cru van generar dubtes sobre la solidesa de la 
demanda de petroli. Tot plegat es va traduir en una 
rebaixa de les previsions de demanda de petroli esperada 
per als següents trimestres. Per exemple, mentre que, a 
l’octubre del 2018, l’OPEP preveia un augment de la 
demanda d’1,4 mb/d el 2019, en l’últim informe (novem
bre del 2019), la previsió s’ha reduït fins als 1,0 mb/d. Que 
aquesta rebaixa de les expectatives s’explica per la desac

celeració del PIB mundial queda ben il·lustrat amb un sen
zill exercici: si estimem la sensibilitat de la demanda de 
petroli als canvis en el creixement econòmic de les econo
mies avançades i emergents, obtenim resultats similars. 
En concret, segons el creixement econòmic previst al final 
del 2018, la demanda de petroli hauria d’haver augmentat 
el 2019 en 1,2 mb/d. No obstant això, les nostres previsions 
de PIB més recents impliquen que només augmentarà en 
0,8 mb/d. A més a més, l’exercici ens indica que la caiguda 
de la demanda esperada es va produir, principalment, als 
països de l’OCDE, perquè, amb anterioritat, s’esperava que 
augmentessin el consum en 0,15 mb/d, mentre que les 
últimes projeccions suggereixen que l’acabaran reduint 
en 0,19 mb/d. 

Així mateix, aquesta dinàmica també s’observa en les pre
visions per al 2020. Mentre que, al final del 2018, preveiem 
una demanda de 101,9 mb/d, el 2020, la sensibilitat històri
ca del creixement econòmic i la demanda de cru suggerei
xen que només serà de 101,2 mb/d, xifra equivalent a un 
augment interanual d’1,2 mb/d (en lloc dels 1,4 mb/d pre
vistos inicialment).

...malgrat les tensions geopolítiques 

En el segon tram de l’any, el preu del barril de Brent es va 
mostrar molt més estable i va fluctuar prop dels 60 dòlars. 
No obstant això, un episodi turbulent en el tram final de 
setembre ens va recordar que les tensions geopolítiques 
a l’Orient Mitjà poden ser disruptives al mercat del 
petroli. Aquest cop, a més de sabotatges en vaixells mer

•  Al desembre, l’OPEP va anunciar noves retallades a la producció per reduir la bretxa entre l’oferta i la demanda al 
mercat de cru. Aquesta bretxa s’ha produït, sobretot, per un augment de la demanda inferior a l’esperat.

•  De cara al 2020, la incertesa sobre el creixement econòmic i els clàssics factors d’oferta (retallades de l’OPEP, 
tensions geopolítiques i indústria del shale) poden introduir volatilitat al mercat del petroli.
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cants prop de l’estret d’Ormuz,2 el mercat va veure com era 
possible atacar infraestructures estratègiques. En concret, 
un grup rebel iemenita va atacar la refineria més gran de 
l’Aràbia Saudita i va danyar gairebé la meitat de la capaci
tat productiva del país, la qual cosa equival al 5% de la pro
ducció mundial. L’impacte sobre el preu del petroli 
d’aquest shock no va ser gens menyspreable,3 però va 
durar pocs dies: els inventaris de cru acumulats al llarg dels 
últims anys van esmorteir el que, en altres períodes, amb 
un mercat de petroli més saturat, hauria pogut ser un 
shock d’oferta molt més significatiu. 

I, el 2020, què pot passar? 

El consens d’analistes apunta al fet que, el 2020, el preu del 
barril de Brent es mantindrà estable entre els 60 i els 65 
dòlars, una visió que compartim. D’una banda, la producció 
de shale actua com un fre a l’alça del preu del petroli. Atès 
que el preu de ruptura de la indústria del shale és una mica 
més elevat que en altres fonts de producció,4 si el preu del 
barril de Brent augmentés a cotes elevades, caldria esperar 
un repunt de l’oferta de shale per part dels pous que neces
siten preus més alts per ser rendibles. Així, aquesta reacció 
fa menys probable que es produeixin desviacions per 
damunt dels 70 dòlars per barril de manera sostinguda. 

D’altra banda, amb la seva última decisió, l’OPEP ha canviat 
una mica l’estratègia. En concret, en aquesta reunió, el càr
tel va augmentar la magnitud de les retallades, però no les 
va prolongar més enllà del març. Amb això, l’OPEP aconse
gueix empènyer a l’alça el preu al comptat del cru sense 
moure gaire el dels contractes futurs (vegeu l’últim gràfic). I 
és que, com ho vam analitzar en el passat,5 l’OPEP se sent 
més còmoda amb el mercat de petroli en backwardation 
(és a dir, amb un preu al comptat més alt que el preu a futur), 
ja que és una situació menys favorable per als productors 
de shale, el model productiu dels quals depèn més dels 
preus a futur. No obstant això, les retallades anunciades per 
l’OPEP i pels seus socis no garanteixen l’estabilitat de 
l’oferta: de fet, els països s’han desviat de forma sostinguda 
de l’acord (retallant més en el cas de l’OPEP i menys en el cas 
dels no OPEP). 

Finalment, serà clau veure com evoluciona la demanda de 
petroli. Hem vist que, el 2019, la demanda va ser la peça clau 
en els moviments del preu del barril de Brent. De cara al 
2020, s’espera una mica més de dinamisme en l’activitat 
mundial, reflex d’una desacceleració suau en economies 

com els EUA i la Xina, de la continuïtat d’un creixement 
moderat a la zona de l’euro i de la recuperació de les econo
mies emergents que, el 2019, van evolucionar pitjor del que 
s’esperava. Això hauria de donar suport a la demanda de 
petroli i apuntalar el preu en les cotes comentades més 
amunt. No obstant això, com ho demostra l’experiència del 
2019, la incertesa sobre les expectatives de creixement 
econòmic podria ser, de nou, un factor de volatilitat per 
al petroli. 

En suma, sembla clar que les principals peces del trenca-
closques del 2019 persistiran el 2020 (OPEP, tensions 
geopolítiques, creixement econòmic i indústria del shale). 
Com és tradició al mercat del petroli, totes elles poden aca
bar encaixant en múltiples configuracions. A més a més, 
noves peces, com, per exemple, regulacions mediambien
tals més estrictes sobre les emissions de carboni o sobre el 
consum de plàstic d’un sol ús, poden guanyar protagonis
me en els propers anys. 

Ricard Murillo Gili

2. Àrea estratègica al golf Pèrsic per on circula gairebé el 20% del petroli 
mundial. 
3. El barril de Brent es va arribar a encarir més del 15% en una sessió, en el 
que va ser l’augment diari més important des de l’esclat de la guerra del 
Golf el 1990. 
4. De mitjana, el preu del barril West Texas (una mica més baix que el 
Brent en els últims anys) a partir del qual és rendible un pou a la indústria 
del shale als EUA és de 50 dòlars, mentre que, a l’Aràbia Saudita, el preu de 
ruptura és inferior als 10 dòlars. 
5. Per a més detalls, vegeu «El dilema de l’OPEP i el final del contango al 
mercat del cru», a l’IM09/2017.
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Tipus d’interès (%)

31-des. 30-nov. 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 –0,38 –0,40 2 –7,4 –7,3

Euríbor 12 mesos –0,25 –0,27 2 –13,2 –12,8

Deute públic a 1 any (Alemanya) –0,64 –0,62 –2 –6,7 –5,8

Deute públic a 2 anys (Alemanya) –0,60 –0,63 3 0,9 1,3

Deute públic a 10 anys (Alemanya) –0,19 –0,36 18 –42,7 –35,0

Deute públic a 10 anys (Espanya) 0,47 0,42 5 –94,8 –93,3

Deute públic a 10 anys (Portugal) 0,44 0,40 4 –128,0 –127,1

EUA

Fed funds (límit superior) 1,75 1,75 0 –75,0 –75,0

Líbor 3 mesos 1,91 1,91 0 –89,9 –88,6

Líbor 12 mesos 2,00 1,95 4 –100,9 –100,6

Deute públic a 1 any 1,57 1,59 –2 –103,0 –102,0

Deute públic a 2 anys 1,57 1,61 –4 –91,9 –89,9

Deute públic a 10 anys 1,92 1,78 14 –76,7 –70,3

Spreads de deute corporatiu (p. b.)

31-des. 30-nov. Variació mensual  
(p. b.)

Variació acum.  
el 2019 (p. b.)

Variació interanual  
(p. b.)

Itraxx Corporatiu 44 48 –4 –44,6 –44,9

Itraxx Financer Sènior 52 57 –5 –56,9 –60,4

Itraxx Financer Subordinat 114 118 –5 –114,8 –114,2

Tipus de canvi

31-des. 30-nov. Variació mensual  
(p. b.)

Variació acum.  
el 2019 (p. b.)

Variació interanual  
(p. b.)

EUR/USD (dòlars per euro) 1,121 1,102 1,8 –2,2 –1,2

EUR/JPY (iens per euro) 121,770 120,610 1,0 –3,2 –1,4

EUR/GBP (lliures per euro) 0,846 0,852 –0,7 –5,9 –6,0

USD/JPY (iens per dòlar) 108,610 109,490 –0,8 –1,0 –0,2

Primeres matèries 

31-des. 30-nov. Variació mensual  
(p. b.)

Variació acum.  
el 2019 (p. b.)

Variació interanual  
(p. b.)

Índex CRB de primeres matèries 401,6 386,4 3,9 –1,9 –1,9

Brent ($/barril) 66,0 62,4 5,7 22,7 20,2

Or ($/unça) 1.517,3 1.464,0 3,6 18,3 18,1

Renda variable

31-des. 30-nov. Variació mensual  
(p. b.)

Variació acum.  
el 2019 (p. b.)

Variació interanual  
(p. b.)

S&P 500 (EUA) 3.230,8 3.141,0 2,9 28,9 28,7

Eurostoxx 50 (zona de l’euro) 3.745,2 3.703,6 1,1 24,8 25,1

Ibex 35 (Espanya) 9.549,2 9.352,0 2,1 11,8 11,7

PSI 20 (Portugal) 5.214,1 5.127,4 1,7 10,2 10,0

Nikkei 225 (Japó) 23.656,6 23.293,9 1,6 18,2 18,2

MSCI emergents 1.114,7 1.040,1 7,2 15,4 16,6
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2020: a les portes d’un any 
exigent, de nou

Punt d’inflexió en la senda de desacceleració global? Després 
d’uns trimestres complicats, en què els indicadors de sentiment 
econòmic anaven cedint a nivell global, recentment alguns indi-
cadors de confiança representatius han flexionat a l’alça. Per 
exemple, l’indicador compost PMI global del novembre es va 
situar en els 51,5 punts (+0,7 punts en relació amb l’octubre). 
Una lectura similar es pot extreure del PMI de manufactures a 
nivell mundial, que, per primera vegada des de l’abril, es va 
situar en zona expansiva (per damunt dels 50 punts), gràcies al 
fet que les economies emergents ja es recuperen de l’ensopegada 
del sector (no així les avançades). Aquestes dades són un auguri 
esperançador de cara a la lleugera millora prevista per l’any que 
comencem: esperem que el creixement del PIB global passi del 
2,9% el 2019 al 3,3% el 2020, en especial pel rebot dels emer-
gents que ho van fer pitjor el 2019 (el Brasil, l’Índia, Rússia i Tur-
quia), amb una desacceleració controlada de les economies 
nord-americana i xinesa i amb la continuïtat d’un creixement en 
cotes baixes però positives a la zona de l’euro. 

Els riscos comercials continuen aquí, però s’han mitigat en 
l’últim mes. El procés de desacceleració econòmica global dels 
últims trimestres s’explica per una conjunció de factors de dife-
rent naturalesa que actuen de forma simultània i que s’espera 
que continuïn llastant el creixement de les principals economies 
(els EUA, la zona de l’euro i la Xina) en els pròxims temps. Aquests 
factors són ben coneguts pels nostres lectors: el conflicte comer-
cial entre els EUA i la Xina, el brexit i els problemes del sector de 
l’automòbil europeu. En l’últim mes, s’ha produït una millora en 
les perspectives de dos d’aquests factors, el conflicte comercial 
(en especial) i el brexit. Pel que fa al conflicte comercial, els EUA i 
la Xina van anunciar cap a la meitat de desembre un primer 
acord comercial (la primera fase d’un total de tres) amb el qual la 
Xina es compromet a incrementar de forma substancial les com-
pres de béns i serveis nord-americans, després del qual els EUA 
van suspendre un increment aranzelari previst per al 15 de 
de sembre i van rebaixar els tipus aranzelaris aplicats al setem-
bre del 2019 (per a més detalls, vegeu el Focus «Comerç interna-
cional: primera impressió de la Primera Fase», en aquest mateix 
Informe Mensual). El balanç de l’acord és positiu, ja que ajuda a 
reduir la incertesa comercial que tant mal ha fet el 2019 i, a més 
a més, també és una primera aproximació a elements més pro-
funds del contenciós entre els dos països, com la propietat 
intel·lectual i la transferència tecnològica. Tot i que és un primer 
pas positiu, és convenient mantenir la cautela: s’haurà de veure 
com es desenvolupen les negociacions de les següents fases i 
cal tenir en compte que es necessitarà temps perquè els consu-
midors i les empreses recuperin la confiança. 

S’esvaeix la incertesa del brexit... de moment. Les eleccions 
generals al Regne Unit del 12 de desembre van atorgar al Partit 
Conservador de Boris Johnson una folgada majoria absoluta 
(amb 365 dels 650 escons de la Cambra dels Comuns). Així, el 
resultat dels comicis va permetre, el 20 de desembre, una ratifi-
cació ràpida a la Cambra del projecte de llei de l’acord de sorti-
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da que Johnson va pactar amb la UE. En aquest sentit, el brexit 
es farà efectiu, com a molt tard, el 31 de gener del 2020, per 
donar pas a un període de transició en què el Regne Unit es 
mantindrà dins el mercat comú europeu i estarà subjecte a les 
regles de la UE mentre es negocien els termes de la nova rela-
ció. Així, el 2020 serà l’any de les negociacions entre el Regne 
Unit i la UE per segellar un nou acord comercial, un procés que 
s’endevina complex i que pot generar nous episodis d’incertesa 
(en absència d’acord, el final del període de transició donaria 
lloc a un brexit dur). De fet, el projecte de llei aprovat inclou una 
nova clàusula que prohibeix al Govern estendre la fase de tran-
sició més enllà del 31 de desembre del 2020, la qual cosa afe-
girà complexitat a unes negociacions ja prou difícils. 

