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Previsions
% de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat d’indicació expressa

2010 2011 2012
2011 2012

I II III IV I II

ECONOMIA INTERNACIONAL Previsions Previsions

 Producte interior brut
  Estats Units 3,0 1,7 2,1 2,2 1,6 1,5 1,6 2,1 2,2
  Japó 4,5 –0,7 2,1 –0,1 –1,7 –0,5 –0,5 2,6 3,0
  Regne Unit 2,1 0,7 0,6 1,5 0,4 0,3 0,5 0,0 0,6
  Zona de l’euro 1,8 1,5 –0,5 2,4 1,6 1,3 0,7 0,0 –0,8
    Alemanya 3,6 3,1 0,6 4,6 2,9 2,7 2,0 1,2 0,9
    França 1,6 1,7 0,1 2,4 1,7 1,5 1,2 0,3 0,3
 Preus de consum
  Estats Units 1,6 3,1 2,3 2,1 3,3 3,8 3,3 2,8 2,2
  Japó –0,7 –0,3 0,4 –0,6 –0,4 0,2 –0,3 0,3 0,5
  Regne Unit 3,3 4,5 2,7 4,1 4,4 4,7 4,7 3,5 2,9
  Zona de l’euro 1,6 2,7 2,2 2,5 2,8 2,7 2,9 2,7 2,4
    Alemanya 1,1 2,3 1,9 2,1 2,3 2,4 2,4 2,1 1,9
    França 1,5 2,1 2,1 1,8 2,1 2,1 2,4 2,3 2,2

ECONOMIA ESPANYOLA Previsions Previsions

 Agregats macroeconòmics
  Consum de les llars 0,7 –0,1 –1,3 0,4 –0,3 0,5 –1,1 –0,6 –1,4
  Consum de les AP 0,2 –2,2 –6,3 0,6 –2,1 –3,6 –3,6 –5,2 –5,7
  Formació bruta de capital fix –6,2 –5,1 –9,2 –4,9 –5,4 –4,0 –6,2 –8,2 –9,3
    Maquinària i béns d’equipament 5,5 1,6 –7,6 5,7 1,1 2,2 –2,7 –6,0 –6,3
    Construcció –10,1 –8,1 –10,9 –9,2 –8,1 –7,0 –8,2 –10,2 –11,7

  Demanda nacional  (contr. al △ PIB) –1,0 –1,8 –4,0 –0,8 –1,9 –1,4 –2,9 –3,2 –4,0
  Exportació de béns i serveis 13,5 9,1 0,5 13,1 8,8 9,2 5,2 2,2 1,0
  Importació de béns i serveis 8,9 –0,1 –7,4 6,0 –1,3 0,9 –5,9 –7,2 –7,4
  Producte interior brut –0,1 0,7 –1,5 0,9 0,8 0,8 0,3 –0,4 –1,3
 Altres variables
  Ocupació –2,6 –2,0 –4,3 –1,6 –1,3 –2,0 –3,3 –3,8 –4,9
  Taxa d’atur (% població activa) 20,1 21,6 24,7 21,3 20,9 21,5 22,9 24,4 24,6
  Índex de preus de consum 1,8 3,2 1,8 3,5 3,5 3,1 2,8 2,0 2,0
  Costos laborals unitaris –2,6 –1,9 –2,8 –2,0 –1,7 –1,5 –2,5 –2,5
  Saldo operacions corrents (% PIB) –4,5 –3,9 –2,4 –6,6 –3,2 –2,9 –2,8 –5,5 –1,7
  Cap. o nec. finanç. resta món   
   (% PIB) –4,0 –3,4 –1,9 –6,1 –2,7 –2,4 –2,3 –5,3 –1,1
  Saldo públic (% PIB) –9,3 –8,9 –6,4 –5,3 –9,9 –6,1 –14,4   

MERCATS FINANCERS Previsions Previsions

 Tipus d’interès internacionals
  Fed Funds 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
  Repo BCE 1,0 1,3 1,0 1,0 1,3 1,5 1,3 1,0 1,0
  Bons EUA 10 anys 3,2 2,8 2,1 3,4 3,2 2,4 2,0 2,0 1,9
  Bons alemanys 10 anys 2,8 2,6 1,6 3,2 3,1 2,3 2,0 1,9 1,4
 Tipus de canvi
  $/Euro 1,33 1,39 1,23 1,37 1,44 1,41 1,35 1,31 1,27

C
ACTIVITAT FINANCERA Milions € 

Recursos totals de clients 248.326

Crèdits sobre clients 182.661

Resultat atribuït al Grup 975

PERSONAL, OFICINES I MITJANS DE PAGAMENT  

Empleats 28.529

Oficines 5.196

Terminals d’autoservei 8.011

Targetes (milions) 10,3

OBRA SOCIAL: PRESSUPOST PER ACTIVITATS PER AL 2012 Milions € 

Socials 331

Ciència i medi ambient 68

Culturals 69

Educatives i investigació 32

TOTAL PRESSUPOST 500
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Índex
Després d’una ràpida expansió a nivell global durant els últims anys, el sector assegu-
rador s’ha erigit en un element destacat del panorama social, econòmic i financer. Sen-
se anar més lluny, s’estima que, en l’actualitat, les companyies asseguradores gestionen 
actius per un import d’uns 23 bilions de dòlars, una xifra que duplica amb escreix el 
volum total de reserves internacionals. Aquest fort desenvolupament es basa, fona-
mentalment, en l’elevat dinamisme del segment vida-estalvi i en la contribució crei-
xent dels països emergents. Les perspectives demogràfiques i econòmiques indiquen 
que aquests dos factors continuaran impulsant l’activitat asseguradora en els pròxims 
anys. Així, per exemple, la penetració de les assegurances, mesurada mitjançant el per-
centatge que les primes anuals representen del PIB, se situa, als mercats emergents, en 
el 3%, lluny encara del 8,7% dels països avançats. 

No obstant això, per explotar degudament les seves possibilitats, serà necessari 
que les entitats asseguradores ofereixin productes amb graus elevats d’innovació i 
d’adaptabilitat, diversifiquin els canals de distribució i, per descomptat, vigilin la soli-
desa dels balanços. 

La capacitat d’innovació, en la cobertura dels riscos individuals i col·lectius, és un 
dels trets més destacats que expliquen l’auge del sector. Un exponent il·lustratiu el 
trobem en la nova gamma de productes que permeten a les autoritats dels països en 
desenvolupament gestionar el risc de catàstrofes naturals. El bon acolliment que estan 
rebent per part de la demanda és un premi als importants beneficis econòmics i so-
cials d’aquests productes. En primer lloc, si el desastre natural té lloc, n’esmorteeixen 
l’impacte sobre les arques públiques, ja que el risc és transferit al mercat internacional 
de reassegurances o de capitals. Gràcies a això, els Governs poden oferir ajuda a la po-
blació i reconstruir les infraestructures danyades. En segon lloc, i de forma més subtil, 
la menor incertesa fiscal és un incentiu perquè les autoritats inverteixin en la millora 
dels serveis socials i desenvolupin infraestructures productives que fomentin el creixe-
ment a llarg termini. 

Un altre element que serà crucial perquè la indústria asseguradora mantingui el ritme 
d’avanç i l’aportació a la societat fa referència als diferents àmbits de la regulació. En 
l’actualitat, està en marxa, a la Unió Europea, una revisió a fons de la normativa pru-
dencial del sector assegurador (Solvència II), paral·lela a la de la banca (Basilea III). La 
traumàtica crisi financera ha emfatitzat la necessitat de preservar l’estabilitat individual 
i del sistema en conjunt, exigint més capital i una millor governança, de manera que 
aquesta és una iniciativa benvinguda. Però és important que els incentius que, final-
ment, derivin d’aquesta norma no limitin l’eficiència i la visió a llarg termini pròpies 
del sector. 

La regulació sobre productes i contractes és un altre front important, tot i que més 
dispers i més difícil d’avaluar. En conjunt, la regulació es focalitza en la protecció de la 
societat de l’abundant presència d’informació asimètrica al voltant de les transaccions 
d’assegurances. En canvi, la protecció del consumidor d’un conjunt de biaixos cogni-
tius propis (dificultat d’establir el valor just de l’assegurança i altres biaixos relacionats 
amb la presa de decisions sota incertesa) està lluny de ser una pràctica habitual. Per 
avançar en aquest camp, la regulació hauria d’incorporar consideracions i ensenya-
ments de l’«economia conductista» per mitigar la imperfecta racionalitat dels mem-
bres de la nostra societat. 
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El retorn de la incertesa 

A l’abril, els pilars que semblava que apun-
talaven la millora de l’escenari econòmic i 
fi  nancer van començar a trontollar. Al maig, 
lluny d’estabilitzar-se, aquesta dinàmica 
s’ha agreujat. Dos factors hi han incidit al 
mateix temps: l’agitació del clima polític i 
econòmic a la zona de l’euro i les fluixes 
dades d’activitat econòmica als països 
emer  gents, en particular a la Xina. 

Després de les eleccions del 6 de maig, la 
crisi política a Grècia, reflex del suport du -
bitatiu del poble hel·lè al pla d’ajustament, 
col·loca en una situació extrema el conjunt 
de la zona de l’euro. Les especulacions so -
bre una possible sortida de Grècia de l’euro 
i el recel que suscita la salut del sistema 
bancari d’Espanya han estat el combustible 
de l’intens repunt de les primes de risc a la 
perifèria europea. El debat sobre el disseny, 
l’orientació i el funcionament de la Unió 
Econòmica i Monetària ha entrat en una fase 
decisiva, justament en un període de cites 
electorals que han de donar legitimitat 
de mocràtica a les grans decisions que 
s’aproximen. Així, el canvi de Govern a 
França representa una alteració notable en 
la correlació de forces dins Europa i, d’en -
tra  da, ha contribuït a la incertesa. 

El risc evident és que l’enquistament de la 
incertesa durant uns quants mesos afecti 
negativament l’activitat econòmica. La 
publicació del producte interior brut (PIB) 
del primer trimestre de la zona de l’euro no 
convida, particularment, a l’optimisme. 
Amb una taxa de creixement intertrimes-
tral del 0,0%, l’activitat es va mantenir to -
talment estancada. Tècnicament, es va evi-
tar la recessió, ja que no s’han encadenat 
dos trimestres consecutius amb una taxa 
de creixement negativa (en l’últim trimes-

tre del 2011, el PIB va recular el 0,3%), però 
això va ser possible gràcies al bon compor-
tament de l’economia alemanya, el PIB de 
la qual va avançar el 0,5%. A França, el 
creixement va ser nul, mentre que, a Es  pa-
 nya i a Itàlia, la reculada va ser important, 
del 0,3% i del 0,8%, respectivament. A més 
a més, els indicadors avançats del segon 
trimestre anticipen que el to de feblesa es 
podria intensificar, en especial si no s’adop-
 ten mesures profundes per frenar l’actual 
context d’incertesa. 

En aquest sentit, l’element més rellevant de 
les últimes setmanes en matèria de política 
monetària a la zona de l’euro ha estat, pos-
siblement, el protagonitzat pel Bundesbank. 
El president del banc central alemany, Jens 
Weidmann, va manifestar que l’entitat con-
sideraria apropiat que la inflació de la seva 
economia se situés per da  munt de la mitja-
na de la zona de l’euro, com a mesura per 
contribuir a la correcció dels desequilibris 
de competitivitat entre Alemanya i els paï-
sos del sud europeu. Igual  ment, el ministre 
de Finances alemany, Wolfgang Schäuble, 
va donar suport a aquest plantejament, va 
concretar que un rang entre el 2% i el 3% 
d’inflació per a Alemanya seria desitjable i 
va confirmar l’existència de marge per a 
l’augment dels salaris al país. Aquesta flexi-
bilització del posicionament d’Alemanya 
sobre la inflació representa, si es confirma, 
un ingredient més en la fórmula que con-
dueix a l’estabilització econòmica i finan-
cera de la regió. 

En el context macroeconòmic internacio-
nal, la publicació de dades d’activitat més 
febles del que s’esperava en països clau com 
la Xina també ha enterbolit les perspectives 
de creixement global. Tot i que l’escenari 
més probable per al gegant asiàtic continua 
sent el d’un aterratge suau, aquests esdeve-

RESUM EXECUTIU 

L’escenari econòmic i 
financer es deteriora durant 
el mes de maig. 

La incertesa generada per 
la situació política a Grècia 
manté en suspens tota  
la zona de l’euro... 

...i comença a afectar 
negativament l’activitat 
econòmica. 
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niments reclamen una major contundèn-
cia de la política monetària i fiscal per do -
nar suport al creixement. El ritme d’avanç 
d’un altre gran país emergent, el Brasil, 
també és una mica decebedor. La reculada 
persistent de la producció industrial o el 
perceptible afebliment de l’ocupació evi-
dencien una clara moderació del ritme de 
creixement econòmic. Un alleugeriment 
més intens del que s’esperava, en especial si 
tenim en compte l’intens to expansiu de les 
polítiques econòmiques des de la tardor 
passada, que ha empès el Banc Central del 
Brasil a revisar a la baixa les perspectives de 
creixement per al 2012. 

En aquest context, els mercats financers, 
que reflecteixen les expectatives i els temors 
dels inversors, continuen travessant una 
etapa marcada per la incertesa i per la re -
cerca d’opcions segures. Així, la rendibili-
tat del bo d’Espanya a 10 anys va trencar la 
barrera del 6% i el seu diferencial amb Ale-
manya va arribar als 490 punts bàsics, 
nivell màxim des del 1995. El deute d’Itàlia 
també va registrar un comportament nega-
tiu, tot i que es va mantenir lluny dels mà -
xims assolits uns mesos enrere. 

Malgrat la difícil situació, el BCE encara no 
ha intervingut, ni ha manifestat la intenció 
de fer-ho, al mercat secundari comprant 
deute d’Espanya i d’Itàlia per contenir 
aquest repunt de les rendibilitats. En qual-
sevol cas, les emissions de deute al mer  cat 
primari han aportat una visió me  nys dra-
màtica, ja que els Tresors respectius han 
estat capaços de col·locar títols a diferents 
terminis i han registrat una bona demanda 
als tipus d’interès més elevats que han 
hagut d’acceptar. 

La renda fixa sobirana d’Alemanya s’ha vist 
beneficiada, un mes més, pel fort efecte de 
recerca de seguretat, que ha propiciat que la 
rendibilitat a 10 anys hagi caigut fins al ni -
vell de l’1,41%, mínim històric. A l’altre 
costat de l’Atlàntic, els bons sobirans dels 
Estats Units han mostrat un comporta-
ment similar al del deute germànic. El nord-
americà, a més de rebre el suport d’unes 

expectatives econòmiques relativament 
millors que les de la zona de l’euro, té el 
suport d’una política monetària molt laxa. 
Això, unit a la seguretat que brinda un país 
amb una qualificació molt elevada i a les 
expectatives que la Reserva Federal podria 
implementar, si fos necessari, una nova 
ronda d’expansió quantitativa, ha fet que 
els inversors pressionessin a la baixa les 
rendibilitats del deute dels Estats Units, des 
de l’1,95% fins a nivells propers a l’1,70% en 
el termini a 10 anys. 

L’expansió de l’economia nord-americana 
es basa en el descens del preu del petroli, en 
els possibles efectes expansius derivats de 
l’any electoral i en la força del consum. El 
PIB del primer trimestre va créixer un es -
perat 0,5% intertrimestral –el 2,1% inter -
anual–. Es manté, així, una gran part del 
repunt del final de l’any, i tot suggereix un 
avanç lleugerament superior al 2,0% per al 
conjunt del 2012, més del que s’esperava fa 
dos mesos. No obstant això, la composició 
del PIB va causar sorpresa i va matisar la 
modèstia de la recuperació. El creixement 
es va basar, sobretot, en un consum privat 
que es va incrementar el 0,7% i que va 
superar unes expectatives ja prou optimis-
tes. La segona contribució en importància 
a l’avanç va provenir de l’acumulació 
d’existències, que també va ser superior al 
que s’esperava. El contrapunt va provenir 
de la inversió en equipament, que, amb una 
reculada contra pronòstic, va punxar. Tot i 
que aquest component ha de reaccionar a 
l’alça en el segon trimestre, el final del cicle 
alcista de les existències i la desacceleració 
del consum privat apunten a una evolució 
plana del creixement al llarg del 2012. 

En el cas d’Espanya, les dades de creixe-
ment del PIB del primer trimestre no con-
viden precisament a l’optimisme. El des-
glossament de la comptabilitat nacional 
confirma que la caiguda del 0,4% del PIB 
en termes interanuals és deguda, sobretot, 
a la important reculada de la demanda in -
terna, que va restar 3,2 punts al creixement, 
tres dècimes per damunt del trimestre 
anterior. Tots els components de la deman-

Les dades d’activitat de  
la Xina són més fluixes  
del que s’esperava. 

El diferencial del bo 
d’Espanya a 10 anys amb 
Alemanya assoleix el nivell 
màxim des del 1995. 

La renda fixa alemanya  
i la nord-americana són  
les grans beneficiades  
per la recerca de seguretat.
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da interna es troben en terreny negatiu. El 
consum de les llars va recular el 0,6% en 
termes interanuals, la despesa en consum 
final de les administracions públiques va 
fer-ho el 5,2%, i la inversió, el 8,2%. 

A la feblesa de la demanda interna, s’ha 
sumat ara un important alentiment de la 
demanda externa. La desacceleració de 
l’economia dels nostres principals socis 
comercials va afeblir l’evolució de les 
exportacions, que es van reduir el 0,9% in -
tertrimestral en els tres primers mesos del 
2012. Però, a diferència del que va succeir 
un trimestre abans, aquesta caiguda va res-
pondre, exclusivament, al deteriorament 
del component dels serveis. Concretament, 
es va reduir el 5,0% intertrimestral, després 
de dos anys d’increments continuats. La 
moderació de l’entrada de turistes estran-
gers a Espanya explica, en gran part, aques-
ta caiguda, que difícilment canviarà de to 
en els pròxims mesos. 

De cara al futur, dos elements continuen 
sent primordials: assolir les metes de la re -
ducció del dèficit pú  blic i l’eliminació dels 
dubtes sobre la salut del sector bancari. En 
aquest sentit, la revisió que algunes comu-
nitats autònomes van fer del dèficit de l’any 
passat va dificultar l’assoliment del primer 
objectiu. A més a més, els esforços per ajus-
tar el dèficit de l’Estat tenen, ara com ara, 
un impacte limitat. L’augment dels impos-
tos directes, la retallada de la inversió, del 
consum intermedi i de la remuneració han 
permès que aquestes partides disminuissin 
en 1.881 milions d’euros durant el primer 
trimestre del 2012. No obstant això, aquest 
ajustament va ser totalment neutralitzat 
per l’ascens del pagament d’interessos i per 
la menor recaptació d’impostos indirectes, 
en especial l’impost sobre el valor afegit 
(IVA). El dèficit de l’Estat acumulat durant 
aquest període va arribar a l’1,2% del PIB 
esperat per al 2012, xifra que supera en 4 
dècimes el registre del primer trimestre del 
2011. 

D’altra banda, els inversors van haver d’in-
 terpretar la reforma financera que va anun-
ciar el Govern d’Espanya. Si la reforma del 
mes de febrer tenia com a objectiu princi-
pal incrementar el nivell de cobertura de la 
cartera immobiliària problemàtica, la del 
maig se centra en un augment de les provi-
sions genèriques sobre els actius no proble-
màtics del sector promotor i constructor. 
L’objectiu d’aquestes noves provisions és 
preparar el sistema financer per resistir un 
escenari extremadament advers i esvair, 
així, els dubtes sobre la seva capacitat de re -
sistència. 

A més a més, es van presentar dues mesu-
res addicionals molt importants. La prime-
ra estableix que les entitats que no rebin el 
suport del FROB hauran de crear societats 
de gestió d’actius, a les quals traspassaran, 
un cop realitzades les provisions pertinents, 
els actius immobiliaris adjudicats. En segon 
lloc, se sol·licitaran dues avaluacions inde-
pendents del risc de tota la cartera d’actius 
del sector financer. Aquestes valoracions 
estaran supervisades pel Banc Central Euro-
 peu i pel Banc d’Espanya, i el seu objectiu 
és resoldre els dubtes existents sobre els ba -
lanços de les entitats financeres. 

S’aborden, per tant, qüestions importants 
relacionades amb el nivell de solvència de 
les entitats, però, al mateix temps, s’obre 
una finestra d’incertesa, associada als resul-
tats que presentaran els dos avaluadors 
externs i, si fos el cas, a les mesures que 
hauria d’adoptar el Govern per afrontar les 
necessitats de recapitalització del sistema 
bancari. Aquest nou focus d’incertesa s’a -
fe  geix a una llista que ha anat creixent en els 
últims mesos i a la qual cal posar remei de 
forma urgent. Per tot plegat, caldrà pren  dre 
decisions difícils i que, probablement, trans-
formaran l’actual disseny de la unió mone-
tària europea. Si realment es creu en ella, 
cal fer passos endavant de forma decidida. 

29 de maig de 2012

La demanda interna 
continua llastant el 
creixement del PIB 
d’Espanya. 

El control del dèficit públic 
és clau per recuperar  
la confiança. 

La nova reforma financera 
no aconsegueix tancar  
tots els interrogants sobre  
el sistema financer. 
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CRONOLOGIA
2011
maig 17

 
22

El Consell de Ministres d’Economia i Finances de la Unió Europea aprova el pla d’ajuda financera a Portugal per un 
import de 78.000 milions d’euros.
Celebració d’eleccions en tretze comunitats autònomes i en els municipis.

juny 10 El Govern aprova un decret llei pel qual es reforma la negociació col·lectiva.
juliol  7

21
El Banc Central Europeu apuja el tipus d’interès oficial a l’1,50%.
Els països de la zona de l’euro aproven un segon pla d’ajudes públiques a Grècia entre d’altres mesures per gestionar 
la crisi del deute sobirà.

agost 16

19

30

Els dirigents d’Alemanya i de França, Angela Merkel i Nicolas Sarkozy, proposen un reforçament de les institucions de 
la zona de l’euro, amb un conjunt de mecanismes per a una major coordinació de la política econòmica.
El Govern aprova un paquet de mesures de política econòmica, amb l’avanç del pagament de l’impost de societats per a 
les grans empreses, la racionalització de la despesa farmacèutica i la reducció temporal de l’IVA per als habitatges nous.
El Congrés aprova la reforma de la Constitució per introduir el principi d’estabilitat pressupostària.

setembre 22 El Congrés dels Diputats convalida el reial decret llei 13/2011 que restableix l’impost sobre el patrimoni per al 2011 
i el 2012.

octubre 26 La cimera de l’euro acorda llançar un nou programa d’ajuda per a Grècia, amb un quitament del 50% del deute per 
als inversors privats, l’ampliació substancial de la capacitat financera de la FEEF i l’increment de la ràtio de capital de 
màxima qualitat dels bancs al 9%.

novembre  3
20

El Banc Central Europeu abaixa el tipus d’interès oficial a l’1,25%. 
El Partit Popular guanya les eleccions generals per majoria absoluta.

desembre  8

 9

30

El Banc Central Europeu abaixa el tipus d’interès oficial a l’1,00% i anuncia dues subhastes extraordinàries de liqui-
ditat a 36 mesos, l’ampliació dels actius elegibles com a col·lateral i la reducció de la ràtio de reserves.
La Cimera europea segella un pacte per assegurar més disciplina fiscal per la via d’un tractat que involucraria els  
17 de la zona de l’euro més altres països de la UE que s’hi vulguin afegir.
El Govern aprova un paquet de mesures de política econòmica que inclou retallades de despeses i pujades d’im  postos.

2012
gener 25 Els agents socials signen un acord de moderació salarial amb vigència del 2012 al 2014.
febrer  3

10
El Govern aprova un decret llei de sanejament del sector financer.
El Govern aprova un decret llei de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral. 

març  2

14
30

Vint-i-cinc països de la Unió Europea signen el Tractat d’Estabilitat, Coordinació i Governança per reforçar la disci -
pli  na fiscal. 
L’Eurogrup aprova el finançament del segon programa d’ajustament de Grècia. 
El Govern aprova el projecte de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2012, que inclouen un ajustament total de 
27.300 milions d’euros.

abril  2 El Govern aprova el copagament farmacèutic per als pensionistes i l’augment de les taxes universitàries per retallar 
10.000 milions d’euros en sanitat i educació.

maig  11 El Govern aprova l’augment de les provisions per als actius immobiliaris no problemàtics de la banca per assegurar 
la solidesa del sistema financer.

AGENDA
Juny Juliol
 4
 6

13
14
15
20

25
26
28
29
30

Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (maig).
Índex de producció industrial (abril).
Consell de Govern del Banc Central Europeu.
IPC (maig).
IPC harmonitzat de la UE (maig).
Cost laboral (primer trimestre).
Comerç exterior (abril).
Comitè de Mercat Obert de la Fed.
Preus industrials (maig).
Ingressos i despeses de l’Estat (maig).
Avanç IPC (juny).
Balança de pagaments (abril).
Balança de pagaments (març).

  3
 5
 6
13
16
17
24
27

30
31

Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (juny). 
Consell de Govern del Banc Central Europeu.
Índex de producció industrial (maig).
IPC (juny).
IPC harmonitzat de la UE (juny).
Comerç exterior (maig).
Preus industrials (juny).
Enquesta de població activa (segon trimestre).
PIB dels Estats Units (segon trimestre).
Avanç PIB (segon trimestre). Avanç IPC (juliol).
Ingressos i despeses de l’Estat (juny).
Balança de pagaments (maig).
Comitè de Mercat Obert de la Fed.
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Estats Units: més consum  
que ingressos 

L’expansió es consolida i els riscos abando-
nen el biaix a la baixa. El descens del preu 
del petroli, els possibles efectes expansius 
derivats de l’any electoral i la força del con-
sum compensen les conseqüències negati-
ves que es puguin derivar de la falta d’un 
full de ruta creïble de consolidació fiscal i 
d’un possible empitjorament de la crisi del 
deute de la zona de l’euro. 

El producte interior brut (PIB) del primer 
trimestre va créixer un esperat 0,5% inter-
trimestral, el 2,1% interanual. Es manté 
així una gran part del repunt del final de 
l’any, i tot apunta a un avanç lleugerament 
superior al 2,0% per al conjunt del 2012, 

més del que s’esperava fa dos mesos. No 
obstant això, la composició del PIB va cau-
sar sorpresa i va subratllar la modèstia de 
la recuperació. El creixement es va basar, 
sobretot, en un consum privat que es va 
incrementar el 0,7% i va superar unes ex -
pectatives ja prou optimistes. La segona 
contribució en importància a l’avanç va 
venir de l’acumulació d’existències, que 
també va ser superior a l’esperada. El con-
trapunt el va posar la inversió en equipa-
ment, que, amb una reculada contra 
pronòstic, va punxar. Per bé que aquest 
component ha de reaccionar a l’alça en el 
segon trimestre, el final del cicle alcista de 
les existències i la desacceleració del con-
sum privat apunten a una evolució plana 
del creixement al llarg del 2012. 

Els Estats Units mantenen 
el to de la recuperació  
i creixen el 2,1%. 

El creixement es basa en  
el consum privat i en les 
existències, però la inversió 
en equipament recula. 

CONJUNTURA INTERNACIONAL 

FONTS: Reserva Federal i elaboració pròpia.

ESTATS UNITS: MÉS CONSUM I MENYS INGRESSOS

Variació interanual del consum i renda disponible de les llars en termes reals

Renda disponible Despesa de consum privat

2009 2010 2011 2012
D M J S D DM M MDS SJ J
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2011 2012
2010 2011 I II III IV I

EVOLUCIÓ DEL PIB DELS ESTATS UNITS PER COMPONENTS

Percentatge de variació interanual en termes reals

PIB Consum privat

Consum públic Inversió no residencial

Importacions de béns i serveisExportacions de béns i serveis

Inversió residencial Demanda interna

FONTS: Bureau of Economic Analysis i elaboració pròpia.
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La recuperació del mercat 
laboral avança, però els 
increments salarials es 
faran esperar. 

