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www.cecotinternacionalitzacio.org  

 
 

COMERÇ INTERNACIONAL BALANÇ 2015 
 

 
Obríem (i tancàvem) el nostre informe de Comerç Internacional per al 2014, 
dient que:  

 
«Si haguéssim de resumir en poques paraules la nostra visió de la marxa de l'economia 

en l'àmbit estatal, europeu i mundial al llarg de l'any 2014 i les perspectives per al 2015, 
probablement el que millor encaixaria seria el conegut aforisme anglès: "Good News, 

and Bad News ". O si ho preferiu en llenguatge més castizo: "Una de cal i dos de 
arena"...  
 
La decisió del BCE d'expandir el seu balanç, (tot i que encara queda per veure si 
aconseguirà realment desencallar el crèdit, animar la malmesa economia de l'Eurozona i 
tallar la deflació) ha servit al menys per reduir substancialment el tipus de canvi de 

l'euro, la qual cosa és molt positiva per a la competitivitat de les nostres empreses en 
mercats fora de la UE. I a tot això es suma una baixada descomunal en el preu del 
petroli, cosa que sens dubte incidirà molt positivament en els costos d'energia i 
transport, a banda  de significar un important alleugeriment per a la nostra malmesa 
balança comercial.  
 
Ara bé, hi  ha motius suficients per llançar les campanes al vol, tal com fa el Govern en 

any electoral, i afirmar que la crisi ha quedat enrere, que l'any 2015 serà l'any de la 
recuperació, i que a partir d'aquí tot serà costa avall? La nostra opinió és que no ni de 
bon tros. Ja que malgrat els senyals positius, que són evidents, hi ha també importants 

senyals negatius, i núvols polítics a l'horitzó que si no dissipen  poden desencadenar en 
qualsevol moment una tempesta de dimensions gegantines i malbaratar en tan sols uns 
dies, sinó en hores, tots els èxits aconseguits. En un món globalitzat en el qual 
l'economia financera prima per sobre  l'economia real, la interdependència és cada 

vegada més gran, i les conseqüències de l'anomenat "efecte papallona" són tan 
descomunals que ens obliguen a estar constantment alerta.» 

 

Malauradament la realitat no s'ha apartat gaire del que anticipàvem. El 
2015 ha estat un any bo, com evidencien les impressions que transcrivim a 

continuació de les empreses membres del Club Cecot d'Internacionalització. 
Però al mateix temps els núvols de tempesta que ja intuíem a finals del 

2014, quant  als mercats,  s’han convertit a principis del 2016 amb un 
huracà, i amenacen amb malbaratar els avenços i arrossegar-nos de nou a 

la crisi del 2008. 
 

  

ANÀLISI 2015 
 

No hi ha cap dubte que el 2015 ha estat un any favorable. Les polítiques 
expansives del BCE i la baixada dels costos de l'energia i matèries primes, 
han estat una base sòlida de suport que ha permès a moltes economies 

europees, l'espanyola inclosa,   respirar una mica. Les empreses que havien 
fet els deures, ajustant el seus costos per ser més competitives, han recollit 

el fruit. 

http://www.cecotinternacionalitzacio.org/
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I no val a  dir que ha estat un fenomen sectorial o geogràfic. Segons es 

desprèn del Baròmetre Empresarial Financer 2015 elaborat per l'ASSET 
(Asociación Española de Financieros y Tesoreros de Empresa) al llarg de 

l’any any 2015 sis de cada deu empreses espanyoles han incrementat la 
seva xifra de facturació respecte a l'anterior exercici. 
 

L’estudi, que analitza el teixit empresarial al nostre país, ve a confirmar, 
després d'anys d'estancament i fins i tot contracció, un progressiu 

creixement. I d’entre les empreses que presenten creixement en les seves 
xifres d'ingressos, un 3% ho han fet de manera espectacular, per damunt 
del 40%. Encara que per la majoria, un 65%, ha estat d’entre un 0% i un 

10% respecte a l'any 2014. Tan sols un 13% d'empreses han declarat 
pèrdues, xifra significativament inferior a la del 2014 en que van registrar 

pèrdues d’un 21% del total. 
 
I el més important és que la millora no es limita tant sols al volum 

d’ingressos, sinó que ajudada per una reducció de despeses d'estructura en 
un 45% dels casos, o per una millor gestió de compres en un 42 %, es 

reflexa també una millora en els marges. I d’altra banda s'ha reduït també 
la taxa de morositat i el termini de cobrament, en que en un 76% de les 

empreses objecte d'estudi era inferior als 90 dies. 
 
Pel que fa al conjunt de l'economia de l’Eurozona, impulsada per la inèrcia 

del 2015, amb un creixement de l’1,5%, va iniciar 2016 amb bon peu. I el 
més encoratjador és que les firmes de contractació de personal indiquen 

que la demanda va en augment, el que suggereix que les empreses s'estan 
preparant per a una demanda més forta.  
 

L’únic problema és que el creixement a l’Eurozona va ser molt desigual. 
Alemanya, Itàlia, Espanya i Irlanda van gaudir d'expansions, però França 

segueix mostrant signes d'estancament.  
 
I això ha fet que el govern alemany hagi reduït a principis d’any els seus 

objectius de creixement d'un 1,8% previst a un 1,7%. No és per espantar-
se, però és obvi que la aturada xinesa i la caiguda en picat dels emergents 

ha començat a fer forat en una economia com l’alemanya tan depenent de 
les exportacions. I no cal pensar que el govern alemany busqui compensar 
aquesta caiguda tirant d'expansió fiscal, de cap manera, mantindrà 

l'objectiu d'equilibri en els seus comptes, i si veritablement se'ls produeix 
una caiguda d'ingressos, reduiran despeses. 

 
Per tant, cal tenir en compte que, llevat que es produeixin intervencions 
massives del BCE o que en el pla internacional les coses canviïn a millor 

molt substancialment, l'any 2016 no porta ni de lluny el camí de ser un any 
tan favorable com ha estat el 2015 pel que fa al comerç internacional. I per 

moltes raons de les que en parlarem més endavant. 
 