ESTATS UNITS 

Els EUA davant el seu any més exigent. El 2020, s’espera que 
l’economia es continuï desaccelerant arran de la maduresa del 
cicle (els EUA es troben en l’expansió més llarga de la seva his-
tòria moderna, amb més de 40 trimestres a la seva esquena) i 
de l’esvaïment de l’estímul fiscal iniciat al final del 2017, tot i 
que l’alentiment estarà protegit pel gir acomodatici que va fer 
la Fed en la segona meitat del 2019. Així, segons les nostres pre-
visions, el creixement se situarà al voltant de l’1,8% en la mitja-
na de l’any, un nivell raonablement positiu i proper a la mitjana 
de les dues últimes dècades (el 2,1%). L’escenari macroeconò-
mic no es podrà, en qualsevol cas, desvincular de l’ecosistema 
polític, amb l’atenció centrada en el desenllaç del procés 
d’impeachment contra el president Trump i, sobretot, en les 
eleccions presidencials del 3 de novembre d’enguany. 

Clarobscurs en el tram final del 2019. Els indicadors de senti-
ment dels EUA van continuar apuntant a una desacceleració de 
l’activitat en el 4T. L’índex de sentiment empresarial (ISM)  
de manufactures del novembre va recular lleugerament des de 
cotes ja baixes (48,1 punts, per sota dels 50 punts). Per la seva 
banda, l’ISM de serveis també va disminuir (–0,8 punts, fins als 
53,9 punts), malgrat que aquesta xifra se situa encara conside-
rablement per damunt del llindar dels 50 punts. En canvi, cal 
destacar positivament que la creació d’ocupació del novembre 
va ser molt més sòlida del que es preveia (266.000 llocs de tre-
ball) i del que es pot esperar d’una economia en plena ocupació 
(la taxa d’atur es va mantenir en un contingut 3,5%). 

JAPÓ 

Milloren les perspectives de l’economia nipona. L’Executiu 
del país ha llançat un pla d’estímuls fiscals que, a més d’incentius 
fiscals, inclou mesures importants de despesa, amb la finalitat 
d’atenuar l’impacte negatiu de la pujada de l’IVA de l’octubre 
del 2019 i de l’alentiment comercial mundial, així com el risc 
derivat d’una frenada de l’economia després dels Jocs Olímpics 
de Tòquio 2020. Aquest estímul, sumat a la important revisió a 
l’alça del creixement del PIB en el 3T 2019 (del 0,1% intertri-
mestral preliminar al 0,4%), ha millorat les perspectives de crei-
xement del Japó el 2020 i 2021.
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ZONA DE L’EURO 

Un any de transició? Preveiem que la zona de l’euro mantindrà, 
en aquest 2020, un ritme de creixement similar al de l’any pas-
sat, al voltant de l’1,1%. En aquest sentit, el 2020 serà un any de 
transició consagrat a curar ferides recents: si el conflicte comer-
cial entre els EUA i la Xina es tempera, i el malparat sector de 
l’automòbil es va recuperant a poc a poc, la zona de l’euro 
podria anar de menys a més i acabar el 2020 en una posició una 
mica més folgada per encarar els propers anys amb una mica 
més d’optimisme (tot i que sempre tenint en compte que un 
creixement de la productivitat relativament modest i una 
demografia adversa estaran molt presents). Una lectura sem-
blant es desprèn de l’actualització de les previsions econòmi-
ques del BCE, en què s’apunta a un major dinamisme a partir 
del 2021, gràcies a la reducció de la incertesa després d’un brexit 
ordenat, de la millora de la demanda externa i d’un relaxament 
de la política fiscal en alguns països. 

Indicadors en cotes mixtes. El sector de manufactures conti-
nua en recessió, com ho assenyalen tant un PMI del sector en 
els 45,9 punts al desembre (46,9 al novembre, clarament per 
sota dels 50 punts que delimiten la zona expansiva de la con-
tractiva), com les últimes dades de producció industrial (el 
–2,2% interanual a l’octubre). Per països, va destacar la forta 
reculada de la producció industrial a Alemanya (el –6,3% inter-
anual), indicatiu que l’economia alemanya encara no ha deixat 
enrere els problemes. En canvi, tant el sentiment empresarial al 
sector serveis com la confiança del consumidor han seguit una 
evolució positiva en el tram final de l’any, un element espe-
rançador que mostra que els problemes del sector industrial no 
s’han estès al conjunt de l’economia (analitzem aquest possible 
contagi en el Focus «Les dificultats de la indústria: contagi als 
serveis?», en aquest mateix Informe Mensual). 

EMERGENTS 

La Xina respira amb una mica més de tranquil·litat. Els indica-
dors d’activitat van recuperar una mica de força al final del 
2019, la qual cosa, sumada a la signatura de l’acord comercial 
amb els EUA, allunya encara més la possibilitat que la Xina 
pateixi una desacceleració brusca en els propers trimestres 
(recordem que el sector exterior s’ha vist penalitzat, en els 
últims mesos, per les mesures proteccionistes dels EUA). En 
aquest sentit, el 2020 hauria de ser un any en què l’economia es 
desacceleri de forma molt suau. 

La recuperació de la resta d’emergents ja es posa en marxa. 
Hem dit a la introducció que el rebot d’alguns emergents que 
han travessat dificultats el 2019 explicarà la lleugera millora de 
l’economia global el 2020. Aquest rebot, de fet, ja ha començat 
en el tram final del 2019 en algunes economies. Al Brasil, va 
sorprendre en positiu l’augment del PIB en el 3T, amb l’1,2% 
interanual, basat  en la recuperació del consum i de la inversió. 
Turquia, per la seva banda, també va créixer més del que 
s’esperava (el 0,9% interanual), tot i que, en aquest cas, persis-
teixen els dubtes sobre el creixement futur, ja que el saneja-
ment empresarial no s’ha completat, el país és vulnerable als 
riscos geopolítics i l’apel·lació al finançament exterior continua 
sent elevada.
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Les dificultats de la indústria: contagi als serveis?

La feblesa del sector industrial, que hem analitzat recent
ment,1 és un dels grans factors que expliquen la desacce
leració de l’economia mundial i, en especial, de la zona de 
l’euro. No obstant això, la resistència exhibida pel sector 
serveis, que representa el gros de l’activitat,2 continua 
empenyent el creixement i dóna continuïtat a l’expansió. 
Però fins a quin punt han resistit els serveis? Hi ha el risc 
que la indústria els contagiï la seva feblesa?

Indústria i serveis: en quin punt cíclic som?

Des del final del 2017, l’activitat manufacturera s’ha anat 
moderant de manera generalitzada, fins que va entrar, el 
2019, en una fase de recessió. Això queda ben il·lustrat per 
la caiguda d’indicadors com el PMI manufacturer, que 
mesura l’activitat mitjançant enquestes que capturen el 
sentiment dels empresaris del sector. Precisament, la pre
ocupació per la resistència dels serveis i pel seu possible 
contagi sorgeix en observar que el PMI de serveis també 
ha patit una desacceleració sostinguda des del final del 
2017. Però no cal fer una lectura precipitada d’aquesta 
dada. Com es veu al primer gràfic, la moderació de 
l’activitat dels serveis ha estat menys intensa i, aquesta és 
la gran diferència amb la indústria, els indicadors conti
nuen apuntant a una expansió del sector serveis.

A més a més, malgrat que els indicadors de sentiment 
com el PMI mesuren bé el creixement de l’activitat real, 
tant a la indústria com als serveis,3 una caiguda d’1 punt 
del PMI sectorial no reflecteix la mateixa realitat a la indús
tria que als serveis: com ho mostra el segon gràfic per al 
cas concret de la zona de l’euro, la desacceleració que 
dibuixa en el valor afegit brut (VAB) industrial és gairebé 
tres vegades superior a la del VAB dels serveis. O, en altres 
paraules, la caiguda del PMI dels serveis hauria de ser gai
rebé tres vegades superior a la del PMI de les manufactu
res per reflectir la mateixa desacceleració de l’activitat real 
als dos sectors de la zona de l’euro.

Això és, precisament, el contrari del que ha succeït des del 
2017, de manera que no és estrany que el VAB dels serveis 
s’hagi desaccelerat molt menys que el de la indústria 
(vegeu el tercer gràfic) i que continuï avançant gairebé el 
2% al conjunt de la zona de l’euro (l’1,7% interanual en  
el 3T 2019).4 En qualsevol cas, és també una realitat que els 

•  El contagi de la indústria als serveis ha estat, fins al moment, moderat. No obstant això, si s’intensifiquen els riscos 
sobre el creixement global, els serveis podrien acabar patint.

44 

46 

48 

50 

52 

54 

56 

58 

60 

62 

Indicadors d’activitat: PMI de la zona de l’euro 
Índex  

Manufactures Serveis  

Expansió  

Contracció  

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




1. Vegeu «Les dificultats del sector manufacturer mundial», a l’IM12/2019.
2. Per exemple, gairebé el 75% del valor afegit brut a la zona de l’euro i a 
Espanya.
3. Com ho demostren, al segon gràfic, uns Rquadrats elevats i les simili
tuds als dos sectors.
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Nota: * Diferència entre el creixement interanual del 4T 2017 i el del 3T 2019. 
Font: CaixaBank Research, a partir de dades d’Eurostat.  

Valor afegit brut: desacceleració entre 
el 4T 2017 i el 3T 2019 *

https://www.caixabankresearch.com/ca/les-dificultats-del-sector-manufacturer-mundial
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serveis s’han moderat (el creixement del VAB del sector a 
la zona de l’euro va ser del 2,8% en el 4T 2017), al mateix 
temps que ho han fet les manufactures. I això tampoc no 
és estrany: la maduresa del cicle econòmic i l’erosió que 
les tensions comercials exerceixen sobre la confiança (dos 
dels factors que han penalitzat la indústria) també han 
llastat els serveis.

Risc de contagi

Malgrat la resistència dels serveis que s’acaba de docu
mentar, hi ha el risc que sigui una qüestió de temps que la 
feblesa de la indústria es traslladi als serveis. No obstant 
això, no sembla que la relació històrica entre els dos sec
tors es basi en aquest temor. En concret, com ho mostra el 
quart gràfic, el grau de correlació entre l’indicador PMI 
manufacturer i el PMI de serveis de la zona de l’euro és 
màxim quan comparem els valors contemporanis. En 
altres paraules, l’evolució de l’activitat manufacturera i 
dels serveis és, en gran part, simultània (o, si més no, pro
pera) en el temps.

No obstant això, hi ha dos grans aspectes que podrien 
reactivar els temors. En primer lloc, la qüestió sobre l’au 
tèntic pes de la indústria. Aquesta és una qüestió que no 
és menor. D’una banda, sabem que, a la majoria d’eco 
nomies, en particular a les avançades, el pes de la indús
tria ha disminuït de forma sostinguda. Així, per exemple, 
als EUA, el sector ha passat de representar el 20% del PIB 
nominal en la dècada del 1970 a caure fins al 10% actual. 
Però, de l’altra, també és conegut que una part dels serveis 
han estat «industrialitzats». És a dir, malgrat ser serveis, la 
seva activitat està més integrada amb la indústria que 
amb altres sectors o que amb el consumidor final. En 
aquest sentit, un estudi recent del Banc d’Es  pa  nya5 sugge
reix que aquesta «vocació manufacturera» dels serveis és 
moderada: la facturació del sector serveis que té com a 
destinació la indústria manufacturera representa entre el 
7% i el 12% de la facturació total dels serveis a Alemanya, 
a França, a Itàlia i a Espanya.

En segon lloc, mai, en el passat recent, s’havia produït un 
augment de la incertesa sobre les polítiques que regeixen 
el comerç mundial com el dels tres últims anys. Per tant, és 
incert el resultat d’aquesta interacció entre incertesa i 
dinàmica baixista del cicle. Sobre el paper, els serveis 

s’haurien de veure menys afectats, ja que, per naturalesa, 
són menys comercialitzables i, a més a més, han quedat 
exclosos de la guerra aranzelària. No obstant això, si, més 
que prevaler l’efecte directe dels aranzels sobre els fluxos 
comercials afectats, dominés l’efecte indirecte del conflic
te comercial (és a dir, la incertesa), no es podria descartar 
un contagi als serveis arran d’un empitjorament de la con
fiança dels consumidors, dels inversors i de les empreses.

Amb tot plegat, els indicadors més recents són raonable
ment favorables i els últims esdeveniments geopolítics 
(vegeu el Focus «Comerç internacional: primera impressió 
de la Primera Fase», en aquest mateix Informe Mensual) 
suggereixen que la incertesa hauria d’anar a menys, tot i 
que la recuperació de la confiança serà un procés gradual. 
Però la història recomana un punt de cautela: quan, en 
anteriors episodis, la feblesa de la indústria ha obert una 
bretxa amb el funcionament dels serveis, en algunes oca
sions, els serveis han mantingut la resistència i la bretxa s’ha 
tancat amb la recuperació de la indústria, però altres vega
des la feblesa industrial ha acabat arrossegant els serveis.

Adrià Morron Salmeron i Àlex Ruiz
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Markit.  

Zona de l’euro: comoviment entre els PMI
de manufactures i serveis

Nota: * R-quadrat de la regressió del PMI de manufactures contra el valor endarrerit 
(o avançat) del PMI de serveis. 

