
Durant els 30 últims anys, la situació econòmica 
i social de la Xina ha experimentat uns canvis tan 
profunds i ràpids que es podria excusar l’observador 
per pensar que, com en el principi d’incertesa, la 
mera observació de la situació semblava provocar-
hi nous canvis. 

Els canvis constants es produïen en tots els àmbits 
socioeconòmics, que no en el polític, a una velocitat 
tan gran que els nombrosíssims manuals sobre el 
país que es publicaven cada any anaven quedant 
obsolets pràcticament en sortir de la impremta. 

Una cosa en què coincidien pràcticament tots era 
en la importància de la Xina com a origen per guan-
yar competitivitat en preu. A hores d’ara, qui no ha 
sentit parlar de la Xina com “la fàbrica del món”? 
Qui no ha vist proliferar els productes barats Made 
in China en totes les botigues i els supermercats 
de diferents formats de la seva ciutat, i de totes les 
altres ciutats? Qui no coneix un familiar o amic que 
ha viatjat a la Xina a visitar proveïdors i en tornar 
explica històries fantàstiques sobre les fàbriques 
xineses? Qui no ha sentit parlar de tal o tal altra 
empresa local que s’ha vist obligada a reduir plan-
tilla, o fins i tot a tancar, davant de la competència 
impossible de superar dels preus que arriben des 
de la Xina? 
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L’opinió pública mundial mai és neutral en relació 
amb la Xina. Així, oscil·la entre la gran promesa, la 
febre de l’or, i la gran amenaça que se’ns menjarà 
a tots. El país té la capacitat de convertir-se en 
ambdues coses, tot i que el més probable és, com 
sol passar, que es transiti per un camí intermedi. 
El que és segur, en qualsevol cas, és que el sorgi-
ment espectacular de la Xina ha canviat l’estructura 
comercial i econòmica internacional.

Creixement “a la xinesa”

Entre 1980 i 2010, el PIB de la Xina va créixer a 
una mitjana del 10% anual (malgrat la crisi financera 
asiàtica del final dels 90). Això significa que en el 
mateix període el seu PIB es va multiplicar per 18. 
La població va créixer en aquest període de 987 
a 1.350 milions, de manera que el PIB anual per 
capita va passar de 516 a 6.800 USD (dades del 
Banc Mundial). Per posar-ho en perspectiva a escala 
nostra, i obviant la diferència de punts de partida, 
si Espanya creixés igual en els 30 pròxims anys, el 
nostre PIB el 2044 seria gairebé igual que el d’avui 
combinat dels Estats Units + el Japó + Alemanya. 
En el supòsit que la població total s’incrementés 
en aquests 30 anys el mateix tant per cent que la 
xinesa en els 30 anteriors (37%), el nostre PIB anual 
per capita superaria els 380.000 USD (Luxemburg 
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i Noruega, els països més rics avui, es troben una 
mica per sobre dels 100.000 USD). Són xifres de 
conte de fades.

Les dades següents ajudaran a completar la foto 
actual: 

•  Oficialment, la taxa d’atur es troba al voltant del 
4% i la inflació, al voltant del 5% anual. 

•  Des de 2011 és el primer mercat d’automòbils 
del món, davant del NAFTA y de la UE. 

•  El nombre d’usuaris d’Internet era de 618 milions 
al final de 2013 (46% de la població), dels quals 
500 milions, el 80% del total, naveguen des de 
dispositius portàtils. 

•  La Xina té 110 ciutats de més d’un milió 
d’habitants, per 35 a tot Europa i 9 als EUA, 
amb la perspectiva de multiplicar aquesta xifra 
per dos per a l’any 2020. És difícil imaginar el 
ritme de construcció d’infraestructures urbanes 
si tenim en compte que l’any 2000 només eren 
35 les ciutats de més d’un milió. 

•  Segons el Banc Mundial, el PIB per capita en 
paritat de poder adquisitiu de la Xina el 2013 
va ser d’11.900 USD (Espanya es va situar en 
els 32.000 USD). La Xina és, per tant, segons 
aquest criteri, un mercat al nivell de, per exemple, 
Colòmbia, però amb una població gairebé 30 
vegades més gran.

Si bé el ritme de creixement no pot deixar de sor-
prendre, en realitat la Xina, amb la seva enorme 
població i la mentalitat emprenedora d’aquesta, 
la seva estabilitat politicosocial i les seves cada 
vegada millors infraestructures, d’alguna manera 

es va orientant cap al lloc que va ocupar fa se-
gles, quan era la primera economia del planeta i 
la civilització més avançada tecnològicament. En 
les dècades passades ha tingut la seva particular 
revolució industrial, a força d’absorbir i/o copiar 
les tecnologies estrangeres per posar-se a un nivell 
des del qual poder començar a llançar els seus 
propis desenvolupaments tecnològics. Com més 
aviat arribi a aquest punt, millor per a tots.