El consum privat ha de perdre força en el 
segon trimestre, perquè l’’endeutament i el 
creixement dels ingressos, que són les 
se ves fonts principals, estan restringits. 
L’embranzida del primer trimestre es va 
basar en un descens de la taxa d’estalvi, 
que va quedar en el 3,9% de la renda dispo-
nible, el mínim dels quatre últims anys. El 
deute de les llars ha disminuït en 17,3 punts 
percentuals en termes de renda disponible 
des del setembre del 2007, però, així i tot, el 
112,7% de la renda disponible del desem-
bre del 2011 sembla un nivell massa alt, 
que pot forçar que la taxa d’estalvi se situï 
de nou per damunt del 4,0% de la renda 
disponible, amb el consegüent efecte de 
desacceleració del consum. 

Les últimes dades del comerç al detall sug-
 gereixen que això ja està passant. Un cop 
exclosos els automòbils i la benzina, força 
fluctuants, en els tres primers mesos del 
2012, el creixement mitjà intermensual de 
les vendes al detall va ser del 0,8%, mentre 
que, a l’abril, amb prou feines es va arribar 
al 0,1%. Al llarg del 2012, però, la desacce-
leració hauria de ser més pausada, ja que 

una part de l’alentiment de l’abril obeeix a 
un efecte de compensació pel fort consum 
del primer trimestre, esperonat per un hi -
vern anormalment suau. La recuperació 
de l’índex de confiança dels consumidors 
del Conference Board de l’abril va seguir 
un patró similar i va comptabilitzar dos 
me  sos consecutius d’estancament en un 
nivell que queda netament per sota de la 
mit  jana històrica. 

Si la via de l’endeutament està complicada 
per als consumidors, el mateix passa amb 
els ingressos. La renda disponible de les 
famílies en termes reals està gairebé estan-
cada, amb un increment mínim del 0,1% 
interanual al març. Les llars obtenen el 
64,2% dels seus ingressos a partir dels ren-
diments del treball, però l’evolució del 
mercat laboral no apunta a gaires alegries 
en els salaris, és a dir, en els ingressos de les 
llars. En una expansió típica, l’incre  ment 
de l’ocupació i de les hores treballades pre-
cedeix les pujades salarials, però el primer 
està passant amb lentitud i el segon va per a 
llarg. En el primer trimestre de l’any, es van 
crear 688.000 llocs de treball nets, una mit-

ESTATS UNITS: ADÉU AL REPUNT CONSUMISTA?

Variació intermensual de les vendes al detall sense automòbils ni benzina

FONTS: Departament de Comerç, Datastream i elaboració pròpia.
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El consum privat supera  
els ingressos i l’estalvi 
torna a mínims. 
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jana mensual de 229.000. Els 115.000 llocs 
creats a l’abril van representar un retorn a 
la normalitat, que, igual que en el cas de les 
vendes al detall, és massa abrupte com a 
compensació per la fortalesa dels mesos 
anteriors. La velocitat de creuer de la creació 
d’ocupació s’hauria de situar a mig camí, 
al voltant dels 175.000 llocs de treball per 
mes, de manera que faltarien una mica més 
de dos anys per assolir els nivells del desem-
bre del 2007. Les hores treballades setma-
nals es van mantenir prop de la mitjana 
històrica, però el des  cens de la subocupació, 
que inclou els treballadors que treballen de 
forma involuntària a temps parcial, es va 
interrompre momentàniament a l’abril. 

L’indicador més positiu del mercat laboral 
va continuar sent la taxa d’atur, que va bai-
 xar en una dècima fins al 8,1%, nou dè -
cimes percentuals per sota del nivell del 
ma  teix període de l’any anterior. No obs-
tant això, dos terços d’aquesta millora són 
atribuïbles a un descens de la taxa d’acti -
vitat i només un terç a la creació de llocs de 
treball. La majoria de les previsions fan 

pensar que la taxa d’atur romandrà inva-
riada fins ben entrat el 2013. 

Si el consum s’ha de desaccelerar, els ín -
dexs d’activitat empresarial de l’Institute 
for Supply Management (ISM) suggerei-
xen que la inversió en equipament hauria 
de corregir la reculada del primer trimes-
tre. Així, l’índex ISM de manufactures de 
l’abril va avançar fins al nivell dels 54,8 
punts, que coincideix amb un creixement 
econòmic robust. Aquesta recuperació 
l’apunta també l’ISM de serveis, ja que, per 
bé que va recular, el seu nivell de 53,5 
punts és propi de creixements modestos, 
però no de descensos. 

Així mateix, l’activitat constructora dels 
úl  tims mesos es mostra més forta del que 
s’esperava. El creixement intertrimestral 
del 4,5% hauria de tenir continuïtat, atesos 
els 717.000 habitatges iniciats a l’abril, en 
termes anuals, que representen un incre-
ment interanual del 29,9%. No obstant 
això, els nivells de partida excepcional-
ment baixos fan que la contribució al crei-

La inversió s’ha de 
recuperar en el segon 
trimestre. 

ESTATS UNITS: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2010 2011
2011 2012

II III IV I Abril

PIB real 3,0 1,7 1,6 1,5 1,6 2,1 –

Vendes al detall 5,5 7,9 7,9 8,5 7,4 6,7 6,4

Confiança del consumidor (1) 54,5 58,1 61,8 50,3 53,6 67,5 69,2

Producció industrial 5,4 4,1 3,6 3,3 4,0 4,3 5,2

Índex activitat manufacturera (ISM) (1) 57,3 55,2 56,6 52,1 52,4 53,3 54,8

Habitatges iniciats 5,7 4,5 –4,9 5,9 25,1 22,1 29,9

Taxa d’atur (2) 9,6 9,0 9,0 9,1 8,7 8,3 8,1

Preus de consum 1,6 3,2 3,4 3,8 3,3 2,8 2,3

Balança comercial (3) –500,0 –560,0 –534,0 –537,6 –560,0 –570,8 ...

Tipus d’interès interbancari 3 mesos (1) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5

Tipus de canvi efectiu nominal (4) 75,4 70,9 69,6 69,8 72,4 72,9 72,8

NOTES: (1) Valor.
(2) Percentatge sobre població activa.
(3) Saldo acumulat de 12 mesos de la balança de béns i serveis. Milers de milions de dòlars.
(4) Índex del tipus de canvi ponderat pels fluxos del comerç exterior. Valors més grans impliquen apreciació de la divisa.
FONTS: OCDE, organismes nacionals d’estadística i elaboració pròpia.

La construcció millora, però 
per a 12 milions de llars el 
valor de la hipoteca supera 
el de la casa. 
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xement del PIB sigui baixa i subratllen que 
el sector no ha vist encara la llum al final 
del túnel. La sobreoferta continuarà pre-
sent fins al 2013, tot i que els preus podrien 
haver tocat fons. L’índex Case-Shiller d’ha-
 bi  tatges de segona mà del febrer per a les 
vint ciutats principals va posar fi a la ratxa 
de descensos amb una lleugera pujada i el 
sentiment empresarial presenta una certa 
millora. No obstant això, el veritable estí-
mul del sector passa perquè l’Adminis -
tració sigui capaç d’instrumentar una re -
estructuració del deute dels 12 milions de 
llars amb un saldo hipotecari pendent que 
supera el valor de l’immoble hipotecat. 

En l’apartat dels preus, l’estabilitat és la tò -
nica dominant. L’índex de preus al consum 
(IPC) va pujar el 2,3% interanual a l’abril 
–el 2,9% al març–, a causa d’efectes de base 
en el preu del petroli. No obstant això, l’IPC 
subjacent, que exclou els preus energètics i 
els de l’alimentació, no acaba de confirmar 
l’esperat alentiment i va repetir l’increment 
del 2,3% interanual del mes passat, amb el 
suport d’un repunt dels preus dels béns 
du  radors. El balanç el trenca a la baixa el 

preu del petroli, ja que, si es manté l’evo -
lució recent a la baixa, l’IPC hauria de que-
dar al voltant del 2,0% al final del 2012. En 
tot cas, els preus deixen espai perquè la po -
lítica monetària continuï donant suport al 
creixement. 

Pel que fa al sector exterior, el dèficit co -
mercial del març es va incrementar fins als 
51.825 milions de dòlars, 6.400 milions 
més que al febrer, que havia estat anormal-
ment baix a causa de la celebració de l’any 
nou xinès. Així, la major part de l’incre -
ment se centra en el deteriorament de la 
balança comercial amb el gegant asiàtic. 
No obstant això, el mes de març ofereix 
una doble lectura positiva. En primer lloc, 
les exportacions es van recuperar, malgrat 
la feblesa de la demanda global i la relativa 
fortalesa del dòlar. En segon lloc, el des-
equilibri comercial en termes nominals 
s’hauria de corregir en els pròxims mesos, 
ja que els efectes de l’abaratiment del cru, 
que és responsable del 55,1% del dèficit 
comercial, no es van arribar a comptabilit-
zar al març. 

L’IPC se situa en el 2,3%, 
però l’abaratiment del 
petroli el pressionarà  
a la baixa. 

El saldo comercial es 
beneficiarà del petroli 
barat en el segon trimestre. 

FONTS: Departament de Comerç i elaboració pròpia.
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ESTATS UNITS: LA RECUPERACIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ, MOLT PRELIMINAR
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Japó: un repunt sense solució  
de continuïtat 

El repunt va superar les expectatives amb 
un PIB del primer trimestre que va avançar 
l’1,0% intertrimestral, el 2,6% interanual. 
La dada posa momentàniament el Japó al 
capdavant de les economies avançades en 
termes de creixement. No obstant això, la 
previsió per al conjunt del 2012 arriba amb 
prou feines al 2,5%, ja que la composició 
dels comptes nacionals incrementa els 
dubtes sobre la sostenibilitat del repunt. 

De forma inusual, el creixement del pri-
mer trimestre es va basar en el consum 
privat, que va créixer més ràpid que la res-
ta de components, en l’acumulació d’e  xis -
tències i en la inversió pública, que, en 
l’eco  nomia nipona, és especialment fluc-
tuant. No obstant això, la inversió en equi-
pament va recular el 3,9% intertrimestral i 
va evidenciar que, a la recuperació de la 
tragèdia del març del 2011, a la qual es van 
sumar les inundacions tailandeses de l’es -
tiu del 2011, presenta molts serrells encara 
pendents.

El Japó creix el 2,6% en el 
primer trimestre, gràcies al 
consum privat. 

2011 2012
2010 2011 I II III IV I

EVOLUCIÓ DEL PIB DEL JAPÓ PER COMPONENTS

Percentatge de variació interanual en termes reals

PIB Consum privat

Consum públic Formació bruta de capital �x
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FONTS: Institut de Recerca Econòmica i Social i elaboració pròpia.
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Però la caiguda de la 
inversió i la necessitat 
d’estímuls fiscals 
qüestionen la continuïtat 
del repunt. 

Els indicadors de demanda 
confirmen l’embranzida del 
consum, però la confiança 
retrocedeix. 

Les mancances energètiques derivades de 
l’aturada nuclear i els colls d’ampolla en els 
processos productius estan posant pals a la 
roda de la recuperació. Així ho indica la 
pro  ducció industrial, que, al Japó, té una 
influència sobre el PIB superior a la d’altres 
economies avançades. L’índex de produc-
ció industrial ha recuperat el 82,1% del que 
es va perdre en el tsunami i es troba el 2,9% 
per sota del nivell del febrer del 2011, previ 
a la catàstrofe. No obstant això, el ritme de 
la recuperació s’ha diluït, amb un índex 
que, al març, es va situar per sota del nivell 
del gener, coincidint amb el deteriorament 
de la inversió als comptes nacionals. Així 
ma  teix, les comandes de maquinària, indi-
cador avançat de la despesa inversora en 
equipament, van recular al març, en espe-
cial les destinades a l’exportació. 

Els últims indicadors de demanda confir-
men la força del consum. Les vendes al de -
tall del març van pujar el 10,3% interanual i 
les matriculacions d’automòbils de l’abril es 
van continuar recuperant. No obstant això, 
la necessitat d’estímuls fiscals al consum 

per part del sector públic, que és el més 
endeutat de les economies avançades, gene-
ra dubtes sobre la continuïtat del re  punt. 
Seguint aquestes expectatives, l’ín  dex de 
confiança dels consumidors va re  cular a 
l’abril fins al nivell dels 40,0 punts, una 
mica per sota dels nivells del febrer del 2011. 

També existeixen dubtes sobre l’abando -
na  ment momentani de la dinàmica defla-
cionista. L’IPC del març va pujar el 0,4% 
interanual però, sense els efectes de l’en -
cariment del petroli en el primer trimestre 
de l’any, l’IPC subjacent, el general sense 
energia ni aliments, es va estancar i va acu-
   mular un descens del 0,4% interanual. Ali-
mentant aquest escepticisme, els preus de 
Tòquio van baixar a l’abril. Per la seva ban-
 da, el saldo comercial ha encadenat dèfi-
cits de forma ininterrompuda des de l’oc -
tu  bre del 2011 fins al març del 2012, reflex 
fidel de les dificultats de subministraments 
i de costos que pateixen les empreses ex -
por  tadores, en especial les del sector de 
l’electrònica de consum. 

JAPÓ: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2010 2011
2011 2012

II III IV I Abril

PIB real 4,5 –0,7 –1,7 –0,5 –0,5 2,6 –

Vendes al detall 2,5 –1,2 –1,7 –1,0 0,8 5,2 ...

Producció industrial 16,6 –2,3 –6,7 –0,6 0,0 2,7 ...

Índex d’activitat empresarial (Tankan) (1) 0,0 –1,3 –9,0 2,0 –4,0 –4,0 –

Habitatges iniciats 2,7 2,6 4,6 8,0 –4,8 3,6 ...

Taxa d’atur (2) 5,1 4,6 4,7 4,4 4,5 4,5 ...

Preus de consum –0,7 –0,3 –0,4 0,1 –0,3 0,3 ...

Balança comercial (3) 7,9 –1,6 3,4 1,3 –1,6 –3,6 ...

Tipus interbancari 3 mesos (4) 0,39 0,34 0,34 0,34 0,3 0,3 0,3

Tipus de canvi efectiu nominal (5) 106,0 113,5 109,3 115,5 118,6 116,5 113,3

NOTES: (1) Valor de l’índex.
(2) Percentatge sobre població activa.
(3) Saldo acumulat de 12 mesos. Bilions de iens.
(4) Percentatge.
(5) Índex ponderat pels fluxos de comerç exterior. Valors més grans impliquen apreciació de la divisa. Mitjana de 2000 = 100.
FONTS: OCDE, organismes nacionals d’estadística i elaboració pròpia.
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Xina: l’alentiment encara no  
fa perillar un aterratge suau 

La feblesa de la major part dels indicadors 
d’activitat i el deteriorament del sector ex -
terior durant el mes d’abril han sorprès la 
majoria d’analistes que segueixen el ge -
gant asiàtic, ja que esperaven un alenti-
ment una mica més moderat. I, tot i que el 
nostre escenari central contempla encara 
un aterratge suau per al país, aquests esde-
veniments, afegits a la possible intensifica-
ció de la crisi de la zona de l’euro, reclamen 
una major contundència en la política mo -
netària i fiscal de suport al creixement. 

La producció industrial exemplifica aquest 
alentiment, contràriament a allò que augu-
 rava l’índex de gestors de compres (PMI), 
que va pujar per cinquè mes consecutiu 
fins als 53,3 punts. Així, la producció in -
dustrial va créixer el 9,3% interanual a 
l’abril, per sota de l’11,9% del març i de les 
previsions del consens, que la situaven en 
el 12,2%. Així mateix, les vendes al detall 
van créixer el 14,1% interanual en termes 
corrents, un punt per sota de la xifra del 

març i de les previsions de consens. Per la 
seva banda, la inversió en capital fix du -
rant els quatre primers mesos va avançar 
el 20,2% interanual, 0,7 punts per sota de 
l’acumulat fins al març. 

Al front exterior, les exportacions van 
créi  xer un escàs 4,9% interanual, enfront 
del 8,9% del març, davant la fragilitat de 
les economies avançades. La decepció va 
ser encara més gran per a les importa-
cions, que amb prou feines van pujar en 
termes interanuals (0,3%) i van marcar 
una nova davallada en termes mensuals i 
van situar el superàvit comercial en 18.426 
milions de dòlars. Aquesta feblesa de les 
importacions és conseqüència de la mode-
ració de la demanda externa, tal com ho 
mostra la forta reculada de l’activitat ex -
portadora de processament i d’assem  blat -
ge, tot i que també indica una menor força 
d’arrossegament del consum privat i de la 
inversió. 

En aquest entorn d’activitat moderada i de 
riscos reduïts de sobreescalfament –la 
inf lació va baixar lleugerament fins al 

Desacceleració de la  
major part dels indicadors 
d’activitat de l’abril de la 
Xina. 

FONTS: Ministeri de Comunicacions del Japó, Oficina Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.

JAPÓ: LA PRODUCCIÓ INDUSTRIAL, UNA RECUPERACIÓ ESTANCADA

Índex de producció industrial
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La fluixedat de les 
importacions indica una 
pèrdua d’embranzida del 
sector exterior, del consum 
i de la inversió. 
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3,4%, enfront de l’elevat 6,5% del juliol 
passat–, l’executiu haurà d’accelerar les 
polítiques de relaxament monetari i les 
polítiques fiscals proactives, tal com ho va 
anunciar al passat Congrés Nacional del 
març. En particular, preveiem noves bai -
xa  des en el coeficient de reserves, que 
s’uniran a la retallada recent en 50 punts 
bàsics de mitjan maig, i més esforços des-
tinats a augmentar l’accessibilitat al crèdit 
per a les petites i mitjanes empreses. Fis-
calment, el Govern xinès, a més de tirar 
en  davant el pla de reforç de les prestacions 
socials, de construcció d’habitatges socials 
i de millora de les infraestructures, pretén 
estimular el consum privat amb reduc-
cions impositives i amb subsidis. 

En definitiva, ateses la moderació de la 
ma    joria dels indicadors d’’oferta i de de -
manda i la feblesa del sector exterior, és 
clar que encara és molt precipitat parlar de 
canvis en els motors de creixement del 
país cap al consum intern i cap a la inver-
sió privada. I, tal com ja vam dir el mes 
pas    sat, haurem d’esperar l’evolució, en els 
pròxims mesos, dels principals indicadors 
i la contribució del mix de polítiques mo -
netàries i fiscals a l’activitat de l’economia 
xinesa. 

Brasil: estímuls infructífers

Dels fets esdevinguts recentment en l’es  ce-
 na econòmica global, tres han afectat de 
forma significativa la marxa actual de l’e -
co  nomia brasilera. D’una banda, la confir-
mació de la desacceleració econòmica a la 
Xina en el primer trimestre. De l’altra, l’a -
vanç de la correcció als mercats de prime-
res matèries. I, finalment, la intensificació 
de les tensions als mercats de deute de la 
zona de l’euro, que han provocat un intens 
repunt de l’aversió global al risc. 

No cal subratllar que la desacceleració xi -
nesa i la tebiesa dels mercats de primeres 
ma  tèries tenen un impacte significatiu so -
bre l’activitat econòmica brasilera, ja que 
afecten negativament el seu principal mer-
cat extern. Això explicaria, en part, el de -
cebedor ritme d’avanç de l’economia bra-
silera des de l’inici de l’any, tal com es 
des    prèn dels indicadors avançats de con-
juntura. Quan falten pocs dies perquè les 
dades oficials de comptabilitat nacional ho 
confirmin, l’últim registre conegut de 
l’ín    dex mensual d’activitat suggereix que 
el PIB hauria reculat el 0,35% al març en 
relació amb el febrer i hauria limitat el 
creixement interanual del primer trimestre 

XINA: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2010 2011
2011 2012

II III IV I Abril

PIB real 10,4 9,2 9,5 9,1 8,9 8,1 –

Producció industrial (*) 15,7 13,7 13,9 13,8 12,8 11,6 9,3

Producció elèctrica 14,0 10,9 12,0 10,8 8,9 6,5 1,5

Preus de consum 3,3 5,4 5,7 6,2 4,6 3,8 3,4

Balança comercial (**) 184 156 172 170 156 160 167

Tipus d’interès de referència (***) 5,81 6,56 6,31 6,56 6,56 6,56 6,56

Renminbi per dòlar 6,8 6,5 6,5 6,4 6,4 6,3 6,3

NOTES: (*) Saldo acumulat de 12 mesos. Milers de milions de dòlars.
(**) Percentatge a final de període.
FONTS: Oficina Nacional d’Estadístiques, Thomson Reuters Datastream i elaboració pròpia.

Són necessaris un 
relaxament monetari  
i una política fiscal 
proactiva contundent. 

L’economia brasilera es 
desaccelera més del que 
estava previst. 
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a poc més de l’1%, en línia amb el registre 
de l’últim trimestre del 2011. 

Aquestes dades, afegides a la reculada per-
sistent de la producció industrial o a l’afe -
bliment perceptible de l’ocupació, eviden-
cien una clara moderació del ritme d’avanç 
econòmic al Brasil. Una moderació més 
intensa del que s’esperava, en especial si 
tenim en compte el marcat to expansiu de 
les polítiques econòmiques des de la tardor 
passada, i que ha empès el Banc Central 
del Brasil a revisar a la baixa les perspecti-
ves de creixement per al 2012. Ateses 
aquestes circumstàncies, la reacció de les 
autoritats econòmiques brasileres no s’ha 
fet esperar, de manera que ja han anunciat 
un nou paquet d’estímuls fiscals per donar 
suport a la demanda. Aquest paquet inclou 
retallades impositives (sobre operacions 
financeres i compres de vehicles) i facili-
tats de crèdit per a la inversió empresarial 
en béns d’equipament o l ’adquisició 
d’auto  mòbils. Per la seva banda, el Banc 
Central també ha suggerit que la tònica de 
retallades de tipus es pot allargar més del 
que estava previst, de manera que no des-
cartem que la taxa SELIC pugui baixar del 
8% enguany. 

Pel que fa a l’exposició a les turbulències 
europees, el real continua sent una de les 
monedes més vulnerables als repunts 
d’aversió global al risc i, des del comença-
ment de maig, ja s’ha depreciat més del 8% 
enfront del dòlar i més del 4% enfront de 
l’euro. Al principi, les autoritats no van 
desaprovar aquesta tendència, ja que van 
considerar que era beneficiosa per a un 
sector exportador manufacturer molt per-
judicat per la fortalesa del real en els últims 
temps. No obstant això, el Banc Central 
del Brasil ha acabat intervenint –i ho ha fet 
amb contundència– als mercats canviaris 
per evitar que la moneda local es depreciï 
per sota del llindar dels 2 reals/dòlar, nivell 
que, pel que sembla, es postula com un 
nou suport de mínims. 

La persistència de l’escenari de desaccele-
ració i de depreciació actual dependrà, en 
gran part, del temps que trigui a resoldre’s 
el brot de tensions vinculades a la crisi de 
deute a la zona de l’euro i de si acaba o no 
minvant la confiança dels agents econò-
mics en el Brasil. En qualsevol cas, cal 
anticipar que les autoritats brasileres con-
tinuaran generant estímuls, però pot ser 
que els seus fruits, si més no en termes de 

BRASIL: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2010 2011
2011 2012

II III IV I Abril

PIB real 7,6 2,7 3,3 2,2 1,4 ... –

Producció industrial 10,6 0,3 0,6 0,2 –1,9 –3,3 ...

Confiança del consumidor (*) 159,7 156,4 155,4 153,2 155,2 164,3 165,0

Taxa d’atur (**) 6,7 6,0 6,3 6,0 5,2 5,8 6,0

Preus de consum 5,0 6,6 6,6 7,1 6,7 5,8 5,1

Balança comercial (***) 20,1 29,8 25,2 30,5 29,8 29,1 28,1

Tipus d’interès SELIC (%) 10,00 11,79 12,25 12,00 11,00 9,75 9,00

Reals per dòlar (*) 1,78 1,63 1,56 1,88 1,86 1,83 1,91

NOTES: (*) Valor.
(**) Percentatge sobre població activa.
(***) Saldo acumulat de 12 mesos. Milers de milions de dòlars.
FONTS: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Banc Central del Brasil i elaboració pròpia.

L’aixeta dels estímuls 
continua oberta. 
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creixement, ja no els recullin el 2012, sinó 
el 2013. 

Mèxic: vent en popa... però vigilants

En el primer trimestre del 2012, el PIB de 
Mèxic va sorprendre en positiu, amb un 
creixement de l’1,3% en relació amb el tri-
mestre anterior i del 4,7% en relació amb  
el mateix trimestre del 2011, i va anotar 
avan  ços en totes les branques d’activitat. 
La consolidació gradual de la confiança 
dels consumidors, un creixement sòlid del 
crèdit i el bon to de l’ocupació, de les reme-
ses i dels guanys salarials continuen augu-
rant bones perspectives per a la despesa 
in  terna en els pròxims mesos. No obstant 
això, els últims indicadors conjunturals 
es  bossen una certa moderació. 

D’una banda, les vendes al detall van créi-
xer menys del que s’esperava al març i  
me  nys que al febrer (el 4,5% en xifra inter -
anual, en relació amb el 7,6% del mes 
an    terior). De l’altra, la producció industrial 
va recular al febrer l’1,7% en relació amb el 
gener, malgrat continuar avançant també 

en xifra interanual. Així mateix, pel que fa 
al flanc extern, els riscos continuen sent a la 
baixa i deriven, d’una banda, de la possibi-
litat que el creixement econòmic als Estats 
Units sigui menys vigorós del que s’espera i, 
de l’altra, d’una persistència ex  cessiva de les 
tensions financeres a la zona de l’euro. 

Atès aquest escenari, l’últim comunicat 
del Comitè de Política Monetària continua 
sense tancar la porta a una major laxitud 
de la política si les circumstàncies ho exi-
geixen. Així i tot, davant una despesa in -
terna relativament estable, la inflació en -
cara per damunt de la meta central del 
rang objectiu i tensions renovades als mer-
cats financers globals, continuem sense 
anticipar canvis en la política monetària 
de Banxico el 2012. 

On sí anticipem canvis és al Govern. Els 
úl  tims sondejos continuen donant com a 
guanyador el PRI i atorguen cada vegada 
menys possibilitats a la candidata del PA, 
actual partit governant. De tota manera, 
és molt improbable que el vencedor pugui 
governar en solitari, de manera que impul-
sar les reformes pendents exigirà el suport 

MÈXIC: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2010 2011
2011 2012

II III IV I Abril

PIB real 5,6 3,9 3,8 4,2 3,9 4,7 –

Producció industrial 6,2 4,0 3,8 3,6 3,7 3,2 ...

Confiança del consumidor (*) 86,3 91,7 90,7 93,7 90,3 94,1 97,2

Índex avançat d’activitat (*) 117,1 117,1 121,0 122,8 123,8 124,4 ...

Taxa d’atur (**) 5,4 5,2 5,2 5,7 4,8 5,0 4,9

Preus de consum 3,9 3,2 3,3 3,4 3,5 3,9 3,4

Balança comercial (***) –3,0 –1,2 0,0 –1,5 –1,2 –1,3 –1,7

Tipus d’interès oficial de Banxico (%) 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50

Pesos mexicans per dòlar (*) 12,33 11,90 11,72 13,78 13,94 12,81 13,00

NOTES: (*) Valor.
(**) Percentatge sobre població activa.
(***) Saldo acumulat de 12 mesos. Milers de milions de dòlars.
FONTS: Banc de Mèxic i elaboració pròpia.

L’economia mexicana 
avança amb pas ferm  
amb un creixement  
del 4,6% en el primer 
trimestre del 2012. 

El real depèn de l’aversió 
global al risc. 
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de l’oposició. En aquest àmbit de les refor-
mes, cal destacar que, a l’abril, el Govern 
va introduir algunes mesures per simplifi-
car el sistema tributari, per augmentar els 
in  gressos i per reduir el frau. Un pas en la 
direcció correcta, però la nova legislatura 
n’haurà de fer més. 

Replegaments generalitzats  
de les primeres matèries

El petroli va intensificar la correcció i, en -
tre el 20 d’abril i el 21 de març, va recular el 
10,7% i es va situar en els 109,10 dò  lars per 
barril (qualitat Brent, per a lliuraments a 

un mes). El cru se situa així l’1,1% per da -
munt del nivell del començament del 2012, 
però el 2,1% per sota del nivell d’un any 
enrere, de manera que empenyerà a la 
baixa l’IPC de l’abril i del maig de la majo-
ria d’economies. 

El preu del petroli confirma l’adhesió a la 
tendència a la baixa, a causa de l’increment 
de la producció de l’Aràbia Saudita i dels 
efectes sobre la demanda de cru de la fe -
blesa de la zona de l’euro. El recorregut 
d’aquesta tendència a la baixa quedaria 
circumscrit al 2012, ja que l’evolució a llarg 
termini de l’oferta i de la demanda, en es -
pecial a les economies emergents, donaria 

Continuem sense anticipar 
canvis en la política 
monetària. 