Fem primer una ullada a les dades concretes d'evolució del sector exterior 

al llarg del 2015, que han estat les següents: 
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Conjunt de l'Estat espanyol. 
Segons dades del Ministeri d'Economia gener a desembre de 2015, les 

exportacions espanyoles de mercaderies van avançar el 4,3% interanual, 
fins a 250.241,3 milions d'euros. Aquest creixement es similar al registrat a 

la zona euro i inferior al de la UE(4,2%), Entre les principals economies de 
la UE van créixer també les exportacions d’ Alemanya (6,4%), França 
(4,0%) i Itàlia (2,6%), mentre que van caure les del Regne Unit (-1,7%). 

Fora de la UE, les exportacions dels EEUU van baixar un 7,1% interanual, i 
Japó va augmentar un 3,5% interanual.  

En concret, van augmentar considerablement les vendes als nostres 
principals socis europeus: a Alemanya un 8,8%, a Itàlia un 8,2%, a 
Portugal un -0,5% i a França un 2,8%. També es van incrementar les 

vendes dirigides a la resta de països de la UE, un 10,1%. En particular van 
créixer les vendes dirigides al Regne Unit, un 10,4%,   

D'altra banda les importacions van arribar als 274.415,2 milions d'euros, 
amb un increment del 3,7% respecte el mateix període de l'any 2014. Com 

a conseqüència el dèficit comercial va ser de 24.173,9 milions d'euros 

davant del dèficit de 24.471,9 milions el gener-desembre del 2014.  

 

El sector exterior a Catalunya 
Les exportacions catalanes han augmentat el 2015 a un ritme superior al 

del conjunt de les exportacions espanyoles: Un 6,1% respecte l'any anterior 
en contrast amb el 4,3% del conjunt de l'Estat, i representen ara el 25,5% 
del total. 

Els increments corresponen a Barcelona amb un 6,4%; Girona un 6,5%. 
Tarragona  un 2,8% i  Lleida un 9,7%. 

Per sectors, destaca aquest any l’exportació del sector de productes químics 
(21,9% del total), béns d’equip (17,5% del total), l'automòbil (13,8% del 

total), aliments (12,3% del total) i manufactures de consum (15,1% del 
total).  

Les exportacions catalanes a la UE, que representen el 65% del total de les 

vendes catalanes a l’exterior, han crescut un 6,6%. Destaquen els 
increments de les exportacions al Regne Unit (10,7%), Portugal (10,1%), 

Itàlia (14,6%), Polònia (9,9%) i Portugal (9,6%) Polònia (9,6%) y  
República Checa (11,2%).  La xifra d’exportació a França ha baixat un 0,8%  
i a Alemanya s’ha incrementat en un 9,5%. 

Les exportacions fora de la UE (que representen el 35% del total) han 

crescut  globalment un 5,1%. Els mercats que han experimentat un fort 
creixement de les exportacions catalanes han estat els d’Amèrica del Nord 

(20,7%) i les exportacions a Orient Mitjà, especialment Aràbia Saudí 
(29,7%) i als Emirats Àrabs (17,6%).   

I analitzem també quina ha estat l'evolució al llarg del 2015 d’algunes de 
les empreses exportadores del Club Cecot d'Internacionalització i quines 

perspectives es plantegen per al 2016. 
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Aportacions de membres de la Comissió d'Internacionalització:  

 
 

Sr. Albert Ventura - IMC TOYS 
IMC TOYS és una empresa ubicada a Terrassa dedicada a la fabricació i 
distribució de joguines. Està present a més de 50 països a través de les 

seves filials i distribuïdors. 
 

En termes generals, el mercat de les joguines està creixent entre un 6 i un 
7% acumulat. La qual cosa no s’havia vist des d’abans el 2007. Els marges 
no creixen però sí les vendes. El mercat espanyol també està creixent. Igual 

que Alemanya, Itàlia i Anglaterra. En canvi, al mercat francès la venda 
només ha crescut un 1%. En una recent visita a París s’ha pogut constatar 

que en general estan molt afectats pel recent atac terrorista. Quant als 
mercats de l’Est, el preu del dòlar ha fet disminuir les seves vendes. Al 
mercat de Rússia i l’Argentina tenen problemes. En canvi a Colòmbia, Xile i 

Perú van bé. Xina no és un mercat per als seus productes, ja que no són del 
gust dels nens xinesos. En general ha estat un bon any. Molt millor que els 

últims 5 anys. I el 2016 es veu molt positiu. Coincideix amb les previsions a 
nivell macroeconòmic.  Es confirma la tendència a tornar a fabricar més a 

prop. Amb els actuals costos de Xina, ja comença a sortir més a compte 
produir alguns productes aquí.  
 

 
Sr. Pere Ballart - FLUIDRA  

FLUIDRA és un grup multinacional que cotitza a la Borsa espanyola dedicat 
al desenvolupament d’aplicacions per a l’ús sostenible de l’aigua. Ofereix 
solucions per a la conservació, conducció, tractament i gaudiment de l’aigua 

i són un dels líders mundials en la fabricació i distribució de solucions per a 
piscines i wellness, tracta-ment d’aigua, reg i conducció de fluids.  

 
L’any ha anat molt bé. El mercat espanyol ha incrementat vendes un 8%. El 
mercat francès ha estat més dèbil aquest any. A l’Europa bàsica han crescut 

entre un 3 i 4% i en general a Europa de l’Est, els ha anat molt bé. Tot i 
que Rússia s’ha posat molt difícil, Fluidra ha salvat l’any en aquest mercat si 

bé ha anat a pitjor. El mercat asiàtic en general ha anat malament inclosa 
Xina. Per contra, el Midle Est i l’Índia els ha anat molt bé, així com a EEUU i 
Mèxic. Però Turquia aquest any no ha tirat.  

 
 

Sr. Rossend Marques -  JOVI  
JOVI és una empresa ubicada a Rubí, amb dues línies, una de fabricació i 
distribució de material escolar i un altra de cosmètica. Empresa líder del 

sector amb presència a més de 80 països.  
 