Aquest creixement “salvatge” dels trenta últims 
anys ha tingut l’exportació a uns preus baixos i la 
inversió com a motors. Tanmateix, aquest sistema 
dóna signes d’esgotament i ha conduït a una peri-
llosa sobrecapacitat industrial. En aquest sentit, el 
Govern de Pequín fa anys que tracta d’incentivar el 
consum domèstic per convertir-lo en el nou motor 
del desenvolupament. 

En transició

Els avanços en educació han permès que els tre-
balladors xinesos cada vegada estiguin més ben 
formats i més qualificats i, per tant, demanin uns 
salaris més alts que els permetin portar una vida de 
classe mitjana amb accés fins i tot a elements de 
luxe. Per poder proporcionar això a la seva classe 
treballadora, la Xina necessita transformar el seu 
sistema productiu per desenvolupar uns productes 
de més valor afegit. Això serà bo per al consumidor 
internacional, ja que l’entrada de la Xina en la com-
petència tecnològica internacional de productes de 
qualitat obligarà la resta de productors globals a 
millorar la seva oferta i segurament això redundarà, 
per tant, en millores tecnològiques més ràpides. 

El paradigma anterior basat en mà d’obra intensiva 
de baix cost canvia i les noves fàbriques estan més 
automatitzades, el que, al seu torn, repercuteix en 
el tipus de lloc de treball ofert. La Xina produeix 
cada vegada amb tecnologies més avançades no 
només per a multinacionals que s’emporten el va-
lor afegit fora del país, sinó també per a marques 
domèstiques com Lenovo, Huawei, Xiaomi, Alibaba 
i altres, que es poden convertir en competidors de 
primera línia a escala global. Les marques domès-
tiques hauran de desenvolupar uns productes i 
serveis de qualitat per competir a casa amb les 
marques estrangeres en categories en què ac-
tualment no ofereixen les mateixes garanties de 
qualitat ni prestigi: des de l’alimentació fins a la 
moda, passant per l’electrònica, la maquinària, els 
serveis, etc. Es produirà amb més qualitat per al 
mercat domèstic i a partir d’aquest es passarà a 
l’exportació, que ja no serà, per tant, de producte 
subcontractat a baix preu per les multinacionals i 
deixarà el benefici a la Xina.



Els avenços tecnològics que permeten incrementar 
la productivitat dels treballadors s’han de conjugar 
amb la creació de nous llocs de treball per a milions 
de treballadors cada vegada més ben formats i més 
qualificats. Malgrat la baixa xifra oficial d’atur, les “fi-
res d’ocupació” en què les empreses ofereixen llocs 
de treball als qui s’acaben de llicenciar ofereixen 
unes imatges espectaculars d’unes impressionants 
i creixents masses d’universitaris preocupats pel 
seu futur. Aquests joves esperen aconseguir uns 
bons llocs de treball, en un sistema que basa la 
pau social en l’oferiment de seguretat i prosperitat 
econòmica a canvi de mirar cap a un altre costat 
i no protestar mentre el partit fa i desfà com vol. 

A més a més, tots els xinesos que s’ho poden per-
metre envien els seus fills a estudiar a l’estranger, 
amb la idea que tornin i aspirin a uns llocs de treball 
més bons en l’elit financera i empresarial. La Xina 
necessita desenvolupar, per tant, un teixit empre-
sarial que digereixi tota aquesta gent i les seves 
expectatives. I l’antic paradigma no serveix –ja va 
complir la seva funció, en permetre un desenvolu-
pament econòmic sense parangó en la història– i 
ja ha quedat superat en un moment clau en què 
cal desenvolupar ràpidament el consum domèstic 
que impulsaran els esmentats nous llicenciats, els 
estudiants retornats i la resta de classe mitjana i 
mitjana/alta en desenvolupament. 

D’altra banda, l’accelerat ritme d’urbanització (el 
55% de la població ja és urbana) ha creat un nou 
entorn comercial, amb una demanda creixent de 
productes de consum alimentada pel més ràpid 
increment de la renda disponible a les ciutats.

El sistema de producció anterior s’ha desplaçat 
a l’interior del país, que es troba en un estadi de 
desenvolupament més primerenc que el de les 
zones costaneres, i continuarà sent origen de mà 
d’obra barata, tot i que ja amb una dimensió més 
reduïda.