El petroli cedeix el 10,7% 
en un mes i continua per 
sota del nivell de l’any 
passat. 

EVOLUCIÓ DE PRIMERES MATÈRIES SELECCIONADES (*)

Índex CRB

NOTA: (*) Dades corresponents a l’últim dia del mes (última dada, 20 de maig).
FONTS: �e Economist, �omson Reuters Datastream i elaboració pròpia.
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suport a increments moderats en el preu 
del petroli a partir del 2013. 

La resta de primeres matèries es va sumar 
a la tendència a la baixa del cru, en especial 
els metalls, afectats per l’alentiment del 
creixement a la Xina. L’índex CRB va recu-
lar l’1,6% entre el 20 d’abril i el 21 de maig 
i, en el còmput del corrent, perd tot el que 
s’havia guanyat fins al començament de 
març. Entre els metalls, destaca el descens 

del 7,3% del ferro i del 6,6% del coure, que, 
des del màxim de l’inici de març, acumula 
una pèrdua del 9,7%. L’alumini i el níquel 
secunden els descensos. Més intensa és 
encara la correcció entre els metalls pre-
ciosos, amb importants reculades de la pla-
ta, del platí i del pal·ladi. Entre els aliments, 
l’evolució és desigual, amb pujades en el blat 
i descensos en el sucre. L’or, per la seva ban-
da, va cedir un relativament moderat 4,1% 
i es va situar en els 1.590 dòlars per unça.

Els descensos de la resta  
de primeres matèries se 
centren en els metalls, 
afectats per la 
desacceleració de la Xina. 

L’auge del mercat assegurador internacional 

En les últimes dècades, la indústria asseguradora mundial, que ja gestiona al voltant de 23 bilions de dòlars en 
actius, ha protagonitzat una expansió sense precedents. El 2010, va comptabilitzar, ni més ni menys, 4,3 bilions en 
primes, gairebé el 80% més que l’any 2000, gràcies, fonamentalment, al dinamisme del segment vida i a la contri-
bució creixent dels mercats emergents, on el total de primes va acumular un creixement superior al 150% (en ter-
mes reals) durant aquest període. Només el 2010, va créixer l’11% –amb Àsia i l’Amèrica Llatina al capdavant de 
les regions que més hi van contribuir, amb creixements del 19% i del 8%, respectivamen–, enfront de l’1,4% als 
països industrialitzats. 

Malgrat això, la penetració de l’assegurança en aquests mercats emergents, mesurada com la ràtio del total de 
primes sobre el PIB, continua sent molt modesta: el 3%, que cal comparar amb el 8,7% dels països avançats el 2010. 
El mateix succeeix amb la densitat, mesurada com les primes per capita: 111 dòlars versus 3.527 anuals als països 
avançats en aquest mateix any. D’aquestes dades, es desprèn que el potencial per recórrer en aquestes economies 
és enorme. Però quins factors impulsen la realització d’aquest potencial? 

Els factors que influeixen en el desenvolupament del mercat assegurador varien en funció del segment –vida ver-
sus no vida, primordialment–. No obstant això, en general, la seva evolució va molt lligada als fonaments de 
l’economia real i, en especial, al nivell mitjà d’ingressos. Tal com ho il·lustra el gràfic següent, la relació entre ren-
da i densitat asseguradora és marcadament positiva. A mesura que augmenta el nivell de riquesa, avança la densi-
tat asseguradora. Per tant, no és estrany que, atesos el seu veloç ritme d’expansió i la seva contribució al creixement 
global, cada vegada més important, siguin també les economies emergents les que més han impulsat el creixement 
del negoci assegurador en els últims anys. Si han passat de contribuir el 21% del PIB mundial el 2001 al 34% el 
2010, la seva quota mundial de primes va passar en vida del 5% al 14% i en no vida, del 7% al 16%. 

En el cas del segment no vida, el principal factor d’impuls s’atribueix, efectivament, al creixement econòmic. S’ha 
estimat que un avanç del PIB/capita de l’1% aniria associat a un creixement de la densitat asseguradora (prima/
capita) al voltant de l’1,3%. A part d’aquesta relació, també s’ha constatat una influència significativa de la solidesa 
de les institucions, en especial del compliment dels contractes, així com del parc d’automòbils, de la densitat de 
població o del volum de comerç exterior, sobre el desenvolupament d’aquest segment.(1) Així i tot, l’evidència dis-

(1) Vegeu, per exemple, Feyen, Lester i Rocha (2011), «What Drives the Development of the Insurance Sector?», World Bank Policy Research Wor-
king Paper, 5572. 
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MÉS DINAMISME EMERGENT

Creixement de la prima total d’assegurances

FONTS: Swiss Re i elaboració pròpia.
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ponible en aquest àmbit continua sent limitada, ja que, fins avui, la gran majoria dels estudis empírics s’han cen-
trat en el segment vida. 

Pel que fa al segment vida, el progrés també es vincula de forma positiva i significativa a la prosperitat econòmica, 
però a partir d’un llindar determinat. El seu enlairament exigeix un nivell mínim de desenvolupament que garan-
teixi l’emergència d’una classe mitjana i d’uns mercats de capital prou líquids. D’aquesta manera, se sol desenvo-
lupar amb posterioritat al ram de no vida, quan un nombre adequat de llars aconsegueix un nivell raonable 
d’ingressos, que, segons els càlculs, correspondria a un PIB per capita entre els 5.000 i els 8.000 dòlars (en dòlars 
del 2007),(2) i la regulació i el mercat de capital local han madurat prou. A partir d’aquest moment en què és rendi-
ble, el creixement sol ser més ràpid que al segment de no vida, amb una elasticitat estimada, en relació amb el PIB/
capita, propera a 2. És a dir, un creixement del PIB/capita de l’1% aniria associat a un creixement de les primes per 
capita al voltant del 2%. 

A més del creixement econòmic i del desenvolupament del mercat de crèdit, l’avanç del ram de vida depèn de 
forma crucial d’altres elements, que inclouen l’existència d’un sistema de pensions públic, factors demogràfics i 
elements de caire cultural o religiós. Un sistema de seguretat social ampli (mesurat en termes de contribucions) 
tendeix a reduir la demanda d’assegurances de vida, perquè redueix la necessitat i el nivell de renda disponible neta 
d’impostos i de contribucions. D’altra banda, una major esperança de vida influeix negativament sobre la demanda 
d’assegurances de vida, la qual cosa suggereix que, a mesura que es redueix la probabilitat de mort prematura, da -
 valla la demanda d’assegurances de vida. Una major proporció de població musulmana redueix també la deman-
da d’assegurances de vida –aquesta relació s’explica pel fet que, en alguns països islàmics, l’assegurança de vida no 
és aprovada perquè no compleix la xara–, com també la redueix una taxa d’inflació més elevada –un entorn alta-
ment inflacionista redueix la proposta de valor de les pòlisses de vida–. En contrapartida, s’ha comprovat que una 
població més elevada impulsa la demanda d’assegurances de vida i reflecteix l’efecte positiu d’una major base de 
clients, que facilita la mutualització dels riscos i permet aprofitar les economies d’escala. 

En definitiva, els resultats suggereixen que hi ha marge per accelerar el desenvolupament del sector assegurador des 
de l’àmbit institucional: promovent un entorn econòmic sòlid i amb una inflació més baixa; establint un entramat 
legal sòlid; impulsant el desenvolupament dels mercats de crèdit i de capital, o liberalitzant el mercat assegurador 
per potenciar la competència i la productivitat. D’altra banda, les empreses asseguradores també poden accelerar la 
penetració en els mercats emergents diversificant els canals de distribució per arribar a un sector de la població més 
ampli –en particular, hi ha molt recorregut per explotar en l’activitat de banca-assegurances–; innovant en produc-
tes –com es va fer amb les noves assegurances contra riscos climàtics per a l’agricultura o amb les microasseguran-
ces– o adaptant-les al fons cultural i religiós de cada país –com els productes takaful, adaptats a la xara. 

Al cap i a la fi, l’avanç del sector assegurador no és insubstancial: redueix la incertesa i l’impacte de grans pèrdues, 
permet una gestió més eficient del risc, facilita l’activitat comercial i, amb tot plegat, estimula la inversió, la inno-
vació i la competència. En definitiva, constitueix un pilar fonamental en el desenvolupament financer i econòmic 
d’un país, motiu pel qual paga la pena establir les bases que n’impulsin el creixement i la sostenibilitat.

(2) Vegeu Lester (2009), «Introduction to the Insurance iIndustry», Primer Series on Insurance Issue, 1, The World Bank. 

Aquest requadre ha estat elaborat per Marta Noguer 
Departament d’Economia Internacional, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”
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Zona de l’euro: es manté en àrea  
de turbulències

Dos esdeveniments polítics, arran de les 
eleccions a França i a Grècia, tindran im -
por  tants repercussions econòmiques en 
els pròxims mesos. En primer lloc, el re -
cent  ment investit president de França, 
Fran  çois Hollande, es va reunir amb la 
can  cellera alemanya, Angela Merkel, per 
acordar el nou mantra europeu: austeritat 
amb creixement. L’objectiu és modular les 
retallades per evitar el risc de contraccions 
de l’activitat econòmica que qüestionin la 
viabilitat financera dels països membres. 

Ara com ara, no s’ha anunciat cap mesura 
concreta que permeti formalitzar el nou 
consens europeu i avançar en la solució de 
la crisi que afecta Europa. No obstant això, 

alguns membres de la Comissió Europea, 
com el responsable d’Assumptes Econò-
mics, Olli Rehn, s’han mostrat partidaris 
de fomentar les inversions públiques en 
àrees clau. En aquest sentit, els fons estruc-
turals i de cohesió i un reforç del Banc 
Europeu d’Inversions podrien servir per 
articular aquesta política sense incomplir 
el compromís fiscal. 

En segon lloc, les eleccions celebrades a 
Grècia van donar lloc a un Parlament ato-
mitzat. A causa de les seves diferències so -
bre el pla de rescat financer, els partits grecs 
van ser incapaços de posar-se d’acord per 
formar govern i s’han convocat noves elec-
cions per al 17 de juny. Atès que les en -
questes afavoreixen els partits que rebut-
gen les condicions actuals del rescat, 
al  guns responsables econòmics europeus 

El nou mantra europeu és 
austeritat amb creixement. 

UNIÓ EUROPEA

LA INCERTESA SOBRE GRÈCIA PASSA FACTURA A L’EURO
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han reflexionat sobre la possibilitat que 
Grècia abandoni l’euro. Fins ara, el posi-
cionament oficial de la Unió Europea és 
que la república grega romangui a la zona 
de l’euro i que, eventualment, siguin els 
grecs els qui prenguin la decisió final sobre 
la sortida de la moneda única. 

En definitiva, l’anunci de la data dels co -
micis no ha apagat els focus de riscos als 
mercats financers. Els rumors i els des-
mentiments, normals en totes les situa-
cions confuses, es combinen, a més a més, 
amb una absència de lideratge efectiu i 
continuen provocant turbulències de difí-
cil digestió per a l’economia europea. 

Atesa la incertesa política i econòmica, 
s’està produint, per precaució, una sortida 
de dipòsits dels bancs grecs, la qual cosa, 
en última instància, incrementa la fragili-
tat de tot el sistema. Paral·lelament, els 
dubtes dels inversors internacionals sobre 
si Grècia és l’únic país que podria sortir de 
l’euro van augmentar la pressió sobre la 
resta d’Estats membres. A més a més, la 

na  cionalització de la quarta entitat bancà -
ria d’Espanya va crear incertesa sobre l’es-
 tat del sistema financer del país i sobre la 
ca  pacitat de l’Estat per assumir una possi-
ble reestructuració de la seva banca. Aquests 
dos fets han provocat les últimes turbulèn-
cies financeres a Europa. 

El risc evident és que l’enquistament de la 
incertesa durant uns quants mesos afecti 
negativament l’activitat econòmica. I, en 
particular, l’última dada del producte in -
te  rior brut (PIB) del primer trimestre no 
convida a l’optimisme. L’activitat econòmi-
ca es va mantenir estancada en el primer 
trimestre, ja que el PIB va presentar un 
creixement intertrimestral del 0,0%. D’a -
questa manera, es va evitar que l’economia 
entrés en recessió, després de la caiguda 
del 0,3% registrada en el quart trimestre 
de l’any passat. El fort creixement del PIB 
a Alemanya (0,5%) va ser llastat pel nul 
creixement a França (0,0%) i per les caigu-
des a Espanya (–0,3%) i a Itàlia (–0,8%). És 
a dir, el fort creixement a Alemanya va evi-
tar la recessió a la zona de l’euro. No obs-

El creixement a Alemanya 
evita que la zona de l’euro 
entri en recessió. 

EL MOTOR EUROPEU S’ENCALLA
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tant això, és evident la clara tendència de 
desacceleració de l’activitat econòmica, tal 
com ho reflecteix la taxa interanual, que 
ha caigut del 0,7% al 0,0%. 

Des del punt de vista de la demanda, la 
dada de vendes al detall del mes de març 
va presentar un creixement intermensual 
del 0,3%. Amb aquesta pujada, la taxa 
interanual va millorar des del –2,1% fins al 
–0,2%. No obstant això, les vendes al detall 
ref lecteixen a la perfecció la situació 
econòmica europea, amb profunds des-
equilibris entre la feblesa dels perifèrics i la 
fortalesa dels països centrals. Alemanya i 
França van presentar creixements inter-
mensuals del 0,8% i del 0,9%, respectiva-
ment, mentre que Espanya i Portugal van 
registrar caigudes del –0,5% i del –2,2%, 
respectivament. 

No obstant això, la confiança dels consu-
midors europeus, situada en 19,9 punts 
negatius en el mes d’abril, roman per sota 
de la mitjana històrica i, a més a més, va 
em  pitjorar en relació amb el registre del 
mes de març, que era de –19,1 punts. Els 

fac  tors que eviten la recuperació del con-
sum de les famílies, llastat per la falta de 
confiança, són dos. El primer element és la 
feblesa del mercat laboral, que va presentar 
un nou augment de la taxa d’atur en el mes 
de març, fins al 10,9%, i que genera el ni -
vell més elevat dels quinze últims anys. 

El segon factor és la incertesa política so -
bre el resultat de les futures eleccions gre-
gues. Aquests dos factors comporten un 
aug  ment de la incertesa, el qual, al seu torn, 
provocarà, molt probablement, el retraï-
ment del consum de les famílies en els 
pròxims mesos. 

Els plans d’austeritat fiscal impedeixen 
que el component de la despesa pública si -
gui l’impulsor de la recuperació econòmi-
ca. No obstant això, el component d’ex -
por  tacions netes manté l’aportació positiva 
al creixement. La dada de la balança co -
mer  cial del mes de març va presentar un 
superàvit de 4.300 milions d’euros, enfront 
de la dada anterior de 4.000 milions. Les 
importacions van recular l’1,1% intermen-
sual, mentre que les exportacions es van 

La feblesa del mercat 
laboral i la incertesa 
política no auguren una 
recuperació del consum. 

Les exportacions continuen 
aportant al creixement de 
la zona de l’euro. 

ZONA DE L’EURO: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2010 2011
2011 2012

II III IV I Abril

PIB 1,9 1,5 1,6 1,3 0,7 0,0 –

Vendes al detall 0,9 –0,6 –0,5 –0,5 –1,3 –1,0 ...

Confiança del consumidor (1) –14,2 –14,6 –10,7 –15,9 –20,6 –20,0 –19,9

Producció industrial 7,4 4,7 4,0 3,9 –0,1 –1,9 ...

Sentiment econòmic (1) 100,5 101,0 105,2 98,4 93,6 94,1 92,8

Taxa d’atur (2) 10,1 10,2 10,0 10,2 10,5 10,8 ...

Preus de consum 1,6 2,7 2,8 2,7 2,9 2,7 2,6

Balança comercial (3) 4,6 –19,6 –16,9 –22,1 –19,6 2,8 ...

Tipus d’interès euríbor 3 mesos (%) 0,8 1,4 1,4 1,6 1,5 1,0 0,8

Tipus de canvi efectiu nominal de l’euro (4) 103,7 103,4 105,2 103,5 102,1 99,5 99,5

NOTES: (1) Valor.
(2) Percentatge sobre població activa.
(3) Saldo acumulat de 12 mesos. Milers de milions d’euros.
(4) Canvi ponderat pels fluxos de comerç exterior. Valors més grans impliquen apreciació de la moneda.
FONTS: Eurostat, Banc Central Europeu, Comissió Europea i elaboració pròpia.
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contreure el 0,9% intermensual. Per paï-
sos, destaca l’elevat superàvit comercial 
alemany, de 10.500 milions d’euros. 

Des de l’òptica de l’oferta, la producció 
industrial de la zona de l’euro del mes de 
març va recular el 0,3% intermensual, 
resultat que va augmentar la contracció de 
l’indicador en taxa anual del –1,5% al 
–2,2%. Malgrat l’augment intermensual de 
la producció industrial a Alemanya de 
l’1,3%, no va poder compensar les caigu-
des de França, del –1,8%, i d’Espanya, del 
–0,9%. Per subsectors, la caiguda més 
important l’ha experimentat el sector ener-
gètic, amb una reculada intermensual del 
8,5%. Desafortunadament, la dada de con-
fiança empresarial, que va tornar a caure 
en el mes d’abril, no augura un repunt de 
l’activitat industrial en els pròxims mesos. 

Una de les conseqüències de la falta d’ac  ti-
 vi  tat europea es manifesta en el menor 
crei  xement dels preus. L’índex de preus al 
consum del mes d’abril va augmentar el 
2,6% interanual, una dècima per sota del 
registre del mes anterior, tal com ho apun-
tava la dada preliminar. Per la seva banda, 
la inflació subjacent, un cop exclosos els 
com  ponents més volàtils, l’alimentació i 
l’energia, es manté en l’1,6%. Els epígrafs 
més inflacionistes durant el mes d’abril 
han estat vestit i calçat, energia per al trans-
 port i electricitat. La inflació s’aproxima a 
la previsió del Banc Central Europeu (BCE), 
que estima que, al final d’enguany, s’a  pro -
parà al 2,3%. No obstant això, la caiguda 
del preu del petroli, iniciada a l’abril i acce-
lerada al maig, pot ser parcialment com-
pensada per la depreciació que l’euro ha 
experimentat arran de les últimes turbu -
lències. Així i tot, la inflació mantindrà la 
tò  nica descendent en els pròxims mesos. 

En definitiva, la irresolució de la situació 
grega i el seu impacte sobre els mercats fi -
nancers continuen limitant els agents eco-
 nò  mics i provoquen l’ajornament de les 
de  cisions de consum i d’inversió. L’any 

passat, les vacil·lacions en la gestió política 
a la zona de l’euro van demostrar que eren 
les pitjors enemigues de l’economia. És 
im  portant, de cara a la futura trajectòria 
eco  nòmica, evitar repetir els titubejos en 
la presa de decisions i apostar per solu-
cions definitives a una crisi financera que, 
des del seu origen a l’estiu del 2007, ja ha 
complert cinc anys. 

Sorpresa positiva del PIB del primer 
trimestre a Alemanya 

Les dades del PIB del primer trimestre van 
confirmar que la reculada de l’activitat en 
el quart trimestre del 2011 va ser una so -
tragada puntual i que la locomotora germà-
nica va reprendre la marxa. De fet, el creixe-
ment intertrimestral del 0,5% va su  perar les 
expectatives i va situar la taxa de variació 
interanual en l’1,2%, que, així i tot, és expo-
nent d’una tendència de desacceleració. Al 
maig, molts indicadors d’opi  nió, com el 
ZEW i l’Ifo, van registrar un em  pitjorament 
sobtat, afectats per la in  tensificació del cli-
ma d’incertesa a la zona de l’euro. D’aquesta 
manera, només apugem lleument la previ-
sió del creixement mitjà anual fins al 0,6% 
per al conjunt del 2012. 

L’increment del PIB del primer trimestre 
va ser impulsat, sobretot, pel sector exte-
rior. En efecte, l’augment de l’1,7% inter-
trimestral de les exportacions, propiciat, 
sobretot, per la demanda dels països emer-
gents, i l’estancament de les importacions 
van motivar una contribució de 0,9 punts 
a l’expansió intertrimestral. El consum 
privat, que va pujar el 0,4% en el trimestre, 
també va anotar una aportació positiva. 
En canvi, la inversió, tant la de béns d’e -
qui  pament com la de la construcció, que 
va patir els efectes del mal temps al febrer, 
van experimentar una contracció. 

Pel que fa al segon trimestre, les perspecti-
ves del consum són més aviat favorables, 
amb el suport de l’expectativa de creixe-

La producció industrial  
de l’eurozona es continua 
contraient. 

La inflació està controlada. 

Al maig, els indicadors 
avançats germànics 
registren un empitjorament 
sobtat, afectats per la 
incertesa europea. 
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ments de la renda disponible i del nivell 
d’ocupació. Efectivament, el mercat labo-
ral continua evolucionant positivament. 
En el primer trimestre, l’ocupació es va 
col  ·lo  car l’1,5% per damunt d’un any abans 
i el nombre d’aturats es va reduir. La major 
flexibilitat assolida després de les reformes 
laborals i el comportament moderat dels 
salaris han contribuït a la trajectòria favo-
rable del mercat de treball. 

De fet, en algunes branques, s’han consta-
tat demandes de treball no satisfetes. Per 
aquest motiu, el parlament alemany va 
aprovar, cap a la meitat de maig, una nova 
llei per facilitar l’entrada d’immigrants 
amb formació qualificada procedents d’al-
 tres països de la Unió Europea mitjançant 
la creació de l’anomenada «targeta blava». 

Pel que fa a l’oferta, al març, la producció 
industrial va pujar i es va registrar una 
alça del 2,2% de les comandes, de manera 
que les perspectives van millorar. La depre-
ciació recent de l’euro també pot ajudar a 
animar el sector. Quant a la construcció, al 
març, es va recuperar de la reculada del 
febrer a causa del mal temps. Les comandes 
van pujar el 10,0% al febrer en relació amb 
dotze mesos abans i en termes reals, dades 
que anticipen una evolució futura favorable.

Tot i que és cert que l’increment de les im -
portacions alemanyes ajuda a reduir els 
dè  ficits per compte corrent amb els socis 
comunitaris i proporciona impulsos posi-
tius al seu creixement, recentment han 
augmentat les veus que apunten a la seva 
in  suficiència i que defensen la convenièn-
cia de més estímuls al creixement alemany. 
Així, s’han proposat increments salarials 
més importants. A més a més, la derrota 
relativa del partit cristianodemòcrata en 
les eleccions regionals a Renània del Nord-
Westfàlia podria ser atribuïda a la política 
d’austeritat governamental. Malgrat aquests 
signes, no s’aprecia un canvi de rumb clar 
de la política econòmica. 

Així, com a novetats en el projecte de llei 
pressupostària per al 2013 aprovat pel Go -
vern al maig, es pot citar la reducció de 
l’obligació de conservar la documentació 
fiscal i comptable de deu a vuit anys, am  -
pliable a set anys més endavant. Es calcula 
que, amb aquesta mesura, les empreses 
s’es  talviaran 1.700 milions d’euros anuals 
en la primera fase. D’altra banda, també es 
millorarà el tracte fiscal per als cotxes 
elèctrics, amb deduccions del cost de les 
bateries, per impulsar-ne el desenvolupa-
ment.

ALEMANYA: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2010 2011
2011 2012

II III IV I Abril

PIB 3,6 3,1 2,9 2,7 2,0 1,2 –

Vendes al detall 1,5 1,2 2,4 0,9 0,7 2,5 ...

Producció industrial 10,0 8,0 7,9 8,2 3,5 1,0 ...

Índex d’activitat empresarial (Ifo) (*) 107,8 111,3 114,1 109,7 106,9 109,3 109,9

Taxa d’atur (**) 7,1 5,9 6,0 5,8 5,6 5,6 ...

Preus de consum 1,1 2,3 2,3 2,4 2,4 2,1 2,1

Balança comercial (***) 154,9 158,1 158,7 159,0 158,1 162,8 ...

NOTES: (*) Valor.
(**) Percentatge sobre població activa, corregit d’estacionalitat.
(***) Saldo acumulat de 12 mesos. Milers de milions d’euros.
FONTS: Eurostat, Banc Central Europeu, Comissió Europea, organismes nacionals d’estadística i elaboració pròpia.

La marxa favorable  
del mercat laboral i el 
creixement de la renda 
disponible continuen 
donant suport al consum 
privat. 

Els pressupostos alemanys 
per al 2013 redueixen les 
càrregues burocràtiques  
per a les empreses, però  
no representen un canvi  
de rumb clar per estimular 
el creixement. 
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Refredament del clima 
econòmic a França al maig 
per la intensificació de les 
incerteses econòmiques. 

Els empresaris de la 
indústria manufacturera 
francesa preveuen un 
augment de la inversió  
del 6% enguany. 

Després de l’estancament, canvi de 
terç de la política econòmica gal·la? 

L’institut d’estadística de França va confir-
mar l’estancament de l’economia francesa 
en el primer trimestre i la taxa de variació 
interanual es va col·locar en el 0,3%. A 
l’abril, l’indicador de clima econòmic va 
registrar un empitjorament i, al maig, la 
ma  joria d’indicadors avançats van mos-
trar una intensificació del deteriorament, 
afectats per la incertesa econòmica, en 
especial per la crisi de la zona de l’euro. 
D’aquesta manera, en el segon trimestre, 
és probable que l’economia continuï al ra -
len  tí o que, fins i tot, reculi lleugerament. 
Per al conjunt de l’any, mantenim la nostra 
previsió d’un creixement del 0,1%. 

No obstant això, la formació d’un nou Go -
vern al maig, després de la victòria del 
can  didat presidencial del partit socialista, 
François Hollande, més inclinat a reacti-
var l’economia, podria fer reconsiderar la 
previsió a l’alça. No obstant això, en la for-
mulació de la política econòmica, influirà 
el resultat de les eleccions legislatives del 
juny. D’altra banda, François Hollande 
està d’acord amb els objectius de reducció 
del dèficit públic a llarg termini, tot i que 
ma  tisa que, si no s’aconsegueix un creixe-

ment adequat de l’economia, no es podran 
assolir. El problema és que els condicio-
nants existents fan que el marge de manio-
bra sigui reduït.

Tornant a les dades del PIB del primer tri-
mestre, el creixement intertrimestral nul 
va ser el resultat d’una contribució negati-
va d’una dècima del sector exterior, que va 
ser compensada per una aportació de la 
demanda interna de la mateixa magnitud 
però de signe diferent. El component que 
va experimentar un augment intertrimes-
tral més intens va ser el consum públic, 
que va experimentar una acceleració abans 
de les eleccions presidencials i va pujar el 
0,5%. El consum privat es va incrementar 
amb més moderació, el 0,2%, i la inversió 
va recular notablement. 

En aquest context, l’ocupació al sector pri-
vat no agrari es va incrementar lleugera-
ment, el 0,1%, en el primer trimestre, des-
prés de dues pèrdues consecutives de llocs 
de treball, i es va situar en el mateix nivell 
que un any abans. D’altra banda, la infla-
ció va reprendre la trajectòria a la baixa a 
l’abril i es va col·locar en el 2,1% interanual. 
D’aquesta manera, la confiança del consu-
midor es va recuperar lleugerament a 
l’abril, però romania sensiblement per sota 

FRANÇA: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2010 2011
2011 2012

II III IV I Abril

PIB 1,6 1,7 1,7 1,5 1,2 0,3 –

Consum de manufactures per les llars 1,7 0,9 1,3 –0,9 –0,3 –3,3 ...

Producció industrial 4,6 2,5 1,9 2,9 0,5 –1,3 ...

Taxa d’atur (*) 9,8 9,7 9,6 9,7 9,8 10,0 ...

Preus de consum 1,5 2,1 2,1 2,1 2,4 2,3 2,1

Balança comercial (**) –52,3 –70,7 –65,5 –69,8 –70,7 –68,6 ...

NOTES: (*) Percentatge sobre població activa, corregit d’estacionalitat.
(**) Saldo acumulat de 12 mesos. Milers de milions d’euros.
FONTS: OCDE, Eurostat, INSEE, Comissió Europea i elaboració pròpia.
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L’agència Moody’s manté la 
màxima qualificació per al 
deute sobirà francès, però 
amb perspectiva negativa. 