Estan a un 50% d’exportació sobre la seva xifra de facturació. En la línia 
escolar, el creixement a nivell nacional ha estat espectacular, d’un 6-7% de 
creixement i preveuen doblar la xifra d’exportació. A Rússia, tot i que és el 

seu primer mercat, han tingut una davallada del 30-40%. Tenen bones 
expectatives de cara a l’any vinent per al mercat d’Argentina. Pel que fa a la 

línia cosmètica, estan a un 70% d’exportació.  
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Sr. Jordi Piñot - MACSA 

MACSA és una empresa ubicada a Manresa dedicada a la fabricació de 
maquinària per a la traçabilitat de productes.  

 
Per a ells el mercat dels BRICS (Brasil, Rússia, Índia, Xina, Sud-África) s’ha 
quedat estancat i els que tiben fort són els MINT (Mèxic, Indonesia, Nigèria i 

Turquia), especialment Turquia. Amb la crisi, han pogut resistir gràcies a la 
fabricació sota marques blanques. El cost de la maquinària és el mateix.  

Depenen més de l’activitat de les grans multinacionals que no pas dels 
països en sí. El fet d’estar present a tants països permet un equilibri entre 
els mercats que van millor i els que van pitjor. A Espanya aquest any els ha 

anat també molt be.  
 

 
Sr. Ignasi Cusidó - LAMP. 
Empresa d'il·luminació tècnica arquitectònica, experta a assessorar i 

dissenyar solucions eficients adaptables a qualsevol projecte, mitjançant 
productes i serveis innovadors i competitius. Amb presència a tot el territori 

nacional i amb filials als 5 con-tinents. 
 

Al mercat espanyol han tingut un creixement del 25%. Havien caigut fins a 
un 60% en quatre anys. A nivell internacional una mica de tot. França ha 
estat un desastre. Segons la seva opinió estan tenint una crisi tardana i 

amb moltes derivades. El mercat de Rússia fa temps que es va ensorrar per 
a ells. La resta d’Europa s’ha mantingut estable. Orient Mitjà està anant 

molt bé. LAMP hi està invertint i tenen una filial. El creixement en vendes no 
va acompanyat d’un creixement en marges. En bona part degut a la 
tecnologia led, que ha fet molt mal al sector. A l’Amèrica llatina els està 

anant molt bé, com ara Mèxic i especialment a Colòmbia. Malgrat el 
problema de la devaluació, ja que fabriquen allà. A Xile han tingut menys 

creixement ja que porten molts anys.  Pel que fa al mercat asiàtic, no van a 
més. De fet s’estan plantejar marxar de Xina. Després de varis anys de 
presència allà han decidit deixar-ho córrer, si s’aconsegueix mantenir costos 

es mantindrà l’estructura sinó es deixarà morir. És molt difícil abordar el 
mercat xinès inclús amb una fàbrica a la Xina. Les barreres tècniques són 

molt fortes. És encara un mercat molt protegit. Aquí estan trobant 
proveïdors molt competitius, especialment a la zona de València. El fet que 
s’hagin eliminat els canals de distribució, fa que tot el que és de proximitat 

s’estigui tornant més rentable.   
 

Segons confirma el representant de CaixaBank, es un procés que estan fent 
vàries empreses.  
 

 
Josep Cernuda - ASOCIADIS DE INVERSIONES  

És una empresa ubicada a Terrassa titular de diversos negocis, entre ells 
l’elaboració i comercialització de caves i vins sota la marca ANGEL i la 
cadena de Solmania. 

 
A nivell espanyol es nota la millora en el consum i la tendència al “low cost” 

minva. A França els és impossible d’entrar. A Bèlgica i al Japó els està anant 
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força bé. Referent a les inversions que mantenen a Xina, n’estan molt 
contents, els sous a Xina han pujat molt i això fa que el consum creixi.  

 
Sr. Pere Lluís Parés - IMAN 

IMAN va néixer a Terrassa i ofereix a les empreses un servei global de 
serveis externs. Treball temporal, seguretat, neteja de grans superfícies, 
serveis auxiliars com a recepció i consergeria, formació i outsourcing. 

 
A nivell d’Europa ha anat molt bé, amb creixements del 24%. Per al 2016 es 

preveu un creixement del 17%. El creixement del negoci ha vingut més per 
el creixement dels clients fidelitzats que no pas per la incorporació de nous 
clients. El seu creixement segueix al del PIB nacional. Dels sectors en 

destacaria dos: alimentació i automoció. Com a Mercats, han detectat certa 
atonia a Alemanya i França. Millor els ha anat a Portugal. Segons els seu 

coneixement pel que fa al mercat de Rússia, els grans brokers espanyols de 
l’alimentació no s’han vist afectats, ja que busquen fórmules alternatives 
per entra-hi. Altres línies d’activitats, com els de vigilant de seguretat no 

han crescut tant.  
 

 
Sr. Toni Lorente de TELSTAR 

Telstar, empresa ubicada a Terrassa amb diverses filials arreu del món. 
Actualment amb capital majoritari japonès. Es dediquen a la fabricació 
d’equipament per a les ciències de la vida i la salut, bombes de buit i altres 

instruments per al sector industrial i d’investigació. 
 

Tanquen un bon any. Detecten molta alegria en tots els mercats, excepte 
Rússia. El mercat de Xina tampoc tira, però des de la planta de Xina 
exporten a altres països. A França van comprar una empresa i els hi va 

força bé. En la resta de països es nota que hi havia una inversió retinguda 
que s’està despertant. Les expectatives per al 2016 són molt positives, amb 

intenció de fer coses al Japó. La inversió japonesa els ha fet guanyar en 
solidesa financera. L’empresa propietària actual és del sector de 
l’automatització i tenien interès en entrar en el sector de les ciències de la 

vida. El fet de ser japonesos ho noten molt en els temes de qualitat i de 
recerca i innovació. Actualment hi ha un departament de 200 persones, res 

comparable a l’ etapa anterior.  
Creu que aquest soci amb visió industrial i amb ganes de créixer els farà 
anar en la bona direcció.   

 
 

Ricard Ramos - POLINTER 
POLINTER és una companyia capdavantera en l'extrusió de perfils plàstics, 
ubicada a Montcada i Reixac.  