El canvi del sistema econòmic també es reflecteix, 
lògicament, en la taxa de creixement. El creixement 
actual del PIB xinès ja no és tan ràpid com el dels 
30 anys anteriors, ni sembla que ho tornarà a ser. 
En l’actualitat “només” creix al 7,5% anual i, a més 
a més, per arribar a aquesta xifra s’ha necessitat 
crear un entorn creditici molt lax que ha suposat 
que el creixement del PIB comporti el del deute, 
fins a arribar la ràtio del deute total sobre el PIB a 
l’actual 250% –similar als EUA, però encara inferior 
al 300% d’Espanya–, i que ha propiciat una espec-
tacular bombolla immobiliària la punxada de la qual 
(per contraposició al “progressiu desinflament” 



que desitja el Govern) deses-tabilitzaria greument 
l’economia. El menor creixement no és, per tant, 
ne-cessàriament dolent si, com busca el Govern 
de Xi Jinping, amb això s’aconsegueix controlar 
el deute, disminuir el ritme del desastre mediam-
biental, destacar el pes del consum respecte a la 
inversió, reduir progressivament la sobrecapacitat 
industrial acumulada, depurar i millorar la gestió 
de les empreses estatals, sanejar el mercat finan-
cer i reduir els elevadíssims nivells de corrupció 
(inseparables del sistema totalitari).

Ni tan sols el mateix Partit Comunista utilitza ja en la 
pràctica el comunisme com a ideologia aglutinadora 
de la població, que ha estat substituït pel naciona-
lisme i la promesa de prosperitat econòmica. Per 
tant, la clau es trobarà en el fet d’aconseguir que 
aquest creixement menor però més sa s’assoleixi 
sense causar inestabilitat social pel fet de no po-
der cobrir les expectatives de més benestar de la 
població: els nous llicenciats que volen uns llocs 
de treball millors, els camperols que emigren a 
les ciutats per buscar uns salaris més alts i, en 
general, un estat de benestar més desenvolupat 
(pensions, atur, sanitat…) que, alhora que ofereixi 
més tranquil·litat a la població pel que fa al seu 
futur, possibiliti el desenvolupament del consum 
privat, que actualment representa al voltant del 36% 
del PIB, respecte al 60% de mitjana en els països 
desenvolupats, fins a convertir-lo en el desitjat nou 
motor del creixement econòmic de la Xina 2.0.

I les nostres empreses?

La Xina és gairebé tot el que se’n diu: és la gran 
fàbrica mundial de producte de baix cost i baixa 
qualitat, l’origen dels gruixos reduïts i la qualitat 
“suficient” com a nou patró, el concepte de llençar-
ne un i comprar-ne un altre abans de pensar a 
reparar-lo. I, alhora, és l’únic país que actualment 

pensa a enviar gent a la Lluna, que llança amb èxit 
satèl·lit rere satèl·lit quan, en canvi, els EUA sub-
contracten coets russos per a la mateixa finalitat, 
que ha desenvolupat els seus propis avions de 
passatgers, que modernitza les seves infraestruc-
tures a un ritme incomparable, que registra més 
patents que gairebé cap altre... La Xina és els dos 
extrems alhora i també tot el que hi ha al mig. El 
pitjor error és tractar de posar la Xina en un calaix 
amb una etiqueta per reduir-la a un concepte com-
prensible i explicable amb poques paraules. A més 
a més, tractant-se de la segona economia del món, 
malentendre-la per simplificació en qualsevol dels 
dos sentits (Eldorado o massa complicat per provar, 
que són les dues posicions seguides fins ara per 
la generalitat de les empreses espanyoles) és un 
risc massa elevat que les empreses espanyoles 
no es poden permetre.

Fins avui, la Xina ha estat una cosa llunyana en tots 
els sentits i quan s’atacava el mercat es feia més 
com a aposta que com a inversió. En general, no 
es destinaven prou recursos a un mercat amb un 
gran potencial però complicat. Es posava un peu 
a l’aigua i s’enviava algun responsable de visita 
una vegada a l’any, però sense tirar-s’hi de cap 
completament en un entorn en què tot el que es 
fa a mitges està condemnat al fracàs. 

Tanmateix, hi ha grans oportunitats reals en un 
mercat en què els consumidors xinesos no es 
refien dels seus propis productes, sobretot des 
dels nombrosos escàndols en productes alimen-
taris que han esquitxat el prestigi de les marques 
xineses en general en el seu propi mercat. Per 
exemple, durant l’escàndol de la llet contaminada 
amb melamina, el públic es va assabentar que 
les marques xineses principals (Chinese national 
brands) gaudien d’una protecció especial que feia 
que no estiguessin subjectes als mateixos controls 
de qualitat que altres. Precisament, aquestes grans 



marques van ser les pitjors i això va suposar un cop 
dur per a la confiança del consumidor en relació 
amb tots els productes domèstics, no només els 
agroalimentaris. Un altre exemple va ser l’escàndol 
de la fórmula en pols per a nadons adulterada, fins 
al punt que encara avui en dia cap xinès que es 
pugui permetre comprar producte importat comprarà 
producte local (a Hong Kong es castiga amb una 
pena de presó de fins a dos anys treure’n més de 
dos pots de fórmula en pols per a nadons, ja que 
els mainlanders se l’emportaven tota i van deixar 
sense provisions el mercat local). 

