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

2010 2011 2012
2010 2011

III IV I II III IV

ECONOMIA INTERNACIONAL Previsions Previsions

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

ECONOMIA ESPANYOLA Previsions Previsions

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

  Demanda nacional  (contr. al △ PIB) –1,0 –1,3 –1,0 –0,7 –0,9 –0,7 –1,7 –1,2 –1,8
  Exportació de béns i serveis 13,5 9,0 2,3 11,8 14,9 13,9 8,7 8,1 5,4
  Importació de béns i serveis 8,9 1,3 –1,6 7,0 8,0 7,1 –0,7 0,8 –2,0
  Producte interior brut –0,1 0,7 0,2 0,4 0,7 0,9 0,8 0,8 0,4
 Altres variables
  Ocupació –2,6 –1,7 –2,4 –2,0 –1,4 –1,4 –1,1 –1,9 –2,5
  Taxa d’atur (% població activa) 20,1 21,5 22,8 19,8 20,3 21,3 20,9 21,5 22,4
  Índex de preus de consum 1,8 3,2 1,4 1,9 2,5 3,5 3,5 3,1 2,8
  Costos laborals unitaris –1,5 –1,0 0,1 –1,9 –2,3 –1,5 –1,5   
  Saldo operacions corrents (% PIB) –4,5 –4,0 –3,5 –3,6 –3,3 –6,6 –3,3 –3,1 –3,1
  Cap. o nec. finanç. resta món   
   (% PIB) –3,9 –3,3 –3,0 –3,1 –2,6 –5,9 –2,4 –2,2 –2,6
  Saldo públic (% PIB) –9,3 –7,3 –5,0 –7,9 –13,4 –5,3 –9,9   

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 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 1,5 1,3
  Bons EUA 10 anys 3,2 2,8 2,1 2,8 2,8 3,4 3,2 2,4 2,0
  Bons alemanys 10 anys 2,8 2,6 2,4 2,4 2,6 3,2 3,1 2,3 1,9
 Tipus de canvi
  $/Euro 1,33 1,40 1,35 1,29 1,36 1,37 1,44 1,41 1,36

C
ACTIVITAT FINANCERA Milions € 

Recursos totals de clients 247.897

Crèdits sobre clients 189.546

Resultat atribuït al Grup 1.307

PERSONAL, OFICINES I MITJANS DE PAGAMENT  

Empleats 28.651

Oficines 5.409

Terminals d’autoservei 8.181

Targetes (milions) 10,3

OBRA SOCIAL: PRESSUPOST PER ACTIVITATS PER AL 2011 Milions € 

Socials 335

Ciència i medi ambient 68

Culturals 64

Educatives i investigació 33

TOTAL PRESSUPOST 500
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La banca, sota pressió

La delicada situació econòmica que travessen les economies desenvolupades afecta 
molts agents econòmics. Els bancs no podien ser l’excepció. Les tensions i les turbulèn
cies dels últims temps han estat molt relacionades amb el sistema financer. Les hipote
ques subprime, les bombolles immobiliàries o l’escalada del deute del sector privat no 
financer són exemples significatius. Conseqüentment, des del 2008, la capitalització 
borsària dels bancs europeus ha evolucionat en una direcció clarament més negativa 
que a la resta de sectors. A més a més, la prima de risc del sector bancari s’ha situat 
molt per damunt dels nivells considerats normals, els credit default swaps del sector 
han assolit cotes màximes i la majoria d’entitats han vist com les agències d’avaluació 
de crèdit reduïen de forma significativa les seves qualificacions.

El difícil entorn econòmic complica el retorn a la normalitat dels balanços bancaris. El 
baix creixement de l’activitat, els elevats nivells d’atur i el fràgil pols de la confiança 
dels consumidors i dels empresaris no faciliten la fluïdesa del crèdit ni el descens de la 
morositat. La feblesa del mercat immobiliari, el descens dels beneficis empresarials i les 
dificultats de finançament als mercats majoristes intensifiquen la tensió sobre l’ac  ti 
vitat d’intermediació entre els estalviadors i els inversors, fonament de l’operativa ban
cària. Però no és solament el context macroeconòmic. Les noves propostes reguladores 
també afegeixen tensió i compliquen la gestió dels balanços.