 
L’empresa va veure caure les seves vendes un 40% durant el 2008 i venien 

d’una xifra del 5% d’exportació. I ara estan en creixements del 10% i en 
exportacions del 25%.  Tenen previst créixer aquest 2016. Acaben de 
comprar una empresa alemanya i doblaran  l’exportació. Actualment tenen 

un percentatge d’exportació del 12%.  
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Santi Valcárcel – EDITORIAL CLIE 
Editorial de literatura religiosa en espanyol, fundada al 1924 i amb més de 

2500 títols publicats, ubicada a Viladecavalls.  
 

Ha estat un any molt positiu en el transcurs del qual han assolit els cinc 
objectius fixats. Mantenir la qualitat dels llibres, tant en contingut com en 
l’edició. Exporten un 90% i sobretot a EEUU. La fita és obrir camp en el 

mercat del llibre digital sense baixar les vendes del llibre físic. En general el 
sector ha tingut pèrdues del 5% però CLIE ha crescut. Han assolit el repte 

del la gran inversió necessària per el llibre digital. Tancaran l’any amb un 
creixement de l’11%.  
 

 
Josep Padros-  CONCOM, S.A. 

És una empresa creada l´any 1996. La seva activitat es basa en la 
enginyeria d’infraestructures energètiques i focalitzada principalment en 
energies renovables. 

La empresa disposa de societats en; Itàlia, Japó, Mèxic, Colòmbia, Kenya, 
Holanda i representants a Ghana, Iraq, Panama i Dubai.  

L’evolució del passat any 2015, ha sigut: 
- Espanya: manteniment de la facturació i marges envers l´any 2015. 

Les previsions de creixement d´aquest 2016 les considerem en un 
20% atenent a la cartera de comandes reals per aquest any,  cal dir 
que veníem d´una davallada considerable de facturació dels últims 

anys. 
- Fora del país, i una vegada consolidat els balanços em tingut un 

increment del 30% en facturació i preveiem un creixement més gran 
durant aquest any en percentatge de facturació. Degut a la previsió 
de tancament de certs projectes de volum considerable. 

 
Actualment els països a on estem creixen amb força es a Japó, Sud Amèrica 

(principalment Mèxic). 
 
Pel que fa a les opinions institucionals expressades per alguns dels 

membres de la Comissió d'Internacionalització de la Cecot en destaquem: 
 

 
Sr. Alex Brunet - CAIXABANK 
Entitat financera. 

 
Sembla que es confirma la tendència de més demanda de crèdit per part de 

les empreses. També és confirma la tendència a la paritat entre el dolar i 
l’euro, malgrat durant l’any hi pot haver volatilitat. S’estan creant oficines 
d’un nou format, més obertes i accessibles pels clients, utilitzant les 

darreres tecnologies, a fi i efecte de millorar la relació i l’experiència del 
client en la visita a la oficina. La primera es va obrir a Barcelona, i la 

primera del Vallès s’ha obert a Terrassa. Les previsions són que els tipus de 
interès es mantinguin baixos durant un cert període. Les mesures dels 
reguladors internacionals cada vegada són més intenses en diferents àmbits. 

S’ha obert recentment una oficina a Johannesburg. En qualsevol cas, són 
dels bancs espanyols amb més corresponsalies a l’exterior. El fet d’estar 
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finançant als seus corresponsals fa que es facilitin les vendes de les 
empreses espanyoles en aquests països.  

 
 

Sr. Josep Mas – COL.LEGI d’APARELLADORS 
La missió del CAATEEB és representar i ordenar l'exercici de la professió 
d'aparellador, arquitecte tècnic i enginyer d'edificació per tal d'aconseguir la 

seva promoció tècnica, social i econòmica i projectar la seva funció social. 
 

Al 2010 van estudiar la possibilitat d’enviar tècnics a fora i ha estat una 
tasca força difícil. S’ha produït un replegament de tècnics i han tornat tots 
els equips que van marxar. Les grans enginyeries tenen problemes 

d’adaptació a l’exterior per normatives, homologacions i interessos polítics. 
A nivell de Catalunya s’ha crescut un 32% durant el primer semestre del 

2015. S’han visat 2146 habitatges, uns 1000 a Barcelona i la resta sobretot 
al Vallès Occidental. També s’està activant la zona del Garraf. Les grans 
obres, però, són de capital de fora (hotels, oficines..) per tant d’incidència 

econòmica pels tècnics d’aquí no és massa gran, ja que porten els seus 
propis tècnics. 

 
 

Asun Cirera - Assessora Comerç Exterior 
Durant l’any 2015 el nivell de consultes d’ empreses exportadores s’ha anat 
mantenint. En bona  part de l’any el nivell de consultes sobre iniciació a 

l’exportació ha sigut menor, si bé cap al final hem detectat un cert augment 
de l’interès que s’ha consolidat a principis d’any. Constatem dos segments 

d’empreses diferenciades. Les que tenen una exportació cada cop més 
consolidada i aquelles que es mantenen en una fase inicial per manca de 
recursos o de planificació. Moltes de les empreses que volen iniciar-se o que 

estan en una fase incipient, requereixen un treball de base previ que a 
vegades no estan disposades a realitzar i això comporta que no acabin de 

ser exitoses en les accions iniciades.  
 
Quant als instruments d’ajut econòmic per part de les administracions en 

matèria d’internacionalització aquests han estat molt escassos durant el 
2015 per no dir quasi nuls, sense perjudici de la tasca d’assessorament i 

dinamització de projectes que s’ha dut a terme des d’ aquestes entitats de 
promoció.  
 

 
 

 
 
PERSPECTIVES 2016 

 
 

Comentàvem al principi que als núvols que a finals del 2014 tan sols 
s'intuïen a l'horitzó, al llarg del 2015 s'han anat ajuntant i prenent forma de 
tempesta que ha esclatat al gener del 2016. 

 
Europa, malgrat els esforços del BCE, està lluny de resoldre la seva crisi de 

creixement i deflació. Alemanya va  per lliure mentre que els altres països 
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de la Unió no arrenquen. La crisi bancària segueix molt lluny d’estar resolta. 
I per si els problemes monetaris i de creixement no fossin prou, s’hi ha 

sumat la crisi del terrorisme, dels refugiats i les conseqüències polítiques 
que comporten, que no pinten gens bé. 