A la primavera, els 
indicadors avançats italians 
es continuen deteriorant. 

La confiança del 
consumidor transalpí marca 
la cota més baixa de les 
últimes dècades. 

del nivell normal. Pel que fa a la inversió, 
en el segon trimestre, la utilització de la 
capacitat productiva es va relaxar una mica 
i va intensificar la desviació de la mitjana 
històrica. Així, a l’abril, els empresaris de la 
indústria manufacturera van revisar en un 
punt a la baixa l’augment de l’expansió 
prevista per al 2012 fins al 6% en relació 
amb les anteriors enquestes del gener.

Des de l’òptica de l’oferta, el panorama és 
similar. La producció de les manufactures 
es va incrementar l’1,4% intermensual al 
març després d’una contracció al febrer. 
Les comandes van augmentar l’1,6% en el 
primer trimestre en relació amb els tres 
mesos previs i van presentar un augment 
interanual del 0,7%. A l’abril, l’activitat del 
sector secundari es va mostrar més aviat 
estable, ja que les reculades de l’automòbil, 
la metal·lúrgia i el cautxú van ser contra-
restades per la progressió d’altres bran-
ques. Pel que fa a la construcció, a l’abril, es 
va afeblir la demanda d’habitatges nous 
fins a un nivell considerablement inferior 
a la mitjana a llarg termini.

Pel que fa a la prima de risc dels bons sobi-
rans francesos en comparació amb els ale-
manys a deu anys, va marcar el nivell mà -
xim anual en 153 punts bàsics el 17 de maig, 
però es va situar per sota del rècord de 189 
registrat al novembre del 2011 i es va rela-
xar al final de la quarta setmana de maig, 
fins a un nivell inferior al previ a les elec-
cions presidencials i també al de l’inici de 
l’exercici, tot i les tensions a la zona de l’euro. 
Així, el dia 24 de maig, l’agència Moody’s va 
decidir mantenir la màxima qualificació 
per al deute sobirà francès, tot i que conti-
nuava en «perspectiva negativa» pel difícil 
clima econòmic a la zona de l’euro. 

Pel que fa a les empreses, en el període fe -
brer-abril, es va incrementar el seu nom-
bre el 0,8% en relació amb el mateix perío-
de de l’any precedent, la qual cosa reflec-
teix un fons de resistència de l’economia 
francesa. D’altra banda, el crèdit a les so -

cie  tats no financeres es va continuar des-
accelerant al març, amb una alça inter -
anual del 4,0%. 

S’intensifica la recessió a Itàlia 

Tal com s’esperava, en el primer trimestre, 
es va produir una caiguda intertrimestral 
considerable del PIB transalpí, del 0,8%, 
superior a la registrada en els dos trimes-
tres anteriors. Això representa una intensi-
ficació de la recessió i en mostra la profun-
ditat. D’aquesta manera, la taxa de variació 
interanual del PIB va baixar fins al –1,3%. 
Aquesta contracció del nivell de l’activitat 
s’explica per l’efecte de les polítiques de 
rigor pressupostari, per les tensions finan-
ceres i per l’alentiment econòmic mundial. 
A la primavera, els indi  cadors avançats es 
continuen deteriorant. Així, no variem la 
nostra previsió d’una reculada del PIB de 
l’1,5% per al conjunt del 2012. 

El consum, influït per la davallada de les 
rendes disponibles, per la marxa negativa 
del mercat laboral i per la persistència de la 
inflació, es mostra feble. A l’abril, les vendes 
d’automòbils van registrar una reculada del 
18,0% en relació amb el mateix mes de l’any 
passat. La confiança del consumidor va 
prosseguir la caiguda al maig i va marcar 
la cota més baixa de les últimes dècades. 
De fet, al març, l’ocupació va baixar el 0,2% 
en termes desestacionalitzats en relació 
amb el febrer i va mostrar un descens inter-
 anual del 0,4%. Al mateix temps, la taxa 
d’atur es va enfilar fins al 9,8% i el nombre 
d’aturats va augmentar el 23,4% en relació 
amb dotze mesos abans. Per la seva banda, 
la inflació es va mantenir en el 3,3% a l’abril 
per tercer mes consecutiu, a causa, en part, 
de les alces impositives i dels preus regulats.

No obstant això, no tota la conjuntura és 
ne    gativa. En els tres últims mesos fins a 
l’abril, les exportacions dirigides cap als 
països no pertanyents a la Unió Europea 
van anotar un increment del 2,6% en rela-
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El sector exterior compensa 
la contracció de la demanda 
interna, però només 
parcialment. 

ció amb els tres mesos previs, mentre que 
les importacions només ho van fer el 0,5%. 
Així mateix, a l’abril, les vendes als països 
no comunitaris van pujar el 2,3% en rela-
ció amb el mateix mes del 2011, enfront 
d’una caiguda del 8,1% de les compres a 
aquest grup de països. D’aquesta manera, 
sembla que el sector exterior podrà conti-
nuar compensant, tot i que només parcial-
ment, la contracció de la demanda interna.

Des del punt de vista de l’oferta, cal desta-
car la caiguda de la producció industrial 
en el primer trimestre. No obstant això, al 
març, les comandes industrials van aug-
mentar el 3,5% intermensual, tot i que eren 
el 14,3% inferiors a dotze mesos abans. 
També des de l’òptica de l’oferta, el dete-
riorament de la confiança dels sectors se -
cun  dari i terciari a l’abril no deixava gaire 
marge per a l’optimisme a curt termini. 
No obstant això, les reformes estructurals 
ja aprovades, com les liberalitzacions i la 
simplificació administrativa, o en projec-
te, com la reforma laboral, augmentaran 
sensiblement el creixement potencial de 
l’economia subalpina.

D’altra banda, cap a la meitat de maig, el 
diferencial entre la rendibilitat del bo del 
Tresor italià amb l’alemany a deu anys, es 
va apropar als 450 punts bàsics, un nivell 
relativament elevat, influït pel contagi de 

la crisi grega. No obstant això, amb poste-
rioritat, va cedir una mica. De tota mane-
ra, aquest nivell és sensiblement inferior 
als 530 punts bàsics registrats al gener i al 
rècord de 550 assolit al novembre del 2011. 
Aquesta millora és deguda al reconeixe-
ment del mercat de les mesures de consoli-
dació pressupostària del Govern presidit 
per Ma  rio Monti, tot i que també a les in -
tervencions del Banc Central Europeu. 

Regne Unit: reajustament  
a l’economia 

El Regne Unit segueix el delicat procés de 
rebalanceig entre contracció del consum 
públic i privat i estímul de la inversió i de 
les exportacions com a motors de creixe-
ment. Aquest procés és lent i dolorós, tal 
com ho posa de manifest la dada del pro-
ducte interior brut (PIB) del primer tri-
mestre del 2012. El PIB es va reduir el 0,2% 
intertrimestral, i és el segon trimestre con-
secutiu de creixement negatiu, perquè el 
quart trimestre de l’any passat va presen-
tar una caiguda del 0,3%. Per tant, l’eco  no-
 mia del Regne Unit ha entrat tècnicament 
en recessió, tot i que, ara com ara, la taxa 
de creixement interanual del PIB no ha en -
trat en terreny negatiu, ja que, concreta-
ment, es manté en el 0,0%. 

ITÀLIA: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2010 2011
2011 2012

II III IV I Abril

PIB 1,8 0,5 1,0 0,4 –0,4 –1,3 –

Vendes al detall 0,1 –1,1 –0,4 –1,5 –2,0 ... ...

Producció industrial 6,7 0,2 1,9 –0,3 –3,1 –5,2 ...

Taxa d’atur (*) 8,4 8,5 8,2 8,4 9,1 9,6 ...

Preus de consum 1,5 2,7 2,6 2,8 3,4 3,3 3,3

Balança comercial (**) –30,0 –24,6 –34,1 –32,1 –24,6 –14,9 ...

NOTES: (*) Percentatge sobre població activa, corregit d’estacionalitat.
(**) Saldo acumulat de 12 mesos. Milers de milions d’euros.
FONTS: OCDE, Eurostat, organismes nacionals d’estadística i elaboració pròpia.

El Regne Unit entra  
en recessió. 
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No es disposa del desglossament de la 
dada del PIB per partides de despesa, però 
sí per sectors econòmics. Tot i que la dada 
és preliminar i està subjecta a revisió, sem-
bla que el sector de la construcció va ser el 
gran culpable de la caiguda, amb una con-
tracció del 3,0% intertrimestral, la caiguda 
més important des del primer trimestre 
del 2009. El sector manufacturer es va 
contreure el 0,1%, mentre que el sector de 
serveis es va expandir un discret 0,1%, 
impulsat pel sector de transport, emmagat-
 ze  matge i comunicació.

Des de l’òptica de la demanda, el consum 
de les famílies continua feble, com ho 
mostra la dada de vendes al detall del mes 
d’abril, que es va reduir el 2,3% intermen-
sual, de manera que la taxa interanual es 
va situar en el 0,4%, el creixement més 
baix des del gener del 2010. A la prudèn-
cia en les decisions de despesa de les famí-
lies, es va afegir l’obstaculització de les 
vendes provocada per les pluges, ja que, 
segons l’oficina de meteorologia nacional, 
el mes d’abril va ser el més plujós des de 
l’inici dels registres el 1910. Aquest factor 
va afectar negativament les compres de 
roba i de benzina, amb caigudes del 5,2% 

i del 3,4% en taxa interanual, respectiva-
ment. 

Una part de l’atonia del consum de les 
famílies s’ha d’explicar per la feblesa del 
mercat laboral i pel deteriorament de la 
renda disponible de les famílies, ja que els 
salaris continuen creixent per sota de la 
inflació des de fa quatre anys. Afortuna-
dament, l’última dada d’inflació ha estat 
positiva, mentre que l’índex de preus al 
consum del mes d’abril es va alentir fins a 
situar-se en el 3,0%, des del registre del mes 
anterior, que va ser del 3,5%. Cal recordar 
que la inflació al Regne Unit va tocar un 
màxim del 5,2% al setembre de l’any pas-
sat, a causa de l’increment dels preus ener-
gètics i de les pujades dels impostos indi-
rectes. El pas del temps afavoreix, per un 
efecte de base, la reducció de l’índex de 
preus. També hi ajuda la feblesa de la 
demanda, que elimina una part del poder 
de fixament de preus de les empreses, que 
han d’oferir descomptes i ofertes per evitar 
una caiguda més important de les vendes.

L’Estat manté el programa d’austeritat, tal 
com ho posa de manifest la dada de dèficit 
fiscal de l’abril, mes en què, al Regne Unit, 

REGNE UNIT: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2010 2011
2011 2012

II III IV I Abril

PIB 2,1 0,7 0,4 0,3 0,5 0,0 –

Vendes al detall –0,3 0,7 0,4 –0,5 1,2 1,9 –1,1

Producció industrial 1,9 –1,2 –1,4 –1,6 –2,9 –3,0 ...

Taxa d’atur (1) 4,5 4,7 4,6 4,8 4,9 4,9 4,9

Preus de consum 3,3 4,5 4,4 4,7 4,7 3,5 3,0

Balança comercial (2) –96,3 –101,1 –98,7 –100,7 –101,1 –101,0 ...

Tipus d’interès líbor 3 mesos (3) 0,7 0,9 0,8 0,9 1,0 1,1 1,0

Tipus de canvi efectiu nominal de la lliura (4) 80,4 78,4 78,6 77,1 79,4 80,4 81,5

NOTES: (1) Percentatge sobre població activa.
(2) Saldo acumulat de 12 mesos. Milers de milions de lliures esterlines.
(3) Mitjana del període.
(4) Índex ponderat pels fluxos de comerç exterior. Valors més grans signifiquen apreciació de la moneda.
FONTS: OCDE, Banc d’Anglaterra, ONS, Comissió Europea i elaboració pròpia.

Els indicadors avançats 
suggereixen una millora 
moderada de l’activitat 
econòmica. 
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comença l’any fiscal. Concretament, el dè -
ficit es va situar en els 16.500 milions de 
lliures esterlines, quan els experts espera-
ven una quantia superior, de 20.000 mi -
lions de lliures. L’objectiu per a l’any fiscal, 
segons el pressupost nacional, és un dèficit 
del 6,4% del PIB. 

Des de la perspectiva de l’oferta, la produc-
ció industrial del mes d’abril va presentar 
una contracció del 0,3% intermensual i del 
–2,6% interanual. No obstant això, és inte-
ressant posar l’accent en les dades dels ín -
dexs de gestors de compres (PMI) tant del 
sector de la construcció com del sector 
ser  veis, que presenten uns nivells de 55,8 i 
de 53,3 punts, respectivament. En els dos 
ca  sos, des del començament de l’any, es 
man   tenen per damunt del nivell de 50 
punts, que indica expansió del sector. 
Aquestes dades de conjuntura econòmica 
suggereixen un creixement moderat i 
auguren que la revisió de la dada del pri-
mer trimestre del PIB podria ser a l’alça.

En definitiva, l’economia del Regne Unit 
ha tornat a entrar en recessió, i el Banc 
d’Anglaterra preveu que el PIB del segon 
trimestre es redueixi lleugerament per la 
celebració del jubileu de diamant de la rei-
na Isabel II. Però els Jocs Olímpics impul-

saran l’activitat econòmica en el tercer tri-
mestre. No obstant això, com ho recorda 
el Fons Monetari Internacional al seu in -
forme anual sobre el Regne Unit, tot i que 
s’espera que la recuperació econòmica es 
vagi consolidant a mesura que avanci l’any, 
els riscos continuen estant marcadament a 
la baixa. 

Europa emergent: a dues velocitats 

A mesura que avança l’any, sembla que es 
confirma que les economies comunitàries 
de l’Europa emergent, com també succeeix 
a la Unió Europea en conjunt, circularan a 
dues velocitats. Si ens centrem en els cinc 
països que ressenyem habitualment en 
aquestes pàgines (Polònia, Eslovàquia, 
Hongria, Romania i la República Txeca), els 
dos primers mantenen un ritme d’activitat 
sensiblement superior al dels tres últims. 

De fet, amb les dades de comptabilitat na -
cional del primer trimestre a la mà, es con-
firma que Romania ha entrat en recessió 
(la qual es defineix com dos trimestres 
consecutius de descens intertrimestral del 
producte interior brut), ja que la seva eco-
nomia s’ha contret el 0,1% en els tres pri-
mers mesos del 2012 (en el quart trimestre, 

A l’Europa emergent, 
mentre Polònia i Eslovàquia 
trampegen millor la crisi, 
Hongria, la República Txeca 
i Romania pateixen més. 

Reculades del PIB més 
intenses del previst en el 
primer trimestre a Hongria 
i a la República Txeca. 

NOTABLES DIFERÈNCIES DE CREIXEMENT A L’EUROPA EMERGENT

Variació intertrimestral del PIB real, primer trimestre del 2012

NOTA: (*) Previsió pròpia.
FONTS: Eurostat i elaboració pròpia.

%

Hongria

República Txeca

Romania

Polònia (*)

Eslovàquia

–1,5 –1 –0,5 0 0,5 1
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la caiguda va ser del 0,2%). La República 
Txeca, per la seva banda, es troba en aques-
ta trista tessitura des del tercer trimestre 
del 2011. Així i tot, cal esmentar que, fins 
que la situació es va agreujar sensiblement 
en el primer trimestre del 2012, quan 
l’economia va caure l’1% intertrimestral, el 
ritme de descens era mínim, del 0,1% en 
els trimestres tercer i quart del 2011. Hon-
gria, finalment, després de no créixer en el 
quart trimestre, va anotar el pitjor registre 
de creixement de la Unió Europea, amb 
una reculada intertrimestral de l’1,3%.

Al costat positiu, trobem, com dèiem, Po -
lònia i Eslovàquia. Tot i que encara no es 
dis  posa de la xifra de creixement de Polò-
nia, els indicadors mensuals d’activitat 
suggereixen que el PIB podria haver avan-
 çat el 0,5% en el primer trimestre. Eslo-
vàquia, per la seva banda, va sorprendre 
fa  vorablement amb un augment del 0,8% 
en els tres primers mesos de l’any (xifra 
idèntica a la registrada en l’últim trimestre 
del 2011).

Per sintetitzar, i sense disposar del detall 
dels components, es pot apuntar que les 
economies en recessió, o gairebé en reces-
sió, tendeixen a combinar un pols feble de 
la demanda interna, una política fiscal 
procíclica i un deteriorament exportador 
apreciable. En una situació pràcticament 
oposada es troben Polònia i Eslovàquia, on 
la política fiscal és més relaxada i el dina-
misme de la demanda interna, més apre-
ciable (en especial, en el cas polonès). 

Què es pot esperar de cara a la resta d’en -
gua  ny? Aquestes xifres, pitjors del que 
s’es  perava en els casos de la República Txe-
ca i d’Hongria i superiors al que indicaven 
les previsions en el cas d’Eslovàquia, sense 
alterar de forma essencial l’escenari consi-
derat per al 2012, obliguen a una certa re -
visió en els casos esmentats. A la República 
Txeca, la descomposició de l’oferta, sí dis-
ponible, ens ofereix una pista sobre el sec-

tor que, individualment, ha trencat a la 
bai  xa les previsions: el financer. Tot i que 
hi havia indicis que les pressions finance-
res registrades des del novembre passat 
havien afectat la generació de valor afegit 
del sector, la caiguda va superar les previ-
sions. Dit això, creiem que, com ho sugge-
reixen les dades de l’activitat industrial, la 
resistència que mostra la demanda alema -
nya serà un factor positiu durant el se  gon 
trimestre. En definitiva, revisem mo  de  ra -
da  ment a la baixa el creixement pre     vist per 
al 2012, del 0,4% al 0,2%. 

Pel que fa a Hongria, el peatge que repre-
senta per al creixement del conjunt de l’any 
un primer trimestre més feble del que esta-
va previst obliga a revisar a la bai  xa la pre-
visió anual, que passa d’una caiguda del 
0,4% a un descens de l’1,0%. Fi  nalment, i en 
sentit contrari, la dada del primer trimes-
tre d’Eslovàquia, inesperadament bona, fa 
pensar que l’any es podria tancar per da -
munt de l’1,4% previst fins ara. Malgrat 
que és difícil imaginar un creixement in -
tertrimestral de la mateixa intensitat que el 
viscut en els dos últims trimestres, la inèr   cia 
actual hauria de facilitar un creixement 
anual de l’ordre de l’1,6%. Per a Romania i 
per a Polònia, man  tenim les previsions 
considerades fins ara, amb l’1,1% i el 2,5% 
de creixement anual, respectivament.

Els principals riscos per al compliment 
d’aquestes previsions es limiten pràctica-
ment al desenvolupament de la doble crisi, 
econòmica i financera, de la zona de l’euro. 
Si la recessió de la zona de la moneda única 
no finalitza en l’últim trimestre de l’any, 
com preveiem, o si la situació d’estrès finan-
cer repunta sensiblement (fins avui, amb 
l’excepció d’Hongria i de Romania, la re -
gió es manté relativament aïllada de la di -
nàmica dels països perifèrics de la zona de 
l’euro), seria probable que, amb l’excepció 
de Polònia, els altres quatre països llis-
quessin cap a la zona de la recessió (o d’una 
recessió més greu en el cas d’Hongria). 

Eslovàquia sorprèn 
favorablement, i cal esperar 
que Polònia resisteixi sense 
gaires problemes. 

Revisió a la baixa del 
creixement previst per  
al 2012 d’Hongria i de la 
República Txeca, i a l’alça  
en el cas eslovac. 

El principal risc continua 
sent un agreujament del 
cicle de feblesa, a causa 
d’una intensificació de la 
crisi de la zona de l’euro.
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Mitigar el risc dels desastres naturals per fomentar l’estabilitat 

Els desastres naturals tenen una doble cara, i cap de les dues és amable. D’una banda, hi ha la més amarga, la que 
és irrecuperable, que és la pèrdua de vides humanes. Per tenir una idea de la magnitud d’aquest drama, només cal 
tenir present que, entre el 1970 i el 2010, els desastres naturals han llevat la vida a 3,3 milions de persones.(1) De 
l’altra, hi ha les pèrdues materials, que, malgrat ser costoses, es poden recuperar a mitjà i a llarg termini. Per al 
mateix període esmentat, s’estima que la naturalesa ha ocasionat danys per un valor de 3,2 bilions de dòlars (més 
del 20% del PIB nominal dels Estats Units). 

L’impacte econòmic d’un desastre natural i l’esforç en les tasques posteriors de recuperació difereixen de forma 
substancial si s’ha produït en un país en vies de desenvolupament o en un país ric. En general, als països emergents, 
l’impacte és molt més negatiu. No obstant això, els països en desenvolupament tenen cobertes, mitjançant algun 
mecanisme d’assegurança, només el 3% de les pèrdues potencials, enfront del 45% de cobertura als països més 
industrialitzats. 

A l’agost del 2005, l’huracà Katrina va assotar la zona sud i el centre dels Estats Units i va produir molts danys a 
Florida, Louisiana i Mississipí. Malgrat la seva gravetat, aquest desastre amb prou feines va afectar el creixement 
potencial del país en el seu conjunt, i, en poc temps, la normalitat s’havia restituït. Sens dubte, això va ser possible 
gràcies als enormes mitjans dels quals disposen els Estats Units. La creu la podem trobar a molts països en vies de 
desenvolupament. Per exemple, el terratrèmol registrat a Haití al gener del 2010 va provocar enormes danys, que 
van adquirir caràcter estructural, van truncar el creixement econòmic, ja prou pobre, i van fer que el país hagi 
passat a dependre, gairebé de forma exclusiva, de l’ajuda humanitària i financera proporcionada per la comunitat 
internacional. Aquest no és un cas aïllat, ja que, en general, quan es produeix un desastre natural a un país pobre, 
l’ajuda externa per motius solidaris o de caritat és el pilar bàsic per pal·liar els danys i, amb posterioritat, recons-
truir el país. 

(1) «Disaster Risk Management: Building a Safe and Resilient Future for All», The World Bank, setembre del 2011. 

INCREMENT DE LA FREQÜÈNCIA I DEL COST DELS DESASTRES NATURALS

Pèrdua Pèrdua coberta Pèrdua no coberta

Milers de milions de dòlars % pèrdua % PIB % pressupost públic

Terratrèmol
 Màrmara (1999)

Turquia 22,0 5% 5% 21%

Huracà
 Katrina (2005)

Estats Units 1.380 49% 0,5% 1,5%

Inundacions
 (1997)

Polònia 3,5 6% 3% 11%

Terratrèmol
 Gujart/Bhuj (2001)

Índia 0,6 2% 1% 7%

Terratrèmol
 Northridge (1992)

Estats Units 43,0 47% 0,3% 2%

Terratrèmol
 Sichuan (2008)

Xina 85,0 0,4% 1,8% 15%

Huracà i inundacions
 (1999)

França 6,2 100% – –

FONT: Banc Mundial, MultiCat Program, octubre del 2010.
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Amb l’objectiu de millorar aquesta situació, importants institucions multilaterals (com el Banc Mundial) han 
treballat en el desenvolupament de programes(2) dirigits a proporcionar assistència tècnica i financera perquè els 
països que pateixen més sovint l’impacte de fenòmens climatològics devastadors puguin desenvolupar estratègies 
de Gestió del Risc de Desastres (DRM, en les sigles en anglès). Es tracta de dissenyar eines que permetin a aquests 
països protegir-se, si més no en la dimensió econòmica, d’esdeveniments fins ara considerats fatalitats, però que, 
amb una previsió adequada, poden passar a ser contratemps superables. 

El desenvolupament i la implementació d’una DRM permet als Governs obtenir importants avantatges econòmics 
i socials. En primer lloc, redueixen l’exposició de les finances públiques a l’ocurrència d’un desastre natural, ja que 
determinats riscos són transferits als mercats internacionals de reassegurances o als mercats de capitals. En segon 
lloc, la menor incertesa fiscal genera un entorn propici perquè les autoritats facilitin l’accés de la població a serveis 
socials millors i desenvolupin infraestructures productives que permetin incrementar el creixement a llarg termi-
ni. Finalment, els Governs s’asseguren que, davant una situació d’emergència, tindran accés immediat als fons 
necessaris per proveir l’ajuda necessària a la població i per reconstruir les infraestructures danyades. Un breu 
repàs de les experiències de països tan diferents com Mèxic o Malawi ajuda a il·lustrar de forma clara els beneficis 
potencials que els països poden obtenir amb aquestes estratègies. 

El 1985, Mèxic va patir dos terratrèmols de magnitud 8,0 i 7,5 a l’escala Richter, que van ocasionar més de 10.000 
morts i van destruir 100.000 habitatges. Aquesta situació va obligar el Govern a reassignar recursos que estaven 
destinats a desenvolupar infraestructures públiques per poder afrontar les despeses de reconstrucció del sector 
privat. Per evitar una situació similar en el futur, el 1996, el Govern mexicà va decidir crear el Fons de Desastres 
Naturals (FONDEN) i va desenvolupar un marc institucional orientat a la disminució i a la reducció dels riscos 
associats als desastres naturals. Per assolir els seus propòsits, el FONDEN utilitza diversos instruments, entre els 
quals hi ha els Cat Bonds (bons catàstrofe). Un Cat Bond (vegeu la figura següent) és un actiu de renda fixa que 
paga cupons de forma periòdica als inversors durant la vida del bo i que cobreix el patrocinador contra un conjunt 
de desastres naturals (terratrèmols, huracans, etc.). Si algun dels esdeveniments coberts succeeix durant la vida del 
bo, el país patrocinador reté el principal per finançar el desemborsament d’ajudes a la població i els treballs de 
reconstrucció. 

El 2006, el FONDEN va emetre el bo CatMex per valor de 160 milions de dòlars, per transferir el risc d’un eventual 
terratrèmol als mercats financers internacionals. Va ser la primera emissió d’un instrument d’aquestes caracterís-
tiques per part d’un Govern. El 2009, després del venciment del CatMex, Mèxic va decidir diversificar encara més 
la seva cobertura i va emetre un bo multirisc amb venciment a l’octubre del 2012, sota les línies d’un programa 
dissenyat pel Banc Mundial. La quantia col·locada va ser de 290 milions de dòlars i la demanda per part dels inver-
sors va assolir nivells molt elevats, comptant amb la participació d’entitats privades tan importants com Swiss Re 
i Goldman Sachs. Amb aquesta emissió, el Govern mexicà ha transferit parcialment al mercat el risc d’un desastre 
climatològic o geològic i s’ha assegurat una cobertura multianual a un cost raonable. L’atractiu per als agents pri-
vats que adquireixen el bo rau en les possibilitats de diversificació, ja que es tracta d’actius que no depenen de 
l’evolució econòmica o financera d’un Govern o d’una empresa i que, per tant, no estan correlacionats amb la 
resta d’actius. 

Malawi és un altre exemple de país beneficiat per estratègies de gestió del risc de desastres. Es tracta d’una nació 
pobra situada al sud d’Àfrica, altament vulnerable a les sequeres i on el 38% del PIB depèn de l’agricultura. El 2005, 

(2) El 2006, es va crear la Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR). El mandat principal de la GFDRR és col·laborar en el 
desenvolupament de polítiques estratègiques dirigides a la reducció del risc de desastre (DRR o Disaster Risk Reduction) i a l’adaptació al canvi 
climàtic (CCA o Climate Change Adaptation). 
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el país va registrar una sequera severa que va obligar el Govern a destinar 200 milions de dòlars a pal·liar la gana 
que patien milions de grangers. Tot i que la comunitat internacional va col·laborar amb una quantia similar, els 
efectes van ser molt considerables. Arran d’aquesta situació, el Govern de Malawi, assessorat per organismes mul-
tilaterals, va desenvolupar una estratègia per transferir una part del risc als mercats de capitals i mitigar, així, 
l’impacte negatiu sobre l’economia i sobre els pressupostos del Govern d’una repetició de l’episodi. L’objectiu 
principal era assegurar l’accés ràpid a fons que permetessin reduir la dependència de l’ajuda humanitària interna-
cional. Per aquest motiu, el Govern de Malawi va comprar, el 2008-2009, el 2009-2010 i el 2010-2011, un contracte 
derivat (opció put a un termini de sis mesos) sobre un índex pluviomètric. Aquest índex associa la pluviositat a la 
producció de blat de moro, de manera que, si les precipitacions cauen per sota d’un cert barem (el 10% de la mitja-
na històrica), el contracte ofereix protecció per a la collita que es pugui perdre. El 2009-2010, va tenir lloc la temu-
da sequera, però el Govern de Malawi va percebre, gràcies a aquesta cobertura, una quantitat que va destinar a 
adquirir blat de moro al mercat de futurs internacional i va assegurar, així, el cost del subministrament per al país. 