La preferència pels productes fabricats a l’estranger 
és una bona oportunitat per al Made in Spain, però 
cal invertir temps i recursos en promoció, com fan, 
des de fa temps, els nostres grans veïns europeus. 
Ens trobem en un moment molt bo per a la intro-
ducció comercial i com que el que és segur és que 
la Xina continuarà canviant a ulls veients, també ho 
és que la preferència actual pel producte importat 
té data de caducitat i, per tant, no s’ha d’esperar 

per posicionar-se. El risc més gran és deixar passar 
l’oportunitat i quedar-se al marge de la transició 
de la Xina, de país des del qual exportar a mercat 
al qual vendre.

Elaborat per ARGOS Consulting Network, S.L. 
www.argosconsulting.net

Avui en dia, l’oficina de Pequín continua en la seva 
dinàmica de suport als nostres corresponsals xi-
nesos, a través d’una immillorable relació amb les 
cases matriu dels bancs xinesos establertes en 
aquesta ciutat.

Tenint com a màxima el fet de donar cada dia un 
millor servei als nostres clients i als nostres bancs 
corresponsals xinesos i per estar-hi més a prop, el 
2005 es va establir una segona oficina de repre-
sentació a la Xina, aquesta vegada a Xangai. Així, 

Banc Sabadell va establir la seva primera oficina 
de representació a Pequín el 1991, de manera que 
es va convertir en la primera entitat espanyola amb 
presència en el gegant asiàtic. Aquesta oficina de 
representació va contribuir, en els inicis, a ajudar la 
incipient presència de pimes espanyoles a la Xina 
en el seu establiment i en les seves relacions amb 
la banca local, de la mateixa manera que es vetllava 
pel bon terme de les operacions de comerç exterior.

L’any 2002, el People’s Bank of China (Banc Central 
de la Xina), en reconeixement a l’àrdua tasca por-
tada a terme per la nostra oficina de representació 
a Pequín, atorgava el premi a la millor oficina de 
bancs estrangers a Banc Sabadell.

L’EXPERIÈNCIA  
DE BANC SABADELL  
A LA XINA
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amb aquest segon establiment es referendava el 
compromís amb el país i es reforçava el servei que 
es proporcionava a les pimes espanyoles i els bancs 
xinesos, a més d’incloure les empreses xineses 
en el catàleg de les nostres activitats.

L’oficina de representació de Banc Sabadell a Xangai 
va veure reconeguda la seva tasca en ser distingida, 
el gener de 2014, per la China Banking Regulatory 
Commission com la millor oficina de representació 
a Xangai.

Avui en dia, la posició de lideratge que Banc Sabadell 
ocupa per dret propi a la Xina i l’est d’Àsia és indis-
cutible. En el terreny del finançament d’operacions 
de comerç exterior, el banc s’ha posicionat com 
un banc capaç de donar un servei immillorable 
tant a les nostres empreses exportadores i a les 
adjudicatàries de projectes com als bancs xinesos.

La clara vocació internacional de Banc Sabadell 
l’ha portat a desenvolupar una tasca exhaustiva 
d’apropament a tot tipus de bancs: els cinc de 
grans, els city commercial banks, els regionals i fins 
i tot els més locals, ja que gràcies a aquest conei-
xement en profunditat es desenvolupen veritables 
relacions de col·laboració i s’obté el reconeixement 
per part dels bancs xinesos sobre Banc Sabadell 
com un banc d’un alt nivell professional, dinàmic, 
eficient i compromès.

Avui en dia, la Xina no només és la segona economia 
del planeta i la primera potència exportadora, sinó 
que també és un mercat d’un potencial enorme i 
d’un gran interès per a les empreses, tot i que, 
alhora, també presenta unes tremendes dificul-
tats. Pensant en el millor per als nostres clients, 
Banc Sabadell ha subscrit acords de col·laboració 
amb bancs locals i bancs internacionals amb una 
presència centenària en el país per tal de donar, a 
través d’aquests, i amb el seguiment adequat per 
part de les nostres oficines de representació, el 
millor servei als nostres clients.

En aquest context tan summament competitiu és 
vital comptar amb tots els suports i, entre aquests, 
comptar amb un bon assessorament financer que 
desemboqui en suports concrets.

Des de BS la Xina som conscients que el fet d’haver-
nos convertit en una referència ens obliga a donar 
el màxim, a ser sempre a disposició del client i a 
oferir el millor suport i el millor servei
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