Les propostes es concentren al capital. Es va començar amb l’anomenada reforma Ba
silea III, destinada a augmentar el nivell de capital i a endurirne la definició, però amb 
un llarg calendari d’implantació. No obstant això, els mercats i els reguladors pressio
nen per avançar aquest calendari. Així, l’exercici realitzat recentment per l’Autoritat 
Bancària Europea ha anat dirigit a demandar nivells més elevats de capital en funció 
del deteriorament del deute sobirà en el balanç de les entitats. Per tant, sigui per l’ex 
posició creditícia o per la sobirana, els sistemes financers de la majoria de països euro
peus continuen sota tensió. D’altra banda, els supervisors nacionals, de forma indivi
dual i independent, han aplicat criteris dispars en termes de definició, de requeriments 
de capital i de calendaris d’aplicació de les noves disposicions.

Més enllà del capital, hi ha iniciatives reguladores de tot tipus, com les que fan referèn
cia a la liquiditat. A més a més, s’han proposat canvis en la comptabilització dels actius 
financers, ajustaments en el calendari de provisions i taxes sobre les transaccions fi
nan  ceres. En alguns països, es planteja desvincular la banca d’inversió de la comercial. 
A nivell global, s’exigeix més capital a les entitats sistèmicament importants.

En resum, les tensions sobre el sistema financer tenen caràcter estructural i regulador. 
Es tracta de construir entitats més eficients, més ben capitalitzades, menys endeutades 
i amb més liquiditat. I això és bo per al sistema financer en conjunt, per a l’economia 
en general i per als clients i els ciutadans. Només falta que l’enduriment de les exigèn
cies sigui el mateix a tot arreu i que no sigui excessiu en un moment de fràgil conjun
tura econòmica.
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2012: perspectives discretes

L’any 2012 s’inicia enmig d’una incertesa 
general sobre la continuïtat del creixement 
de l’economia mundial. Mentre els Estats 
Units mostren un perfil expansiu relativa
ment sòlid, la zona de l’euro apunta a un 
risc de recessió elevat i els països emergents 
registren una pèrdua gradual d’impuls. Tot 
i que les causes que expliquen aquestes 
evolucions són variades, la crisi del deute 
sobirà de la zona de l’euro és assenyalada 
com la font principal de tensions i de gene
ració de desconfiança, per bé que la cimera 
del desembre ha creat algunes esperances.

Ara com ara, la bona notícia cal buscarla 
en l’embranzida de l’economia nordame
ricana, que consolida el creixement i dóna 
continuïtat al que, en un principi, sembla
va un repunt d’abast limitat. Així, els últims 
indicadors mostren que el creixement del 
quart trimestre podria superar el 0,7% in 
tertrimestral, clarament per damunt del 
que s’esperava fa un mes. Aquesta evolució 
deixaria el creixement per al conjunt del 
2011 en l’1,8%. Malgrat tot, això no vol dir 
que la crisi estigui conjurada. Per al 2012, 
aquesta modesta millora de les perspecti
ves de la demanda interna es pot veure li 
mitada pels efectes de la crisi europea i per 
un probable replegament de la política fis
cal. Per tant, no s’espera que el creixement 
vagi gaire més allà del 2%, un ritme insufi
cient per propiciar el final de la feblesa dels 
mercats de treball i de l’habitatge.

A la Xina, preocupa l’alentiment del ritme 
de creixement econòmic, que, de tota ma 
nera, continua destacant entre tots els emer
 gents. Per al 2012, preveiem un avanç del 
8,4%, que representa un alentiment que, 

malgrat tot, continua essent coherent amb 
un escenari d’aterratge suau. A l’estiu, la 
in  flació era el perill més important, i fa un 
mes es parlava d’un lleuger ajustament, 
però, al final de l’última reunió de les auto
ritats econòmiques, es va establir que el 
principal objectiu de política econòmica 
havia de ser el manteniment d’un creixe
ment ràpid en un entorn internacional 
sever i complicat. La inflació del novembre 
va baixar dràsticament, amb un índex de 
preus de consum (IPC) que va registrar un 
avanç del 4,2% interanual, quan al juliol 
havia arribat al 6,5%. Així mateix, els indi
cadors d’activitat es continuen alentint i 
apunten a una moderació del creixement 
coherent amb l’aterratge suau.