Aquestes són, simplement, dues experiències de països que, fent ús d’instruments nous, han aconseguit transferir 
de forma parcial i eficaç el risc d’un desastre natural als mercats financers i d’assegurances internacionals. És clar 
que aquestes estratègies no són una solució completa, però, sens dubte, afavoreixen una major estabilitat dels pres-
supostos públics i el creixement a llarg termini. 

Aquest requadre ha estat elaborat per Eduardo Pedreira 
Departament de Mercats Financers, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”

ESTRUCTURA I FLUXOS D’UN CAT BOND

A: L’SPV (Special Purpose Vehicle) rep el principal del bo pagat pels inversors i inverteix els fons en bons AAA. Si no 
succeeix el desastre, els inversors reben els rendiments dels actius AAA més les primes. Al venciment, l’SPV torna el 
principal als inversors.

Emissor (SPV)

Compte col·lateral 
(inversions AAA)
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FONT: FONDEN.

Fluxos futurs
Dia de l’emissió

B: L’SPV rep el principal del bo pagat pels inversors i inverteix els fons en bons AAA. Si succeeix un desastre, l’SPV liquida 
els actius AAA del compte col·lateral i lliura una part o tot el principal al país (basant-se en les condicions estipulades al bo).
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La incertesa s’apodera de l’escenari 
financer 

Els mercats financers globals han travessat 
un període complicat al maig. Dos factors 
hi han incidit al mateix temps: l’agitació 
del clima polític i econòmic a la zona de 
l’euro i les fluixes dades d’activitat econò-
mica als països emergents, en particular a 
la Xina. Després de les eleccions del 6 de 
maig, la crisi política a Grècia, reflex del 
suport dubitatiu del poble hel·lè a les con-
dicions imposades des de Brussel·les, 
col·loca en una situació extrema el conjunt 
de la zona de l’euro. Les especulacions 
sobre una possible sortida de Grècia de 
l’euro i el recel que suscita la salut del siste-
ma bancari d’Espanya han estat el com-
bustible de l’intens repunt de les primes de 
risc a la perifèria europea. El debat sobre el 
disseny, l’orientació i el funcionament de 
la Unió Econòmica i Monetària entra en 
una fase decisiva, justament en un període 
de cites electorals que han de donar legiti-
mitat democràtica a les grans decisions 
que s’aproximen. Així, el canvi de Govern 
a França representa una alteració notable 
en la correlació de forces dins Europa i, 
d’entrada, ha contribuït a la incertesa. 
Addicionalment, en el context macro  eco -
nòmic internacional, la publicació de da -
des d’activitat més febles del que s’esperava 
en països clau com la Xina ha enterbolit les 
perspectives de creixement global. Atès 
aquest context, els mercats financers, re -
flectint les expectatives i els temors dels 
inversors, continuen travessant una etapa 
marcada per la incertesa i per la recerca 
d’opcions segures. 

Expectació davant les actuacions  
de les autoritats monetàries 

Atesos el repunt de les tensions creditícies 
en el marc de la zona de l’euro i el deterio-
rament de les expectatives del creixement 
econòmic global en les últimes setmanes, 
els inversors segueixen molt de prop els 
moviments i les declaracions dels princi-
pals bancs centrals. Tot i que és cert que, 
des de la Reserva Federal i des del Banc 
Central Europeu, sempre s’ha transmès un 
missatge de predisposició a l’ús d’estímuls 
monetaris addicionals en cas de necessitat, 
cap de les dues entitats ha anunciat de 
manera oficial les futures actuacions. 

En el cas dels Estats Units, el debat se cen-
tra en la possible aprovació d’una tercera 
ronda de compra de bons públics (quanti-
tative easing, QE) per part de la Reserva 
Federal (Fed). Com s’exposa a les actes de 
l’última reunió del comitè de política mo -
netària, l’entitat estima que, a curt termi-
ni, el futur de l’economia nord-americana 
es caracteritzarà per un ritme de creixe-
ment moderat però sostenible, que apor-
tarà les condicions per a la creació d’ocu -
pa ció. Sota aquesta lectura, els responsables 
de la Fed opinen, majoritàriament, que no 
sembla que hagi de ser necessari recórrer 
a l’ús de mesures quantitatives addicio-
nals a les ja aplicades, però deixen la porta 
oberta. L’entitat ha manifestat la seva sa -
tisfacció amb l’estratègia de política mo -
netària vigent i amb l’efi  cà  cia dels instru-
ments en vigor. Els principals elements 
són el compromís de conservar els tipus 
d’interès en el nivell mí  nim possible del 
0%-0,25% fins al final del 2014 i el propò-

Els dubtes sobre Grècia  
i Espanya dominen el 
sentiment dels inversors. 

Els inversors examinen  
les declaracions  
dels bancs centrals. 

La Fed manté la seva 
estratègia, però no  
descarta nous estímuls. 

Mercats monetaris i de capital 

MERCATS FINANCERS 
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La Fed identifica riscos que 
amenacen el creixement 
econòmic. 

El BCE no anuncia  
si tornarà a comprar  
deute sobirà de la perifèria. 

sit de mantenir a la seva cartera els més de 
dos bilions de dòlars en bons del Tresor 
nord-americà i hipotecaris que ha anat 
adquirint al llarg dels quatre últims anys. 
No obstant això, la Fed es declara predis-
posada a la introducció de noves mesures 
extraordinàries (sense do  nar pistes sobre 
el seu contingut) si, contra la seva previsió 
central, es produís una re  caiguda de 
l’economia. De fet, en l’última reunió del 
comitè, va augmentar el nombre de mem-
bres que han apreciat un in  crement dels 
riscos que podrien com prometre la conti-
nuïtat del procés de re    cu  peració econòmi-
ca. Els dos més destacats són: l’amenaça 
que representa el re  punt de les tensions de 
crèdit a la zona de l’euro i la possibilitat 
que es produeixi una contracció fiscal 

abrupta als Estats Units. Precisament, en 
aquest sentit, el president de la Reserva 
Federal, Ben Bernanke, ha instat els res-
ponsables polítics perquè adop  tin les 
mesures de consolidació fiscal tenint en 
compte els seus efectes sobre la capacitat 
de despesa i d’inversió del sector privat. 
Segons el seu parer, un excés d’aus  te  ritat 
podria representar un dur cop per al 
potencial d’expansió de les famílies i de les 
empreses i, per tant, de l’economia en con-
junt. 

En l’àmbit de la zona de l’euro, les actua-
cions i les declaracions dels representants 
del Banc Central Europeu (BCE) també 
són estudiades de forma exhaustiva pels 
mercats financers. En aquest cas, la relle-

TIPUS D’INTERÈS A CURT TERMINI ALS MERCATS NACIONALS

En percentatge anual

Zona de l’euro Estats Units Japó Regne Unit Suïssa

Subhastes 
BCE (2)

Euríbor (5) Nivell
objectiu de

Reserva
Federal (3)

Tres mesos
(5)

Tres mesos
(5)

Tipus
d’intervenció 

Banc 
d’Anglaterra (4)

Tres mesos
(5)

Tres mesos
(5)

Tres mesos Un any

2011

 Abril 1,25 1,35 2,12 0,25 0,27 0,20 0,50 0,82 0,24

 Maig 1,25 1,43 2,14 0,25 0,25 0,20 0,50 0,83 0,26

 Juny 1,25 1,55 2,16 0,25 0,25 0,20 0,50 0,83 0,28

 Juliol 1,50 1,61 2,18 0,25 0,26 0,20 0,50 0,83 0,24

 Agost 1,50 1,54 2,09 0,25 0,33 0,19 0,50 0,89 0,10

 Setembre 1,50 1,55 2,08 0,25 0,37 0,19 0,50 0,95 0,15

 Octubre 1,50 1,59 2,12 0,25 0,43 0,20 0,50 0,99 0,57

 Novembre 1,25 1,47 2,04 0,25 0,53 0,20 0,50 1,04 0,77

 Desembre 1,00 1,36 1,95 0,25 0,58 0,20 0,50 1,08 0,92

2012

 Gener 1,00 1,13 1,75 0,25 0,54 0,20 0,50 1,08 0,47

 Febrer 1,00 0,98 1,61 0,25 0,48 0,20 0,50 1,06 0,57

 Març 1,00 0,78 1,42 0,25 0,47 0,20 0,50 1,03 0,35

 Abril 1,00 0,71 1,31 0,25 0,47 0,20 0,50 1,01 0,54

 Maig (1) 1,00 0,68 1,26 0,25 0,47 0,20 0,50 1,00 0,43

NOTES: (1) Dia 23.
(2) Tipus d’interès marginal. Últimes dates de variació del tipus mínim: 2-04-09 (1,25%), 7-05-09 (1,00%), 7-04-11 (1,25%), 7-07-11 (1,50%), 3-11-11 (1,25%), 8-12-11 (1,00%).
(3) Últimes dates de variació: 11-12-07 (4,25%), 22-01-08 (3,50%), 30-01-08 (3,00%), 18-03-08 (2,25%), 30-04-08 (2,00%), 8-10-08 (1,5%), 29-10-08 (1%), 16-12-08 (0%-0,25%).
(4) Últimes dates de variació: 10-04-08 (5,00%), 8-10-08 (4,5%), 6-11-08 (3,0%), 4-12-08 (2,0%), 7-01-09 (1,5%), 5-02-09 (1,0%), 5-03-09 (0,50%).
(5) Tipus d’interès interbancari.
FONTS: Bancs centrals nacionals, Bloomberg i elaboració pròpia.



JUNY 2012 37  INFORME MENSUAL

vància de les mesures té una doble funció: 
impulsar el creixement de la zona de l’euro 
i alleujar les tensions als mercats de crèdit 
sobirà. En l’última reunió periòdica del 
BCE, el Consell de Govern de l’entitat va 
decidir mantenir el tipus d’interès rector 
en l’1%. L’estabilització dels indicadors 
d’activitat, tot i que en nivells baixos, i 
l’equilibri de les expectatives inflacionis-
tes a llarg termini són els principals argu-
ments que avalen aquesta decisió, segons 
l’anàlisi que la va acompanyar. A més a 
més, Mario Draghi, president de l’entitat, 
va fer referència al bon comportament 
dels mercats financers després de la im  -
plementació de les mesures de caràcter ex -
traor  dinari acordades fins ara (princi-
palment, les dues LTRO a tres anys), 
circumstància per la qual es desestimava 
l’ús de nous estímuls monetaris. La reac-
ció dels inversors a aquest missatge conti-
nuista va reflectir una certa decepció, en 
particular per l’absència de pistes sobre 
l’actuació del BCE com a comprador de 
deute públic de la perifèria europea (en 
con  cret d’Espanya), atesos els recents re -
punts de les primes de risc. 

No obstant això, l’element més rellevant 
de les últimes setmanes en matèria de po -
lítica monetària a la zona de l’euro ha estat, 
possiblement, el protagonitzat pel Bundes-
bank. El president del banc central ale-
many, Jens Weidmann, va manifestar que 
l’entitat consideraria apropiat que la infla-
ció de la seva economia se situés per da -
munt de la mitjana de la zona de l’euro, 
com a mesura per contribuir a la correcció 
dels desequilibris de competitivitat entre 
Alemanya i els països del sud europeu. 
Igualment, el ministre de finances ale-
many, Wolfgang Schäuble, va donar su -
port a aquest plantejament, va concretar 
que un rang entre el 2% i el 3% d’inflació 
per a Alemanya seria desitjable i va confir-
mar l’existència de marge per a l’augment 
dels salaris al país. Aquesta flexibilització 
del posicionament d’Alemanya sobre la 

inflació representa, si es confirma, un in -
gredient molt poderós en la fórmula que 
condueixi al procés d’estabilització econò-
mica i financera de la regió. 

Pel que fa als països emergents, l’expectació 
que generen les actuacions dels bancs cen-
trals és menys intensa que la que s’aprecia 
als països desenvolupats. Fa mesos que el 
rumb de les polítiques monetàries s’ha 
orientat cap al relaxament i, al maig, ha se -
guit el seu curs. La resposta de les autori-
tats monetàries a la desacceleració de l’ac -
tivitat a les seves economies es planteja 
amb ordre i previsió. Amb aquesta pauta, 
s’encara l’objectiu desitjat de soft landing 
de les taxes de creixement i de major con-
trol de la inflació. La instrumentació des-
cansa, simultàniament, en retallades dels 
tipus d’interès i en mesures quantitatives, 
que varien en funció del país. L’última res-
senya d’aquesta classe d’actuacions ha estat 
la tercera baixada consecutiva del coefi-
cient de reserves obligatòries dels bancs 
duta a terme per l’autoritat monetària 
xinesa. La dinàmica econòmica del gegant 
asiàtic ha generat inquietud en les últimes 
setmanes, ja que les dades de conjuntura 
han sorprès a la baixa i hi ha qui tem una 
desacceleració brusca. Aquests temors 
sem  blen exagerats, atès que aquesta feblesa 
té més aviat un caràcter transitori, vinculat 
al canvi de patró de desenvolupament, des 
de la demanda externa a la interna. 

En aquest escenari, els mercats interban-
caris als Estats Units i a la zona de l’euro 
han estat regits per l’estabilitat. En el cas 
europeu, malgrat les turbulències políti-
ques a Grècia i l’augment dels temors que 
genera el sistema bancari espanyol, la in -
gent liquiditat aportada pel BCE amb les 
subhastes a tres anys ha continuat facili-
tant el descens dels tipus d’interès euríbor. 
En qualsevol cas, aquesta circumstància 
no és, aïlladament, un indicador d’un 
mercat normalitzat. En canvi, encara per-
sisteixen mostres de disfuncionalitat, com 

El Bundesbank flexibilitza 
el seu posicionament 
davant la inflació. 

Els bancs centrals  
dels països emergents 
continuen relaxant la 
política monetària. 

Els tipus d’interès 
interbancaris mostren  
una gran estabilitat. 
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El deute sobirà d’Espanya 
rep un càstig molt dur. 

Els inversors diferencien 
França dels perifèrics.

l’ús elevat que els bancs fan de la facilitat 
de dipòsit en el BCE o les elevades primes 
de risc que s’exigeixen en les operacions 
amb entitats de la perifèria. Previsible-
ment, aquests obstacles es reduiran a me -
sura que es resolguin, de forma favorable, 
les diferents proves de solvència i de valo-
ració que s’estan realitzant a les entitats fi -
nanceres dels països en dificultats. 

Mateixes tensions, nous mínims del 
deute d’Alemanya i dels Estats Units

Al llarg del mes de maig, als dubtes sobre 
la capacitat d’Espanya de complir els ob -
jectius de reducció de dèficit que ja van 
aflorar a l’abril, es van sumar dos fets que 
van esperonar encara més les tensions fi -
nanceres. D’una banda, la convocatòria de 
noves eleccions a Grècia (el 17 de juny), 
atesa la incapacitat dels líders polítics per 
formar un Govern de coalició després dels 
comicis del començament de maig. Els 
sondejos mostren un mapa electoral com-

plex, que no permet descartar escenaris 
extrems. De l’altra, els inversors van haver 
d’interpretar la reforma financera que va 
anunciar el Govern d’Espanya. Tot i que 
s’aborden qüestions importants, relacio-
nades amb el nivell de solvència de les en -
titats, la veritat és que s’obre una finestra 
d’incertesa, associada als resultats que 
pre  sentaran els dos avaluadors externs i a 
les mesures que hauria d’adoptar el Go -
vern per afrontar les necessitats de recapi-
talització del sistema bancari. En aquest 
context, els inversors van tornar a castigar 
el deute de menor qualitat creditícia i es 
van refugiar en els bons emesos per Ale-
manya i pels Estats Units, fent prevaler la 
seguretat sobre el rendiment. 

L’augment de les tensions polítiques i 
financeres va afectar molt negativament 
l’evolució de les rendibilitats del deute so -
birà de la perifèria europea. Així, la yield 
del bo d’Espanya a 10 anys va trencar la 
barrera del 6% i el seu diferencial amb Ale-
manya va arribar als 490 punts bàsics, 

FONT: Bloomberg.
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Els tipus del deute 
d’Alemanya i dels Estats 
Units, en nivells mínims.

nivell màxim des del 1995. El deute d’Itàlia 
també va registrar un comportament ne -
gatiu, tot i que es va mantenir lluny dels 
mà  xims assolits uns mesos enrere.

Malgrat la difícil situació, el BCE encara 
no ha intervingut, ni ha manifestat la in -
tenció de fer-ho, al mercat secundari com-
 prant deute d’Espanya i d’Itàlia per conte-
nir aquest repunt de les rendibilitats. En 
qualsevol cas, les emissions de deute al 
mercat primari han aportat una visió  
me  nys dramàtica, ja que els respectius 
Tresors han estat capaços de col·locar títols 
a diferents terminis i han registrat una 
bona de  manda als tipus d’interès més ele-
vats que han hagut d’acceptar.

És interessant destacar el comportament 
favorable del deute sobirà de França, la 
rendibilitat a 10 anys del qual va caure des 
de nivells propers al 3,0% fins al 2,75%. Al 
contrari del que va succeir al novembre, 

aquesta vegada, els inversors van diferen-
ciar positivament el deute francès. És a dir, 
la comunitat inversora considera que el risc 
assumit amb el deute de França s’apropa 
més al d’Alemanya que al dels perifèrics. 
En qualsevol cas, la renda fixa sobirana 
d’Alemanya es va veure beneficiada, un 
mes més, per un fort efecte de recerca de 
se  guretat, que va propiciar que la rendibi-
litat a 10 anys caigués fins al nivell de l’1,41%, 
mínim històric.

A l’altre costat de l’Atlàntic, els bons sobi-
rans dels Estats Units han mostrat un 
comportament similar al del deute germà-
nic. El nord-americà, a més de rebre el 
suport d’unes expectatives econòmiques 
relativament millors que les de la zona de 
l’euro, té el suport d’una política monetà -
ria molt laxa. Això, unit a la seguretat que 
brinda un país amb una qualificació molt 
elevada i a les expectatives que la Reserva 
Federal podria implementar, si fos neces-

TIPUS D’INTERÈS A LLARG TERMINI ALS MERCATS NACIONALS

Deute públic a 10 anys, final del període, en percentatge anual

Alemanya França Espanya Itàlia Estats Units Japó Regne Unit Suïssa

2011

 Abril 3,3 3,6 5,5 4,7 3,4 1,2 3,6 2,1

 Maig 3,0 3,4 5,4 4,8 3,1 1,2 3,3 1,8

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

 Juliol 2,5 3,2 6,1 5,9 2,8 1,1 2,9 1,4

 Agost 2,2 2,9 5,0 5,1 2,2 1,0 2,6 1,1

 Setembre 1,9 2,6 5,1 5,5 1,9 1,0 2,4 0,9

 Octubre 2,0 3,1 5,5 6,1 2,1 1,0 2,4 1,0

 Novembre 2,3 3,4 6,2 7,0 2,1 1,1 2,3 0,9

 Desembre 1,8 3,1 5,1 7,1 1,9 1,0 2,0 0,7

2012

 Gener 1,79 3,05 4,97 5,95 1,80 0,97 1,97 0,72

 Febrer 1,82 2,88 4,99 5,19 1,97 0,96 2,15 0,72

 Març 1,79 2,89 5,35 5,12 2,21 0,99 2,20 0,87

 Abril 1,66 2,96 5,77 5,51 1,91 0,90 2,11 0,72

 Maig (*) 1,44 2,77 6,13 5,64 1,75 0,87 1,82 0,64

NOTA: (*) Dia 23.
FONT: Bloomberg.
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L’euro pateix els efectes  
de la crisi del deute sobirà  
i també de la crisi 
econòmica i institucional. 

Les divises emergents 
també es mostren febles. 

sari, una nova ronda d’expansió quantita-
tiva, ha fet que els inversors pressionessin 
a la baixa les rendibilitats del deute dels 
Estats Units, des de l’1,95% fins a nivells 
propers a l’1,70% en el termini a 10 anys. 

L’euro cedeix posicions 

L’amenaça sobre el conjunt de la zona de 
l’euro suscitada per l’incert futur polític de 
Grècia, la intensificació dels riscos als 
mer  cats de deute de la zona de l’euro i les 
fe  bles perspectives de creixement de la 
regió pressionen a la baixa l’euro. Durant 
el mes de maig, el seu tipus de canvi ha 
baixat el 5% enfront del dòlar i ha situat la 
relació d’intercanvi entre les dues mone-
des en 1,25 dòlars per euro. Les pressions a 
la baixa sobre la moneda única també han 
estat notables enfront de divises com la 
lliura esterlina, el ien japonès, la corona 

danesa o el franc suís. Alguns d’aquests 
països han reaccionat amb mesures desti-
nades a frenar l’apreciació de les seves 
divises, en un signe dels efectes de desesta-
bilització i de distorsió derivats de la crisi 
de la zona de l’euro. El temor a escenaris 
extrems de ruptura o de recessió llarga 
em  peny molts inversors internacionals a 
reduir les posicions denominades en euros, 
aparentment en un procés una mica preci-
pitat i que no seria raonable que anés gaire 
més allà del que ja s’ha observat, si més no 
a mitjà termini. 

Les divises d’alguns països emergents 
tam  bé s’han vist afectades per les reper-
cussions de la crisi europea, que intensifi-
quen l’aversió al risc i entorpeixen els flu-
xos de finançament. A més a més, les 
sor preses negatives en les dades de con-
juntura de diverses economies emergents 
han pesat en la mateixa direcció. De fet, les 

TIPUS DE CANVI DE LES PRINCIPALS MONEDES

23-05-12

Tipus de canvi
% variació (*)

Mensual s/desembre 2011 Anual

Enfront del dòlar dels Estats Units

 Ien japonès 79,4 –2,3 3,1 –3,3

 Lliura esterlina 0,637 –2,7 1,0 –2,7

 Franc suís 0,953 4,1 1,6 7,3

 Dòlar canadenc 1,026 3,4 0,5 4,7

 Pes mexicà 13,975 5,7 0,3 16,0

Enfront de l’euro

 Dòlar dels EUA 1,260 4,2 2,8 10,3

 Ien japonès 100,0 –6,8 0,4 –15,2

 Franc suís 1,201 –0,1 –1,3 –3,4

 Lliura esterlina 0,803 –1,6 –3,8 –8,6

 Corona sueca 9,049 1,8 1,4 1,2

 Corona danesa 7,432 –0,1 0,0 –0,3

 Zloty polonès 4,371 3,8 –2,2 9,7

 Corona txeca 25,53 2,0 –0,2 3,8

 Forint hongarès 302,8 1,4 –4,0 10,7

NOTA: (*) Un signe positiu indica una apreciació del dòlar (primer grup) o de l’euro (segon grup).
FONT: Bloomberg.
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La incertesa global cala en 
la renda fixa corporativa. 

El volum d’emissions  
de bons corporatius  
es desaccelera. 

monedes d’aquests països s’han mostrat 
particularment febles i han registrat una 
forta depreciació enfront del dòlar i mode-
rada enfront de l’euro. La decisió de les 
autoritats xineses de frenar la tònica de 
revaloració enfront del dòlar i de revertir-
la parcialment ha contribuït a aquest pro-
cés, que rememora la «guerra de divises» 
amb personatges canviats.

L’activitat emissora s’alenteix  
als mercats de renda fixa corporativa

L’empitjorament del clima a la perifèria 
europea ha calat en els mercats de deute 
privat. Si, durant els mesos anteriors, des-
tacava l’excel·lent capacitat de resistència 
d’aquest mercat a les adversitats de la crisi 
de la zona de l’euro (des del punt de vista 
de les emissions i de l’afluència dels fluxos 
de capitals), al maig el contagi ha afectat de 
ple l’ànim dels inversors i dels emissors de 
bons corporatius. Addicionalment, durant 
les últimes setmanes, aquest sentiment s’ha 

vist alimentat pel deteriorament generalit-
zat de les expectatives macroeconòmiques 
a nivell mundial. 

La repercussió d’aquests factors sobre l’evo-
 lució de la renda fixa, lògicament, difereix 
en funció de les àrees geogràfiques i dels 
sectors. En concret, el sector més afectat 
per la conjuntura actual és el sector banca-
ri. El resultat de la suma de les dificultats 
creditícies derivades de la crisi europea, de 
l’enduriment regulador del sector i del 
consegüent procés de despalanquejament 
de les entitats s’ha reflectit en l’alentiment 
de les emissions d’aquests bons a nivell 
global. Durant els quatre primers mesos 
de l’any, el volum total d’emissions ha estat 
el més baix des del 2005. En el cas de la 
zona de l’euro, aquest procés s’ha intensifi-
cat després de les dues subhastes de liqui-
ditat a tres anys del BCE. Moltes de les en -
titats europees han vist cobertes, en un alt 
percentatge, les necessitats de finança-
ment per a enguany i han reduït, així, la 
dependència dels covered bonds. Una part 

EMISSIONS DE BONS CORPORATIUS A EUROPA I ALS ESTATS UNITS

Dades des de l’1 �ns al 31 de maig

NOTA: (*) Des de l’1 �ns al 24 de maig del 2012.
FONT: Bloomberg.
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El deute privat d’elevada 
qualitat nord-americana 
resisteix. 

Els descensos de l’Ibex 35 
són deguts a múltiples 
factors financers i reals. 

La millora dels guanys 
empresarials als Estats 
Units dóna suport als 
índexs. 

d’aquests efectes també s’ha traslladat al 
mercat nord-americà. La recent rebaixa de 
la qualitat creditícia de la banca de la peri-
fèria de la zona de l’euro (Espanya i Itàlia) 
s’ha traduït en l’encariment de les primes 
de risc en la negociació amb els bancs 
euro  peus.

Els bons d’empreses no financeres a Euro-
pa també han patit un deteriorament no -
table, afectats per l’empitjorament de les 
condicions macroeconòmiques de la regió 
i per l’augment de l’aversió al risc. Als Es -
tats Units, el comportament no ha estat 
tan negatiu, si més no al segment dels 
bons d’elevada qualitat (investment grade). 
En part, això obeeix a aquest efecte d’arros-
    se  ga  ment exercit pel deute sobirà nord-
americà, que, com s’ha esmentat més 
amunt, ha actuat d’actiu refugi, un paper 
que, en certa mesura, també juguen les 
companyies grans i amb balanços sanejats 
d’aquest país.

La incertesa castiga les borses

Un mes més, els principals índexs borsaris 
internacionals s’han tenyit de vermell. La 
inestabilitat financera que regna a la zona 
de l’euro, amb l’epicentre a Grècia i amb 
rè  pliques a Espanya, i la moderació de les 
dades d’activitat a nivell global han estat 
raons poderoses per fulminar l’apetència 
pel risc dels inversors. Al llarg dels dos úl -
tims mesos, la majoria dels índexs han vist 
desaparèixer una gran part dels guanys 
que havien acumulat des del comença-
ment de l’any, amb algunes excepcions 
destacades, com l’S&P 500. A la zona de 
l’euro, la caiguda dels índexs de major ca -
pitalització borsària supera el 5% des del 
ge  ner, tot i que és el selectiu espanyol el 
que lidera els descensos. La cotització de la 
renda variable espanyola està en el punt de 
mira dels inversors, tant institucionals com 

particulars. A l’incert futur de Grècia, 
s’uneix el deteriorament de la confiança 
sobre la capacitat de l’economia espanyola 
per complir els objectius fiscals imposats 
per Brussel·les i sobre el nivell de solvència 
del sector bancari nacional. Pel que fa a 
aquesta qüestió, el Govern va aprovar un 
nou reial decret pel qual s’exigeix a la banca 
un augment de les provisions sobre la seva 
exposició al sector immobiliari i la valora-
ció dels actius totals del sector per dos ex -
perts independents. Per bé que aquestes 
mesures responen als requeriments que els 
mercats financers estaven fent sobre la 
transparència dels balanços bancaris, es 
tem que puguin tenir un fort impacte sobre 
els beneficis i sobre el capital de moltes 
entitats del sector. Aquests esdeveniments 
van coincidir amb la intervenció del Go -
vern en el grup BFA-Bankia, fet que va 
pressionar encara més a la baixa l’Ibex, que 
ha tornat als nivells que ja tenia el 1997. 