 
Xina s'està esforçant per transformar la seva economia deixant de ser un 
país exclusivament productor de béns i importador de capitals per esdevenir 

una economia de consum, basada també en els serveis. I per això necessita 
liberalitzar el mercat de capitals. Però en una economia del volum de la 

xinesa, això no està exempt de greus riscos, com ho demostra el diferencial 
entre la cotització del Yuan a la Xina i el Yuan offshore o a l'estranger. No 
hem d'oblidar, però, que la Xina és una economia molt controlada, que els 

diners que deuen se’ls deuen a sí mateixos, i que el govern té encara molt 
marge de maniobra. Creiem per tant que el perill és menys del que 

aparenta. 
 
Molt pitjor és  el cas del Brasil, on no estan reformant ni modernitzant res, 

fora dels malabarismes d'una presidenta, Dilma Rouseff, i un govern 
mancat del més mínim realisme, incapaç de fer altre cosa que 

malabarismes per intentar sobreviure el dia a dia. Pot ser que a empentes i 
rodolons aguantin fins a les Olimpíades, però la patacada posterior pot ser 

descomunal. 
 
I no parlem de la resta d'emergents, on cadascun pateix d'un problema en 

particular. Aconseguirà Macri a l’Argentina trobar mitjans per superar 
l'herència nefasta del kirchenisme? Aconseguirà Veneçuela superar la seva 

crisi política amb una Assemblea Nacional i un President enfrontats entre si? 
I així podríem anar seguint un per un, durament castigats per la caiguda en 
picat de les matèries primeres i embrancats en una guerra de divises i 

devaluacions competitives. 
 

I per si tot això no fos prou, sembla ser que els Estats Units, que al llarg del 
2015 ha estat en certa manera la gran locomotora, està donant també 
senyals de debilitat que posen en dubte les pujades de tipus planificades 

per la Reserva Federal. 
 

Com de greu és la situació a nivell mundial? Hi ha realment fonaments per 
poder parlar obertament d'una recaiguda en la recessió? Cal dir que 
l’escenari que tenim davant, tant a nivell nacional com internacional, és 

certament preocupant. I requereix per tant de les empreses, i en especial 
d’aquelles que per raó de la seva internacionalització es veuen afectades en 

major mesura pels alts i baixos dels mercats, mantenir-se molt alerta i 
anticipar esdeveniments. I per això els hi cal informació, com més millor.  
 

No tenim la bola de vidre per poder anticipar amb exactitud el que pugui 
passar, si la economia mundial va camí de endur-se un fort cop o no. Però 

el que sí que tenim molt clar és que la crisi actual presenta unes 
característiques molt diferents a la del 2008. I la diferència està en l'actitud 
dels Bancs Centrals, que han injectat, i alguns segueixen i seguiran 

injectant, en el sistema, quantitats ingents de liquiditat. La crisi que es va 
produir a l'estiu del 2007 va ser una crisi de liquiditat, el que es coneix com 

un "credit crunch", mancaven diners.  
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La crisi actual és diferent, no és una crisi de liquiditat, sinó més aviat una 

crisi d'aversió al risc, que té el seu rerefons en una situació d'endeutament 
excessiu. El món planteja un escenari clar d'excés d'estalvi amb un dèficit 

de demanda. El problema que tenim avui no és que faltin diners, sinó tot el 
contrari, sobren diners, però ningú els vol perquè no sap que fer amb ells, 
no sap on invertir-los. Ja que on els podria invertir amb certes garanties li 

imposen interessos negatius, i on li ofereixen rendibilitat, la situació no és 
de fiar i el risc a perdre’ls és excessiu.  

 
I això fa que la situació sigui molt pitjor que la del 2008, ja que els bancs 
centrals s'han quedat sense marge de maniobra o en tot cas amb molt poca. 

Tot i això no cal pensar que puguin rentar-se les mans del problema, ja que 
la seva exposició al risc sistèmic és d’una magnitud exorbitant. Quelcom 

hauran de fer. 
 
Intentarem doncs compartir breument les nostres opinions al respecte: Ens 

estem enfonsant una altra vegada en la recessió? Tenen raó aquells que 
afirmen, com George Soros, que veuen en l'economia mundial senyals 

similars a les viscudes en el 2008?  
 

Fem una ullada doncs als principals reptes que afrontem, un per un i vistos 
una mica més d’aprop. 
 

 
MATÈRIES PRIMERES 

Com bé admet la mateixa Agència Internacional de l'Energia (AIE) el petroli 
seguirà a preus d'enderroc durant  2016 i 2017. I ningú pot predir fins quan, 
a menys que les circumstàncies geopolítiques fessin de sobte un tomb 

dramàtic.  
 

Ja fa temps que l'OPEP va matar amb la seva avarícia la gallina dels ous 
d’or, deixant pujar els preus a 160 dòlars per barril, i el consegüent excés 
d'inversió en capacitat productiva. Va despertar en els països consumidors 

l'afany de l'estalvi energètic, i ara n’està pagant les conseqüències. 
L’escanyolit increment de la demanda mundial és del tot insuficient per 

absorbir l’excés d'oferta. Els preus del cru es mantindran baixos per molt de 
temps, amb el consegüent daltabaix que això significa per a la indústria 
petrolera, per a la banca amb la qual es troba fortament endeutada, i 

conseqüentment per els mercats.  
 

El suposat acord de l'OPEP a mitjans febrer per reduir la producció, en la 
nostra opinió, no servirà de gran cosa més que per fer les delícies dels 
especuladors, elevant mínimament els preus de forma temporal per deixar-

los caure encara més un cop el mercat constati que en realitat ningú ha 
retallat res, perquè tothom esperava que retallés primer el veí 

 
L'Aràbia Saudita ha caigut víctima del seu propi joc. Enderrocant el preus 
amb un augment de producció ha aconseguit, certament paralitzant fins a 

cert punt (temporalment) la competència del fracking i gairebé la de la Mar 
del Nord. Però ha quedat atrapada en una sobreproducció que molt 

difícilment pot reduir, ja que amb un dèficit del 15% als preus actual 
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necessita desesperadament dels ingressos que aquesta producció actual li 
proporciona, i tot i amb això haurà de recórrer a la venda d'actius.  