4. Més enllà de tenir en compte que les sensibilitats PMIVAB són dife
rents a la indústria i als serveis, la caiguda del PMI dels serveis observada 
a la zona de l’euro (3 punts de diferència entre les mitjanes trimestrals del 
4T 2017 i del 3T 2019) és coherent amb la desacceleració que ha registrat 
el VAB (1 p. p.). En canvi, la caiguda del PMI manufacturer (13 punts) apun
tava a una contracció molt més intensa del VAB industrial (10 p. p. en rela
ció amb els 6 p. p. observats).
5. Vegeu l’article «La desacceleració recent de l’activitat des d’una pers
pectiva sectorial», a l’Informe trimestral de l’economia espanyola del 4T 
2019 del Banc d’Espanya.

https://www.caixabankresearch.com/ca/comerc-internacional-primera-impressio-de-la-primera-fase
https://www.caixabankresearch.com/ca/comerc-internacional-primera-impressio-de-la-primera-fase
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Comerç internacional: primera impressió de la Primera Fase

Elements més destacables

En primer lloc, els EUA no van tirar endavant la pujada 
aranzelària prevista per al 15 de desembre del 2019, la 
qual afectava 160.000 milions de dòlars d’importacions 
xineses (principalment, de béns de consum). Així mateix, 
també van rebaixar els aranzels (del 15% al 7,5%) aplicats 
al setembre del 2019 sobre 120.000 milions de dòlars 
d’im  portacions procedents de la Xina (vegeu el primer 
gràfic per conèixer els aranzels actuals i els fluxos comer-
cials vigents).

En segon lloc, la Xina es compromet a augmentar de for
ma substancial les compres de béns i serveis als EUA, 
que, el 2018, van pujar a 120.000 milions de dòlars. En con-
cret, augmentarà en 200.000 milions de dòlars les com-
pres en els dos propers anys (amb una part rellevant de 
productes agrícoles).1

En tercer lloc, l’acord aborda temes relacionats amb la 
propietat intel·lectual i amb la transferència tecnològica 
a la qual es veuen pressionades les empreses nord-america-
nes que operen en territori xinès. La inclusió d’aquestes 
qüestions, tan importants però tan delicades, era quelcom 
que, inicialment, no es considerava en aquesta primera ron-
da.2 Malgrat que no pensem que això resolgui de manera 
immediata les múltiples demandes nord-americanes en 
aquest àmbit, la inclusió d’aquestes qüestions va ser rebuda 
de forma molt positiva pels mercats financers, en especial 
en les cotitzacions dels sectors tecnològics, els més afectats 
per aquesta part del conflicte. Ho il·lustra bé el segon gràfic, 
on es veu com els mercats van reaccionar més a la publicació 
d’aquesta mena de detalls que a l’anunci inicial de l’acord.

En quart lloc, la Xina es compromet a rebaixar les barre
res actuals a les quals s’enfronten les empreses nord-ame-
ricanes als sectors agrícola i financer. En aquest últim cas, 
per exemple, destaquen les limitacions de capital estran-
ger en empreses financeres xineses, així com els requisits 
reglamentaris que discriminen les empreses estrangeres.

Finalment, l’acord inclou un capítol que planteja les pràc
 tiques canviàries que cal evitar (com les devaluacions 
competitives) i la necessitat d’una transparència elevada 
en la determinació del tipus de canvi.

De cara al futur

Després del tancament d’aquesta Primera Fase, durant el 
2020, els EUA i la Xina continuaran les negociacions per 
assolir acords comercials en la Segona i en la Tercera Fase. 
Això podria comportar la reversió, de manera gradual, 
dels aranzels vigents en l’actualitat, tot i que cal tenir en 
compte que els temes que cal tractar en les següents fases 

(per exemple, l’obertura dels mercats xinesos i l’aprofun -
di  ment en aspectes de propietat intel·lectual i de tecnolo-
gia) són extremadament exigents.

L’assoliment d’aquests acords repercutiria de forma positi-
va en l’activitat econòmica global, gràcies a la rebaixa de 
les mesures proteccionistes (canal directe) i, sobretot, a la 
reducció de la incertesa comercial (canal indirecte).3 De 
fet, la disminució de la incertesa, amb el seu efecte positiu 
sobre la confiança econòmica, seria el principal impulsor 
de la millora de l’activitat econòmica global, de la mateixa 
manera que va ser el principal responsable del seu dete-
riorament durant el 2019. En tot cas, la recuperació de la 
confiança serà un procés molt gradual: els inversors ja han 
vist, en anteriors ocasions, com tornava a escalar un con-
flicte que estava en vies de refredar-se.

Clàudia Canals

•  Cap a la meitat de desembre, els EUA i la Xina van anunciar que havien assolit un acord comercial. En concret, van 
tancar la Primera Fase (d’un total de tres fases) de l’acord que hauria de resoldre la guerra comercial en què s’han 
embolicat les dues potències des del començament del 2018.

•  Malgrat l’escassetat de detalls tècnics i legals, la valoració de l’acord és positiva. En especial, perquè, a curt termini, 
redueix la incertesa procedent de l’àmbit comercial.
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Bloomberg.   
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1. Els 200.000 milions de dòlars extres fan referència als nivells de com-
pres del 2017, que es van situar en els 128.000 milions de dòlars, segons les 
dades de l’US Census Bureau, en relació amb els 120.000 dòlars del 2018.
2. Per a més detalls sobre els detonants de l’escalada en les tensions 
comercials entre els dos països, vegeu «EUA i Xina: escalada del conflicte 
comercial», a l’IM05/2018.

3. Per entendre les vies d’impacte del canal directe i de l’indirecte, vegeu 
«L’amenaça del proteccionisme en l’economia mundial», a l’IM07/2019.

EUA i Xina: �uxos comercials i aranzels
(Milers de milions de dòlars)

Nota: * Després de l’acord de la Primera Fase, els EUA van reduir del 15% al 7,5% els aranzels 
aplicats sobre 120.000 milions de dòlars d’importacions xineses establerts al setembre del 2019.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’US Foreign Trade (dades del 2018) i de   
l’US Trade Representative.

 

$120 MM

$540 MM

Aranzels imposats 
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370 250 (25%)

120 (7,5%*)
Aranzels imposats 

per la Xina

120 (entre el 5% 
i el 30%)

https://www.caixabankresearch.com/ca/eua-i-xina-escalada-del-conflicte-comercial
https://www.caixabankresearch.com/ca/eua-i-xina-escalada-del-conflicte-comercial
https://www.caixabankresearch.com/ca/lamenaca-del-proteccionisme-en-leconomia-mundial
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Percentatge de variació en relació amb el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

ESTATS UNITS
2017 2018 4T 2018 1T 2019 2T 2019 3T 2019 09/19 10/19 11/19

Activitat

PIB real 2,4 2,9 2,5 2,7 2,3 2,1 – – ...

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

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

Producció industrial 2,3 3,9 4,0 2,9 1,2 0,2 –0,2 –1,3 –0,8

Índex d’activitat manufacturera (ISM) (valor) 57,4 58,8 56,9 55,4 52,2 49,4 47,8 48,3 48,1

Habitatges iniciats (milers) 1.209 1.250 1.185 1.213 1.256 1.282 1.266 1.323 1.365

Case-Shiller preu habitatge 2a mà (valor) 200 211 214 215 216 217 217 218 ...

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

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

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

Preus

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

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

JAPÓ
2017 2018 4T 2018 1T 2019 2T 2019 3T 2019 09/19 10/19 11/19

Activitat

PIB real 2,2 0,3 –0,3 0,8 0,8 1,9 – – ...

Confiança del consumidor (valor) 43,8 43,6 42,8 41,3 39,5 36,8 35,6 36,2 38,7

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

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

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

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

Preus

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

Inflació subjacent 0,1 0,3 0,3 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8

XINA
2017 2018 4T 2018 1T 2019 2T 2019 3T 2019 09/19 10/19 11/19

Activitat

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

Vendes al detall 10,3 9,0 8,3 8,5 8,5 7,6 7,8 7,2 8,0

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

PMI manufactures (oficial) 51,6 50,9 49,9 49,7 49,6 49,7 49,8 49,3 50,2

Sector exterior

Balança comercial 1,2 420 352 352 381 395 430 428 438 435

Exportacions 7,9 9,9 4,0 1,2 –1,0 –0,4 –3,2 –0,8 –1,2

Importacions 16,3 15,8 4,4 –4,4 –3,9 –6,4 –8,1 –6,2 0,3

Preus

Inflació general 1,6 2,1 2,2 1,8 2,6 2,9 3,0 3,8 4,5

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 7,1 7,1 7,0

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 09/19 10/19 11/19

Vendes al detall (variació interanual) 2,5 1,6 1,7 2,5 2,1 2,6 2,7 1,4 ...
Producció industrial (variació interanual) 3,0 0,9 –2,0 –0,5 –1,4 –2,2 –1,8 –2,2 ...
Confiança del consumidor –5,4 –4,9 –6,4 –7,0 –7,0 –6,7 –6,5 –7,6 –7,2
Sentiment econòmic 110,1 111,2 108,8 106,0 104,1 102,5 101,7 100,8 101,3
PMI manufactures 57,4 55,0 51,7 49,1 47,7 46,4 45,7 45,9 46,9
PMI serveis 55,6 54,5 52,8 52,4 53,1 52,8 51,6 52,2 51,9

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

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

PIB real (variació interanual) 2,7 1,9 1,2 1,4 1,2 1,2 – – ...
Alemanya (variació interanual) 2,8 1,6 0,6 1,0 0,3 0,5 – – ...
França (variació interanual) 2,4 1,7 1,2 1,3 1,4 1,4 – – ...
Itàlia (variació interanual) 1,8 0,7 –0,1 0,0 0,1 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 09/19 10/19 11/19

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

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 09/19 10/19 11/19

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

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

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 09/19 10/19 11/19

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

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

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

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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Espanya: un any de transició 

Una moderació gradual del creixement. Amb les dades dispo
nibles de tres dels quatre trimestres de l’any 2019 que acabem 
de tancar, tot fa preveure que el creixement de l’economia 
s’haurà situat el 2019 prop de l’1,9% anual, un ritme més con
tingut que el de l’any passat (el 2,4%), però clarament per 
damunt de la mitjana de creixement previst per a la zona de 
l’euro (l’1,1%). Aquesta moderació del creixement s’explica tant 
per l’esvaïment de l’impuls cíclic que ofereix la fase inicial de la 
recuperació econòmica com pel deteriorament de l’entorn 
comercial global. Aquest deteriorament, producte d’elements 
com el pols comercial entre els EUA i la Xina, les incerteses rela
cionades amb el brexit i les dificultats que travessa el sector de 
l’automòbil a nivell europeu (per la introducció de noves regu
lacions i pel canvi tecnològic que experimenta el sector), ha 
tingut un impacte sobre les exportacions espanyoles de béns i 
serveis pel canal de la demanda, però no és un senyal de pèr
dua de la competitivitat en termes relatius. Així, la desaccelera
ció que observem representa, en gran part, un procés de con
vergència del creixement cap a cotes més coherents amb el 
creixement potencial de l’economia. De cara a l’any vinent, pre
veiem que aquest procés de convergència tindrà continuïtat i 
que l’economia creixerà a taxes properes a l’1,5%.

L’activitat manté el to en el tram final de l’any. L’evolució del 
conjunt dels indicadors al llarg de l’últim mes ha estat mixta. 
D’una banda, la confiança del consumidor al novembre va cedir 
1,2 punts, fins als –10,3 punts, i la producció industrial a 
l’octubre va caure l’1,3% interanual (el +0,6% al setembre). En 
contraposició, tant el PMI de manufactures com el de serveis 
del novembre van registrar una lleugera millora i van pujar 0,7 i 
0,5 punts, respectivament, fins als 47,5 i els 53,2 punts. Quan 
incorporem tot el conjunt d’indicadors en el model Nowcasting 
de projecció a curt termini  del PIB, obtenim una previsió de 
creixement intertrimestral del 0,4% per al 4T 2019, un registre 
similar al del trimestre anterior. A més a més, aquesta taxa seria 
coherent amb la nostra previsió de creixement anual de l’1,9% 
per al 2019.

La desacceleració gradual del mercat laboral es dona un res-
pir al novembre. En concret, l’afiliació a la Seguretat Social va 
augmentar el 2,3% interanual, el mateix ritme d’avanç que un 
mes enrere, tot i que per sota de l’experimentat al novembre 
del 2018 (el 2,9% interanual). D’aquesta manera, malgrat el  
context de desacceleració, el ritme de creació d’ocupació es 
manté robust i continuarà oferint suport al creixement dels 
ingressos i del consum. D’altra banda, es preveu que el creixe
ment dels ingressos es basi cada vegada més en una recupera
ció gradual dels salaris, que les dades ja mostren des de fa 
diversos trimestres. Així, si el 2017 els salaris per hora efectiva 
de treball es van mantenir estancats (creixement del –0,1% 
anual), el 2018 van repuntar fins a l’1,5%, i, en el 3T 2019, el crei
 xement es va accelerar fins a l’1,9% interanual.
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L’estalvi es manté estable en el 3T. El bon ritme d’avanç del 
creixement de l’ocupació i la recuperació dels salaris s’han vist 
reflectits en el creixement de la renda disponible bruta de les 
llars, que, en el 3T 2019, es va situar en el 4,2% interanual. Així 
mateix, el consum va créixer a una taxa notable, tot i que una 
mica més modesta del 2,6% interanual, de manera que la taxa 
d’estalvi es va situar en el 7,0% de la renda disponible bruta 
(acumulat de quatre trimestres), un registre 1,4 p. p. superior al 
del 3T 2018 i similar al registre del trimestre passat. Malgrat que 
la recuperació de la taxa d’estalvi dels mínims de l’any passat (el 
5,5% en el punt mínim) ha comportat un creixement del con
sum menor, també és una millora dels matalassos financers de 
les llars, de manera que atorga més resiliència a l’economia.