En l’escenari borsari internacional, a més 
de la consideració de l’augment dels riscos 
del contagi de la crisi europea, els inver-
sors han tingut en compte altres elements. 
En el cas dels Estats Units, la relativa forta-
lesa dels resultats empresarials durant el 
primer trimestre del 2012 i la continuïtat 
de les projeccions favorables de beneficis 
dels analistes han exercit de factor positiu 
compensatori, si més no parcialment. Un 
altre fet destacable que proporciona un 
cert grau de suport a aquests índexs és la 
participació activa dels fons d’inversió, 
guiats per estratègies basades en la rendi-
bilitat per dividend dels valors. En el 
terreny dels països emergents, tot i que, en 
l’últim mes, s’han produït correccions a la 
baixa en els principals índexs, la conjuntu-
ra de flexibilització monetària imperant a 
la majoria d’aquestes economies represen-
ta un suport per a les expectatives de reva-
loració a mitjà termini.
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ÍNDEXS DE LES PRINCIPALS BORSES MUNDIALS

23-05-2012

Índex
(*)

% variació
mensual

% variació
acumulada

% variació
anual

Nova York

 Dow Jones 12.389,8 –4,2 1,4 0,1

 Standard & Poor’s 1.308,5 –4,3 4,0 –0,7

 Nasdaq 2.814,8 –5,2 8,0 2,0

Tòquio 8.556,6 –10,3 1,2 –9,6

Londres 5.305,8 –6,3 –4,8 –9,1

Zona de l’euro 2.145,7 –4,4 –7,4 –23,2

 Frankfurt 6.322,2 –3,1 7,2 –11,2

 París 3.019,4 –2,5 –4,4 –22,7

 Amsterdam 290,4 –3,6 –7,1 –15,2

 Milà 13.055,0 –5,7 –13,5 –36,4

 Madrid 6.499,3 –5,1 –24,1 –35,5

Zuric 5.846,8 –4,4 –1,5 –9,2

Hong Kong 18.786,2 –8,9 1,9 –17,3

Buenos Aires 2.239,2 –3,1 –9,1 –32,6

São Paulo 54.646,3 –11,2 –3,7 –12,3

NOTA: (*) Nova York: Dow Jones Industrials, Standard & Poor’s Composite, Nasdaq Composite; Tòquio: Nikkei 225; zona de l’euro: DJ Eurostoxx 50; Londres: Financial Times 100; 
Frankfurt: DAX; París: CAC 40; Amsterdam: AEX; Milà: MIBTEL; Madrid: Ibex 35 de les borses espanyoles; Zuric: Swiss Market Index; Hong Kong: Hang Seng; Buenos Aires: 
Merval; São Paulo: Bovespa.
FONT: Bloomberg.

Assegurances per a un món lleugerament irracional 

El negoci de les assegurances és important. No pot ser d’una altra manera, ja que ens permet protegir-nos de les 
elevades pèrdues associades a esdeveniments que, tot i que infreqüents, no podem descartar del nostre horitzó 
vital. Aquesta importància té, lògicament, la seva translació monetària: el 2010, les primes d’assegurances van 
representar l’equivalent al 7% del PIB mundial, amb més importància en regions com Europa, l’Amèrica del Nord 
i el Japó. Atesa aquesta rellevància social i econòmica, no és sorprenent que les assegurances vagin acompanyades 
d’una vasta activitat reguladora. En aquesta tessitura, cal esperar que tot el que es relaciona amb el sector estigui 
emparat per la millor teoria econòmica disponible. És aquesta realment la situació? Desafortunadament, hem 
d’anticipar una resposta negativa. 

Per ordenar una mica una temàtica tan àmplia, plantegem dues preguntes fonamentals que qualsevol teoria ha de 
poder respondre: per què existeixen les assegurances? i per què existeix una regulació sobre les assegurances? La 
teoria econòmica tradicional ens proporciona una resposta a les dues qüestions que ens serveix de punt de partida. 
Les assegurances existeixen perquè tenen valor per als individus. Aquest valor deriva del fet que són un instru-
ment que permet traslladar els diners dels moments en què no són gaire necessaris a uns altres en què puguin 
ser-ho molt. L’alternativa, l’estalvi individual, és menys eficient, ja que reserva diners per a necessitats que potser, 
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en el futur, no es produeixin.(1) Fins aquí, la qüestió sembla simple, però, si tenim en compte l’existència de proble-
mes d’informació, el tema es complica. 

En qualsevol relació contractual entre l’assegurat i l’assegurador, la informació disponible per a les parts és clara-
ment asimètrica. A la companyia d’assegurances, li costa disposar d’informació sobre l’assegurat i monitoritzar el 
seu comportament després de la signatura del contracte d’assegurança. És probable que els qui busquin assegurar-
se tendeixin a arriscar-se més que la mitjana de la població i que, un cop assegurats, es mostrin menys curosos que 
les persones no cobertes per una assegurança. Es tracta, respectivament, del que es coneix com a problemes de 
selecció adversa i de risc moral. 

Sens dubte, els problemes d’informació no estan circumscrits a l’àmbit de les companyies d’assegurances. Els 
prenedors de les assegurances també han d’afrontar un notable desconeixement sobre aspectes com la solvència 
de les asseguradores i els termes específics dels contractes. En definitiva, el gran risc per al prenedor és saber si, 
arribat el moment de necessitar-los, podria no disposar dels diners compromesos (perquè la companyia hagi fet 
fallida o perquè clàusules desconegudes impliquin que no es pugui procedir al pagament).

Aquests problemes d’informació són la justificació habitual de la regulació. La regulació tracta de reduir els pro-
blemes d’informació que el mercat, per si mateix, no pot eliminar. Així, mentre que els problemes d’informació 
que afronten les companyies tendeixen a ser combatuts de forma raonablement eficient en l’àmbit privat (per 
exemple, mitjançant polítiques corporatives d’excepcions o de sobrepreu de determinats col·lectius més suscepti-
bles d’assumir riscos excessius), els que afecten els consumidors solen exigir una regulació pública. Es tracta, en 
definitiva, de facilitar que la informació «privada» de les companyies es faci pública (o de reduir l’esforç del con-

EL NEGOCI DE LES ASSEGURANCES EL 2010: DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA

Primes d’assegurances, en percentatge del PIB

Amèrica 6,71

 Nord-amèrica 7,90

 Amèrica Llatina 2,68

Europa 7,47

 Europa occidental 8,44

 Europa central i oriental 2,62

Àsia 6,16

 Japó i les noves economies industrialitzades 10,64

 Àsia oriental 3,66

 Orient Mitjà i Àsia central 1,51

Àfrica 3,86

Oceania 5,82

Mundial 6,89

FONTS: Swiss Re, Sigma Report, L’assegurança mundial el 2010.

(1) En termes acadèmics, els consumidors contractem assegurances perquè tenim aversió al risc i perquè, si es dóna el cas de pèrdues contingents, 
l’assegurança és un instrument més eficient que l’estalvi com a forma d’igualar la utilitat marginal del consum al llarg del temps. 
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sumidor per disposar-ne).(2) La regulació que regeix a la majoria de països té com a objectiu garantir la solvència 
de les asseguradores i una qualitat determinada dels contractes i del seu compliment. Alguns dels instruments 
més habituals són l’exigència d’ús de contractes estandarditzats, els requisits d’entrada al sector, les limitacions al 
fixament de preus i les normes de solvència (habitualment, en forma de requisits de capital i d’altres exigències 
financeres). 

Totes aquestes pràctiques serien suficients sempre que els consumidors, la peça angular que el regulador tracta de 
protegir, es comportessin amb la racionalitat que la teoria espera. Sabem que això no és així. Al negoci de les asse-
gurances, com en altres mercats, les anomalies són freqüents. Quan s’esperaria una elevada demanda d’assegurances 
contra accidents catastròfics (precisament, el tipus de pèrdua elevada, però infreqüent, que millor justifica una 
assegurança), la realitat és que es dóna una infrademanda d’aquest tipus de producte. Per exemple, a Nova Orleans, 
només el 40% de les llars tenia alguna forma d’assegurança contra inundacions, situació que es va demostrar 
nefasta després de l’huracà Katrina. En canvi, s’acostuma a contractar, per damunt de la demanda òptima teòrica, 
altres modalitats que presenten menys racionalitat. Així, se solen citar les assegurances amb franquícies massa 
reduïdes o les extensions de garanties de certs productes de consum durador. 

Aquestes anomalies són degudes, fonamentalment, a dues categories de limitacions que patim els consumidors. 
En primer lloc, els consumidors patim un seguit de biaixos que afecten la percepció del valor de l’assegurança, no 
valorant-la prou (de manera que es produeix una demanda inferior a l’òptima) o valorant-la massa (de manera que 
es genera una sobredemanda de l’assegurança). El primer d’aquests casos es produeix per dos biaixos detectats en 
la literatura: el que s’anomena descompte excessiu (o preferència irracionalment elevada pels diners presents 
enfront del futur) i el que s’anomena biaix de l’optimisme excessiu (la creença infundada que els esdeveniments 
negatius no ens passaran a nosaltres). Pel que fa a la sobrevaloració del valor de l’assegurança, s’han detectat altres 
biaixos que la provoquen, com, per exemple, els basats en la superstició (la creença que, si s’assegura contra un 
accident, no es produirà), en el seguiment de les decisions d’uns altres («efecte ramat») i en l’excessiva inclinació 
emocional cap a l’objecte o cap a la persona (que se sobreassegura). 

A més de les dificultats per percebre el valor just de l’assegurança, un segon grup de limitacions deriva de les difi-
cultats cognitives en la presa de decisions sota situacions de risc i d’incertesa. Al costat de les clàssiques regularitats 
conductistes esmentades habitualment en diferents transaccions,(3) en matèria d’assegurances s’ha destacat que 
són especialment rellevants l’aversió a tenir en compte determinats esdeveniments (inclosos la mort i altres tabús 
estigmatitzats) o l’aversió a la complexitat. En termes generals, el resultat d’aquestes limitacions de la capacitat de 
processar informació és que sobreabunden les decisions de no contractar una assegurança. 

En definitiva, al món lleugerament irracional (o, amb més precisió, imperfectament racional) al qual al·ludíem en 
el títol, la regulació tendeix a defensar la societat de l’excessiva presència d’informació privada que envolta les 
transaccions d’assegurances. En canvi, protegir el consumidor de tot aquest conjunt de biaixos que acabem 
d’esmentar està lluny de ser habitual. Una de les dificultats és que, com ens recorden Baker i Siegelman, dos autors 
centrals en el debat, tot i que es puguin detectar els «errors» del consumidor, una regulació adequada dista de ser 
fàcil.(4) La dificultat s’explica perquè, en l’economia conductista (behavioral economics), el vincle entre comporta-

(2) Així i tot, cal recordar que, en certes ocasions, aquestes pràctiques privades acaben deixant totalment fora del mercat alguns col·lectius. Per 
evi    tar aquesta situació d’impossibilitat de contractar una assegurança, en determinades circumstàncies, la regulació obliga les asseguradores a 
as  se  gurar aquests col·lectius. 
(3) La referència clàssica és Kahneman, D. i A. Tversky (1979), «Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk», Econometrica, vol. 47, 
pàg. 263-291. 
(4) Vegeu Baker, T. i P. Siegelman (2011), «Law and Economics after the Behavioral Turn: Learning from Insurance», Flom Petrie Health Policy 
Workshop. 
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ment i benestar (en el sentit econòmic habitual) és feble. Per exemple, i recordant un dels biaixos presentats més 
amunt, com podria una regulació protegir-me del fet que obtinc satisfacció (o reducció d’ansietat) per ser supers-
ticiós? 

Tot i que s’ha començat a explorar la qüestió acadèmicament per a certes formes d’assegurances, en general les que 
s’infrademanden o les que se sobredemanden, més fàcils de ser tractades, els resultats disten molt de ser con-
cloents. Per citar un exemple, el 2003 al Regne Unit, es va estudiar el cas de les garanties addicionals de productes 
electrònics. Es va concloure que, efectivament, es demandaven més del que era racionalment desitjable i es va 
proposar un augment de la competència al sector (l’informe era de la Comissió per a la Reforma de la Competèn-
cia). La proposta «conductista» que, en alguns fòrums acadèmics, es va postular era protegir de si mateix el con-
sumidor, massa emocional en relació amb l’objecte assegurat, mitjançant la prohibició d’oferir aquestes extensions 
de garanties. Com es veu, una solució poc satisfactòria. Confiem que, a mesura que avanci l’economia conductista, 
s’estigui en condicions d’ajudar aquest món de consumidors imperfectament racionals que som tots. 

Aquest requadre ha estat elaborat per Àlex Ruiz 
Departament d’Economia Internacional, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”
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La confiança i la credibilitat 

«La confiança en un mateix és el primer 
secret de l’èxit». La cita, de Ralph W. Emer-
 son, poeta i pensador nord-americà, obli-
ga a plantejar-se si Espanya i Europa creuen 
realment en si mateixes i l’una en l’altra. 
Fins ara, la zona de l’euro ha estat incapaç 
de solucionar un problema que afecta el 
2% de la seva economia, Grècia, i d’utilitzar 
tots els mecanismes al seu abast, inclòs l’ús 
del Banc Central Europeu (BCE), per es -
vair els dubtes sobre la resta d’Estats mem-
 bres. Espanya, per la seva banda, després 
de promulgar la quarta reforma fi  nan  cera 
en menys de tres anys, va sol·  li  citar consul-
tors externs per avaluar les ne  cessitats de 
ca  pital de la banca i va revisar a l’alça el 
dèficit públic del 2011. Aquests dos fets van 

provocar que la confiança en els comptes 
públics i en el sistema financer espanyol 
co  titzés a la baixa. 

La nacionalització de la quarta entitat fi -
nancera del país, una setmana després de 
veure aprovat el seu pla financer pel Banc 
d’Espanya, va erosionar la credibilitat del 
supervisor bancari i va accelerar la promul-
gació d’un nou decret financer. Els nous 
requisits de capital mantenen les provisions 
dels actius problemàtics i incrementen la 
cobertura genèrica per als sans. No obstant 
això, la reforma no va servir per recuperar 
la confiança dels inversors. La prima de risc 
es va enfilar fins a cotes properes als 500 
punts bàsics (situació que obliga l’Es  tat a 
finançar-se a tipus cada vegada més costo-
sos) i, en set dies, l’Ibex 35 va caure el 7,2%. 

En el primer trimestre,  
el PIB es contreu el 0,4% 
intertrimestral. 

Activitat econòmica 

CONJUNTURA ESPANYOLA 

LES TURBULÈNCIES FINANCERES CASTIGUEN TANT EL SECTOR PÚBLIC COM EL PRIVAT

Variació interanual de l’Ibex 35 i diferencial de rendibilitat entre el bo espanyol 
i l’alemany a 10 anys

FONTS: Bloomberg, Reuters Datastream i elaboració pròpia.

Prima de risc (escala dreta)Ibex 35 (escala esquerra)
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% Punts bàsics

–40

–30

–20

–10

0

10

20

0

100

200

300

400

500

600



48 JUNY 2012 INFORME MENSUAL   

La nova reforma financera 
no esvaeix els dubtes  
dels inversors. 

El Govern revisa en 4 
dècimes a l’alça el dèficit 
del 2011, fins al 8,9%. 

La caiguda de la inversió 
empitjora la contribució  
de la demanda nacional. 

Una setmana després de la reforma finan-
cera, el Govern va aprovar els pressupos-
tos de les autonomies, llevat d’Astúries, el 
termini de la qual va ser prorrogat, per 
assegurar la consolidació fiscal fixada per 
al 2012. No obstant això, la revisió de 4 dè -
cimes a l’alça del dèficit del 2011, a causa 
de les desviacions de Madrid, de València 
i, amb menys intensitat, de Castella i Lleó, 
implica que caldrà fer un esforç extra per 
passar del dèficit actual del 8,9% al 5,3% 
promès. Tot i que és cert que els ajusta-
ments són més difícils d’assolir en un en -
torn de recessió (el dèficit es calcula com a 
rà  tio sobre el producte interior brut), els 
plans d’ajustament ja contemplen l’esce  na-
 ri de recessió. 

La confiança és clau per al creixement. 
Una economia creïble genera confiança 
en els seus compromisos de pagament i 
aconsegueix finançar-se a tipus d’interès 
més baixos (prima de risc més baixa). 
Aquest finançament menys costós es trans-
 met a la resta del sistema i, en condicions 
normals, permet que flueixi millor el crè-
dit. El crèdit impulsa el consum i la inver-
sió i, en definitiva, el producte interior 
brut (PIB). 

No obstant això, la desconfiança en el sis-
tema financer impedeix que els bancs es 
prestin entre ells i incrementa els costos de 
finançament; la desconfiança en els comp-
tes públics augmenta la prima de risc, i el 
crèdit restant no acaba de fluir per l’aug -
ment dels requisits a la banca. Paral·lela -
ment a aquest procés, es realitzen plans 
d’a  justament que ofeguen la despesa pú -
blica. Si el consum, la inversió i la despesa 
pública disminueixen, només el sector ex -
terior pot evitar la caiguda del PIB. Però, 
atès que els nostres socis comercials també 
experimenten, amb més o menys intensi-
tat, aquest procés de desconfiança i d’ajus-
 ta  ment fiscal, la contribució de la deman-
da externa és menor a la dels trimestres 
precedents. 

El desglossament de la comptabilitat na -
cional confirma el que s’ha exposat fins 
ara i evidencia que la reculada del PIB va 
ser del 0,4% interanual en el primer tri-
mestre de l’any. La caiguda de l’activitat en 
el primer trimestre de l’any va ser deguda 
a la contracció de la demanda nacional, 
que va aportar –3,2 punts percentuals al 
creixement, xifra que se situa tres dècimes 
per sota de la del trimestre anterior. D’altra 
banda, la demanda externa va ser l’únic 
motor del creixement, ja que va sumar 2,8 
punts al PIB. No obstant això, el sector 
exterior mostra símptomes de desaccele-
ració i disminueix la seva aportació en 
quatre dècimes en relació amb el trimestre 
anterior. 

La contribució més negativa de la deman-
da nacional és conseqüència exclusiva de 
l’acceleració de la contracció de la inversió, 
perquè la despesa en consum final es man-
té sense canvis en relació amb el trimestre 
anterior, ja que les llars van compensar la 
caiguda de consum públic. En termes inter-
 anuals, el consum de les llars va disminuir 
el 0,6%, ritme menor al del trimestre ante-
rior. La causa cal buscar-la, principalment, 
en la davallada de la confiança i en la pèr-
dua de poder adquisitiu. Pel que fa al pri-
mer punt, la confiança dels consumidors 
va empitjorar en el primer trimestre de 
l’any: es va allunyar 11 punts de la mitjana 
històrica i es va situar 5 punts per sota de 
l’any passat. L’última dada, corresponent 
al mes d’abril, amb prou feines millora en 
relació amb el mes precedent. 

D’altra banda, la remuneració per assala-
riat va augmentar el 0,9% interanual, men-
tre que la inf lació es va incrementar el 
2,0% en el mateix període, situació que va 
propiciar que la majoria de les llars veies-
sin reduït el potencial de consum. A més a 
més, en l’últim any, es van destruir 655.500 
llocs de treball equivalents a temps com-
plet, la qual cosa va facilitar la disminució 
de la remuneració del conjunt dels assala-
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2011 2012
2010 2011 I II III IV I

EVOLUCIÓ DEL PIB D’ESPANYA PER COMPONENTS

Percentatge de variació interanual (*)

PIB Consum de les llars

Consum públic Inversió en béns d’equipament

Importacions de béns i serveisExportacions de béns i serveis

Inversió en construcció Demanda nacional (**)

NOTES: (*) Dades corregides d’efectes estacionals i de calendari.
(**) Contribució al creixement del PIB.
FONT: Institut Nacional d’Estadística.
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riats. El costat positiu és que el cost laboral 
unitari disminueix a un ritme del –2,5% 
interanual i que la productivitat per treba-
llador augmenta (tot i que sigui perquè es 
destrueix ocupació a un ritme més intens 
que el de la disminució del PIB). 

En l’últim any, els plans d’austeritat van 
re  duir el 5,2% la despesa de les adminis-
tracions públiques. Atesos els pressupos-
tos del 2012 i el pla d’estabilitat enunciat 
pel Govern, aquesta tendència empitjorarà 
al llarg de l’any i es mantindrà en cotes ne -
gatives fins al 2015. 

No obstant això, la faceta de la demanda 
més afectada per la crisi és la inversió, que 
fa quatre anys que es manté en taxes nega-
tives. En el primer trimestre del 2012, va 
disminuir el 8,2% interanual, impulsada 
per la caiguda dels actius materials i de la 
inversió en construcció. La inversió és clau 
per estimular el creixement futur, però, 
ara com ara, es contreu a un ritme més 

intens que el trimestre anterior. Les ten-
sions al sector financer i la falta d’inversió 
pública i d’expectatives a curt termini im -
pedeixen que sigui d’una altra manera. A 
l’abril, sembla que l’empitjorament de l’in-
 dicador de confiança a la indústria confir-
ma que aquesta tendència es mantindrà en 
el pròxim trimestre. 

Finalment, el sector exterior va començar 
a emetre signes de menor dinamisme. Les 
exportacions es van contreure en relació 
amb el desembre i la taxa de variació inter-
 anual va disminuir en 3 punts, fins al 2,2%. 
La desacceleració europea es va traduir en 
una reducció de la demanda, sobretot de 
serveis, i en una activitat turística més mo -
derada. Per la seva banda, les importa-
cions van disminuir el 7,2%, dada cohe-
rent amb el menor nivell d’activitat, però 
redueixen el ritme de caiguda. 

El pla d’estabilitat del Govern reconeix que 
les reformes tindran efecte a mitjà termini. 

INDICADORS DE DEMANDA

Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior

2010 2011
2011 2012

I II III IV I Abril

Consum 

 Producció de béns de consum (*) 0,8 –1,0 –1,5 –0,8 0,7 –2,2 –3,7 ...

 Importació de béns de consum (**) –9,5 –2,2 –1,1 –8,7 1,2 0,4 ... ...

 Matriculacions d’automòbils 3,1 –17,7 –27,3 –26,4 –0,7 –5,5 –1,9 –21,7

 Crèdit al consum de béns duradors –12,3 –9,9 –13,9 –10,1 –4,4 –10,4 ... –

 Indicador de confiança  
  dels consumidors (***) –20,9 –17,1 –19,6 –16,1 –15,8 –16,8 –24,6 –28,6

Inversió

 Producció de béns d’equipament (*) –3,3 0,8 3,0 2,5 2,6 –4,8 –10,2 ...

 Importació de béns d’equipament (**) 6,5 –3,1 2,3 –4,9 –1,5 –7,2 ... ...

 Matriculació de vehicles industrials 7,0 –6,6 –2,2 –11,2 5,8 –15,1 –19,1 –25,1

Comerç exterior (**) 

 Importacions no energètiques 10,3 1,0 7,4 –0,7 0,8 –3,1 ... ...

 Exportacions 15,6 10,1 16,0 9,0 10,9 5,4 ... ...

NOTES: (*) Filtrat de diferències del calendari laboral.
(**) En volum.
(***) Enquesta de la Comissió Europea: diferència entre els percentatges de respostes positives i negatives.
FONTS: ANFAC, Institut Nacional d’Estadística, Banc d’Espanya, Ministeri d’Economia i Hisenda, Comissió Europea i elaboració pròpia.

El sector exterior  
emet signes de menor 
dinamisme. 
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Així que, a curt termini, Europa és l’única 
que pot facilitar el procés de reconversió 
de l’economia espanyola. Les propostes 
inclouen una renegociació del calendari 
d’ajustament fiscal, la mobilització de fons 
europeus per fomentar la inversió o la po -
sada en marxa de mecanismes que re  duei-

 xin el cost del deute (paper més ac  tiu del 
Banc Central Europeu o algun ti  pus de 
mutualització del deute, com, per exem-
ple, els eurobons). Es tracti d’una iniciativa 
o d’una altra, Europa ha de demostrar que 
creu en si mateixa i, per tant, en Espanya.

Europa pot facilitar  
la reconversió  
de l’economia espanyola.
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Fins on? Fins quan? 

En els últims mesos, algunes de les pre-
guntes més freqüents giren al voltant de la 
durada de la crisi econòmica actual i de les 
seves conseqüències sobre l’economia real. 
Aquestes qüestions, aplicades al mercat de 
treball, es concreten en tres interrogants: 
quan es començarà a crear ocupació, quan-
 ta se n’haurà destruït fins llavors i com 
serà el mercat laboral posterior a la crisi. 
L’enquesta de població activa (EPA) del 
primer trimestre ofereix una visió de la 
conjuntura laboral actual i el programa 
d’estabilitat presentat recentment pel Go -
vern permet afinar les respostes sobre el 
futur. 

El nombre de persones que volen treballar 
però que no ho aconsegueixen va augmen-

tar en 365.900 en el primer trimestre de 
l’any, de manera que el nombre total 
d’aturats arriba als 5.639.500. Aquesta 
xifra és el 6,9% superior a la del trimestre 
anterior i se situa el 14,5% per damunt de 
la del primer trimestre del 2011. Atès que 
la població activa es va mantenir gairebé 
constant en els tres primers mesos de l’any, 
la taxa d’atur es va situar en el 24,4%, 1,6 
punts més que al final de desembre. El 
registre històric més alt, corresponent al 
començament de 1994, se situa, amb prou 
feines, a 11 dècimes de distància. 

El deteriorament de l’economia real es va 
manifestar en la contracció intertrimestral 
del 0,3% del producte interior brut (PIB) i 
va provocar la pèrdua de 223.300 llocs de 
treball durant aquest mateix pe  ríode, 
segons les dades de comptabilitat nacional. 

Els aturats augmenten fins 
als 5.639.500, i la taxa 
d’atur, fins al 24,4%. 

Mercat de treball 

FONTS: EPA i elaboració pròpia.

Contribució a la creació neta d’ocupació en l’últim any

ELS SERVEIS I LA CONSTRUCCIÓ SUMEN EL 88% DE LA DESTRUCCIÓ D’OCUPACIÓ

Agricultura Indústria Construcció Serveis
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Els serveis perden l’1,4% 
dels ocupats, enfront del 
7,1% de la construcció. 

Si s’utilitzen les estimacions de l’EPA, més 
de la meitat de la pèrdua de l’ocupació de 
l’últim any va tenir lloc entre el gener i el 
març del 2012. L’estacionalitat va jugar-hi 
un paper clau, ja que, en el primer trimes-
tre, es destrueix ocupació fins i tot en anys 
de bonança, i va intensificar les conse-
qüències de la mala conjuntura econòmi-
ca. Així, l’estimació del nombre d’ocupats 
es va situar en 17.433.200 persones. 