 

 
 
Com ja hem dit, si res no canvia a l'escenari geopolític, el petroli seguirà a 

preus baixos per força temps, amb el conegut efecte contagi sobre altres 
matèries primeres i de rebot sobre les economies emergents. 

 
TIPUS D'INTERÈS I DIVISES 
Tot fa pensar que seguirem en un escenari de tipus baixos, especialment a 

Europa i Japó, però en general. El més que probable és que la Reserva 
Federal es vegi obligada a posposar el seu calendari d’augment de tipus, 

com ja ho ha reflectit el tipus de canvi Dòlar/Euro, que de la paritat que s’ 
anticipava a finals d'any ha passat a nivells de 1,12 /1,13. Queda per veure 
què farà el BCE al  més de Març. Si les promeses  del seu President Mario 

Draghi de fer: «Whatever it takes?» es queden en "el parto de los montes" 
(o almenys els mercats ho llegeixen així), cal pensar que l'euro s’enfortirà 

contra el dòlar, agreujant sensiblement els problemes de baixa inflació i 
creixement a l‘eurozona i els maldecaps del propi BCE. Més li val doncs, que 
faci el que hagi de fer, que ho faci bé i que els mercats ho llegeixin 

positivament, ja que al febrer l'indicador de perspectives a cinc anys que 
mesura la inflació de preus al consumidor a la zona euro, es va situar a 

1,48% el seu punt més baix. 
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Cal no oblidar que la crisi del deute sobirà a Europa queda molt lluny d'estar 
resolta, tot el contrari, a la majoria de països, encapçalats per Espanya, el 

deute sobirà ha anat i continua en augment galopant. La prima de risc de 
Portugal torna a estar pels núvols. I en el cas d’Espanya, un mínim 

d'incertesa ha estat suficient per disparar-la de nou per damunt dels 160 
punts. Les pors a la sortida de Grècia de l'euro tornaran, tard o d'hora, és 
un altre tema tancat en falç i lluny d’ estar  resolt. No parlem d'Itàlia, que 

com de costum s'aguanta amb pinces. I França és una bomba de rellotgeria. 
Com tan encertadament ho expressava fa pocs dies amb tota claredat 

l’economista en cap del Deutsche Bank, en David Folkerts-Landau: "El BCE 
es l’única cosa que manté unida Europa al permetre amb las seves compres 
que el deute públic sigui sostenible. Si el BCE fes un sol pas enrere, el deute 

sobirà es dispararia i l’Euro saltaria a trossos". 
 

Quant al dòlar, com ens van anticipar (opinió personal no institucional) el 
Javier Estrada de Banca Privada de La Caixa en una ponència al Fòrum 

Cecot, és evident que el nivell del dòlar està afectant sensiblement les 
exportacions nord-americanes, i és probable que vegem alguna maniobra 
política encaminada a mantenir la relació dolar-Euro a nivells acceptables. 

Serà així? Tot dependrà de fins a on estiguin disposades a arribar la FED i el 
BCE en les seves polítiques divergents, de l'evolució dels preus del petroli, 

doncs no hem d'oblidar l'estreta correlació que existeix entre una cosa i 
l’altre. De manera que tot ens fa anticipar que al llarg del 2016 els mercats 
de divises seran de tot menys un lloc tranquil. 

 
EUROPA 

Qui pensi que la bonança del 2015 es perllongui al 2016 ja se’n pot anar 
oblidant. Pot ser que la inèrcia aporti encara en la primera meitat algunes 
dades favorables, però tot sembla indicar que les institucions europees es 

mouen enmig d'un camp minat. 
 

A la tradicional paràlisi política a la que ja ens hem referit en informes  
anteriors; a la crisi de l'euro i el deute sobirà que a empentes i rodolons 
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hem superat gràcies a la intervenció decisiva del BCE, cal afegir-hi ara a 
mig termini núvols cada vegada més negres i de més calat polític: 

l'amenaça terrorista: el problema dels refugiats que amenaça amb fer saltar 
pels aires el tractat de Schengen; el referèndum sobre el “Brexit” a Gran 

Bretanya, on el sentiment euroescèptic és cada vegada més fort i les 
últimes enquestes mostren un empat entre els que volen romandre en el 
bloc europeu i els que aposten pel 'Brexit'; i en general l'amenaça dels 

populismes ultres de dreta i esquerra. 
 

De fet el referèndum a Gran Bretanya, si s’arriba a celebrar, guanyi el sí o 
guanyi el no, tindrà conseqüències impredictibles. I si no s'arriba a celebrar 
i hi ha acord particular, exactament el mateix, ja que no trigaran altres 

països en exigir també un acord de condicions particulars.  De fet, a 
Finlàndia el Parlament ha decidit ja que l'any vinent  debatrà la possibilitat 

de celebrar un referèndum sobre la conveniència que Finlàndia romangui 
dins  la zona euro.  
  

La crisi bancària es va tancar completament en fals, emmascarant-la 
mitjançant una suposada unió bancària que mai acaba de completar-se. Els 

seus requisits han convertit la banca italiana en un polvorí, i no és pas la 
única. Wolfgang Schäuble, ministre de Finances alemany, ja ha dit que fins 

que els països amb sistemes bancaris més vulnerables no facin les reformes 
necessàries per reduir el risc de fallida de les seves entitats, no es pot ni 
tan sols començar a parlar de compartir més riscos. Hem millorat quelcom 

la salut del sistema bancari, però s’ ha demostrat que  la banca europea  no 
és apte per complir el seu propòsit. Com clarament ho demostra el cas del 

Deutsche Bank i altres (la llista seria llarga). El nostres bancs son 
excel·lents en especulació, l'explotació i manipulació del mercat; però han 
fallat en la seva funció essencial d'intermediació. Entre l'excés d'estalvi i 

liquiditat a llarg termini, i les necessitats de finançament del sector privat i 
d’unes economies malaltisses que necessiten desesperadament demanda 

agregada, s’interposa la miopia d’un sector financer absolutament 
disfuncional i  per tant ineficient. 
 