L’altre gran país emergent de referència, el 
Brasil, es va estancar en el tercer trimestre, 
amb un avanç del 0,0% en relació amb el 
trimestre anterior. En xifra interanual, el 
creixement va ser del 2,2%, el pitjor registre 
des de l’inici de la recuperació al final del 
2009. Tot i que ja esperàvem que la tònica 
de moderació s’intensifiqués, no antici
pàvem una frenada tan important, la qual 
cosa ens obliga a revisar a la baixa el nostre 
escenari central de previsions per al 2011 i 
per al 2012. En els dos casos, situem la taxa 
prevista de creixement al voltant del 3%. 
De cara al 2013, preveiem que l’activitat re 
punti, en línia amb el millor to esperat per 
a l’economia global i atesa la perspectiva 
del mundial de futbol.

La situació més preocupant, però, la gene
ra l’economia europea. A la zona de l’euro, 
la desacceleració de l’activitat serà la tònica 
dels pròxims trimestres. Des del punt de 
vista de la demanda, el consum de les fa 
mílies es deteriorarà per la desfavorable 

Resum executiu

Als estats units,  
el creixement  
es va consolidant.

La xina es desaccelera, 
però manté un notable 
ritme d’expansió.

L’economia brasilera  
es frena.
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marxa del mercat laboral, ja que la taxa 
d’atur ha passat del 9,9% de l’abril al 10,3% 
de l’octubre. Durant aquest període de sis 
me  sos, el nombre d’aturats a la zona de 
l’euro es va incrementar en 634.000. A més 
a més, l’enduriment de les concessions de 
crèdit bancari a les famílies, segons l’última 
en  questa realitzada pel Banc Central Euro
peu (BCE), i la incertesa financera han 
desanimat el consumidor, com ho reflec
teix el seu índex de confiança, que va mar
car un mí  nim al desembre que no es veia 
des del 2009. Pel que fa a la inversió, espe
rem també un alentiment, arran del sensi
ble deteriorament dels índexs de sentiment 
empresarial en els últims mesos. Per exem
ple, l’in  dicador de confiança empresarial 
de la zona de l’euro, calculat per la Comis
sió Europea, ha caigut al nivell del febrer 
del 2010, després de recular durant deu 
mesos. Addicionalment, la caiguda del 
grau d’utilització de la capacitat producti
va per sota de la mitjana històrica sugge
reix un menor dinamisme del component 
de la inversió.

No obstant això, a la zona de l’euro, les 
principals causes d’incertesa són encara la 
persistència de la crisi del deute sobirà i la 
incapacitat dels líders europeus de trobarhi 
una sortida. El 9 de desembre, es va celebrar 
una nova cimera que havia despertat una 
gran atenció, atesos els fracassos de les cime
res anteriors i la situació de la zona de l’euro, 
cada vegada més delicada. Els seus re  sultats 
van contribuir a rebaixar les tensions, però 
les decisions adoptades no van oferir la tan 
desitjada solució definitiva de la crisi.

El més destacat va ser la redacció d’un 
acord internacional entre la majoria de paï
sos membres de la Unió Europea (el Regne 
Unit ja se n’ha desvinculat), amb el qual 
establirien les bases d’una estricta vi  gilància 
de la política pressupostària dels Estats. 
Així, el dèficit fiscal estructural mà  xim per
mès serà del 0,5% sobre el producte interior 
brut (PIB) i el dèficit màxim convencional, 
del 3% sobre PIB, com fins ara; cada Estat 

haurà d’incorporar a la seva le  gislació un 
mecanisme automàtic de reequilibri pres
supostari en el cas que se superin els 
màxims dèficits esmentats anteriorment; la 
Comissió Europea supervisarà els pressu
postos anuals dels països subjectes a un 
procediment per dèficit excessiu abans que 
siguin aprovats als respectius parlaments; 
quan el deute d’un Estat superi el 60% del 
PIB, haurà de presentar, obligatòriament, 
un pla de reducció de l’endeu  tament; les 
san  cions per incompliments seran auto  mà
 tiques per als països que infringeixin les 
normes, llevat que s’hi oposi una majoria 
qualificada d’Estats membres.