Si realitzem l’anàlisi per sectors, en l’últim 
trimestre, la caiguda dels ocupats al sector 
serveis va representar, gairebé, la meitat de 

la pèrdua total d’ocupació. No obstant 
això, atès que, en aquest sector, treballa el 
75% de la població, els serveis van ser, pre-
cisament, l’activitat econòmica on es va 
destruir menys ocupació, amb una pèrdua 
de l’1,4%. En canvi, a la construcció, l’o -
cupació va accelerar el ritme de caiguda 
fins al 7,1% intertrimestral i acumula, en 
l’últim any, una pèrdua del 20,6%. El pes 
de la construcció en el nostre mercat labo-
ral és ara la meitat que el 2007, quan va 
assolir el nivell màxim. La forta reducció 
de la inversió en construcció en el primer 
trimestre, el 10,2% interanual, i la retalla-

OCUPACIÓ ESTIMADA

Primer trimestre 2012

Ocupats
(milers)

Variació trimestral Variació acumulada Variació anual %  
participacióAbsoluta % Absoluta % Absoluta %

Per sectors

 Agricultura 776,2 –32,2 –4,0 –32,2 –4,0 –7,0 –0,9 4,5

 No agraris 16.657,0 –342,1 –2,0 –342,1 –2,0 –711,5 –4,1 95,5

  Indústria 2.459,3 –67,0 –2,7 –67,0 –2,7 –81,5 –3,2 14,1

  Construcció 1.186,7 –90,2 –7,1 –90,2 –7,1 –307,3 –20,6 6,8

  Serveis 13.011,0 –184,9 –1,4 –184,9 –1,4 –322,7 –2,4 74,6

Per empleadors

 Sector privat 14.329,1 –342,3 –2,3 –342,3 –2,3 –636,7 –4,3 82,2

 Sector públic 3.104,1 –32,0 –1,0 –32,0 –1,0 –81,8 –2,6 17,8

Per situació professional

 Assalariats 14.411,2 –418,0 –2,8 –418,0 –2,8 –709,6 –4,7 82,7

  Contracte indefinit 10.986,4 –138,3 –1,2 –138,3 –1,2 –388,4 –3,4 63,0

  Contracte temporal 3.424,8 –279,6 –7,5 –279,6 –7,5 –321,2 –8,6 19,6

 No assalariats 3.014,9 46,2 1,6 46,2 1,6 –9,9 –0,3 17,3

  Empresaris empleadors 909,9 6,3 0,7 6,3 0,7 –64,5 –6,6 5,2

  Empresaris no empleadors 1.976,8 41,6 2,1 41,6 2,1 80,1 4,2 11,3

  Ajudes familiars 128,2 –1,7 –1,3 –1,7 –1,3 –25,5 –16,6 0,7

 Altres 7,1 –2,5 –26,0 –2,5 –26,0 1,0 16,4 0,0

Per temps d’ocupació

 A temps complet 14.927,2 –421,8 –2,7 –421,8 –2,7 –658,1 –4,2 85,6

 A temps parcial 2.506,0 47,5 1,9 47,5 1,9 –60,4 –2,4 14,4

Per sexes

 Homes 9.527,3 –278,3 –2,8 –278,3 –2,8 –531,7 –5,3 54,7

 Dones 7.905,9 –96,0 –1,2 –96,0 –1,2 –186,8 –2,3 45,3

TOTAL 17.433,2 –374,3 –2,1 –374,3 –2,1 –718,5 –4,0 100,0

FONTS: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.
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El sector privat 
comptabilitza el 92% de  
la reducció dels assalariats. 

El nombre de persones que 
busquen feina per primera 
vegada augmenta el 22% 
interanual. 

da del 34,6% del pressupost del Ministeri 
de Foment prevista per a enguany augu-
ren que aquesta tendència es mantindrà en 
el futur. 

El sector privat continua sent el principal 
responsable de la caiguda del nombre 
d’assalariats, ja que comptabilitza el 92% 
de la disminució. No obstant això, els ajus-
taments pressupostaris comencen a fer 
efecte i el nombre de treballadors públics 
es redueix per segon trimestre consecutiu i 
ho fa a un ritme més intens, del 3% inter -
anual. Fins ara, tot l’ajustament de l’ocu -
pació pública s’ha realitzat sobre els assa-
lariats temporals, el nombre dels quals va 
recular el 8% en relació amb el trimestre 
anterior i el 10% en relació amb el primer 
trimestre del 2011. Els assalariats públics 
de caràcter temporal representen el 22% 
de l’ocupació pública i sumen un total de 
690.000 persones. 

El fet que, en l’actualitat, es produeixi la 
destrucció neta d’ocupació no significa 
que no es generi ocupació, sinó que, a Es -
panya, es destrueixen més llocs de treball 

dels que es creen. De fet, en el primer tri-
mestre de l’any, 845.100 persones van tro-
bar feina, l’11% menys que al comença-
ment del 2009, el pitjor moment de la crisi, 
quan l’economia queia l’1,6% en relació 
amb el trimestre anterior. No obstant això, 
la poca ocupació que es crea és, majorità -
riament, no qualificada, amb una alta pre-
 sència del comerç a l’engròs i al detall (el 
15% de l’ocupació creada en el primer tri-
mestre), de l’agricultura (el 12%) i, sorpre-
nentment, de la construcció (el 12%). 

El nombre de contractes registrats al Ser-
vei Públic d’Ocupació, que, a l’abril, es va 
situar el 6% per sota del mateix mes de 
l’any passat, també evidencia les impor-
tants restriccions d’accés a l’ocupació. En 
l’últim any, el nombre d’aturats que decla-
ren buscar feina per primera vegada ha 
crescut el 22%, i són els joves de 20 a 24 
anys els més afectats per la recerca infruc-
tuosa d’una feina. Des del primer trimes-
tre del 2010, el total dels qui busquen feina 
per primera vegada ha crescut el 41%, el 
doble que el nombre d’aturats sense aquest 
col·lectiu, de manera que aquest grup és el 

FONTS: EPA i elaboració pròpia.

AUGMENTA EL RITME DE DESTRUCCIÓ D’OCUPACIÓ PÚBLICA
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Els costos laborals  
es continuaran reduint  
en el futur. 

responsable del 15% de l’atur creat en els 
dos últims anys.

Atès el reduït accés a l’ocupació, sembla 
que la població activa ha iniciat el camí 
cap l’emprenedoria. En el primer trimes
tre de l’any, el nombre d’empresaris i d’au
 tònoms va augmentar en 46.300 persones 
i es manté gairebé sense canvis en relació 
amb el trimestre anterior. Si es mantingués 
aquesta tendència, malgrat l’escassetat de 
crèdit i la feblesa de la demanda, l’empre 
nedoria podria alleujar, en certa mesura, 
l’important deteriorament laboral esperat 
per a enguany. 

Paral·lelament al procés de destrucció 
d’ocupació, la remuneració per assalariats 
va augmentar el 0,9% interanual en el pri
mer trimestre. Atès que la inflació corres
ponent a aquest mateix període es va situar 
en el 2,0%, fa dos anys que les llars perden 
poder adquisitiu per la via dels salaris. 
D’aquesta manera, els costos laborals uni
taris van mantenir constant en el 2,5% la 
reducció interanual. 

Amb l’objectiu de recuperar competitivi
tat a través dels salaris, el pla d’estabilitat 

elaborat pel Govern preveu que la remune
ració per assalariat creixi el 0,2% el 2012 i 
disminueixi el 0,4% el 2013, les dues xifres 
per sota de la previsió d’inflació. L’a jus  ta 
ment salarial, a més d’una pèrdua de poder 
adquisitiu, té com a objectiu una reducció 
dels costos laborals unitaris de l’1,7% el 
2012 i de l’1,0% el 2013. No obstant això, la 
contenció salarial no és obstacle perquè el 
Govern pronostiqui que el 2012 es des
truirà el 3,7% de l’ocupació a temps com
plet, que el 2013 prosseguirà aquest procés 
i que el 2014 es començarà a crear ocupació. 

La taxa d’atur que assoleixi l’economia en 
els pròxims anys dependrà, en bona part, 
de l’evolució de la població activa. El nom
bre d’aturats creixerà per la caiguda de 
l’ocupació, pel nombre de persones que 
comencin a buscar feina per primera vega
da i d’aquelles que desisteixin (taxa d’ac  ti 
vitat) i per l’emigració d’actius. D’acord 
amb les nostres previsions, el deteriora
ment econòmic situarà la taxa d’atur per 
damunt del 25% el 2013 i el nombre 
d’aturats s’aproximarà als 6 milions de 
per  sones.

ATUR ESTIMAT

Primer trimestre 2012

Aturats
Variació trimestral Variació anual

%  
participació

Taxa d’atur

Absoluta % Absoluta % % sobre
població activa

Per sexes

 Homes 3.023,8 183,7 6,5 388,8 14,8 53,6 24,1

 Dones 2.615,7 182,1 7,5 340,5 15,0 46,4 24,9

Per edats

 Menors de 25 anys 921,8 37,6 4,3 54,6 6,3 16,3 52,0

 Resta 4.717,7 328,3 7,5 674,7 16,7 83,7 22,1

Per situació personal

 Atur de llarga durada 2.822,5 184,5 7,0 535,8 23,4 50,0 –

 Busquen la seva primera feina 456,0 12,8 2,9 82,2 22,0 8,1 –

 Resta 2.361,0 168,6 7,7 111,3 4,9 41,9 –

ToTal 5.639,5 365,9 6,9 729,3 14,9 100,0 24,4

FONTS: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.
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Repunt espuri de la inflació 

Inflació és el terme que s’utilitza amb més 
freqüència per fer referència a la variació 
de l’índex de preus al consum (IPC), que 
es forma a partir de l’evolució del nivell de 
preus dels béns i dels serveis de consum 
adquirits per les llars residents a Espanya. 
La fluctuació dels preus es realitza, nor-
malment, en relació amb el mes anterior o 
amb el mateix mes de l’any precedent i està 
molt correlacionada amb el pols de l’acti -
vi  tat econòmica. No obstant això, el repunt 
de la inflació del mes d’abril no està asso-
ciat amb un repunt de l’activitat, sinó, com 
ho vam anticipar en el mes anterior, amb 
la intervenció del Govern sobre els preus 
de l’electricitat, el gas i el tabac. 

Després de set mesos consecutius de cai-
guda, la taxa de variació interanual de 
l’IPC va augmentar en dues dècimes a 
l’abril en relació amb el mes anterior i es va 
situar en el 2,1%. Un increment d’aquesta 
magnitud no s’experimentava des d’un any 
abans, quan el creixement intertrimestral 
de l’economia era del 0,2%. En canvi, en el 
primer trimestre d’enguany, l’economia va 
caure el 0,3% en relació amb el trimestre 
an  terior, i les previsions del consens d’e  co-
 nomistes auguren una contracció més in -
tensa en el segon trimestre. Els principals 
responsables d’aquest repunt cal buscar-
los en la variació interanual del 9,4% del 
preu de l’electricitat, del 8,5% del gas i del 
6,5% del tabac. 

La inflació augmenta en 
dues dècimes i se situa  
en el 2,1%. 

Preus 

LA INFLACIÓ GENERAL REPUNTA, PERÒ LA SUBJACENT MANTÉ LA TÒNICA DESCENDENT

Variació interanual de l’IPC

FONT: Institut Nacional d’Estadística (INE).
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L’alça és deguda a la 
intervenció en els preus  
del gas, de l’electricitat  
i del tabac. 
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ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM PER GRUPS DE COMPONENTS

Abril

Índexs
(*)

% variació mensual % variació 
s/desembre anterior % variació anual

2011 2012 2011 2012 2011 2012

Per classes de despesa

 Aliments i begudes no alcohòliques 101,8 0,3 0,2 0,6 0,7 2,2 2,3

 Begudes alcohòliques i tabac 105,6 –0,1 2,9 2,5 3,4 14,7 5,1

 Vestit i calçat 104,5 9,6 9,9 –4,1 –4,0 0,4 0,4

 Habitatge 104,4 0,7 2,2 4,3 3,2 8,0 4,7

 Parament 100,7 0,5 0,4 0,0 –0,3 1,2 0,9

 Medicina 97,6 –0,1 –0,1 0,0 –0,1 –1,3 –2,9

 Transport 105,7 1,0 0,6 4,9 4,9 9,3 4,8

 Comunicacions 96,8 0,2 –0,4 0,1 –2,3 0,3 –3,9

 Oci i cultura 100,9 1,5 1,0 0,6 –0,5 0,6 0,3

 Ensenyament 102,1 0,0 0,0 0,0 0,1 2,2 2,9

 Hotels, cafès i restaurants 100,9 0,6 0,7 1,1 0,9 1,9 1,0

 Altres 101,8 0,2 0,2 1,8 1,1 3,2 1,9

Agrupacions

 Aliments amb elaboració 102,6 0,4 0,6 1,4 1,2 4,5 2,9

 Aliments sense elaboració 101,7 –0,1 0,6 –0,5 0,9 2,4 2,1

 Conjunt no alimentari 102,5 1,5 1,6 1,5 1,1 3,8 1,9

 Béns industrials 104,0 2,5 2,8 1,9 1,6 5,4 2,7

  Productes energètics 110,2 1,7 2,9 10,2 8,7 17,7 8,9

  Carburants i combustibles 110,8 2,3 1,1 10,9 9,0 18,7 8,7

  Béns industrials sense productes energètics 101,3 2,9 2,7 –1,2 –1,3 0,9 0,1

 Serveis 101,1 0,5 0,5 1,2 0,6 2,2 1,1

 Inflació subjacent (**) 101,5 1,3 1,2 0,4 0,0 2,1 1,1

ÍNDEX GENERAL 102,5 1,2 1,4 1,4 1,1 3,8 2,1

NOTES: (*) Base 2006 = 100.
(**) Índex general sense energia ni aliments no elaborats.
FONT: Institut Nacional d’Estadística.

La inflació mensual arriba  
a l’1,4% i és la més alta 
dels 6 últims anys. 

Pel que fa a l’electricitat, l’increment del 
7% de la tarifa d’últim recurs (TUR) dels 
consumidors domèstics, del 4,1% per a les 
petites i mitjanes empreses, del 2,8% per a 
les indústries mitjanes i del 0,9% per a les 
grans indústries es va traduir, en conjun-
ció amb l’adopció d’altres mesures vincu-
lades a la distribució, a la capacitat i al 
trans  port de les empreses del sector, en un 
increment mensual del 8,1% del preu. En 
l’última dècada, només s’havia experi-
mentat un increment d’una magnitud 
semblant a l’abril de l’any passat. Addicio-

nalment, el Govern va incrementar el 5% 
la tarifa reguladora del gas, augment que 
va comportar una pujada de l’1,0% de la 
taxa de variació mensual. 

D’altra banda, la modificació dels impos-
tos especials aplicables als productes del 
tabac va comportar un augment mensual 
del seu preu de l’ordre del 3,9%. Si a aques-
tes tres partides afegim la contribució del 
vestit i calçat, la inflació del qual s’explica 
per l’inici de la nova temporada de prima-
vera, trobem els principals causants que la 
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La inflació subjacent 
disminueix en una dècima  
i se situa en l’1,1%. 

taxa de variació intermensual de l’IPC a 
l’abril assolís l’1,4% i sigui la més alta dels 
6 últims anys. 

Si excloem de l’anàlisi els elements més vo -
làtils, els aliments frescos i l’energia, la in -
flació subjacent mostra una variació inter-
 anual de l’1,1% a l’abril, una dècima menys 
que en el mes anterior. La feblesa del con-
sum de les llars, que es va reduir el 0,6% 
in    teranual en el primer trimestre, mantin-
drà en nivells molt continguts la variació 
del nucli de la inflació. 

Atesa la naturalesa puntual de la pujada 
ex  perimentada a l’abril, la contenció de la 
inflació en els pròxims mesos serà defini-
da, en gran part, per l’evolució del preu del 
petroli. De fet, a l’abril, la partida de trans-
port va ser la que més va pressionar a la 
baixa la taxa anual de l’IPC, ja que engloba 
els preus dels automòbils, que van dismi-
nuir el 0,2% en relació amb el mes anterior, 
i dels carburants i lubrificants, que van 
augmentar menys que en el mateix mes de 
l’any passat. 

Tot i que, durant les dues primeres setma-
nes de maig, el preu del petroli de qualitat 
Brent en dòlars es va reduir el 5,8%, el preu 
en euros només va caure el 3,5%, a causa de 
la depreciació del tipus de canvi euro/dò -
lar. Si l’euro continua perdent valor enfront 
del dòlar, les llars espanyoles seran menys 
capaces d’aprofitar la reducció del preu del 
petroli i la inflació dels carburants i lubrifi-
 cants, actualment en el 8,5% interanual, es 
moderarà amb menys intensitat. 

Pel que fa a l’anàlisi de la competitivitat de 
l’economia espanyola, el diferencial d’in -
fla  ció en relació amb la zona de l’euro es va 
reduir en tres dècimes a l’abril. En princi-
pi, això significaria que la nostra estructu-
ra de costos, que es transmet per la via dels 
preus al mercat, millora, en relació amb el 
nostre principal soci comercial, a un ritme 
menys intens que al març. 

No obstant això, en realitzar la mateixa 
anàlisi i en excloure de la cistella de béns 
l’energia (on hi ha l’electricitat i el gas), els 
aliments, el tabac i l’alcohol (les dues últi-

ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM

2011 2012

%
variació
mensual

% variació
s/desembre

2010

%
variació

anual

%
variació
mensual

% variació
s/desembre

2011

%
variació

anual

Gener –0,7 –0,7 3,3 –1,1 –1,1 2,0

Febrer 0,1 –0,6 3,6 0,1 –1,0 2,0

Març 0,7 0,1 3,6 0,7 –0,3 1,9

Abril 1,3 1,4 3,8 1,4 1,1 2,1

Maig 0,0 1,3 3,5

Juny –0,1 1,2 3,2

Juliol –0,5 0,7 3,1

Agost 0,1 0,8 3,0

Setembre 0,2 1,0 3,1

Octubre 0,8 1,8 3,0

Novembre 0,4 2,2 2,9

Desembre 0,1 2,4 2,4

FONT: Institut Nacional d’Estadística.
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ESPANYA MANTÉ EL GUANY DE COMPETITIVITAT A EUROPA

Diferencial d’in!ació entre la zona de l’euro i Espanya

FONT: Eurostat.
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mes partides subjectes a càrregues imposi-
tives molt dispars als diferents països 
europeus), el diferencial es manté constant 
en l’1,0%. Al gràfic anterior, es pot obser-
var com, en excloure aquests elements, 
l’economia espanyola continua guanyant 
competitivitat en relació amb Europa al 
mateix ritme del mes anterior. 

Al marge de pujades puntuals de la infla-
ció, l’empitjorament de la conjuntura 

econòmica estabilitzarà la inflació al vol-
tant del 2,0% el 2012 i, si no es produeix 
una recuperació fulgurant, l’increment 
anual dels preus se situarà al voltant de 
l’1,4% en el conjunt del 2013. La lectura 
positiva és que, en els dos pròxims anys, 
l’economia espanyola continuarà recupe-
rant competitivitat, clau per millorar el 
sector exterior i les bases del creixement 
futur.

L’economia continuarà 
recuperant competitivitat 
en els pròxims anys. 
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La demanda externa perd força 

Les dades de comptabilitat nacional del 
primer trimestre van confirmar els signes 
d’alentiment de la demanda externa 
avançats pels indicadors de més alta fre-
qüència. La contribució del sector exte-
rior al creixement trimestral del producte 
in  terior brut (PIB) es va reduir dràstica-
ment en aquest període. La contracció de 
les exportacions explica aquesta menor 
aportació del que ha estat el principal mo -
tor de l’economia durant els dos últims 
anys. Però, en un escenari de feble deman-
da in  terna a mitjà termini, l’evolució del 
component exterior serà crucial per de -
terminar el ritme de recuperació de l’eco -
nomia i la via de correcció del desequili-
bri co  r  rent. 

En efecte, l’alentiment de l’economia dels 
nostres principals socis comercials va afe-
blir l’evolució de les exportacions, que es 
van reduir el 0,9% intertrimestral en els 
tres primers mesos del 2012. Però, a di     - 
fe  rèn  cia del que va succeir un trimestre 
abans, aquesta caiguda va respondre, ex -
clusivament, al deteriorament del compo-
nent de serveis. Concretament, es va re -
duir el 5,0% intertrimestral, després de 
dos anys d’increments continuats. Com 
ho mostra el gràfic següent, la desaccelera-
ció de l’entrada de turistes estrangers a 
Espanya explica, en gran part, aquesta cai-
guda. En aquest sentit, la dada del mes 
d’abril, amb una reducció de les arribades 
de l’1,7% en relació amb el mateix mes del 
2011, no permet anticipar un rebot de les 
exportacions de serveis a curt termini. 

La contribució de la 
demanda externa al 
creixement del PIB es 
redueix en el primer 
trimestre del 2012. 

Les exportacions de serveis 
disminueixen intensament.

Sector exterior 

Variació interanual de les dades trimestrals

EL MENOR POLS DEL TURISME AFEBLEIX LES EXPORTACIONS DE SERVEIS EN EL PRIMER 
TRIMESTRE DEL 2012

FONTS: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.
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El dèficit corrent baixa  
3 dècimes fins al 3,6%  
del PIB al març. 

Esperem que aquest menor dinamisme de 
les exportacions vagi acompanyat de noves 
caigudes de les importacions, motivades 
per la feblesa de la demanda interna. Con-
seqüentment, la contribució del sector ex -
terior al creixement de l’economia mantin-
 drà el signe positiu en els pròxims me  sos, 
tot i que en nivells relativament re duïts. 
Aquest va ser el cas del primer trimestre 
del 2012, quan la contracció de les impor-
tacions, de l’1,3% intertrimestral, va situar 
en 2 dècimes l’aportació de la demanda 
exterior al PIB. Una xifra que se situa lluny 
de la contribució d’1,4 punts percentuals 
del trimestre anterior. 

En aquest context de reducció dels fluxos 
co  mercials, observem nous avanços en el 
procés de correcció del desequilibri exte-
rior entre el gener i el març. Les dades acu-

mulades dels quatre últims trimestres 
mos  tren una millora del dèficit per comp-
te corrent de 3 dècimes, fins al 3,6% del 
PIB. Un nivell que no s’assolia des de l’any 
2000 i que representa una contracció de 
7,1 punts percentuals en relació amb el 
mà  xim assolit el 2008. L’elevat ajustament 
del saldo de la balança de béns i, més con-
cretament, dels no energètics explica la 
major part d’aquesta correcció. 

Segons les dades del departament de Dua-
nes, la correcció del saldo de béns no ener-
gètics es va mantenir com la principal font 
d’ajustament del dèficit corrent en el pri-
mer trimestre del 2012. Destaca el nou aug-
ment del superàvit comercial amb la resta 
de països de la Unió Europea, que va arri-
bar als 6.647 milions d’euros al març del 
2012 en termes acumulats de dotze mesos. 

COMERÇ EXTERIOR

Gener - març 2012

Importacions Exportacions Saldo
Taxa de

cobertura
(%)Milions

d’euros
% variació

anual 
en valor

% 
partici-
pació

Milions
d’euros

% variació
anual 

en valor

% 
partici-
pació

Milions
d’euros

Per grups de productes

 Energètics 16.109 16,7 24,7 3.712 32,5 6,8 –12.397 23,0

 Béns de consum 14.693 –1,3 22,6 18.108 0,4 33,3 3.416 123,2

  Alimentaris 3.663 –0,6 5,6 7.348 9,1 13,5 3.685 200,6

  No alimentaris 11.030 –1,6 16,9 10.761 –4,8 19,8 –270 97,6

 Béns de capital 3.783 –11,5 5,8 4.324 –6,8 7,9 541 114,3

 Béns intermedis no energètics 30.520 –6,2 46,9 28.300 3,8 52,0 –2.220 92,7

Per àrees geogràfiques

 Unió Europea 32.707 –6,1 50,2 35.526 0,8 65,3 2.819 108,6

  Zona de l’euro 26.449 –6,9 40,6 28.333 –1,1 52,0 1.884 107,1

 Altres països 32.398 5,6 49,8 18.920 8,2 34,7 –13.478 58,4

  Rússia 1.877 –16,3 2,9 683 20,4 1,3 –1.194 36,4

  EUA 2.499 –9,1 3,8 2.033 –0,9 3,7 –465 81,4

  Japó 792 –14,1 1,2 485 10,5 0,9 –306 61,3

  Amèrica Llatina 5.752 51,5 8,8 3.157 5,2 5,8 –2.595 54,9

  OPEP 8.219 20,0 12,6 2.314 25,9 4,3 –5.905 28,2

  Resta 13.260 –6,0 20,4 10.246 6,8 18,8 –3.013 77,3

TOTAL 65.105 –0,6 100,0 54.445 3,2 100,0 –10.659 83,6

FONTS: Ministeri d’Economia i elaboració pròpia.
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El superàvit comercial  
amb la Unió Europea arriba 
als 6.647 milions d’euros al 
març. 

La injecció de liquiditat  
del BCE incrementa el 
finançament a través  
de l’Eurosistema.

En clau de futur, mantenim la nostra pre-
visió de dèficit corrent en el 2,4% del PIB al 
final del 2012. No obstant això, hi ha dos 
factors que podrien alentir el ritme de cor-
 recció. En primer lloc, un menor dinamis-
me de les exportacions de béns i de serveis 
cap a la zona de l’euro afectaria el balanç 
co  mercial. En segon lloc, el repunt de les 
ten  sions als mercats financers podria 
mantenir la pressió a l’alça sobre el cost de 
finançament del deute exterior espanyol. 
Conseqüentment, el dèficit de la balança 
de rendes, que, el 2011, ja va augmentar en 
7 dècimes, mantindria la tònica alcista. 

De fet, aquestes turbulències han provocat 
un canvi en la composició del finança-
ment espanyol. Com s’observa al compte 
fi  nancer, el recurs a l’eurosistema es va 
con  vertir en la principal via d’entrada neta 
de capitals, en augmentar en 38.839 mi -
lions d’euros. Aquest increment va respon-
 dre a les elevades injeccions de liquiditat 
per part del Banc Central Europeu al siste-
ma bancari. Aquest increment contrasta 
amb les intenses contraccions de les inver-
sions en cartera i d’altres inversions, de 
10.954 i de 25.009 milions d’euros, respec-
tivament. 

BALANÇA DE PAGAMENTS

Febrer 2012

Acumulat any Dotze últims mesos

Saldo en 
milions
d’euros

% variació 
anual

Saldo en 
milions
d’euros

Variació anual

Absoluta %

Balança corrent

 Balança comercial –6.196 –13,0 –38.778 8.890 –18,7

 Serveis

  Turisme 3.206 6,3 30.794 3.563 13,1

  Altres serveis 394 – 4.188 3.696 –

  Total 3.600 37,6 34.982 7.259 26,2

 Rendes –5.331 49,0 –27.886 –7.111 34,2

 Transferències –3.686 8,9 –6.228 881 –12,4

 Total –11.612 1,3 –37.910 9.919 –20,7

Compte de capital 184 –87,1 4.241 –1.936 –31,3

Balança financera

 Inversions directes 5.072 – –945 4.583 –82,9

 Inversions de cartera –10.954 – –61.294 –122.722 –

 Altres inversions –25.009 138,7 –59.462 –38.735 186,9

 Total –30.891 – –121.701 –156.874 –

Errors i omissions 3.480 12,6 –1.178 –1.888 –

Variació d’actius del Banc d’Espanya 38.839 – 156.549 150.780 –

NOTA: El saldo resultant de la suma de la balança corrent, del compte de capital i de la balança financera es compensa per la 
variació d’actius del Banc d’Espanya més els errors i les omissions.
FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.
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El ritme lent d’ajustament redueix  
la confiança en el deute públic 

Les tensions als mercats de deute sobirà 
europeu han augmentat durant el mes de 
maig, en especial a les economies anome-
nades perifèriques. L’augment dels rumors 
sobre una eventual sortida de Grècia de la 
zona de l’euro ha jugat un paper destacat. 
A Espanya, aquest repunt s’ha vist intensi-
ficat per les noves exigències de capital a la 
banca i pel recel, cada vegada més genera -
lit  zat, que genera el compliment dels ob -
jectius de dèficit fiscal, en especial després 
de la revisió a l’alça de 4 dècimes del dèficit 
final del 2011, fins al 8,9% del producte in -
terior brut (PIB). Les dades disponibles del 
primer trimestre encara no ofereixen ar -
gu  ments que permetin oposar-se a aques-
ta percepció. Per tant, és necessari que les 

polítiques de consolidació fiscal adoptades 
pel Govern comencin a donar fruits. 

En efecte, la rendibilitat del bo espanyol a 
10 anys va assolir el 6,3% al maig i va supe-
rar en més de 500 punts bàsics la del seu 
homòleg alemany, el bund. Aquesta di  fe -
rència, una mesura de la prima de risc, és un 
nou màxim des de l’inici de les turbu  lèn -
cies financeres. De fet, durant l’últim mes, 
l’augment de la rendibilitat ha estat gene-
ralitzat entre tots els títols de deute públic 
espanyol, independentment del ven  ciment. 
Conseqüentment, els tipus d’inte  rès exi-
gits a les noves emissions de deute realitza-
des pel Tresor han augmentat de forma 
significativa. 

Aquest cost de finançament més elevat, 
afegit a l’augment progressiu del deute 

La prima de risc supera els 
500 punts bàsics al maig. 

Sector públic

EL CREIXEMENT DE LA CÀRREGA DELS INTERESSOS S’INTENSIFICA

Despesa en el pagament d’interessos en relació amb el PIB

FONT: Ministeri d’Economia.
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La càrrega dels interessos 
augmenta ràpidament fins 
al 2,4% del PIB. 

Els esforços per reduir el 
dèficit de l’Estat es veuen 
neutralitzats pels efectes 
de l’empitjorament de la 
conjuntura econòmica. 