Els grans reptes europeus, tant de política interior com de política exterior, 
segueixen pendents i sense resoldre, acumulant-se any darrera any sobre 

las taules de Brussel·les: la unió política, la unió fiscal, el tractat de lliure 
comerç amb els Estats Units, la guerra comercial amb Rússia, Síria. Cada 
vegada s'està demostrant més la incapacitat de respondre com una 

autèntica "Unió", sinó més aviat com un mosaic dispar de 28 països 
perseguint cadascun els seus propis interessos nacionals.  

 
I la conseqüència d’aquest caos és una inestabilitat política creixent. 
Espanya sense govern i amb la perspectiva d'unes noves eleccions que 

tampoc arreglarien res. França estancada i sota l'amenaça constant de la 
ultra dreta. A Itàlia el "mag" socialista Renzi està fent aigües. Grècia un 

polvorí, amb una crisi tancada en fals que pot tornar a esclatar en qualsevol 
moment. I a Alemanya hi ha també signes clars de debilitat econòmica: en 
l'últim trimestre del 2015 el creixement va ser d'un escanyolit 0,3%. La 

popularitat de Frau Merkel, amb fronts polítics oberts per tots els costats, 
està caient en picat. Alemanya no pot pretendre viure eternament de les 
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exportacions i d'acumular saldos positius en la seva balança de pagaments. 
Diem que la Xina ha de transformar la seva economia. I Alemanya no?  

 
La malaltia que poc a poc consumeix la Unió Europea no té el seu origen en 

l'economia, si no en la política i la ideologia. I el BCE no pot resoldre, tot sol,  
els problemes que s’han creat i restaurar la prosperitat sense voluntat 
política. Podrà el BCE únicament amb política monetària i QE neutralitzar la 

incertesa provocada per tots els fronts oberts? Potser  per un cert temps, 
però no molt llarg, no ens enganyem. Es necessiten polítiques actives de 

govern. Si no aconsegueixen  resoldre d'una vegada els interrogants polítics, 
la UE té mal caire. 
 

XINA 
Com ja hem apuntat abans, discrepem dels malastrucs que apunten cap a 

un possible col·lapse de l'economia xinesa. Les prediccions sobre el risc d'un 
aterratge sobtat de l'economia xinesa no són d’ara, es vénen succeint des 
de ja fa uns anys. Està clar que la Xina no tornarà a créixer a ritmes del 

10%. Està clar que a la Xina hi ha una bombolla de deute alimentada per 
raons polítiques, que ha creat un fals "efecte riquesa", i en la que infinitat 

d'inversors i han quedat atrapats. Però no hem d’oblidar que es tracta d'una 
economia tancada, amb una disciplina fèrria que pot obligar fàcilment a 

assumir pèrdues a qui les hagi d’assumir, i que compte amb unes reserves 
de divises considerables. I sobre tot, tenint en compte que a la Xina tota la 
roba bruta es renta a casa, incloent-hi,  si cal, unes quantes execucions. La 

Xina està simplement portant a terme una transformació indispensable de la 
seva economia, ho esta fent bé, i estem convençuts que la culminarà amb 

èxit, encara que això sí, no sense les inevitables convulsions que la mateixa 
implica. 
 

EMERGENTS 
Aquí les coses pinten molt més complicades. Arrosseguen un deute estatal i 

corporatiu en dòlars que no podran pagar, amb la conseqüent crisi bancària 
que això implica. Agreujat per una crisi fiscal profunda i l'efecte devastador 
que produeix en la majoria de las seves economies la debilitat de les 

matèries primeres, el seu recurs natural per aconseguir de divises. Es molt 
lamentable que les economies emergents de l'Àfrica i Amèrica Llatina, 

basades en els recursos naturals, no vagin ser capaces  d’aprofitar la pujada 
temporal dels preus dels productes bàsics, provocada pel creixement 
desmesurat de Xina, per crear unes economies mes diversificades. Com és 

habitual varen cremar el diner en corrupció. 
 

Brasil i la seva economia corrupta “de amiguets”, com ja hem mencionat, 
està a la vora del precipici i tan sols és qüestió de temps que s'hi enfonsi. 
Tot i pujant els tipus del 11,75 al 14,25% el real ha seguit la seva davallada 

i la fugida de capitals sembla imparable. No hem d’oblidar que és el segon 
país que més contribueix al benefici del nostre principal banc, el Santander, 

un 19%. A Telefónica l’hi aporta el 22,5% del seu benefici. Repsol, Sacyr, 
Abertis, Mapfre, Gas Natural... totes hi estan atrapades. Difícil serà que 
l'Ibex remunti si  Brasil no remunta. 

 
Rússia està en recessió; al llarg del 2015 el seu Banc Central ha fet tot el 

que estava al seu abast per pal·liar el problema estimulant l'economia: ha 
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rebaixat el preu del diner del 17 al 11%. Però el petroli segueix enfonsant-
se i se li esgoten els recursos.  

 
Veneçuela està en fallida tècnica. En emergència alimentària, important 

petroli dels Estats Units, (insòlit) i amb un President que no li queda una 
altra que recórrer a l'exèrcit per mantenir-se al poder davant l'assetjament 
d'una oposició majoritària.  

 
A Argentina el recent elegit President Mauricio Macri compta amb millors 

intencions i més bona voluntat que recursos per treure el país de la fossa en 
la que el va deixar el populisme kirchenista. De moment ja ha hagut 
d’incomplir la promesa electoral d'aixecar els controls canviaris. I així 

podríem seguir repassant tota la llista d’emergents. 
 

Tan sols l'Índia sembla apartar-se una mica d’aquesta tònica. El Banc de la 
Reserva de l'Índia pel moment no s'ha vist obligat, com ha sigut el cas 
d’altres asiàtics, ha contenir l' 'efecte de la frenada xinesa amb una 

retallada dels tipus, ja que a finals de Setembre del 2015 presentava un 
creixement del PIB del 7,4%, superior al esperat i per damunt del de la Xina. 

I això es molt positiu. 
 

ESTATS UNITS 
L'única zona econòmica important que al llarg del 2014/2015 ha injectat 
esperança i ha actuat en certa manera de locomotora d’occident, entra en 

un any crític: eleccions. I ho fa amb senyals mixtes dels seus indicadors 
econòmics. Mentre el mercat laboral sembla presentar signes positius i la 

taxa d'atur baixa a mínims de diversos anys, les vendes minoristes no 
acaben d'arrencar. 
 