Es tractaria d’un avanç important pel que 
fa a la disciplina fiscal dels Estats de la UE. 
No obstant això, hi ha incerteses sobre el 
contingut final del tractat i sobre el seu 
procés d’elaboració, aprovació i ratificació. 
També preocupen el gran èmfasi en l’aus 
teritat i l’absència d’objectius com el crei
xement o la competitivitat exterior. A més 
a més, a les conclusions de la cimera, es 
troben a faltar mecanismes que actuïn amb 
contundència sobre el problema immediat 
de la crisi, és a dir, sobre la poca confiança 
en la solvència dels Estats perifèrics que 
s’ha apoderat dels mercats. En aquest sen
tit, només es va acordar que el sector privat 
no assumirà les pèrdues per l’impagament 
d’un país membre (no es repetirà el cas de 
Grècia) i es va avançar la posada en marxa 
del Mecanisme Europeu d’Estabilitat 
(MEDE) a l’1 de juliol del 2012.

De fet, han estat més eficaces les mesures 
adoptades pel BCE, que va rebaixar el tipus 
d’interès rector en 25 punts bàsics fins a 
l’1%, per l’augment dels riscos que, sobre 
l’economia, té l’agreujament de les ten
sions financeres. A més a més, i molt im 
portant, el BCE va anunciar dues subhastes 
de liquiditat a tres anys, l’ampliació del col
 lateral acceptat per als préstecs bancaris i la 
rebaixa del requeriment de reserves des del 
2% a l’1%. En la recta final del mes, es va 
realitzar la primera de les dues subhastes 

A la zona de l’euro, 
l’economia registra  
una reculada de la 
confiança dels agents...

...en què té molt a veure  
la crisi del deute sobirà.

La cimera celebrada  
al desembre planteja una 
estricta disciplina fiscal...
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de liquiditat a tres anys, en què la banca 
europea es va adjudicar 489.000 milions 
d’euros a l’1%. D’altra banda, els esdeveni
ments financers i polítics viscuts durant 
aquest mes han representat un punt d’in 
flexió en la trajectòria de les primes de risc. 
L’efecte encadenat d’aquests factors s’ha 
traduït en un descens de les primes de risc 
de les economies en el punt de mira, Itàlia 
i Espanya.

Malgrat aquesta millora, la prima de risc 
del deute públic espanyol tanca el 2011 en 
uns nivells significativament superiors als 
250 punts registrats al començament de 
l’any. Les elevades necessitats de finança
ment de l’Estat de cara al 2012, que les esti
macions situen per damunt dels 160.000 
milions d’euros, atorguen un paper clau a 
l’evolució dels seus costos de finançament.

L’economia espanyola comença el 2012 
en    frontantse a nombrosos reptes. Després 
d’anotar una taxa de creixement del PIB 
positiva durant gairebé dos anys, tot fa 
pensar que el motor s’està tornant a parar. 
Segons les nostres previsions, la reculada 
serà modesta, només de 2 dècimes en el 
quart trimestre del 2011, i, després d’un 
primer trimestre també feble, la tònica de 
creixement es recuperarà en el segon tri
mestre. Això hauria de permetre que l’ac  ti
 vitat avancés el 0,2% en el conjunt de l’any. 
Però l’important descens de les perspecti
ves de creixement que ha evidenciat el con
sens d’analistes del desembre posa de ma  
nifest els importants riscos que planen 
so  bre l’economia espanyola. Segons aquest 
consens, el creixement, per al conjunt del 
2012, se situarà clarament en terreny nega
tiu, en el –0,2% concretament, xifra molt 
inferior a la del mes anterior.

El ràpid deteriorament de les expectatives 
de creixement durant la segona meitat del 
2011 respon, en bona part, a les vicissituds 
de la crisi del deute esmentades més amunt 

i es manifesta cruament en l’evolució del 
mercat de treball. Al novembre, 111.782 
afi  liats es van donar de baixa laboral de la 
Seguretat Social. Tot i que aquesta xifra es 
redueix gairebé a la meitat quan es consi
deren els efectes estacionals, la reculada 
d’afiliats del mes de novembre és la pitjor 
des del 2008. Des del juny, i tenint en comp
te l’estacionalitat, l’economia espa nyola ha 
per  dut 313.355 afiliats, 91.010 persones 
més que en els mateixos cinc mesos del 
2009, quan l’economia queia una mitjana 
del 3,5%.

Malgrat aquesta evolució, els salaris es van 
incrementar l’1,2% interanual en el tercer 
trimestre. Si se sumen la resta de costos la 
borals –com les indemnitzacions per aco
miadament–, el resultat és un increment de 
l’1,5% en el creixement dels costos laborals 
totals, un resultat sorprenent en un context 
de destrucció de llocs de treball. En tot cas, 
aquesta taxa és inferior a la inflació mesu
rada per l’IPC, que, en els últims mesos, 
s’ha mantingut a la vora del 3%. S’espera 
que, al desembre, es produeixi un descens 
de la inflació fins a cotes properes al 2,5% i, 
que al llarg del 2012, aquesta taxa es mode
ri encara més.