Preveiem que el dèficit 
públic arribarà al 6,4%  
del PIB al final de l’any.

públic, continuarà pressionant a l’alça la 
cà  rrega dels interessos, definida com els 
interessos pagats pel sector públic en rela-
ció amb el PIB del país. Com ho mostra el 
gràfic anterior, el pagament d’interessos 
va assolir el nivell mínim el 2008, quan 
només representava l’1,6% del PIB. De lla-
vors ençà, aquesta ràtio ha mostrat un 
crei  xement clar i s’ha situat en el 2,4% el 
2011. Les previsions del Govern donen 
continuïtat a aquesta tendència i situen la 
càrrega dels interessos per damunt del 3% 
del PIB en els pròxims anys. Aquest nivell 
és similar al del conjunt de la zona de 
l’euro i és significativament inferior al re -
gistrat cap a la meitat dels anys noranta. 

No obstant això, l’augment de la despesa 
pel pagament d’interessos és un obstacle 
addicional per al compliment dels ambi-
ciosos objectius de dèficit públic recollits al 
Programa d’Estabilitat 2012-2015, d’acord 
amb els quals el desequilibri públic serà 
del 5,3% del PIB el 2012, un objectiu que 
no ha variat tot i l’augment recent de 4 dè -
cimes del dèficit final del 2011, fins al 8,9% 
del PIB, a causa de la revisió de les xi  f  res de 
les comunitats autònomes. 

Ara com ara, els esforços per ajustar el 
dèficit de l’Estat tenen un impacte molt li -
mitat. L’augment dels impostos directes i 
la reducció de la inversió, del consum in -
termedi i de la remuneració han permès 
que aquestes partides es reduïssin en 1.881 
milions d’euros durant el primer trimestre 
del 2012. No obstant això, aquest ajusta-
ment va ser totalment neutralitzat pel 
deteriorament del component cíclic dels 
flu  xos pressupostaris. En concret, l’in  cre -
ment del pagament d’interessos i la menor 
recaptació d’impostos indirectes, en espe-
cial l’impost sobre el valor afegit (IVA). Si, 
a més a més, incloem els avançaments de 
les transferències corrents cap a les comu-
nitats autònomes i cap a la Seguretat So -
cial, el dèficit de l’Estat acumulat en aquest 

període va arribar a l’1,2% del PIB esperat 
per al 2012. Aquesta xifra supera en 4 dèci-
mes el registre del primer trimestre del 
2011. 

De forma similar, els comptes de la Segu-
retat Social mostren una caiguda de les 
cotitzacions socials de l’1,5% interanual en 
el primer trimestre. L’evolució de la princi-
pal font d’ingressos de l’organisme s’allu -
nya, per tant, de l’increment previst per al 
conjunt de l’any, del 0,9% concretament, 
imprescindible per assolir l’equilibri pres-
supostari acordat al Programa d’Esta  bi -
litat. 

A tot plegat hem d’afegir la dificultat que 
comporta la correcció del dèficit de les 
comunitats autònomes d’1,8 punts percen-
tuals. Segons el Consell de Política Fiscal i 
Financera, les mesures de consolidació 
con  tingudes als Plans Econoòmico-finan-
cers de les comunitats autònomes, per un 
total de 18.349 milions d’euros, seran sufi-
cients per assolir l’objectiu de dèficit. No 
obstant això, hi ha dubtes sobre la capaci-
tat d’assolir aquest ajustament. 

En aquest context, revisem en 4 dècimes a 
l’alça la nostra previsió de dèficit públic 
per al 2012, fins al 6,4%, el mateix nivell 
que fixa la Comissió Europea. No obstant 
això, aquest organisme manté gairebé 
estable el desequilibri fiscal esperat per al 
2013, ja que les seves previsions es realit-
zen en funció de les mesures aprovades pel 
Govern. En aquest sentit, el Programa 
d’Es  tabilitat mostra l’estratègia fiscal pre-
vista per intentar reduir el dèficit fins al 
3% del PIB. Destaquen, sobretot, una nova 
reducció de la remuneració dels assalariats 
i del consum intermedi, de 6 dècimes cada 
partida, i l’augment de la recaptació per 
im  postos indirectes, per valor de 8 dèci-
mes del PIB. Aquest increment obriria la 
porta a un augment del tipus impositiu de 
l’IVA l’any vinent. 
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Nou esforç per a la banca espanyola 

La confiança és el pilar bàsic sobre el qual 
descansa el sistema bancari. En el cas es 
panyol, aquest suport s’ha deteriorat, en 
els últims mesos, al mateix ritme que aug
mentava la dependència del finançament 
de l’Eurosistema. No obstant això, va ser al 
començament de maig, amb la intervenció 
pública sobre la quarta entitat financera 
del país, quan es van intensificar els dub
tes sobre la solvència del sistema bancari. 
La resposta del Govern va ser ràpida, amb 
l’anunci d’una nova reforma financera, la 
segona en tres mesos, que reforça el saneja
ment de la cartera immobiliària del sector. 
No obstant això, l’acollida per part dels 
mercats financers no ha estat del tot bona. 
Es presenten, doncs, uns mesos que marca
ran el futur del sistema financer espanyol. 

Si la reforma del mes de febrer tenia com a 
objectiu incrementar el nivell de cobertura 
de la cartera immobiliària problemàtica, la 
del maig exigeix un augment de les provi
sions genèriques sobre els actius no proble
màtics del sector promotor i constructor. 
Al desembre del 2011, aquests actius as 
cen  dien fins als 123.000 milions d’euros o, 
el que és el mateix, al 40% del total de crè
dit a aquests sectors. Concretament, el nou 
reial decret exigeix que la cobertura mitja
na d’aquest crèdit no problemàtic se situï 
al voltant del 30% abans del final de l’any, 
23 punts percentuals per damunt del nivell 
fixat després de la reforma anunciada al 
fe  brer. Aquesta ràtio de cobertura canvia 
en funció de la naturalesa de cada actiu. 
En el cas dels préstecs per a l’adquisició de 
sòl, o amb garanties personals o segones 
hi  poteques no problemàtiques, s’exigeix 
una cobertura del 52%. Pel que fa a les pro

mocions en curs i als habitatges acabats, la 
cobertura mínima exigida és del 29% i del 
14%, respectivament. 

L’objectiu d’aquestes noves provisions és 
preparar el sistema financer per resistir un 
escenari extremadament advers i esvair, 
així, els dubtes sobre la seva capacitat de 
resistència. Per exemple, segons el Minis
teri d’Economia, fins i tot amb la migració 
de tres quartes parts del crèdit promotor  
i constructor no problemàtic a problemà 
tic, la taxa de cobertura de l’stock final 
d’aquest últim seria del 50%. No s’espera 
que el deteriorament de l’activitat econò
mica arribi a aquestes cotes, però posarà a 
prova el sector financer. L’evolució de la 
rà  tio de morositat del crèdit a constructors 
i a promotors no va parar de créixer al llarg 
del 2011, fins al 20,9%, 7,9 punts percen
tuals per damunt del nivell registrat un 
any enrere. L’augment de la taxa de moro
sitat del conjunt de la cartera creditícia és 
me  nor, però no és gens menyspreable. En 
el primer trimestre, va augmentar en 5 dè 
ci  mes, fins a situarse en el 8,37%. 

Segons els càlculs de l’executiu espanyol, la 
reforma del maig exigeix, aproximada
ment, unes provisions addicionals per va 
lor de 28.000 milions d’euros. Una quanti
tat que s’ha d’’afegir als gairebé 54.000 
mi    lions d’euros necessaris per satisfer les 
mesures adoptades al febrer i que perme
trà situar la cobertura del conjunt de la 
car  tera promotora al voltant del 45%. No 
obstant això, en un context d’estancament 
dels ingressos, els elevats requeriments de 
provisions en només dotze mesos repre
senten un gran esforç per al compte de 
re sultats de les entitats financeres. De fet, 
es preveu que no totes seran capaces de 

El Govern aprova la segona 
reforma financera en tres 
mesos...

L’objectiu de la nova 
reforma és esvair els dubtes 
respecte a la capacitat  
de resistència del sistema 
financer.

...i augmenta la cobertura 
del crèdit promotor no 
problemàtic fins al 30%. 

Estalvi i finançament 



66 JUNY 2012 INFORME MENSUAL   

Els nous requeriments 
exigeixen esforços  
encara més grans. 

El crèdit es redueix el 3,1% 
interanual al març. 

cobrir el nou sanejament amb els resultats 
generats al llarg de l’exercici. Les plusvà -
lues, amb la venda de participades, o l’ús 
de l’excés de capital també podran ser uti-
litzats amb aquesta finalitat. Les entitats 
que encara no aconsegueixin el nivell de 
co  bertura necessari hauran d’acudir al 
mer    cat per captar capital o hauran de re -
córrer al Fons de Reestructuració Ordena-
da Bancària (FROB) mitjançant l’emissió 
de bons convertibles. 

De tota manera, la dificultat de finança-
ment de les entitats espanyoles mitjançant 
els canals tradicionals fa que aquesta últi-
ma opció guanyi força. De fet, en els últims 
mesos, el recurs a l’Eurosistema s’ha con-
vertit en la principal font de captació de 
fons per part de la banca europea en gene-
ral i, en especial, de l’espanyola. En efecte, 
entre el setembre del 2011 i l’abril del 2012, 
el préstec net de l’Eurosistema a les entitats 
de crèdit espanyoles va augmentar en 
194.236 milions d’euros. 

En aquesta conjuntura de tensions als 
mer  cats de finançament i de feblesa de 
l’eco  nomia, l’endeutament privat va man-
tenir el ritme de reducció. Durant els tres 
primers mesos de l’any, aquesta caiguda  
va afectar més les llars, que van reduir els 
passius financers en 11.479 milions d’euros, 
enfront de la disminució en 2.984 milions 
d’euros dels dipòsits de les empreses. La 
contracció del crèdit al sector privat expli-
ca, en gran part, aquesta evolució. En con-
cret, al març del 2012, el saldo viu del crè-
dit era el 3,1% inferior al registrat un any 
en  rere. Aquesta tendència contrasta amb 
l’en  deutament gradual del sector públic en 
els últims anys. Així, només en el primer 
trimestre, els passius consolidats del sector 
pú  blic van augmentar en 38.142 milions 
d’euros. 

A més de l’augment de les provisions de la 
cartera sana de crèdit promotor, la refor-
ma financera del maig presenta dues 
mesures addicionals importants. La pri-

FINANÇAMENT ALS SECTORS NO FINANCERS (1)

Març 2012

Saldo Variació any actual Variació 12 mesos %
participacióMilions d’euros Milions d’euros % (2)

Sector privat 2.114.532 –14.463 –2,1 73,2 

 Empreses no financeres 1.254.995 –2.984 –1,7 43,5 

  Préstecs d’entitats residents (3) 829.881 –10.980 –4,8 28,7 

  Valors diferents d’accions 70.314 5.208 13,0 2,4 

  Préstecs de l’exterior 354.800 2.789 3,6 12,3 

 Llars (4) 859.538 –11.479 –2,7 29,8 

  Préstecs per a l’habitatge (3) 659.870 –6.969 –2,0 22,9 

  Altres (3) 196.575 –4.548 –5,3 6,8 

  Préstecs de l’exterior 3.093 37 4,8 0,1 

Administracions públiques (5) 773.104 38.142 13,7 26,8 

TOTAL 2.887.636 23.679 1,5 100,0 

NOTES: (1) Residents a Espanya.
(2) Taxes de variació interanual calculades com a flux efectiu/saldo al començament del període.
(3) Inclouen els préstecs titulitzats fora del balanç bancari.
(4) Inclouen les institucions sense ànim de lucre al servei de les llars.
(5) Total de passius (consolidats). Es dedueixen els passius entre administracions públiques.
FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.
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Les entitats hauran de crear 
societats gestores dels 
actius immobiliaris. 

mera estableix que les entitats que no rebin 
el suport del FROB hauran de crear socie
tats de gestió d’actius a les quals traspassa
ran, un cop realitzades les provisions per
tinents, els actius immobiliaris adjudicats. 
Segons el ministre d’Economia, aquesta 
separació permetrà que les entitats credití
cies es puguin centrar en l’activitat ban
cària. El valor amb què aquests actius pas
saran sota el paraigua de les societats 
im    mobiliàries serà el resultant de restar les 
provisions al seu valor comptable. Així 
ma  teix, el decret del Govern permet l’en
trada d’inversors privats i no descarta que, 
si és necessari, s’estableixin instruments 
de suport públic. 

En segon lloc, se sol·licitaran dues avalua
cions independents del risc de tota la car
tera d’actius del sector financer. Aquestes 
valoracions estaran supervisades pel Banc 
Central Europeu i pel Banc d’Espanya. El 
seu objectiu és resoldre els dubtes existents 
sobre els balanços de les entitats financeres. 

Aquest exercici és similar al realitzat en al 
tres països, com Portugal o Irlanda, tot i 
que el resultat, en els dos casos, va ser molt 
diferent. En efecte, mentre que la valoració 
de la cartera creditícia al país lusità es va 
tancar amb una reclassificació mínima 
d’ac  tius a crèdits problemàtics, a Irlanda 
va comportar importants injeccions de ca 
pital públic a la banca. Aquesta divergèn
cia augmenta els dubtes sobre la repercus
sió de la valoració externa sobre el sistema 
bancari espanyol, tot i que, molt probable
ment, s’allunyarà de les dures condicions 
exigides en el cas irlandès. 

Una altra condició plantejada als sectors 
fi  nancers d’aquests dos països europeus va 
ser l’inici d’un procés de desendeutament 
or  denat. En els dos casos, la ràtio de crè
dits sobre els dipòsits del sistema havia de 
baixar fins a nivells propers al 120% en 4 
anys, partint de nivells superiors al 150%. 
Com s’observa al gràfic següent, en el cas 
espanyol, aquesta ràtio va assolir el 157,5% 

Ràtio de palanquejament del sector financer mesurada com a crèdits sobre dipòsits

EL PALANQUEJAMENT DEL SECTOR FINANCER ES MANTÉ MOLT ELEVAT
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L’evolució del total de  
la cartera creditícia pot 
augmentar les exigències 
de capital a la banca 
espanyola. 



68 JUNY 2012 INFORME MENSUAL   

Es manté la tònica 
decreixent dels dipòsits. 

al març del 2012. Per tant, una exigència 
similar a la nostra banca intensificaria la 
reducció del crèdit a Espanya, en especial 
si tenim en compte la pauta decreixent 
dels dipòsits bancaris en els últims mesos. 

Al març, els dipòsits bancaris de les famí-
lies i de les empreses s’havien reduït el 
4,2% en relació amb el mateix mes del 
2011. Els factors subjacents a aquest com-
portament són múltiples. D’una banda, hi 
ha el descens de l’estalvi en un context ma -
croeconòmic advers. De l’altra, la major 
competència amb productes que compor-
ten més rendibilitat, com les lletres del Tre-
 sor o els pagarés de les entitats bancàries. 

En aquest sentit, segons l’Informe d’Es  ta -
bi  litat Financera elaborat pel Banc d’Es  pa-
 nya, el saldo viu dels pagarés emesos per 
les entitats financeres es va situar per da -
munt dels 50.000 milions d’euros al març 

del 2012. Aquesta xifra representa més del 
triple del saldo registrat mig any enrere. 
De fet, segons aquest informe, l’evolució 
conjunta de dipòsits i de pagarés mostra 
una caiguda molt més moderada. No obs-
tant això, els nous repunts de la rendibili-
tat del deute sobirà espanyol en els últims 
mesos mantindran la substitució de dipò-
sits per altres productes a curt termini. 

En definitiva, la nova reforma financera 
del maig i les avaluacions externes reque-
riran nous esforços al sector bancari es  pa-
 nyol. Tot plegat en un context de marcada 
feblesa macroeconòmica, que continuarà 
llastant els comptes de resultats de les enti-
tats financeres. El camí cap a la recupera-
ció del sector serà exigent, però cal em -
pren  dre’l el més aviat possible. Només així 
s’aconseguirà restablir la confiança en el 
sistema financer, tan necessària per al seu 
bon funcionament.

PASSIUS DE LES ENTITATS DE CRÈDIT ENFRONT D’EMPRESES I FAMÍLIES 

Març 2012

Saldo Variació any actual Variació 12 mesos %
participacióMilions d’euros Milions d’euros % Milions d’euros %

A la vista 269.236 –475 –0,2 5.884 2,2 19,7 

D’estalvi 197.542 –5.407 –2,7 –12.938 –6,1 14,4 

A termini 697.967 230 0,0 –41.537 –5,6 51,0 

En moneda estrangera 15.913 –1.806 –10,2 –3.773 –19,2 1,2 

Total dipòsits 1.180.657 –7.458 –0,6 –52.364 –4,2 86,3 

Resta del passiu (*) 187.106 2.142 1,2 –6.906 –3,6 13,7 

TOTAL 1.367.763 –5.316 –0,4 –59.270 –4,2 100,0 

NOTA: (*) Balanç agregat segons els estats de supervisió. Inclou transferències d’actius, passius financers híbrids, cessió temporal d’actius i dipòsits subordinats.
FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.
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El futur del sector assegurador espanyol

En els anys actuals de dificultats econòmiques, els nivells de capital, la prudència en la gestió del risc i la producti-
vitat del sector assegurador espanyol han donat estabilitat al sistema financer i han contribuït, de forma rellevant, 
a l’economia espanyola. Com a il·lustració, el 2011, el sector assegurador va mostrar la seva fortalesa a través d’un 
volum estimat de primes emeses d’assegurança directa de 60.592 milions d’euros, amb un creixement del 4,13% en 
relació amb el 2010, malgrat l’entorn contractiu. Fins i tot amb aquesta fortalesa comercial, el sector també es troba 
en un moment decisiu i de redefinició, amb importants reptes als quals s’haurà d’enfrontar en els pròxims anys. 

La normativa de Solvència II, equivalent a la de Basilea II per al sistema financer, i la necessària revisió dels acords 
de banca-assegurances, a conseqüència de les nombroses fusions de caixes, són dos punts crítics en la definició del 
sector assegurador del futur a Espanya. A més a més, l’alentiment de l’activitat econòmica i la restricció creditícia, 
amb el deteriorament del deute sobirà de gairebé tots els països europeus, són un repte per a la gestió de les inver-
sions en el sector. 

A nivell europeu, s’està plantejant un nou marc regulador per al sector, conegut com a Solvència II, que incremen-
ta els requeriments de capital i genera debat sobre algun dels criteris adoptats. Solvència II és una proposta regu-
ladora que, previsiblement, entrarà en vigor el 2014 i que, emulant la regulació del sector financer, s’estructura en 
tres pilars fonamentals. El primer pilar té caràcter quantitatiu i estableix els requeriments mínims de capital per a 
les entitats. Els altres dos pilars són de caràcter qualitatiu i afecten la governança (supervisió del sector) i la disci-
plina de mercat (transparència d’informació). 

En termes generals, Solvència II és una evolució positiva de la regulació, ja que modifica les competències del 
supervisor perquè adquireixi una visió dinàmica i prospectiva, que li permeti anticipar potencials situacions de 
crisis. A més a més, fomenta una estructura organitzativa de les entitats més transparent, amb una separació 
més adequada de funcions i amb canals de comunicació millorats. Pel que fa a la part quantitativa de requeri-
ments de capital, aquest model es basa en l’establiment de criteris per valorar els actius i els passius i per deter-
minar els riscos gestionats per cada entitat i el capital mínim que se li exigeix. Segons els últims càlculs, realit-
zats amb dades individuals de les entitats per part del Comitè de Basilea (QIS5), l’impacte per al sector és 
significatiu en aquest aspecte, ja que, a les entitats asseguradores espanyoles, els augmentaran els requeriments 
de capital en 10.277 milions d’euros, fins als 17.205 milions d’euros. Una quantitat que no representa un menys-

ESTRUCTURA DE LA REGULACIÓ DE SOLVÈNCIA II PER AL SECTOR DE LES ASSEGURANCES

FONT: Elaboració pròpia.

Pilar 1

Exigència de recursos propis

• Capital mínim requerit
• Valoració d’actius i reserves tècniques
• Models interns

Pilar 2

Processos de supervisió

• Govern corporatiu
• Control intern
• Procés de revisió del supervisor

Pilar 3

Disciplina de mercat

• Transparència
• Provisió d’informació al supervisor
• Informació relativa a la competència
• Informació pública

Solvència II
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capte global per al sector, que compta amb un excés de solvència i que, en canvi, hauria de millorar la seguretat 
del sistema. 

No obstant això, arran del QIS5, han sortit a la llum punts de desacord relacionats amb els productes a llarg ter-
mini. El debat se centra en el mètode de valoració triat per determinar quin és el valor dels actius i dels passius en 
el balanç de les entitats. I és que Solvència II proposa que sigui sobre la base del valor de mercat (mark-to-market). 
Però, en un sector com l’assegurador, en què les carteres es mantenen a llarg termini, aquesta metodologia incre-
menta la prociclicitat dels requeriments i pot establir els incentius incorrectes. 

Per la seva pròpia naturalesa, el risc assegurador és a llarg termini. Així, des que un client contracta, per exemple, 
una assegurança de vida-estalvi fins que la rescata, poden passar més de 20 anys. Per aquest motiu, l’asseguradora 
ha d’invertir en actius segurs a llarg termini, que li permetin assegurar que el client cobrarà en un futur el que s’ha 
garantit. Llavors, els actius i els passius d’una companyia d’assegurances no s’haurien de valorar com si s’anessin 
a vendre demà, que és el que succeeix amb el model mark-to-market, ja que això podria provocar una gestió mas-
sa a curt termini que no encaixa amb el model del negoci assegurador. 

Aquest debat adquireix una gran importància en moments com l’actual, motiu pel qual es treballa en mesures que 
solucionin aquesta problemàtica. En aquest sentit, apareix l’opció de la prima contracíclica o el matching 
adjustment, que ofereix la possibilitat de fer ajustaments en la valoració dels actius i dels passius en moments 
d’estrès, per evitar, així, la prociclicitat provocada per descomptes excessius. No obstant això, cal estudiar-ne a fons 
el disseny, per evitar que s’incentivi la inversió en actius de més risc, i, a més a més, han de quedar ben clars els 
supòsits sota els quals es podria aplicar aquesta prima, sense que això representi una limitació excessiva per a la 
seva aplicabilitat. 

De tota manera, en el complex i canviant entorn econòmic i financer actual, els riscos del sector assegurador no es 
limiten a aspectes reguladors, sinó que també hi ha els de negoci. Fins a 12 asseguradores tenen aliances amb la ban-
ca, sector que distribueix el 73% de les primes d’assegurances de vida i que guanya presència en els rams d’assegurances 
de no vida, on aporta el 10% de les primes. Però el fort procés de concentració del sistema financer, amb nombroses 
fusions entre caixes, obliga a revisar aquests acords de banca-assegurances. Així, és necessari establir un operador 
únic de banca-assegurances (que actuï d’intermediari en la venda), tot i que una mateixa entitat financera podrà 
vendre a la seva xarxa assegurances de diverses companyies, si així ho acorden. No serà un procés senzill, ja que els 
acords actuals de banca-assegurances són acords privats entre entitats, amb unes altes indemnitzacions en cas de 
ruptura, fixades en un entorn de bonança econòmica i difícilment assumibles en l’entorn actual. 

A tot plegat cal afegir l’alentiment de l’activitat econòmica a Espanya, que perjudica clarament els volums de nego-
ci i les noves operacions en els rams de risc, i la disminució en la taxa d’estalvi, que perjudica els productes 
d’estalvi. Addicionalment, l’elevada volatilitat dels mercats i les incerteses sobre el deute sobirà de la majoria de 
països europeus dificulten la gestió de riscos de les entitats. 

En definitiva, el sector assegurador espanyol ha mostrat, en els últims anys, fortalesa a nivell comercial i de solvèn-
cia, però no està exempt de pressions reguladores i de negoci. Els pròxims mesos seran importants per a la defini-
ció del model regulador, per assegurar que s’estableixin els incentius correctes i per avançar en el dibuix d’un nou 
mapa competitiu en banca-assegurances.

Aquest requadre ha estat elaborat per Anna Mialet Rigau 
Departament d’Anàlisi Econòmica, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”
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Previsions
% de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat d’indicació expressa

2010 2011 2012
2011 2012

I II III IV I II

ECONOMIA INTERNACIONAL Previsions Previsions

 Producte interior brut
  Estats Units 3,0 1,7 2,1 2,2 1,6 1,5 1,6 2,1 2,2
  Japó 4,5 –0,7 2,1 –0,1 –1,7 –0,5 –0,5 2,6 3,0
  Regne Unit 2,1 0,7 0,6 1,5 0,4 0,3 0,5 0,0 0,6
  Zona de l’euro 1,8 1,5 –0,5 2,4 1,6 1,3 0,7 0,0 –0,8
    Alemanya 3,6 3,1 0,6 4,6 2,9 2,7 2,0 1,2 0,9
    França 1,6 1,7 0,1 2,4 1,7 1,5 1,2 0,3 0,3
 Preus de consum
  Estats Units 1,6 3,1 2,3 2,1 3,3 3,8 3,3 2,8 2,2
  Japó –0,7 –0,3 0,4 –0,6 –0,4 0,2 –0,3 0,3 0,5
  Regne Unit 3,3 4,5 2,7 4,1 4,4 4,7 4,7 3,5 2,9
  Zona de l’euro 1,6 2,7 2,2 2,5 2,8 2,7 2,9 2,7 2,4
    Alemanya 1,1 2,3 1,9 2,1 2,3 2,4 2,4 2,1 1,9
    França 1,5 2,1 2,1 1,8 2,1 2,1 2,4 2,3 2,2

ECONOMIA ESPANYOLA Previsions Previsions

 Agregats macroeconòmics
  Consum de les llars 0,7 –0,1 –1,3 0,4 –0,3 0,5 –1,1 –0,6 –1,4
  Consum de les AP 0,2 –2,2 –6,3 0,6 –2,1 –3,6 –3,6 –5,2 –5,7
  Formació bruta de capital fix –6,2 –5,1 –9,2 –4,9 –5,4 –4,0 –6,2 –8,2 –9,3
    Maquinària i béns d’equipament 5,5 1,6 –7,6 5,7 1,1 2,2 –2,7 –6,0 –6,3
    Construcció –10,1 –8,1 –10,9 –9,2 –8,1 –7,0 –8,2 –10,2 –11,7

  Demanda nacional  (contr. al △ PIB) –1,0 –1,8 –4,0 –0,8 –1,9 –1,4 –2,9 –3,2 –4,0
  Exportació de béns i serveis 13,5 9,1 0,5 13,1 8,8 9,2 5,2 2,2 1,0
  Importació de béns i serveis 8,9 –0,1 –7,4 6,0 –1,3 0,9 –5,9 –7,2 –7,4
  Producte interior brut –0,1 0,7 –1,5 0,9 0,8 0,8 0,3 –0,4 –1,3
 Altres variables
  Ocupació –2,6 –2,0 –4,3 –1,6 –1,3 –2,0 –3,3 –3,8 –4,9
  Taxa d’atur (% població activa) 20,1 21,6 24,7 21,3 20,9 21,5 22,9 24,4 24,6
  Índex de preus de consum 1,8 3,2 1,8 3,5 3,5 3,1 2,8 2,0 2,0
  Costos laborals unitaris –2,6 –1,9 –2,8 –2,0 –1,7 –1,5 –2,5 –2,5
  Saldo operacions corrents (% PIB) –4,5 –3,9 –2,4 –6,6 –3,2 –2,9 –2,8 –5,5 –1,7
  Cap. o nec. finanç. resta món   
   (% PIB) –4,0 –3,4 –1,9 –6,1 –2,7 –2,4 –2,3 –5,3 –1,1
  Saldo públic (% PIB) –9,3 –8,9 –6,4 –5,3 –9,9 –6,1 –14,4   

MERCATS FINANCERS Previsions Previsions

 Tipus d’interès internacionals
  Fed Funds 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
  Repo BCE 1,0 1,3 1,0 1,0 1,3 1,5 1,3 1,0 1,0
  Bons EUA 10 anys 3,2 2,8 2,1 3,4 3,2 2,4 2,0 2,0 1,9
  Bons alemanys 10 anys 2,8 2,6 1,6 3,2 3,1 2,3 2,0 1,9 1,4
 Tipus de canvi
  $/Euro 1,33 1,39 1,23 1,37 1,44 1,41 1,35 1,31 1,27

C
ACTIVITAT FINANCERA Milions € 

Recursos totals de clients 248.326

Crèdits sobre clients 182.661

Resultat atribuït al Grup 975
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