La inflació repunta al desembre. L’índex de preus al consum 
(IPC) va pujar al 0,8% al desembre (el 0,4% al novembre) en 
continuar desfentse els efectes de base del preu del petroli. 
Així, el preu en euros del petroli va pujar al desembre el 13,0% 
inter anual, quan al novembre queia el 5,2%, i, d’aquesta forma, 
ha acabat de desfer l’efecte baixista que els preus energètics 
han tingut en l’IPC en els últims mesos. Al gener, preveiem que 
ja no actuaran els efectes de base del preu del petroli, però 
esperem que la inflació general continuï acostantse a la inflació 
subjacent, que, al novembre, es mantenia en un moderat 1,0%.

Els comptes de les Administracions públiques mostren una 
situació una mica més deficitària del que s’esperava. Amb 
dades fins al 3T 2019, el dèficit consolidat del conjunt de les 
Administracions públiques (AP), incloses les corporacions locals 
(CL), es va situar en l’1,5% del PIB, 3 dècimes per damunt del 
registre del 3T 2018. Aquest resultat va ser degut, principal
ment, al deteriorament dels comptes de les comunitats autò
nomes, tot i que, en part, el seu empitjorament està influenciat 
per efectes de liquidació impositiva. Per partides, els ingressos 
consolidats de les AP (excloses les CL) van augmentar fins a 
l’octubre el 3,8% en relació amb el mateix període de l’any 
anterior (el 4,3% al setembre), impulsats, principalment, per 
unes cotitzacions socials que van créixer un vigorós 7,9% inter
anual. Per la seva banda, la despesa consolidada va augmentar 
en el mateix període el 4,9%, a causa d’increments en la remu
neració dels assalariats públics i en les prestacions socials acor
dades el 2019. En conjunt, les dades fins al 3T reforcen la nostra 
previsió que el dèficit es tancarà una mica per damunt de 
l’objectiu del 2,0%.

El preu de l’habitatge creix més del que es preveia en el 3T. 
Els preus de transacció publicats per l’INE van créixer l’1,6% en 
termes intertrimestrals (més que en els tres trimestres ante
riors), tot i que, en termes interanuals, es van desaccelerar fins 
al 4,7%. Malgrat que, en el 4T, pugui repuntar lleugerament, a 
causa d’un efecte de base relacionat amb la dada negativa 
registrada en el 4T 2018 (creixement intertrimestral del 0,4%), 
el conjunt d’indicadors continua apuntant a una tendència de 
fons de desacceleració, coherent amb el menor ritme de creixe
ment de l’economia.
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1. Per a més informació sobre les diferències entre aquestes fonts de 
dades sobre el mercat de treball, vegeu «El mercat laboral a Espanya, en 
funció del color del vidre amb què es mira?», a l’IM10/2018.

La desacceleració del mercat laboral espanyol truca a la porta

Com a resultat, la taxa d’atur ha deixat de disminuir al 
ritme que ens tenia acostumats en els últims anys (–2 p. p. 
anuals, de mitjana, entre el 2015 i el 2018). Així, la taxa 
d’atur es va situar en el 13,9% en el 3T 2019, una xifra simi-
lar a la del 2T (el 14,0%) i només 0,7 p. p. per sota de la del 
3T 2018 (el 14,6%).
Per a l’any 2020, preveiem que l’activitat econòmica 
reduirà, de nou, el ritme d’avanç fins a l’1,5% (en relació 
amb l’1,9% estimat per al 2019). En aquest context de des-
acceleració econòmica, hi ha una certa incertesa sobre la 
velocitat de desacceleració en la creació d’ocupació. En 
anteriors episodis d’alentiment econòmic a Espanya, 
l’ocupació se solia desaccelerar més que en l’actual i de 
forma més intensa que en altres economies europees. És a 
dir, l’elasticitat de l’ocupació en l’activitat a Espanya era 
més elevada. No obstant això, hi ha una certa evidència 
que mostra que aquesta elasticitat es podria haver reduït, 
en part per la major flexibilitat interna que va proporcio-
nar la reforma laboral del 2012 i pel major ús de contractes 
laborals no estàndards (temps parcial, etc.).2,3 Per tant, és 
previsible que, el 2020, l’ocupació continuï augmentant a 
un ritme similar al de l’activitat (el +1,4%, segons les nos-
tres previsions). Aquest augment moderat de l’ocupació, 
juntament amb l’increment previst de la població activa 
(el +0,8%), hauria de permetre que la taxa d’atur es conti-
nuï reduint, tot i que a un ritme menor, per assolir el 13,6% 
el 2020.

Josep Mestres Domènech

Després de quatre anys amb augments propers al mig 
milió de treballadors anuals, el ritme de creixement de 
l’ocupació es redueix, paral·lelament i a conseqüència de la 
desacceleració de l’activitat econòmica. Per exemple, 
segons l’enquesta de població activa (EPA), l’ocupació va 
augmentar l’1,8% interanual entre el 4T 2018 i el 3T 2019 
(346.000 treballadors en l’acumulat de quatre trimestres), 
per sota de l’avanç interanual experimentat entre el 2015 i 
el 2018 (el +2,7% interanual de mitjana). En termes deses-
tacionalitzats, l’alentiment de l’ocupació en el 3T va ser 
encara més intens, amb un increment mínim del 0,1% 
intertrimestral, molt per sota del ritme experimentat en els 
quatre últims trimestres (el +0,6% de mitjana). Més enllà 
de les diferències metodològiques amb l’EPA, aquesta 
reducció del ritme de creixement de l’ocupació també 
s’observa en l’afiliació a la Seguretat Social,1 el ritme 
d’avanç de la qual es va situar en el 2,1% al novembre 
(exclosos els cuidadors no professionals en situació d’alta).
Aquest alentiment en la creació d’ocupació és força gene-
ralitzat per sectors d’activitat. Segons l’EPA del 3T 2019, 
l’ocupació als serveis, sector que representa el 75,6% de 
l’ocupació total, va augmentar en 249.000 persones (4T 
2018-3T 2019), un terç menys que l’any anterior justament 
en un trimestre, el tercer, amb una estacionalitat favora-
ble. Els serveis turístics acumulen ja diversos trimestres de 
menor dinamisme, però els serveis no turístics es van afe-
blir en el 3T 2019 després de tres trimestres amb una con-
tractació elevada. Un subsector que ha patit especialment 
la reducció de la contractació és el de les llars que ocupen 
personal domèstic (el –8,8% interanual), un subsector que 
podria estar particularment afectat per l’augment del 
salari mínim.
Aquest menor creixement de l’ocupació es dóna en 
paral·lel a una dada més positiva: l’increment de la pobla-
ció activa, que, després de caure entre el 2013 i el 2017, 
l’any passat va canviar de tendència i va començar a aug-
mentar (el +0,3%). En el 3T 2019, s’havien incorporat a la 
població activa 235.000 persones (acumulat de quatre tri-
mestres), un augment del +1% interanual, propiciat, en 
particular, per la incorporació d’estrangers (unes 200.000 
persones no tenien nacionalitat espanyola). Malgrat que 
aquesta xifra no es correspon, necessàriament, amb els flu-
xos d’entrada d’estrangers, les dues variables mostren el 
mateix canvi de tendència. El saldo migratori exterior s’ha 
tornat positiu des del 2015 i ha arribat a les 330.000 entra-
des netes el 2018, molt per damunt de les del 2017 
(+172.000) i de les sortides netes experimentades entre el 
2011 i el 2014, segons l’Estadística de Migracions (INE). 

•  El ritme de creació d’ocupació es va reduir de forma més intensa del que es preveia el 2019. Això, juntament amb 
l’augment de la població activa, frena la reducció de la taxa d’atur.

•  Per al 2020, el ritme de creixement de l’ocupació es continuarà moderant, però es mantindrà en cotes notables, 
similars a les del creixement de l’activitat.
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2. Per a més detalls sobre el cas espanyol, vegeu «Una recuperació inten-
siva en ocupació: factors explicatius», a l’IM07/2018.
3. L’ocupació també resisteix més que en altres períodes de desaccelera-
ció a Alemanya, a França i a Itàlia (per a més detalls, vegeu https://
blog.funcas.es/el-empleo-dique-de-contencion-ante-una-recesion/).

https://www.caixabankresearch.com/ca/el-mercat-laboral-espanya-en-funcio-del-color-del-vidre-amb-que-es-mira
https://www.caixabankresearch.com/ca/el-mercat-laboral-espanya-en-funcio-del-color-del-vidre-amb-que-es-mira
https://www.caixabankresearch.com/ca/una-recuperacio-intensiva-en-ocupacio-factors-explicatius
https://www.caixabankresearch.com/ca/una-recuperacio-intensiva-en-ocupacio-factors-explicatius
https://blog.funcas.es/el-empleo-dique-de-contencion-ante-una-recesion/
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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 10/19 11/19 12/19

Indústria
Índex de producció industrial 3,2 0,3 –2,6 0,0 1,4 1,0 –1,3 ... ...
Indicador de confiança a la indústria (valor) 1,0 –0,1 –1,9 –3,8 –4,6 –2,0 –7,9 –5,1 ...
PMI de manufactures (valor) 54,8 53,3 51,8 51,1 49,9 48,2 46,8 47,5 ...

Construcció
Visats d’obra nova (acum. de 12 mesos) 22,9 25,7 23,9 25,8 21,9 13,0 11,8 ... ...
Compravenda d’habitatges (acum. de 12 mesos) 14,1 14,2 11,5 8,3 5,5 1,3 –2,0 ... ...
Preu de l’habitatge 6,2 6,7 6,6 6,8 5,3 4,7 – – –

Serveis
Turistes estrangers (acum. de 12 mesos) 10,0 4,0 0,9 1,0 1,5 2,1 1,6 ... ...
PMI de serveis (valor) 56,4 54,8 54,0 55,3 53,2 53,5 52,7 53,2 ...

Consum
Vendes comerç al detall 1,0 0,7 1,4 1,3 2,2 3,3 2,9 2,9 ...
Matriculacions d’automòbils 7,9 7,8 –7,6 –7,0 –4,4 –7,9 6,3 2,3 ...
Indicador de confiança dels consumidors (valor) –3,4 –4,2 –6,2 –4,8 –4,0 –5,8 –9,1 –10,3 ...

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 2,3 2,3 ...

PIB 2,9 2,4 2,1 2,2 2,0 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 10/19 11/19 12/19

General 2,0 1,7 1,7 1,1 0,9 0,3 0,1 0,4 0,8
Subjacent 1,1 0,9 0,9 0,7 0,8 0,9 1,0 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 10/19 11/19 12/19

Comerç de béns
Exportacions (variació interanual, acum. 12 mesos) 8,9 2,9 2,9 2,4 2,3 1,7 1,1 ... ...
Importacions (variació interanual, acum. 12 mesos) 10,5 5,6 5,6 6,1 3,9 3,0 1,6 ... ...

Saldo corrent 31,1 23,3 23,3 19,6 20,6 21,0 22,3 ... ...
Béns i serveis 41,6 32,6 32,6 30,2 31,5 31,4 32,7 ... ...
Rendes primàries i secundàries –10,5 –9,3 –9,3 –10,6 –10,9 –10,4 –10,3 ... ...

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament 33,9 29,1 29,1 25,5 26,6 26,3 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 10/19 11/19 12/19

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

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

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

Saldo viu de crèdit
Sector privat –2,2 –2,4 –2,2 –2,1 –1,1 –1,1 –1,9 ... ...

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

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

Taxa de morositat (%)4 7,8 5,8 5,8 5,7 5,4 5,1 5,1 ... ...

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: dinàmica favorable 
malgrat la incertesa internacional

El 2020, Portugal continuarà creixent per damunt de la zona 
de l’euro. Inaugurat el nou any, les previsions fan pensar que el 
2020 serà el cinquè any consecutiu en què Portugal creixi per 
damunt del conjunt de la zona de l’euro. Entre el 2016 i el 2019, 
el creixement mitjà anual de Portugal va ser del 2,5%, 0,6 p. p. 
més que a la zona de l’euro, i tot indica que, el 2020, l’economia 
lusitana mantindrà aquest diferencial positiu. De fet, preveiem 
que Portugal creixi l’1,7%, percentatge que contrasta amb l’1,1% 
projectat per a la zona de l’euro. En l’actual fase expansiva, Por
tugal té una posició més resilient, ja que els desequilibris ma 
croeconòmics que encara pateix són menors que en el passat. 
En concret, les famílies estan menys endeutades (amb una ràtio 
propera al 65% del PIB, quan, el 2007, aquesta ràtio  era del 
87%); el mateix s’observa en el cas de les empreses, la ràtio d’en
 deutament de les quals se situa en el 101%, 7 p. p. menys que el 
2007. A més a més, en el pla exterior, la balança per compte 
corrent ha passat d’un dèficit proper al 10% del PIB el 2007 a un 
dèficit que s’ha situat al voltant de l’1% el 2019. També s’ha pro
duït una recuperació en els indicadors de competitivitat. En 
termes mitjans anuals, entre el 2007 i el 2019, els costos laborals 
van augmentar l’1,4% a Portugal, xifra que con trasta amb el 
2,1% de la zona de l’euro. En el mateix sentit, el 2019, la inflació 
de Portugal va ser 0,9 p. p. inferior a la de la zona de l’euro, men
tre que, el 2007, era +0,3 p. p. superior. No obstant això, encara 
hi ha deures pendents, i, a mesura que avança l’expansió, l’eco 
nomia compta menys amb el suport dels factors d’impuls cí 
clics, entre els quals cal esmentar l’elevat endeutament exterior 
(el deute extern net ha passat del 66% del PIB el 2007 al 89% el 
2019) i del sector públic (el deute públic és només lleugera
ment inferior al 120% del PIB, mentre que, el 2007, se situava al 
voltant del 73%).

Els indicadors a curt termini reflecteixen un bon funciona
ment de l’activitat en l’últim trimestre del 2019. En aquest sen
tit, destaca que, al novembre, els indicadors coincidents del Banc 
de Portugal es van estabilitzar en l’1,9% en el cas de l’indicador 
per a l’activitat agregada i en el 2,6% en el cas del consum privat, 
la qual cosa suggereix que, en el 4T, el creixement s’haurà situat 
en cotes similars a les del 3T (quan va ser del 0,3% intertrimestral 
i de l’1,9% interanual). En el mateix sentit apunten l’estabilització 
de l’indicador de clima en el 2,1% i la millora de la confiança 
dels consumidors fins al –6,9 (dades del novembre).

