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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

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

Inflació IPC (%)* 2,8 4,3 3,8 2,2 2,3 2,3 2,9 2,7 3,0

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

Deute públic (% del PIB) 11,9 17,3 21,0 23,6 25,6 27,9 32,8 37,5 41,7

Tipus d’interès de referència (%)* 4,0 3,1 3,5 2,7 2,6 2,5 0,8 0,5 0,8

Tipus de canvi (CLP/USD)* 509,2 654,2 676,5 649,1 641,4 703,1 793,7 747,2 748,7

Saldo corrent (% del PIB) -2,5 -2,4 -2,0 -2,3 -3,6 -3,8 -1,6 -2,9 -1,8

Deute extern (% del PIB) 46,0 69,1 63,4 61,8 64,4 75,7 73,3 71,0 68,4

Perspectives

•  Xile ha estat un dels països amb menys incidència de COVID-19 a l’Amèrica Llatina; per això, el 
xoc en termes econòmics ha estat menys intens que en altres països de la regió i s’espera una 
forta recuperació els propers anys. Això és degut a la combinació d’una política fiscal agressiva i a l’aprovació 
de dues retirades parcials de pensions que incrementaran el consum de les llars a curt termini. Tanmateix, 
aquest últim recurs no només té implicacions negatives per a la sostenibilitat del sistema de pensions, sinó que 
també pot conduir Xile cap a un augment de la despesa i de la pressió fiscal. D’altra banda, el procés de refor-
ma constitucional serà llarg i caldrà ampliar programes socials, la qual cosa implica un augment de la inversió 
pública. 

•  Xoc real de la COVID-19 i estratègia sanitària. Xile ha tingut una de les contraccions més baixes del PIB 
d’Amèrica Llatina i, en conseqüència, serà una de les economies de la regió que més de pressa es recuperarà de 
la recessió provocada pel coronavirus. En el front extern, les exportacions del país s’han vist beneficiades per la 
recuperació de la Xina i l’augment dels preus de les matèries primeres, impulsat per un ampli estímul moneta-
ri i fiscal mundial. En l’àmbit intern, s’ha controlat la propagació de la COVID i les retirades de pensions apro-
vades el 2020 com a mesura d’alleujament financer a les llars seguiran impulsant el consum. Això ha permès 
que les restriccions de mobilitat s’aixequin gradualment des del mes d’agost. Com a conseqüència, en el  
3T 2020, el PIB ja va tenir un creixement intertrimestral positiu, del +5,2% (i una caiguda interanual del 9,1%, 
inferior a la del 2T, que va ser del –14,5%).

•  Resposta de la política econòmica 

› Política monetària. El banc central va prendre una postura monetària altament expansiva, fet que va situar 
el tipus de referència en mínims històrics (actualment es troba en el 0,5%). Tanmateix, amb la recuperació 
econòmica en marxa, és molt probable que el banc iniciï un cicle de pujades de tipus a finals del 2021. D’altra 
banda, la inflació ha augmentat els darrers mesos com a conseqüència de l’impacte a curt termini de les 
transferències governamentals i les retirades dels fons de pensions, però s’espera que es mantingui en el rang 
objectiu (2%-4%) durant el 2021. Així mateix, el banc ha adoptat mesures especials de liquiditat per proporcionar 
estabilitat a mesura que els fons de pensions liquiden actius per cobrir les retirades de pensions. 

Data de tancament d’aquesta edició: 23 de desembre de 2020

Nota: * Mitjana anual. 
Font: CaixaBank Research, a partir de dades d’organismes nacionals d’estadística i FMI.
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Perspectives (continuació)

Principals riscos

El balanç de riscos està clarament esbiaixat a la baixa. En concret, es plantegen en diversos vessants:

•  Risc macrofinancer. El Congrés va aprovar dues retirades parcials de les pensions, la qual cosa obre la possi-
bilitat a més retirades el proper any. Si es dona aquesta conjuntura, es podrien posar en risc els estalvis dels fons 
de pensions, que han impulsat el creixement dels mercats de capitals a Xile, i els rendiments futurs. Això, al seu 
torn, faria que el Govern es veiés obligat a invertir més recursos en el sistema de pensions, la qual cosa gene-
raria un deteriorament addicional de les finances públiques. 

•  Risc polític. El resultat del referèndum de reforma constitucional de l’octubre va estar en consonància amb 
les enquestes, amb un 78% de vots a favor. El proper any, l’escenari polític estarà dominat per la forta tempo-
rada electoral. A l’abril s’escolliran els membres de l’assemblea constitucional, cosa que proporcionarà certa 
claredat sobre la postura política amb vista al futur. En cas que aquestes eleccions s’inclinin més cap a l’esquer-
ra, podria augmentar la percepció de posada en risc de la llibertat de mercat que ha caracteritzat Xile durant 
anys. Tot i que s’acabi demostrant que aquesta lectura és excessiva, la inversió productiva que en el passat s’ha 
mostrat molt sensible a canvis del marc institucional del país es podria alentir. De manera simultània a aquestes 
votacions se celebraran les eleccions municipals i de governador. Els partits de centredreta ja van arribar a un 
acord per celebrar eleccions primàries per escollir un candidat, mentre que els principals partits d’esquerra no 
han arribat a cap acord similar. 

› Política fiscal. La resposta fiscal del Govern va ser una de les més àmplies de la regió amb un paquet de recu-
peració de prop de 12.000 milions de dòlars. El pla que s’ha delineat, anomenat “Paso a Paso, Chile se Recu-
pera” i que s’executarà durant el període 2020-2022, té l’objectiu de crear 1,37 milions de llocs de treball. 
Com a conseqüència d’aquest augment en la despesa, el Govern va revisar la seva projecció de balanç fiscal 
per al 2020 al 8,2% del PIB (esperem que acabi sent una mica superior, més proper al 9% del PIB). Per al 2021 
s’espera que la correcció del dèficit no sigui tan forta com la que es derivaria de la millora econòmica, atès que 
la pressió social per augmentar la despesa seguirà sent alta durant el procés de referèndum constitucional. 

•  Dinàmica del deute sobirà. El país té un ampli marge per adaptar-se a una despesa fiscal més gran, però 
això suposaria riscos en termes de qualificació sobirana. Els nivells de deute continuaran augmentant durant el 
període 2021-2024, tot i que a un ritme més lent del que suggereixen les projeccions de dèficit fiscal, atès que 
el Tresor utilitzarà el fons sobirà d’estabilització econòmica per cobrir part de les seves necessitats de finança-
ment per al 2021, com ha fet enguany. Sota aquest escenari, S&P i Moody’s van canviar la seva perspectiva 
d’estable a negatiu, obrint la possibilitat d’una reducció en la qualificació els propers dos anys. 

•  Evolució del tipus de canvi. El peso xilè es va depreciar a principis d’any atesa l’exposició del país a la de-
manda de la Xina i al preu de les matèries primeres. El 2021, la moneda es beneficiarà de la recuperació eco-
nòmica global.  

Rating Última modificació Perspectiva Última modificació

A+ 13/07/17 Negativa 27/04/20

A1 26/07/18 Negativa 25/08/20

A- 15/10/20 Estable 15/10/20

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

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