El nou Govern format després de les elec
cions del novembre s’enfronta als reptes 
d’avançar en l’estabilització de les finances 
públiques, de reestructurar el sistema fi 
nan  cer i d’adoptar mesures perquè l’eco 
no  mia espanyola guanyi competitivitat a 
mitjà termini. Uns reptes gens fàcils, però 
als quals el nou equip ha donat prioritat 
màxima. Les diferents mesures que, proba
blement, s’aniran desgranant en les pròxi
mes setmanes i, sobretot, el detall dels 
Pressupostos Generals de l’Estat que s’han 
d’aprovar al març seran fonamentals per 
de  terminar la direcció que prendrà l’eco 
nomia espanyola.

27 de desembre de 2011

...i el Bce amplia l’oferta  
de liquiditat.

L’economia espanyola 
encara reculades del PiB  
i de l’ocupació.

el nou Govern s’enfronta  
a reptes importants.
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cRONOLOGiA
2010
desembre  3

16

El Govern aprova un paquet de mesures de política econòmica que inclou, entre d’altres, la privatització parcial de 
les Loteries i Apostes de l’Estat i de la societat estatal AENA, així com l’augment de la fiscalitat sobre el tabac.
El Consell Europeu acorda la creació d’un Mecanisme d’Estabilitat Financera el 2013, que substituirà l’actual fons 
de rescat, i l’ampliació del capital del Banc Central Europeu.

2011
gener  1

14
Nova ampliació de la zona de l’euro, amb l’entrada d’Estònia, fins a disset estats membres.
Caiguda del règim de Ben Ali a Tunísia, primera baula d’una cadena de canvis polítics al nord d’Àfrica i a l’Orient 
Mitjà, amb repercussions en el preu del petroli.

febrer  2
18

Signatura de l’Acord Social i Econòmic per part del Govern, els sindicats i la patronal, que inclou la reforma de les pensions.
El Govern aprova un Decretllei que reforça la solvència de les entitats de crèdit.

març 25 S’aprova el Pacte per l’Euro Plus i es posen les bases per a l’establiment del Mecanisme Europeu d’Estabilitat al 
Consell Europeu.

abril  7 El Banc Central Europeu apuja el tipus d’interès oficial a l’1,25%.

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 habi
tatges 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 Partir Popular guanya les eleccions generals per majoria aboluta.

desembre  8

 9

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 acord que involucraria  
els 17 de la zona de l’euro més altres països de la UE que s’hi vulguin afegir.

AGeNDA
Gener Febrer
11
12
13
17
25
26
27

30
31

Índex de producció industrial (novembre).
Consell de Govern del Banc Central Europeu.
IPC (desembre).
IPC harmonitzat de la UE (desembre).
Preus industrials (desembre).  
Comitè de Mercat Obert de la Fed.
Enquesta de població activa (quart trimestre).
Avanç del PIB dels Estats Units (quart trimestre).
Avanç del PIB trimestral (quart trimestre).
Avanç IPC (gener). Balança de pagaments (novembre).

 8
 9
15
16
24
29

Índex de producció industrial (desembre).
Consell de Govern del Banc Central Europeu.
IPC (gener). Avanç del PIB de la UE (quart trimestre).
Comptabilitat Nacional Trimestral (quart trimestre).
Preus industrials (gener).
Avanç IPC (febrer). IPC harmonitzat de la UE (gener).
Balança de pagaments (desembre).
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estats units: una brisa de millora

L’economia nordamericana consolida el 
creixement i dóna continuïtat al que, en 
un principi, semblava un repunt circums
crit al tercer trimestre. Així, els últims 
indicadors mostren que el creixement del 
quart trimestre podria superar el 0,7% 
intertrimestral, clarament per damunt del 
que s’esperava fa un mes, resultat que 
deixaria el creixement per al conjunt del 
2011 en l’1,8%. Malgrat tot, això no impli
ca que la crisi estigui conjurada. Per al 
2012, aquesta millora moderada de les 
perspectives de la demanda interna es veu
rà afectada per la crisi europea i per un 
replegament de la política fiscal, de mane
ra que no s’espera que el creixement vagi 
gaire més allà del 2,0%, un ritme insufi

cient per propiciar el final de la feblesa dels 
mercats de treball i de l’habitatge.