L’economia manté la capacitat de finançament en relació 
amb l’exterior. En el 3T 2019, la capacitat de finançament de 
l’economia va ser del 0,3% del PIB (dades acumulades de quatre 
trimestres), 0,2 p. p. menys que en el trimestre anterior, la qual 
cosa reflecteix, en essència, la reducció de la capacitat de 
finançament de l’Estat fins al 0,0% del PIB (el 0,2% en el 2T). Pel 
que fa a la resta de sectors, destaca la millora de la situació de les 
famílies, en especial l’augment de la seva capacitat de finança
ment i de la taxa d’estalvi, totes dues en 1 dècima. En concret, la 
capacitat de finançament de les llars va millorar fins a l’1,2% del 
PIB, i la taxa d’estalvi va augmentar fins al 6,2% de la renda dis
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ponible. La millora de la taxa d’estalvi reflecteix l’acceleració del 
ritme de creixement de la renda disponible fins al 3,6% inter
anual, 1 dècima més, mentre que el consum es va alentir fins al 
3,7% interanual, 4 dècimes menys que en el trimestre anterior.

El saldo pressupostari es va mantenir en terreny positiu en el 
3T. Amb dades acumulades per als tres primers trimestres del 
2019, el saldo va assolir el +1,0% del PIB en el 3T 2019 (1.590 
milions d’euros), la qual cosa representa una millora de 0,4 p. p. 
de PIB en relació amb el 3T 2018. Aquest increment respon a un 
augment dels ingressos (el 4,2%) superior al de la despesa (el 
2,8%), i destaquen, en sentit favorable, el creixement de les 
cotitzacions socials (el 6,1%) i la reducció de les despeses per 
interessos (el –6,1%). D’altra banda, les despeses de personal i 
les prestacions socials expliquen gairebé la totalitat de l’augment 
de la despesa en aquest període. També cal destacar la caiguda 
de la inversió, el 9,0% en relació amb el 3T 2018. Així, l’execució 
pressupostària fins al 3T 2019 reforça l’estimació del Govern per 
al saldo pressupostari en el conjunt de l’any, inscrita en el Pres
supost de l’Estat per al 2020 (el –0,1% del PIB). Pel que fa al 2020, 
els pressupostos, que s’han elaborat amb una previsió de creixe
ment del PIB de l’1,9%, projecten un superàvit del 0,2% del PIB, 
basat en els ingressos fiscals i contributius i en la menor despesa 
per interessos, malgrat l’augment de les despeses de personal i 
de les prestacions socials. Al mateix temps, els pressupostos pre
veuen una caiguda de la ràtio de deute públic fins al 116% del 
PIB, en relació amb una estimació del 119,2% del PIB el 2019.

El mercat immobiliari manté el dinamisme. En el 3T 2019, els 
preus immobiliaris van avançar per damunt del que s’esperava 
(en concret, l’1,2% intertrimestral i el 10,3% interanual), espe
ronats per l’acceleració del ritme de creixement dels preus dels 
habitatges ja existents. En el mateix període, el nombre de 
vendes d’immobles es va contreure el 0,2%, després que, en el  
trimestre anterior, hagués registrat una caiguda del 6,6%. En 
els propers trimestres, cal esperar que l’increment de la cons
trucció residencial, les conseqüències d’una possible desacce
leració del sector turístic i els efectes de la incertesa a nivell 
global contribueixin a un creixement més moderat dels preus.

Les noves operacions de crèdit revelen dinamisme en la se 
go  na meitat de l’any. Més concretament, les noves operacions 
concedides al sector privat no financer es van accelerar el 9,4% 
interanual a l’octubre (acumulat de l’any), per damunt del   
7,2% del setembre. Aquest funcionament va ser degut a 
l’acceleració dels nous préstecs a les empreses (el 8,0% inter
anual, en relació amb el 5,7% fins al setembre) i a les famílies 
(l’11,7%, en relació amb el 9,8% fins al setembre). Al segment 
de les famílies, destaca el crèdit a l’habitatge, el dinamisme del 
qual es veu beneficiat pel context de tipus d’interès baixos. No 
obstant això, les taxes de creixement es mantenen per sota de 
les taxes de creixement de dos dígits registrades el 2018. Alho
ra, malgrat aquesta evolució de les noves operacions de crèdit, 
la cartera de crèdit del sector privat no financer es continua 
contraient (el –0,5% interanual a l’octubre), la qual cosa posa 
de manifest que la dinàmica de les noves operacions de crèdit 
va també acompanyada de l’amortització anticipada de prés
tecs contrets en el passat.
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L’economia portuguesa té més marge de maniobra

Recentment, l’INE va revisar els comptes nacionals. Aquest 
és un procés coordinat a nivell europeu que es produeix 
cada cinc anys, amb l’objectiu d’incorporar nova informa
ció i millores metodològiques, i que acostuma a afectar, 
en especial, les reclassificacions entre les despeses de 
consum privat i públic i la inversió. L’última revisió realitza
da a Portugal s’ha traduït en una millora de les xifres de 
creixement des del 2016, les quals mostren una major 
convergència cap a la mitjana de la zona de l’euro. A més 
a més, en la revisió, també destaca una millora de les 
xifres estimades per als comptes externs.

Breument, les revisions han incorporat canvis en el regis
tre de compres electròniques de béns i serveis (la qual 
cosa ha afectat més les xifres de consum privat i les impor
tacions), així com reclassif icacions de les compres 
d’automòbils (amb un major impacte sobre el consum pri
vat i sobre la inversió). Per la seva banda, la revisió estadís
tica dels comptes externs ha afectat tant les exportacions 
(sobretot per canvis en les xifres de serveis turístics) com 
les importacions (en particular, la partida de béns). En 
conjunt, com ho mostra la taula, els canvis més impor
tants s’han produït en les xifres de creixement del 2017 i 
del 2018, en les quals hi ha hagut revisions significatives 
en la inversió, en el consum privat i en les exportacions i 
importacions (en general, a l’alça).

Així, les noves xifres mostren que, entre el 2016 i el 2018, 
l’economia va créixer el 8,2% en termes acumulats, 1,2 p. p. 
més que en la sèrie anterior. Per components, destaca el 
major creixement de la inversió, que va augmentar el 
21,0%, 4,2 p. p. per damunt del que s’havia estimat inicial
ment, gràcies a un funcionament més positiu de la inver
sió en equipaments de transport (el 43,7% en la nova sè 

•  La revisió estadística de l’INE i del Banc de Portugal ha provocat canvis substancials en les dades de creixement  
i de la posició externa de Portugal. En concret, el país lusità va créixer, de mitjana, el 2,7% entre el 2016 i el 2018  
(el 2,3% en les sèries anteriors), i la posició de superàvit dels comptes externs va passar del 0,4% a l’1,4% del PIB el 
2018. La inversió va ser la variable que més es va revisar a l’alça.

•  No obstant això, les tendències no s’han modificat: el creixement manté un procés de desacceleració i el superàvit 
extern es continua deteriorant.
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2016 2017 2018 1S 2019 2016 2017 2018 1S 2019

PIB real 2,0 3,5 2,4 2,0 0,1 0,7 0,3 0,2

Consum privat 2,6 2,1 3,1 2,3 0,1 -0,2 0,5 0,2

Consum públic 0,8 0,2 0,9 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0

FBCF 2,5 11,5 5,8 9,5 0,2 2,3 1,3 0,2

Exportacions 4,4 8,4 3,8 2,3 0,1 0,6 0,2 -0,5

Importacions 5,0 8,1 5,8 5,8 0,3 0,0 1,0 0,2

VAB 1,6 3,3 2,1 1,6 0,0 0,9 0,4 0,0

Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Banc de Portugal.
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rie, en relació amb  el 34,6% en l’antiga), de la construcció 
(el 16,2%, en relació amb el 10,6%)1 i dels productes de 
propietat intel·lectual (el 18,7%, en relació amb l’11,1%). El 
segon component més afectat van ser les importacions, 
que, en aquests tres anys, van acumular un avanç del 
20,1%, 1,5 p. p. més que en la sèrie anterior, a conseqüèn
cia d’una revisió relacionada amb el comerç electrònic. Les 
noves xifres també mostren un dinamisme més ferm de 
les exportacions i del consum privat: 0,9 p. p. més, en el 
cas de les exportacions, i 0,4 p. p., en el cas del consum 
privat, afectats tos dos per la incorporació de nova infor
mació sobre el comerç electrònic.

La revisió estadística també s’ha traduït en unes xifres 
més positives per a la capacitat de finançament de l’eco 
no  mia, que, el 2018, va passar del 0,2% del PIB segons les 
sèries antigues a l’1,2%. Les alteracions més significatives 
es van evidenciar en les xifres de les empreses no finance
res i financeres i de les famílies. En el cas d’aquestes últi
mes, les noves sèries han comportat un augment gens 
menyspreable de la renda disponible (gairebé 3.500 
milions d’euros, xifra equivalent a l’1,7% del PIB) i de la 
taxa d’estalvi, que va passar del 4,6% al 6,5% de la renda 
disponible (vegeu el segon gràfic).

La revisió a l’alça de la renda disponible reflecteix altera
cions en la balança de pagaments, on s’han incorporat, en 
el càlcul, les pensions de portuguesos que van treballar a 
l’estranger i que, per aquest motiu, reben pensions de 
l’exterior i les pensions rebudes per jubilats estrangers 
amb estatus de residents a Portugal (abans, aquestes par
tides no formaven part del càlcul).

De fet, la revisió de les rendes de pensions rebudes per 
antics emigrants portuguesos i per jubilats estrangers 
que resideixen a Portugal és la partida que va tenir més 
impacte en la revisió de la balança de pagaments, en 
especial en la balança de rendes secundàries. El 2018, 
representava el 2,0% del PIB en la nova sèrie, 0,8 p. p. més 
que en la sèrie anterior. Així, el saldo de la balança per 
compte corrent es va revisar fins al 0,4% del PIB, 1,0 p. p. 
més que abans, i va contribuir a la millora del saldo per 
compte corrent i de capital fins a l’1,4% del PIB (el 0,4% en 
la sèrie anterior). No obstant això, aquest canvi representa 
una millora de nivells, però no modifica de forma substan
cial les tendències: el compte corrent i de capital continua 
exhibint un deteriorament, del 2,1% del PIB el 2017 a 
l’1,4% el 2018 (i fins al 0,4% en el primer semestre del 
2019). D’altra banda, el saldo exterior també es va veure 
afectat per la incorporació de nova informació sobre el 
comerç electrònic (amb un impacte negatiu sobre les 
balances de béns i serveis, ja que s’ha traduït en importa
cions més elevades), mentre que la balança turística es va 

veure beneficiada per la inclusió d’informació sobre 
l’allotjament local.

Finalment, les revisions estadístiques han revelat una 
posició d’inversió internacional neta més negativa (del 
–105,6% del PIB el 2018, 4,8 p. p. més que abans), arran de 
la reavaluació a l’alça de la inversió estrangera directa: en 
termes nets, la inversió estrangera directa es va revisar 
fins als 82.000 milions d’euros el 2018, el 40,2% del PIB.2

En conjunt, la revisió dels comptes nacionals i externs 
mostra que Portugal disposa de més marge de maniobra 
per afrontar el menor creixement de l’economia mundial. 
No obstant això, les principals tendències exhibides per 
les sèries antigues es continuen manifestant en les noves: 
es manté el deteriorament de la balança per compte 
corrent i de capital i el creixement de l’activitat se suavit
za. En aquest sentit, esperem que el saldo extern (és a dir, 
de la balança per compte corrent i de capital) es mantin
gui positiu però més a la vora del 0%, mentre que el crei
xement de l’activitat es desaccelerarà fins a cotes lleuge
rament inferiors al 2%.

Teresa Gil Pinheiro

1. A més a més, entre el 2016 i el 2018, la inversió en construcció de nous
habitatges va avançar el 22,7%, 4,0 p. p. més.
2. El 2018, la inversió estrangera directa a Portugal pujava a 161.000 mi 
lions d’euros, és a dir, el 79% del PIB, i la inversió directa de Portugal a 
l’estranger ascendia a 79.000 milions d’euros, és a dir, el 38,8% del PIB.
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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 1T 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 10/19 11/19 12/19

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

Construcció
Visats d’obra nova (acum. de 12 mesos) 16,6 19,1 20,9 16,0 12,5 ... ... ... ...
Compravenda d’habitatges 20,5 16,8 7,6 –6,6 –0,2 ... ... ... ...
Preu de l’habitatge (euro / m2 - taxació) 5,1 5,8 6,7 7,5 7,9 ... 7,6 8,0 ...

Serveis
Turistes estrangers (acum. 12 mesos) 16,0 4,8 4,5 4,9 5,8 ... 6,6 ... ...
Indicador de confiança als serveis (valor) 13,3 14,1 15,3 14,2 11,5 10,6 10,4 11,4 10,1

Consum
Vendes comerç al detall 4,1 4,2 4,3 5,9 4,5 ... 3,7 3,8 ...

Indicador coincident del consum privat 2,7 2,6 2,2 2,3 2,5 ... 2,6 2,6 ...

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

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

2017 2018 1T 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 10/19 11/19 12/19

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

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

2017 2018 1T 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 10/19 11/19 12/19

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

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

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

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

2017 2018 1T 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 10/19 11/19 12/19

Dipòsits 1

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

Dipòsits d’AP 1,3 –1,9 –11,6 –11,9 –17,1 ... –23,0 ... ...
TOTAL 1,6 3,5 4,1 3,6 4,1 ... 3,9 ... ...