De totes maneres, no creiem que sigui un tema preocupant. Estats Units 
són una economia molt oberta i transparent on una vulgar nevada és 

suficient per alterar les dades econòmiques. El sector bancari va dur a 
terme en el seu moment un sanejament real i efectiu, el crèdit ha estat 
funcionant bé, el que ha permès una recuperació, no tan sols del sector 

manufacturer, sinó també del l'immobiliari. És cert que la fortalesa del dòlar 
ha debilitat lleugerament les exportacions i el sector exterior, però aquestes 

no arriben a ser un 13% del PIB, i en el 2016 l'efecte tipus de canvi serà 
neutre o fins i tot pot ser que lleugerament positiu. També és cert que 
l'enfonsament dels preus del petroli ha portat a norris a la pròspera 

indústria de l'energia, però també cal valorar en contrapartida els beneficis 
d'una energia barata per a la economia en general. L’economia nord-

americana va per bon camí i el més probable és que creixi al voltant d'un 
2,5%. 
 

No ens enganyem, el veritable Cigne Negre que planeja en vol sobre els 
Estats Units enguany no és el de l’economia. Són les eleccions de novembre. 

Cal pensar que un Donad Trump pugui arribar a instal·lar-se a la Casa 
Blanca? I en aquest cas, Quines serien les conseqüències per a l'economia 
dels Estats Units i de rebot per la economia mundial? Millor no pensar-ho. 

Ja en parlarem l'any que ve. 
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ESPANYA 
Hem deixat Espanya per al final, perquè donades les circumstàncies 

peculiars que estem vivint és ben poc o res el que pensem comentar. Prou 
en tenim amb llegir la premsa diària, connectar el televisor, u obrir el mòbil 

per saturar-nos de las aventures i desventures d’aquest deplorable circ 
polític en que el que ens ha tocat viure. 
 

De moment, i pel que fa al dia a dia, cal pensar  que amb la inèrcia positiva 
del 2015, tot segueixi marxant be. Les caigudes espectaculars dels mercats 

financers no es reflecteixen en la realitat de les petites i mitjanes empreses, 
almenys a curt termini. Les carteres de comandes estaven plenes a finals 
del 2015 i de moment hi ha feina. Però seria de necis negar-se a veure que 

hi ha hagut un canvi de tendència. I que aquest canvi, que és a nivell 
mundial, en el cas d'Espanya ha estat més pronunciat degut a la incertesa 

creada des de les eleccions del 20-D. La prima de risc ho esta reflectint, i la 
conseqüència mes immediata serà  un encariment del finançament.  Una de 
les coses que més criden l’atenció és que fins on sabem i hem pogut 

comprovar, l'Indicador Sintètic d'Activitat (ISA), que prediu amb bastanta 
exactitud cap on va l'economia espanyola en els pròxims sis mesos, ha 

deixat de publicar-se a la pàgina del Ministeri d'Economia i Hisenda. Joc 
polític del Govern de transició? Bon senyal? Mal senyal? Molt és de témer 

que no augura res de bo.  
 
De moment, continua havent-hi demanda de mà d'obra, però la forma de 

contractació ha variat, amb un major recurs a l'externalització i a les 
empreses de treball temporal. Ningú vol jugar-se-la fins que no s'aclareixi 

l'horitzó. I això és també mala senyal. El pitjor que hi pot haver per a les 
empreses és la incertesa i la desconfiança. I lamentablement estem vivint 
unes circumstàncies en què la incertesa regna a tots els nivells. Confiem 

que les coses es resolguin aviat i per bé. Perquè repetim, la situació actual 
no augura res de bo. 

 
CONCLUSIÓ 
Enmig d'unes circumstàncies tan complexes a tots els nivells com les que 

estem vivint, l'únic consell que podem donar per el 2016 a les empreses del 
Club CECOT d'Internacionalització és: determinació i precaució. 

 
Determinació a l’hora de aprofitar al màxim els èxits i avanços del 2014. 
Hem fet els deures, hem establert les bases per a un creixement sòlid i 

estable, hem guanyat en competitivitat. I ara toca seguir endavant amb la 
certesa que els sacrificis fets donaran el seu fruit, siguin quines siguin les 

circumstàncies que s'acosten. Si els vents segueixen bufant a favor, 
magnífic: i si bufen en contra, sabrem com manejar-los, ja que comptem 
amb l’experiència passada i amb les eines necessàries per aguantar tensa 

l'eixàrcia i mantenir el timó amb ma ferma. La crisi del 2008 no ha estat en 
va, hem après molt, ens ha enfortit i ens ha donat capacitat per aguantar i 

seguir avançant en qualsevol situació. 
 
Però alhora precaució. L'experiència ens ha de servir per anticipar 

esdeveniments i procedir en conseqüència. Ser prudents. Saber reaccionar 
a temps, moure'ns amb l'agilitat i evitar errors comesos en el passat. Per 

desgràcia, hi ha senyals que podrien acostar-se de nou temps difícils. 
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Aprofitem l'experiència de la crisi passada per anticipar-los i capejar-los, i 
aconseguir en tot cas que els danys col·laterals per a les nostres empreses 

siguin els mínims possibles. 
 

I per aconseguir-ho sabeu que en tot moment podeu comptar amb el suport, 
i assessorament que des Cecot us puguem proporcionar. Si s’acosten 
tempestes, no tenim perquè enfrontar-les en solitari. El nostre lema al Club 

Cecot d'Internacionalització és el de treballar en conjunt, conèixer-nos 
millor per ajudar-nos mútuament, compartir experiències i aconseguir junts 

una major eficiència. I la nostra voluntat es que tot al llarg del 2016, que es 
planteja complex, aquest suport dels uns per els altres sigui una realitat 
constatable. 

 
Eliseo Vila Vila - Economista. President del Club Cecot 

d'Internacionalització.  
Albert Ventura - Vicepresident del Cub Cecot d'Internacionalització.  
Asun Cirera - Advocada - Assessora de Comerç Internacional de Cecot. 

 
Març de 2016 


