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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Creixement del PIB (%) 3,8 2,4 2,2 3,8 2,8 -1,2 -7,5 6,0 3,4

Inflació IPC (%)* 4,1 3,0 2,4 1,5 2,4 2,9 1,0 1,9 2,0

Saldo fiscal (% del PIB) 3,1 0,6 4,4 5,5 2,4 -1,5 -11,7 -6,5 0,2

Deute públic (% del PIB) 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3

Tipus d’interès de referència (%)* 0,5 0,5 0,8 1,4 2,2 2,5 0,9 0,6 0,8

Tipus de canvi (HKD/USD)* 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8

Saldo corrent (% del PIB) 3,4 3,3 4,0 4,6 3,7 6,2 4,4 4,7 4,4

Deute extern (% del PIB) 374,8 390,0 387,7 427,2 440,5 437,8 478,7 484,1 484,5

Perspectives

•  Hong Kong està resistint de manera satisfactòria dos fronts de risc importants: la  
COVID-19 i el canvi institucional que representa la nova Llei de Seguretat Nacional. Així, el país 
està aplicant les lliçons de pandèmies anteriors per contenir millor que en el passat l’epidèmia actual a temps. 
Pel que fa al nou marc legal que comporta la llei esmentada, i tot i que les seves implicacions en matèria de 
qualitat institucional al país a llarg termini són una incògnita, de moment ha proporcionat més estabilitat a 
l’economia i ha gaudit del beneplàcit dels inversors (el peg respecte del dòlar es mostra sòlid). 

•  Xoc real de la COVID-19. Hong Kong es troba entre les economies que estan gestionant millor la pandèmia 
malgrat la seva obertura comercial i l’elevada densitat de població, la quarta del món amb més de 6.700 habi-
tants/km². Així i tot, els efectes de la pandèmia s’han deixat sentir en el consum, en la demanda externa i, so-
bretot, en la caiguda del turisme. Amb tot, aquests impactes negatius s’han reduït a la segona meitat del 2020, 
que previsiblement tancarà amb una caiguda del 7,5% del PIB, i s’espera una expansió l’any 2021 (+6,0%), fo-
namentada en la sòlida recuperació de l’economia xinesa.  

•  Vulnerabilitats financeres. Hong Kong no té vulnerabilitats financeres apreciables. El deute públic és pràc-
ticament nul (0,3% del PIB el 2020) i el saldo públic a llarg termini és superavitari, entre d’altres motius per 
mantenir el peg amb el dòlar (el trienni 2019-2021 hauria de ser una excepció, justificada pels estímuls per 
pal·liar els efectes de la pandèmia). Així mateix, Hong Kong també té un superàvit corrent (4,4% del PIB el 
2020) que figura entre els més alts de les economies avançades. A més, la seva posició com a hub financer (al-
berga la cinquena borsa mundial) s’ha vist reforçada amb la crisi actual i amb vista al futur es beneficiarà del 
retorn d’empreses xineses de les borses dels EUA a la de Hong Kong i de l’entrada continuada de la banca 
xinesa a Hong Kong. Alhora, el rendiment més elevat dels actius de Hong Kong enfront dels tipus d’interès 
baixos dels bons de les principals economies avançades està estimulant una arribada considerable d’influxos 
financers. 

Hong Kong

Data de tancament d’aquesta edició: 6 novembre de 2020

Nota: * Mitjana anual. 
Font: CaixaBank Research, a partir de dades dels organismes nacionals d’estadística i l’FMI.

Previsions



México

Perspectives (continuació)

Riscos principals

Tot i les perspectives raonables a curt i mitjà termini, el balanç de riscos està clarament esbiaixat a la baixa. En 
concret, aquests riscos es plantegen en diversos vessants:

•  La dependència de l’economia xinesa, que continua patint desequilibris estructurals (en particular, excés d’in-
versió pública i insuficiència del consum privat) pot ser una font de volatilitat a mitjà termini. Aquesta depen-
dència no es circumscriu tan sols a l’àmbit macroeconòmic, ja que, atesa la importància dels fluxos financers 
xinesos, episodis de crisi financera a la Xina continental tindrien repercussions negatives i considerables a Hong 
Kong.

•  Efectes indesitjats de les tensions Xina-EUA. La HKAA (Hong Kong Autonomy Act) aprovada al juliol de 2020 
pel Congrés dels EUA podria suposar més dificultats per finançar-se en dòlars per a les empreses de la Xina i 
Hong Kong. No es poden descartar pas noves mesures punitives contra Hong Kong com a via de pressió 
nord-americana sobre la Xina.

•  Evolució politicoinstitucional incerta. Malgrat el balanç positiu en termes d’estabilitat econòmica i social de la 
Llei de Seguretat Nacional a curt termini, les demandes de més llibertats civils i de més progressió cap a la de-
mocràcia continuen latents en part de la ciutadania. Tot i que és possible que es trobin camins per gestionar-les 
de manera raonablement constructives, tampoc es poden descartar escenaris alternatius menys positius. Tam-
poc es descarta que la Llei representi l’inici d’una etapa de canvis institucionals nous. Aquesta dinàmica podria 
ser una font d’incertesa poc propícia per a una economia que es fonamenta en gran manera a disposar d’un 
dels marcs institucionals de més qualitat del món per fer negocis.

  

•  Resposta de política econòmica

› Política fiscal. L’excepcional posició fiscal de Hong Kong està permetent aplicar forts estímuls el 2020 i, en 
menor mesura, el 2021. En concret, les empreses gaudeixen d’avantatges fiscals temporals, tot i que els ajuts 
fiscals del 2020 per a les companyies que mantinguin els seus empleats no es repetiran el 2021. 

› Política monetària. L’Autoritat Monetària de Hong Kong continuarà prioritzant el manteniment del tipus de 
canvi fix amb el dòlar (peg). La tasca es veurà facilitada per les entrades de capitals que, com ja s’ha comen-
tat, es preveuen importants els propers temps. En conseqüència, preveiem que el peg amb el dòlar, clau de 
l’èxit econòmic de Hong Kong, es mantindrà els propers anys sense excessives dificultats i romandrà, possi-
blement, a la banda alta de l’interval (7,75-7,85 HKD/USD).  

› Perspectives a mitjà termini. Hong Kong se situa en el centre de la Gran Àrea de la Badia que projecta la Xina 
per estimular el creixement d’una regió que també inclou Guangdong i Macau, que capitalitzarà  
l’expertise de la regió en finances, manufactures i tecnologia amb 70 milions d’habitants i un PIB potencial 
de 2,8 bilions de dòlars l’any 2025. Així mateix, la continuïtat de l’entrada de la banca xinesa i el retorn de 
talent a causa de les restriccions que troben als EUA molts treballadors xinesos qualificats seran altres factors 
de creixement. 
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Ràting Última modificació Perspectiva Última modificació

AA+ 22/09/17  Estable 22/09/17  

Aa3 20/01/20  Estable 20/01/20  

AA- 20/04/20  Estable 20/04/20  

Indica que el país té “grau d’inversió”.   

Indica que el país no té “grau d’inversió”.
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