Saldo viu de crèdit 1

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

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

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

Notes: 1. Residents a Portugal. Les variables de crèdit no inclouen titulització. 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 2018, el setmanari The Economist, en la celebració del seu 175è aniversari, afirmava que: «El liberalisme va crear el món modern, 
però el món modern s’hi posa en contra». No és una afirmació lleugera, venint de la publicació que ha encarnat contra vent i 
marea una visió liberal de la societat, de la política i de l’economia. Però realment és així? En aquest Dossier s’analitzarà, des de 
diferents angles, si les polítiques econòmiques s’allunyen del que podríem anomenar, en sentit ampli, l’ortodòxia i quines podrien 
ser les causes i els efectes d’aquest gir. Amb aquest objectiu, el punt d’arrencada lògic, al qual es donarà forma en aquest primer 
article del Dossier, és tractar de definir amb precisió a què ens referim quan parlem d’«emergència de formes il·liberals de política 
econòmica». 

Un intent de definició: què són les polítiques il·liberals? 

Per entendre a què denominem polítiques (econòmiques) il·liberals, és necessari definir prèviament què entenem per polítiques 
econòmiques liberals, ja que constituiran el nostre marc de referència, per, tot seguit, estudiar fins a quin punt les polítiques 
econòmiques dels últims anys s’han allunyat d’aquest marc. 

La idea essencial és que hi ha un consens raonablement con-
solidat i ampli entre els economistes sobre quines característi-
ques comparteixen les polítiques econòmiques que milloren 
més les perspectives econòmiques dels països, tant a curt 
com a llarg termini. Lluny de qualsevol format de receptes 
fàcils i universals («faci’s això i llavors segur que creixerà més a 
llarg termini»), el que sí que es pot defensar és que hi ha uns 
principis generals prou compartits. És el que Rodrik (2005) 
anomena principis econòmics de primer ordre, els quals es 
poden arribar a formular de manera raonablement precisa 
quan es recopila tota una sèrie d’aportacions molt sovint dis-
perses en molts corrents diferents de la literatura econòmica 
de les últimes dècades.1 En particular, aquests principis emer-
geixen en revisar, sobretot, tres grans línies de treball acadè-
mic: la que replanteja i modernitza l’economia del desenvolu-
pament,2 la que orienta la transició cap a l’economia de 
mercat de les antigues economies planificades3 i, finalment, la 
que extreu conclusions sobre com hauria de canviar la política 
econòmica arran de les lliçons extretes de la Gran Recessió del 2008-2009.4 

En definitiva, quins serien aquests principis de primer ordre de política econòmica sobre els quals hi ha un consens prou compar-
tit? En termes generals, es poden identificar quatre grans eixos: 

•  Els mercats de factors productius i de béns i serveis han de ser competitius, ja que aquest és el mecanisme principal per 
generar eficiència en una economia. 

•  El marc macroeconòmic i institucional ha de generar un entorn que faciliti l’estabilitat, ja que aquesta estabilitat ofereix unes 
condicions (credibilitat, ancoratge d’expectatives, reducció d’incertesa...) en què milloren les perspectives de creixement, 
tant a curt com a llarg termini. 

•   La integració en els fluxos globals de béns, serveis i factors és fonamental per millorar les possibilitats de crear prosperitat. 
Aquesta integració, a més a més, hauria de ser el menys «dirigida» possible.

Formes il·liberals de política econòmica: evolució o canvi radical  
en relació amb el consens existent?

1. Vegeu Rodrik, D. (2005), «Growth strategies», Handbook of Economic Growth, 1, 967-1014. 
2. Vegeu, a més de Rodrik, Williamson, J. (1990), «Latin American Adjustment: How Much Has It Happened?», Washington, D. C., Institute for International Economics; 
Williamson, J. (2000), «What Should the World Bank Think about the Washington Consensus?», World Bank Research Observer, 15(2), 251–64, i Saad-Filho, A. (2010), 
«Growth, poverty and inequality: From Washington consensus to inclusive growth», Nova York, NY, UN. 
3. Vegeu Besley, T., Dewatripont, M. i Guriev, S. (2010), «Transition and Transition Impact: A Review of the Concept and Implications for the EBRD», Report for the EBRD’s 
Office of the Chief Economist. 
4. Vegeu Taylor, J. B. (2010), «Getting back on track: macroeconomic policy lessons from the financial crisis», Federal Reserve Bank of St. Louis Review, 92(3), 165-176; 
Blanchard, O., Dell’Ariccia, G. i Mauro, P. (2010), «Rethinking macroeconomic policy», Journal of Money, Credit and Banking, 42, 199-215, i White, W. (2009), «Modern 
macroeconomics is on the wrong track», Finance and Development, 46(4), 15-18.
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•   La política econòmica crítica a llarg termini és la d’oferta, i ha de ser coherent amb els dos principis anteriors. Per exemple, 
una política industrial que tracti de triar sectors o empreses específiques (el que, a vegades, s’anomena estratègia de picking 
winners) acostuma a ser menys efectiva que una política industrial de caràcter horitzontal que actuï sobre determinants de 
la competitivitat comuns a la major part dels sectors. 

Sol haver-hi coincidència en el fet que aquests principis responen a la forma liberal d’entendre quina és la millor forma perquè 
una economia funcioni, que es basa en el convenciment que el creixement és la millor manera que augmenti la prosperitat per al 
conjunt de la societat.5 Per aquest motiu, en aquest article, com en molts altres, es categoritzarà aquest conjunt de principis com 
consens liberal de política econòmica. 

Per tant, si aquestes són les característiques, o més pròpiament els principis, que guien una forma liberal de desenvolupar la 
política econòmica, l’allunyament d’aquests principis implicarà que el grau d’il·liberalisme, un neologisme que es va començar a 
utilitzar en els anys noranta del segle passat, augmenta. O, en altres paraules, en aquest Dossier, s’entendrà que una política 
econòmica il·liberal és aquella que es distancia, de manera significativa, de tots o d’alguns dels principis acabats de presentar. 

Allunyament moderat o radical dels principis essencials? 

Del que s’ha dit fins ara es desprèn que un interrogant important és fins a quin grau aquest distanciament il·liberal representa 
només una evolució més o menys pronunciada del consens o, en canvi, és quelcom més disruptiu. Aquesta no és una qüestió fàcil 
de dilucidar, ja que, com ha ressaltat la literatura econòmica, existeixen múltiples variants de la política econòmica en què totes 
elles són liberals.6 Un exemple seria, dins el principi d’estabilitat macroeconòmica, tot el que fa referència als bancs centrals. Així, 
un axioma central en aquest àmbit de l’estabilitat macroeconòmica és que és difícilment assolible sense un marc d’estabilitat 
monetària i que, per aconseguir aquesta estabilitat monetària, es considera fonamental disposar d’un banc central independent. 
Doncs bé, la forma institucional concreta en què es dona forma a aquesta independència no està predeterminada, ja que, entre 
moltes altres, pot prendre la del sistema de la Fed o la del BCE, dues varietats institucionals que són diferents i que no alteren el 
principi esmentat. La política monetària també es pot instrumentar de manera diferent. Per  exemple, l’objectiu de la Fed, expres-
sat pel mandat que li fa el Congrés, és donar suport a tres objectius: aconseguir l’estabilitat de preus, assolir el màxim nivell 
d’ocupació sostenible i tenir un nivell moderat de tipus d’interès a llarg termini. En canvi, en el cas del BCE, només és determinant 
la primera variable. I ningú discuteix que les dues alternatives contribueixen a l’estabilitat macroeconòmica. 

Fins aquí no hauria d’haver-hi gaire debat: dues institucions diferents amb dos mandats de política diferents poden ser igualment 
liberals. En canvi, més controvertida podria ser la valoració de la qüestió de la política monetària no convencional seguida per 
molts bancs centrals després de la crisi. El 2016, el Centre For Macroeconomics,7 una institució britànica, va preguntar sobre el 
paper i sobre les conseqüències de la política monetària no convencional a un conjunt d’economistes i va verificar que la qüestió 
generava força divisió. Per exemple, alguns entrevistats van afirmar que aquestes operacions no convencionals eren interven-
cions quasifiscals que podien acabar danyant la independència dels bancs centrals. Arguments forts que situarien aquestes 
pràctiques en el límit del consens liberal, si aquesta fos l’opinió majoritària i si existís evidència en aquest sentit. 

Més enllà de l’opinió personal dels autors del present article (no ens podem resistir a expressar que, segons el nostre parer, la 
política monetària no convencional, tal com s’ha dut a terme fins ara, és una pràctica que s’enquadra dins el principi de buscar 
l’estabilitat macroeconòmica en la forma liberal abans expressada), l’important aquí és entendre la dificultat que comporta, en el 
món real, jutjar de manera objectiva si un determinat plantejament de política econòmica és liberal o no ho és, en especial si no 
és un plantejament extrem. Per defugir, en la mesura que sigui possible, els biaixos subjectius inherents a un judici de valor, en el 
següent article del Dossier, es quantificarà de forma raonablement precisa fins a quin punt es produeix aquest allunyament del 
consens liberal. Només llavors podrem afirmar que entrem en un territori desconegut, el de l’il·liberalisme, i podrem començar a 
reflexionar sobre les causes i les conseqüències, dues qüestions que explorarem en els articles tercer i quart d’aquest mateix 
Dossier. Corrent el risc de revelar més del convenient i de fer un spoiler alert, com diríem en el llenguatge de les sèries televisives, 
anticipem ja ara que el distanciament del liberalisme, que s’ha produït en un període de temps relativament curt, és significatiu 
i, segons el nostre parer, no s’hauria de prendre a la lleugera. 

Álvaro Leandro i Àlex Ruiz

5. Aquesta concepció de l’economia no entra en els mecanismes redistributius que s’han d’articular quan s’ha assolit l’objectiu d’augmentar el benestar del conjunt de 
la societat. 
6. Sobre aquest tema, vegeu Rodrik (2005), que ha elaborat la idea d’«un principi comú, moltes institucions factibles». 
7. Enquesta disponible a https://cfmsurvey.org/surveys/future-role-unconventional-unconventional-monetary-policy. «The future role of (un)conventional uncon-
ventional monetary policy», The CFM Surveys, juny del 2016.

https://cfmsurvey.org/surveys/future-role-unconventional-unconventional-monetary-policy
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En els últims anys, hi ha la percepció que han proliferat polítiques econòmiques, i plantejaments polítics en general, que s’allunyen 
del que podríem anomenar el consens liberal, és a dir, d’una sèrie d’elements sobre els quals economistes i decisors de política 
econòmica havien convergit en la valoració que eren els preferibles per millorar les perspectives econòmiques (vegeu l’article 
«Formes il·liberals de política econòmica: evolució o canvi radical en relació amb el consens existent?», en aquest mateix Dossier). 
No obstant això, per constatar si aquesta percepció és una realitat, cal trobar una manera de quantificar de la forma més rigorosa 
possible aquest canvi cap a polítiques més il·liberals. Precisament, aquesta serà l’ambició d’aquest article, que proposa una mesu-
ra explícita del gir il·liberal que permetrà explorar quins 
àmbits o quines àrees de política econòmica s’han allunyat 
més del consens liberal. 

Delimitar i quantificar el gir il·liberal 

Tal com s’ha esmentat a l’article precedent d’aquest Dos-
sier, tot i que distingir una política econòmica liberal d’una 
altra il·liberal és factible en teoria, a la pràctica, la distinció 
no és senzilla, i, a més a més, els biaixos ideològics són difí-
cils d’eliminar. Per afrontar aquesta dificultat, una possibili-
tat és «traduir» les propostes polítiques a alguna mesura 
quantitativa. Aquest és l’exercici que realitzen els econo-
mistes De Bolle i Zettelmeyer (2019). Aquest exercici per-
met mesurar fins a quin punt són o no liberals els progra-
mes electorals dels partits que participen en les eleccions 
legislatives anteriors i posteriors a la Gran Recessió del 
2008-2009 en un grup ampli de països.1 Aquesta mesura es 
construeix a partir de l’avaluació de les diferents propostes 
econòmiques dels partits contendents mitjançant 
l’assignació d’un valor numèric en funció del seu grau 
d’il·liberalitat.2 En el present Dossier, s’ha utilitzat la infor-
mació disponible en aquest exercici de De Bolle i Zettelme-
yer de manera que permeti il·lustrar les qüestions que ens interessen, és a dir, la forma en què es materialitza el gir il·liberal, les 
seves causes i els seus efectes. 

En concret, s’han utilitzat set dimensions de polítiques econòmiques introduïdes per aquests economistes per «traduir» els prin-
cipis de primer ordre definits en el primer article del Dossier a àmbits concrets. Aquesta equivalència és: 

•   El distanciament del principi que anomenem «mercats competitius de factors productius i de béns i serveis» es valida 
mitjançant l’anàlisi de la dimensió de política econòmica que s’anomena «política de competència il·liberal». 

•   El replantejament del marc macroeconòmic i institucional tendent a l’estabilitat es concreta en la dimensió «il·liberalisme 
macroeconòmic». 

•   El qüestionament de la integració en els fluxos globals de béns, serveis i factors com a via per crear prosperitat s’explora 
mitjançant quatre dimensions: «restriccions al comerç internacional», «restriccions a la inversió estrangera directa (IED)», 
«restriccions a la immigració» i «antimultilateralisme». 

•   L’enfrontament al principi de polítiques d’oferta liberals s’avalua mitjançant la dimensió «política industrial il·liberal». 

Per a cada dimensió, s’obté una mesura que aproxima el grau d’il·liberalitat present en les propostes polítiques dels diferents 
partits de cada país, ponderats per la seva quota de vot en les eleccions. Finalment, fent una mitjana dels resultats de les set 
dimensions a cada país, s’obté una mesura agregada d’il·liberalitat. 

Quins àmbits expliquen el canvi cap a una agenda de polítiques més il·liberals? 

Així, doncs, ara estem en condicions de respondre la qüestió de com s’ha materialitzat el gir il·liberal. Quan s’analitzen les dimen-
sions esmentades, una primera constatació és que totes elles, llevat de les restriccions a la IED, s’han allunyat del liberalisme.3 La 
gradació d’aquest moviment cap a la il·liberalitat es força heterogènia, i és més apreciable el que s’ha produït en els àmbits 

El gir il·liberal de la política econòmica: que parlin les dades!

1. Específicament, De Bolle i Zettelmeyer (2019) analitzen, per a cada país del G-20, els programes dels partits que participen en eleccions abans (celebrades entre el 2004 
i el 2007) i després de la Gran Recessió (s’evita l’elecció que segueix a la crisi, per capturar millor les preferències més permanents, de manera que la majoria se celebren 
entre el 2014 i el 2017). Vegeu De Bolle, M. i Zettelmeyer, J. (2019), «Measuring the Rise of Economic Nationalism», Working Paper, 19-15, Peterson Institute. 
2. L’escala va d’1 a 5 i s’assigna 1 a les propostes polítiques netament liberals i 5 a les clarament il·liberals. Un exemple de valoració pot aclarir la metodologia: en l’àmbit 
de la política de competència, si un partit proposa que els càrtels són il·legals i que és imprescindible una autoritat independent en matèria de competència, aquesta 
mesura es valorarà amb un 1, mentre que, si un altre proposa abolir aquesta autoritat per fomentar càrtels o monopolis i crear així «campions nacionals», es posarà 
una nota de 5. 
3. En el cas de les restriccions a la IED, cal esmentar que és una dimensió per a la qual només una minoria de partits expressen les preferències, de manera que no 
s’hauria de llegir en excés aquesta situació atípica.
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d’il·liberalisme macroeconòmic i de restriccions a la immigració, 
seguits a una certa distància pels canvis en les dimensions de 
política industrial il·liberal i de restriccions al comerç internacio-
nal. Cal destacar que es tracta de dimensions centrals en l’actual 
consens ortodox de política econòmica, ja que engloben qües-
tions com tenir un marc d’estabilitat macroeconòmic suficient 
(que inclou aspectes clau, com disposar d’un banc central inde-
pendent) o l’assumpció que la integració en l’economia i les 
finances globals és una via clau per a la prosperitat.

Una pregunta lògica en aquest moment de la discussió és tractar 
de guanyar sensibilitat sobre fins a quin punt els canvis quantita-
tius en el mesurament de la il·liberalitat són elevats o no. Sense 
prou context temporal (desafortunadament, no es disposa d’una 
història d’eleccions dilatada), el que sí que es pot comparar és la 
distància entre països i extreure’n certa informació. En concret, si 
triem els EUA, un país que de manera clara podem associar his-
tòricament amb el consens liberal, i els comparem amb la Xina, un 
estat que podem qualificar d’il·liberal sense gaires discussions, la 
diferència en el grau d’il·liberalisme agregat (la mitjana de les  
set dimensions) és de 0,9 punts. Per tant, l’empitjorament de  
0,2 punts en l’índex agregat i per a un conjunt ampli de països en un període relativament curt no hauria de ser vist amb complaença. 

Països avançats i emergents, dos mons cada vegada més similars a nivell agregat, però encara  
una mica diferents en funció de l’àmbit 

La conclusió anterior guanya força quan s’analitzen les diferències observades entre els països avançats i els emergents. Així, el 
gir il·liberal es materialitza amb escasses diferències entre els dos grups, si més no a nivell agregat, de manera que la bretxa en el 
grau d’il·liberalitat entre avançats i emergents es manté estable en un context en què augmenta. Així i tot, les dimensions afec-
tades sí que són una mica diferents: mentre que, als països més desenvolupats, els àmbits amb més canvis són les polítiques 
d’immigració, l’antimultilateralisme i les restriccions al comerç internacional, als emergents, els dos principals àmbits són el de 
l’il·liberalisme macroeconòmic i el de la política industrial. 

Pel que fa a països individuals, cal assenyalar que els països més 
il·liberals són Rússia, l’Índia, Itàlia, la Xina i Sud-àfrica. Llevat del 
cas de la Xina, on el grau d’il·liberalisme ha reculat de forma 
significativa en el període estudiat, els altres quatre estats se 
situen entre els que més han vist augmentar l’il·liberalisme. En 
sentit contrari, els països més liberals són, en aquest ordre, 
Corea del Sud, el Japó, el Canadà, Austràlia i els EUA. Als tres 
primers, l’il·liberalisme ha disminuït, mentre que, als dos últims, 
ha augmentat, tot i que no gaire. 

La ideologia importa i s’expressa en dimensions 
diferents 

Quan s’analitzen les preferències expressades en els programes 
electorals i la seva tendència cap a un major grau d’il·liberalisme, 
es constata, com era d’esperar, que les diferències entre el que, 
de manera simplificada, anomenaríem esquerra i dreta són 
notòries. Així, d’entrada, les dades apunten al fet que els partits 
d’esquerres tendeixen a girar de forma més apreciable cap a 
l’il·liberalisme que els de dretes. Aquí el lector podria plantejar 
que possiblement els de dretes ja eren més il·liberals abans del 
període estudiat (és a dir, que els d’esquerres tenien més marge 

per allunyar-se del liberalisme). No obstant això, les dades disponibles suggereixen que no hi ha una relació clara entre el nivell 
d’il·liberalisme dels partits i el canvi observat en els últims anys. 

No solament els partits d’esquerres han tendit més cap a l’il·liberalisme que els de dretes, sinó que les dues opcions ideològiques han 
fet el trajecte cap a l’il·liberalisme emfatitzant àmbits diferenciats: mentre que l’esquerra ha pivotat sobre les dimensions de restric-
cions al comerç internacional i l’il·liberalisme macroeconòmic, la dreta s’ha centrat en les restriccions a la immigració i a la IED. 

En definitiva, a més de constatar el viatge cap a l’il·liberalisme en les polítiques econòmiques, aquesta revisió de les dades llança una 
gran conclusió: més enllà de la mena de país i de la ideologia dels partits, hi ha notables diferències en funció de l’àmbit de política 
econòmica que s’analitzi. Aquest serà l’àmbit analític fonamental per establir de forma raonablement rigorosa les causes profundes 
de l’allunyament del consens liberal. Segueixi’ns, doncs, en el següent article, fins al cor de l’estudi dels determinants del gir il·liberal. 

Álvaro Leandro i Àlex Ruiz 
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Als articles anteriors del Dossier, hem descrit el fenomen del gir il·liberal de la política econòmica en una mostra significativa de 
països. Ara toca entendre’n les causes. Es tracta d’un exercici ambiciós, que és objecte d’un ampli debat acadèmic i públic, que 
aquest article tracta d’enriquir amb una visió analítica. 

El gran debat: parlem només de causes econòmiques? 

Recapitulem les principals conclusions dels dos primers articles del Dossier, ja que estableixen el punt de partida del que segueix 
aquí. A l’article «Formes il·liberals de política econòmica: evolució o canvi radical en relació amb el consens existent?», es defineix 
el que anomenem consens liberal de la política econòmica i es justifica la necessitat de trobar una mesura quantitativa que 
aproximi la hipòtesi de l’allunyament recent d’aquest consens. Aquest exercici de mesura es realitza al segon article del Dossier, 
on es conclou que hi ha notables diferències per àmbits de política econòmica, de manera que, en alguns, el gir és molt aprecia-
ble i, en uns altres, ho és menys. Així, doncs, el repte és tractar de veure si hi ha elements comuns a totes les dimensions, ja que, 
en cas contrari, es corre el risc de caure en una sèrie gairebé infinita de motius detallats que afecten la política econòmica «en 
l’àmbit z del país j». Avançar en la qüestió requereix més un telescopi que un microscopi, però abans cal saber on enfocar-lo. 

Entre els múltiples caladors intel·lectuals possibles, als autors del present Dossier ens sembla que el més prometedor és el debat 
acadèmic, i també públic, de les causes últimes de la polarització política, definida com una major divergència dels plantejaments 
dels principals partits polítics. En aquest sentit, la mesura aquí utilitzada per aproximar el gir il·liberal són les preferències dels 
partits polítics i, per tant, si aquestes preferències s’han fet més extremes i antagòniques, és molt plausible que el gir il·liberal que 
han protagonitzat molts partits polítics estigui molt relacionat amb la polarització política i que, per tant, es pugui situar en el 
marc d’aquest fenomen polític àmpliament documentat. En altres paraules, el gir il·liberal podria ser una manifestació concreta 
d’una dinàmica política més àmplia, la de la polarització. En aquesta mateixa publicació, s’han explorat les causes últimes de 
l’augment de la polarització política (és a dir, de la disparitat de les preferències). Així, Ruiz (2019) i Canals (2019), en dos articles 
que se centraven, respectivament, en les perspectives estructural i conjuntural, constataven que els «sospitosos habituals» en la 
literatura teòrica i empírica eren els efectes econòmics de les grans crisis, l’augment de la desigualtat (una de les causes profun-
des de la qual era el canvi tecnològic) i l’increment dels fluxos migratoris.1 

No obstant això, aquestes causes, que podem etiquetar, en sentit ampli, de socioeconòmiques, no esgoten totes les possibilitats. 
En la vasta literatura del populisme, una de les formes específiques que pot adoptar l’augment de la polarització, es constata que 
també hi ha factors institucionals i culturals. En aquesta línia de pensament, per exemple, es pot enquadrar tot el debat argumen-
tal conegut com «replegament cultural» (en anglès, cultural backslash), les tesis del qual han estat defensades per autors com 
Pippa Norris i Ronald Inglehart. Així, a l’esmentat article de Ruiz (2019), es recollia la hipòtesi que els canvis seculars en les socie-
tats occidentals, com la terciarització, han comportat dos efectes, el que es podria anomenar inseguretat econòmica i el que es 
presenta com un augment de la diversitat, els quals, combinats amb una deriva, en dècades anteriors, cap a valors postmateria-
listes i socialment progressistes, han generat un moviment en sentit contrari dels segments més conservadors en matèria social 
dels països occidentals, la qual cosa ha contribuït a un augment de les posicions ideològicament més polaritzades. 

Una aproximació multicausal al gir il·liberal: un exercici empíric 

Les dades disponibles validen que el gir il·liberal, aquesta forma especial de polarització de les preferències que estudiem, té 
causes de naturalesa múltiple? Per respondre la qüestió, s’han triat una sèrie de variables que cobreixen l’espectre teòric esmen-
tat i s’han agrupat en quatre categories diferents. En primer lloc, les causes estrictament econòmiques, que mesuren, principal-
ment, l’efecte directe de la Gran Recessió mitjançant l’evolució del PIB per capita i de la taxa d’atur. Un segon bloc el formen les 
variables socials, com la desigualtat i els fluxos migratoris. Un tercer grup inclou les variables institucionals i, més en concret, 
l’estat de dret i el grau de control de la corrupció. Finalment, en una quarta i última categoria, s’engloben les variables culturals i 
ideològiques, com la secularitat, la liberalitat de la societat (per al detall de la definició, vegeu els gràfics) i la posició dels partits 
en l’eix esquerra-dreta.

Quan es quantifica el pes d’aquests blocs de variables a l’hora d’explicar el canvi en el grau d’il·liberalitat agregada, tal com s’ha 
definit en l’article «El gir il·liberal de la política econòmica: que parlin les dades!», s’obtenen resultats força aclaridors. Un cop 
analitzats els factors més relacionats amb cada àrea de política econòmica, una primera conclusió és que, a nivell general, els 
principals determinants són els de naturalesa econòmica. No és estrany, ja que el tipus de política amb què tractem és, precisa-
ment, econòmica. 

Les causes del gir il·liberal de la política econòmica:  
una mica de llum en un debat obert 

1. Vegeu el Dossier «Les causes de la polarització», a l’IM05/2019.

https://www.caixabankresearch.com/ca/formes-illiberals-de-politica-economica-evolucio-o-canvi-radical-en-relacio-amb-el-consens-existent
https://www.caixabankresearch.com/ca/el-gir-illiberal-de-la-politica-economica-que-parlin-les-dades
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No obstant això, i aquesta seria una segona gran conclusió, quan es revisen els diferents àmbits, es constata que tant els elements 
culturals com els institucionals tenen una influència no menyspreable en el gir il·liberal. Així succeeix, tal com es desprèn dels 
gràfics, en àmbits com la política comercial, en què predominen els factors institucionals, o com la política migratòria, on pesen 
molt els culturals. En canvi, els elements socials, si més no tal com s’han definit, tenen una capacitat explicativa menor, amb 
l’excepció de l’àmbit de la política immigratòria, on sí que sembla que són un factor explicatiu del gir cap a la il·liberalitat. 

En aquest punt de l’anàlisi, és interessant pensar si es poden inferir algunes conclusions per als casos d’Espanya i de Portugal. 
Malgrat que les dades de la variable que cal explicar (el grau d’il·liberalisme) no estan disponibles per a Espanya i Portugal, 
l’exploració anterior de les causes permet una primera aproximació al nivell existent de pressió per fer-se més o menys il·liberal. 
Així, quan s’analitza l’evolució de les diferents variables explicatives es constata que, als dos països, tot i que amb més intensitat 
a Espanya, la dinàmica de diverses d’aquestes variables entre abans i després de la crisi apunta a una pressió creixent cap a un 
major grau d’il·liberalisme. En concret, l’evolució dels blocs de variables econòmiques i socials (en especial, la caiguda del PIB 
arran de la crisi i una taxa d’atur i un nivell de desigualtat per damunt de la mitjana de la mostra entre el 2008 i el 2013) assenyala 
potencials pressions en les àrees més sensibles a aquests determinants (no obstant això, cal destacar que, tant en l’àmbit  institu-
cional com en el cultural, Espanya i Portugal mostren unes dinàmiques coherents amb la resta de països). 

Per finalitzar, l’exercici aquí realitzat coincideix en la seva conclusió principal amb altres exercicis similars realitzats per a altres 
àmbits de la polarització, o, més en general, del canvi de preferències, en la literatura de ciències socials: les explicacions de causa 
única casen malament amb les dades disponibles, i, malgrat que el pes dels factors econòmics és més gran, els socials, els institu-
cionals i els culturals i ideològics també són rellevants. I, en la mesura que el món evolucioni en el sentit que preveuen la majoria 
d’economistes i d’analistes, les pressions en tots els àmbits en molts dels països més significatius del globus per allunyar-se del 
consens liberal es mantindran o, fins i tot, s’incrementaran, ja que és difícil esperar grans millores en matèria de creixement a llarg 
termini, de reducció clara de les desigualtats, de canvis en els fluxos migratoris o de regeneració institucional. En aquest context, 
cal explorar els efectes que podria tenir aquest gir il·liberal, un exercici que es desenvolupa en el quart, i últim, article del Dossier. 

Álvaro Leandro i Àlex Ruiz

 
 

Econòmiques Socials Institucionals Culturals

 Política industrial Política comercial Política de competència Política immigratòria 

Factors explicatius del canvi en la il·liberalitat
Percentatge de la variància explicada (%)

Multilateralisme Il·liberalisme macroeconòmic Mitjana

Nota: Cada porció del cercle representa la proporció de la variància del canvi en el grau d’il·liberalitat en les sis dimensions (no s’analitza la dimensió de les restriccions a la IED, ja que el nombre de partits que expressen 
la seva opinió sobre la qüestió és baix) explicada per les diferents variables independents. Es fa una regressió per a cada dimensió en la qual la variable dependent, en relació amb el partit, és el canvi en el grau 
d’il·liberalitat ponderat pel canvi en la quota de vot del partit, definit com: Canvi en la Il·liberalitat de l’electorat = Voti,t2 * Il·liberalitati,t2 – Voti,t1 * Il·liberalitati,t1, on Il·liberalitat és el grau d’il·liberalitat en cada dimensió 
de l’agenda política. L’últim gràfic il·lustra la mitjana de les proporcions en cada dimensió. Les variables independents són dividides en quatre categories: econòmiques (el canvi en el PIB per capita durant la crisi i en 
l’atur), socials (el canvi en el coeficient de Gini i en l’stock d’immigrants), institucionals (el nivell del control de la corrupció i una mesura de la qualitat de l’estat de dret) i, finalment, culturals (l’orientació política del 
partit, els valors seculars, com la importància de la religió o la conformitat amb les normes, i els valors «emancipatius», com l’acceptació de l’homosexualitat o de la igualtat de gènere en la política).
Font: CaixaBank Research, a partir de càlculs dels autors i dades del Banc Mundial (indicadors mundials de governança), World Value Survey i FMI.
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El 1972, en el sopar històric en què Richard Nixon i Zhou Enlai van sancionar la restauració de les relacions diplomàtiques entre els 
EUA i la Xina, algú va preguntar al mandatari xinès la seva opinió sobre la Revolució francesa del 1789. La seva resposta, després 
de pensar-la llargament, va ser: «És massa aviat per valorar-la». Malgrat que és probable que aquesta anècdota, com moltes que 
envolten les frases cèlebres, sigui d’una fiabilitat dubtosa, sí que creiem que és aplicable a una altra revolució, més silenciosa i 
menys mediàtica, perquè no implica barricades ni preses de la Bastilla: la que aquí hem anomenat gir il·liberal. Com defensarem 
tot seguit, potser encara és massa aviat per avaluar-ne els efectes, però, a diferència de Zhou Enlai, nosaltres sí que creiem que hi 
ha prou elements per alertar dels riscos que comporta. Anem, doncs, per parts. 

Efectes del gir il·liberal: de moment, evidència escassa 

Quan analitzem si el canvi en la mesura de l’il·liberalisme agregat que s’ha proposat a l’article «El gir il·liberal de la política econò-
mica: que parlin les dades!» del present Dossier té impacte sobre les variables macroeconòmiques clau, els resultats són poc 
concloents. Si l’augment del gir il·liberal es correspongués amb un empitjorament del creixement potencial, estaríem en condi-
cions de defensar que aquest gir afecta la línia de flotació de les economies. No obstant això, no s’observa cap relació estadísti-
cament significativa entre les dues variables. Una segona hipòtesi podria ser que l’il·liberalisme erosiona les expectatives 
d’inflació. Aquí, de nou, les dades no avalen aquesta premissa. Finalment, podria ser que, malgrat no llastar el creixement ni 
l’estabilitat dels preus, afecti el nivell de percepció de risc país? 
De nou, no sembla que el canvi en el nivell de risc país als paï-
sos estudiats sigui causat pel gir cap a la il·liberalitat, de mane-
ra que els inversors no s’inclinen clarament a considerar amb 
més risc els països que més han abraçat l’agenda no liberal. 

Si abandonem com a variable explicativa la nostra mesura de la 
il·liberalitat agregada i utilitzem les diferents mesures que 
aproximen el gir il·liberal per a les set dimensions esmentades 
(recordem-les: política de competència il·liberal, il·liberalisme 
macroeconòmic, restriccions al comerç internacional, restric-
cions a la inversió estrangera directa [IED], restriccions a la 
immigració, antimultilateralisme i política industrial il·liberal), 
els resultats amb prou feines milloren. Així, sembla que ni les 
expectatives de creixement a llarg termini ni la inflació han 
canviat a causa de variacions en el nivell d’il·liberalitat en cap 
d’aquestes dimensions, i sembla que només l’augment en el 
nivell de risc país té relació amb variacions en algunes 
d’aquestes dimensions. En concret, als països en què els partits 
han proposat als seus programes introduir mesures que res-
tringeixen, de tota manera, la IED, s’ha apreciat un moviment en els indicadors de risc país que sembla que assenyala una valo-
ració més negativa per part dels inversors. Així i tot, atès que la causalitat en aquest àmbit és complexa i que el nombre 
d’observacions és baix (és un aspecte sobre el qual molts partits i molts països no opinen en els seus programes), cal llegir amb 
un punt de prudència aquest resultat. 

En definitiva, l’evidència empírica no és concloent pel que fa als efectes del gir il·liberal. Però menystenir els possibles efectes 
negatius d’aquest gir podria estar fora de lloc. Per avançar en aquesta línia, és important saber per què les dades poden amagar 
els riscos per a la prosperitat futura. 

Per què les dades no mostren efectes significatius del gir il·liberal? 

D’entrada, que no siguem capaços de constatar un efecte econòmic pot ser degut al fet que operen dos tipus de discontinuïtats 
entre causa (gir il·liberal) i efecte (impacte sobre l’economia). La primera seria deguda al fet que el procés de implementació de 
polítiques és complex. Així, un canvi en les preferències (que és el que som capaços de mesurar amb la nostra metodologia, la 
qual, recordem-ho, es basa en la lectura de programes electorals) podria no ser determinant perquè la política econòmica canviï 
en un sentit idèntic i amb la mateixa intensitat. Podria ser, per exemple, que els partits proposessin una agenda il·liberal per 
guanyar eleccions, però que, després, en el Govern, realitzessin una política econòmica més ortodoxa (per exemple, per pressions 
dels inversors internacionals o per l’existència d’un sistema institucional que exercís de contrapès de les tendències il·liberals).

Els efectes del gir il·liberal: poca evidència, molta preocupació
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https://www.caixabankresearch.com/ca/el-gir-illiberal-de-la-politica-economica-que-parlin-les-dades
https://www.caixabankresearch.com/ca/el-gir-illiberal-de-la-politica-economica-que-parlin-les-dades
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Així i tot, és cert que, en general, el canvi de preferències s’acostuma a reflectir en noves polítiques econòmiques o en variacions de 
les existents. Fins i tot si aquest és el cas, una segona discontinuïtat entre causa i efecte podria estar actuant: ja que moltes de les 
mesures en què es materialitza aquest allunyament del consens liberal tenen caràcter estructural, en molts casos és probable que, 
senzillament, encara no hagi transcorregut prou temps perquè les noves polítiques tinguin un efecte significatiu. 

Poc espai per a la complaença davant el gir il·liberal: una lectura en clau de riscos 

Com s’han de llegir els resultats anteriors (o, sense embuts, la manca d’aquests resultats)? Qualsevol indici de complaença ha de ser 
descartat immediatament. Malgrat que l’evidència empírica no ha constatat uns efectes macroeconòmics clarament negatius, com 
s’ha dit, és possible que només sigui qüestió de temps que vagin emergint. A més a més, tampoc no coneixem el contrafactual: que 
un país apliqui una agenda il·liberal amb rotunditat i que el seu creixement potencial no es modifiqui sensiblement no ens diu res 
sobre què podria haver passat si s’hagués mantingut la política econòmica en coordenades liberals (podria, per exemple, haver 
crescut més). 

Així i tot, cal posar sobre la taula una altra possibilitat, i aquesta és una conclusió que, com a economistes, ens pot incomodar: 
podria ser que una agenda no liberal pogués tenir efectes no tan negatius com caldria esperar. Aquí entrem en arenes movedisses 
intel·lectuals i cal operar amb precaució. D’entrada, cal recordar que hi ha un cert consens sobre el fet que els principis econòmics 
de primer ordre que hem explicitat a l’article «Formes il·liberals de política econòmica: evolució o canvi radical en relació amb el 
consens existent?», del present Dossier, es poden modular a diferents circumstàncies, de manera que podrien adoptar formes 
diferents per a països en etapes diferents de desenvolupament. 

El cas més paradigmàtic, en aquest àmbit, és l’estudi dels països emergents, on es constata que molts d’ells, en particular els 
asiàtics, han optat per mantenir protegits certs sectors estratègics fins que han estat en condicions de resistir la competència inter-
nacional. 

Però modular els principis és molt diferent d’anul·lar-los. És il·lustratiu, en aquest sentit, el cas de les polítiques econòmiques hete-
rodoxes adoptades en diferents països de l’Amèrica Llatina en les dècades del 1970 i del 1980, o a Veneçuela ja en aquest segle, les 
quals van generar forts desequilibris macroeconòmics que van acabar desestabilitzant aquestes economies i generant grans pèr-
dues de benestar econòmic. 

Així i tot, al marge d’errors de pes com els anteriors, i suposant que parlem de països amb un nivell de desenvolupament equipa-
rable, podria ser que l’il·liberalisme funcionés econòmicament a vegades? La literatura sobre els efectes econòmics del populisme, 
que té paral·lelismes amb la mena de reflexió intel·lectual que plantegem aquí al lector, i que es troba només en una fase incipient 
de desenvolupament acadèmic, suggereix que un element clau és determinar quin tipus de restriccions eliminen les polítiques no 
ortodoxes.1 Una part de l’agenda de política econòmica liberal pivota sobre restriccions tecnocràtiques (un banc central indepen-
dent, regles fiscals, etc.) o externes (per exemple, obrir-se als capitals internacionals implica disciplina fiscal). Si s’eliminen les res-
triccions fixades perquè determinats grups de poder les havien establert per al seu benefici (per exemple, no totes les maneres 
d’integrar-se en la globalització són neutrals, ja que hi ha l’evidència que, a vegades, reflecteixen les preferències de determinats 
sectors econòmics i no del conjunt de la població), llavors podria haver-hi un guany d’eficiència. Així, la paradoxa és que una mesu-
ra antiliberal podria permetre recuperar una situació que el consens liberal perseguia i que, en certa manera, havia estat pervertida. 

Però, fins i tot si aquest és el cas, la qüestió de fons és que aquesta temptació d’alliberar-se de restriccions sol comportar perills i pot 
acabar laminant els límits que tant han costat consensuar i sobre els quals hi ha una evidència àmplia dels seus efectes beneficio-
sos. Només per posar un exemple molt clar: es va trigar gairebé dues dècades a aconseguir que la major part de països emergents 
es dotessin de bancs centrals independents, però, en canvi, s’està sacrificant aquesta independència amb una celeritat preocupant 
en països que, fins fa poc, eren considerats modèlics. Es juga amb foc? 

A més a més, i el que segueix apunta a un risc fins i tot més greu, s’hauria de tenir en compte que la ruptura del consens liberal té 
conseqüències que van més enllà de l’àmbit estrictament econòmic. En una societat en què la llavor de la il·liberalitat germina, és 
complicat pensar que la temptació antiliberal es limitarà a l’àmbit de la política econòmica, amb el risc de deriva antidemocràtica 
que això comporta. La història ens recorda que, sempre que s’ha fet un gir que ha erosionat de manera apreciable les normes plu-
ralistes, democràtiques i liberals, el camí seguit ha acabat malament. Esperem que aquest Dossier, amb el seu esforç de caracterit-
zació i de mesura, sigui una petita aportació a un debat fonamental en què no ens podem equivocar. 

Álvaro Leandro i Àlex Ruiz

1. Vegeu Dornbusch, R. i Edwards, S. (1991), «The Macroeconomics of Populism in Latin American», Chicago, Universitat de Chicago, i Rodrik, D. (2018), «Is Populism 
Necessarily Bad Economics?», AEA Papers and Proceedings, vol. 108, pàgs. 196-199, per exemple.
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https://www.caixabankresearch.com/ca/formes-illiberals-de-politica-economica-evolucio-o-canvi-radical-en-relacio-amb-el-consens-existent
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Informe sectorial 
immobiliari

Situació i perspectives del 
sector immobiliari espanyol 
per al primer semestre del 
2020, amb una anàlisi basada 
en els principals indicadors i 
en el big data.

Informe sectorial 
agroalimentari

Presentem el primer informe 
sectorial dedicat al sector 
agroalimentari espanyol, en 
el qual repassem la situació i 
les perspectives del sector i 
analitzem el paper del mercat exterior  
i la seva estructura productiva.

Perspectives 2020

Analitzem les perspectives per 
a l’activitat i per a la política 
econòmica el 2020 i ens 
preguntem: hi haurà recessió?

Per què la Reserva 
Federal ha abaixat  
els tipus d’interès?

El 2019, la Fed va retallar els 
tipus d’interès per primera 
vegada en 11 anys i va fer-ho sense rebaixar 
amb prou feines les perspectives de 
creixement. És possible que la Fed hagi 
canviat la funció de reacció?

Les dificultats del sector 
manufacturer mundial

El sector manufacturer 
mundial es troba en una fase 
de contracció de l’activitat.
Caracteritzem el fenomen  
i n’explorem les causes.

El sector exterior o  
Il Gattopardo, un gran 
canvi que canvia poc

La recent revisió estadística del 
Banc d’Espanya mostra un 
superàvit exterior notablement millor.  
Però realment han canviat les tendències  
de fons?