El bon to que s’espera per al quart trimes
tre es basa, a parts iguals, en la robustesa 
de la inversió en equipament, a la qual 
s’afegeix un cicle alcista d’existències, i en 
un consum privat que, si s’ha de jutjar pels 
últims indicadors, mantindrà el bon to del 
tercer trimestre. Un altre factor positiu 
que cal tenir en compte de cara al 2012 
podria ser un replegament fiscal inferior 
al previst. El principi d’acord assolit pel 
Senat per ampliar la rebaixa de la fiscalitat 
a les nòmines i a l’assegurança d’atur, si es 
confirma l’aprovació al Congrés, conjura
ria l’amenaça que representava el final 
d’aquestes mesures per a l’evolució de 
l’ocupació i del consum privat.

els estats units acaben el 
2011 en un to més robust 
del que estava previst.

el creixement serà modest 
el 2012, afectat per la crisi 
europea.

cONJuNtuRA iNteRNAciONAL

estAts uNits: PRiNciPALs iNDicADORs ecONÒmics

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

2009 2010
2010 2011

IV I II III Octubre Novembre

PIB real –3,5 3,0 3,1 2,2 1,6 1,5 – ...

Vendes al detall –7,0 6,4 7,6 8,2 7,8 8,0 7,5 6,7

Confiança del consumidor (1) 45,2 54,5 57,0 66,9 61,8 50,3 40,9 56,0

Producció industrial –11,2 5,3 6,2 5,4 3,8 3,7 4,3 3,7

Índex activitat manufacturera (ISM) (1) 46,3 57,3 57,9 61,1 56,4 51,0 50,8 52,7

Habitatges iniciats –38,4 5,6 –5,1 –5,3 –4,9 4,4 16,5 24,3

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

Preus de consum –0,4 1,6 1,3 2,1 3,4 3,8 3,5 3,4

Balança comercial (3) –381,3 –500,0 –500,0 –520,4 –536,0 –540,5 –544,5 ...

Tipus d’interès interbancari 3 mesos (1) 0,7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5

Tipus de canvi efectiu nominal (4) 77,7 75,4 73,0 71,9 69,6 69,8 71,6 72,2

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.
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No obstant això, és probable que aquesta 
millora de les perspectives es vegi enterbo
lida per la crisi europea. Els bancs euro
peus són dipositaris del 3,3% del deute 
brut total de l’economia nordamericana, 
1,8 bilions de dòlars, que combina el de les 
llars, les empreses i el sector públic. Una 
prolongació de la crisi europea provocaria 
un enduriment de les condicions de fi 
nançament d’aquest deute, que, potencial
ment, podria arribar a sostreure fins a 0,8% 
punts de creixement el 2012, una probabi
litat que empeny a la baixa la previsió per 
al 2012.

La bona marxa del consum privat va tenir 
el principal reflex en la dràstica millora del 
sentiment dels consumidors. L’índex de 
confiança del consumidor del Conference 
Board va experimentar, al novembre, la 
pujada mensual més important dels 15 
últims anys i va passar dels 40,9 als 56,0 
punts. Tot i que el nivell continua essent 
més propi de recessions que d’expansions, 
la millora confirma que la recuperació 
guanya solidesa. Una bona mostra d’això 
és el bon to que mostren les vendes al 

detall. Un cop exclosos els volàtils automò
bils i la benzina, el comerç al detall va 
avançar el 5,6% interanual al novembre, 
amb una lleugera desacceleració de l’in 
dicador, propiciada, en part, per la revisió 
alcista de la lectura de l’octubre i del se 
tembre. Durant la primera meitat del 2012, 
l’embranzida del consum privat es veurà 
limitada, però, per l’evolució dels ingres
sos de les llars, l’increment dels quals es 
continua situant per sota del creixement 
del consum.

Aquesta millora necessària dels ingressos 
dependrà de l’evolució del mercat laboral, 
que és la veritable pedra de toc d’aquesta 
crisi. La feblesa del mercat laboral ha estat 
molt vinculada a l’esclat de la bombolla 
im  mobiliària, però hi ha dades que sugge
reixen que la recuperació de l’ocupació 
podria arribar abans que la de l’habitatge. 
Fins ara, la recuperació del mercat laboral 
s’ha vist entorpida, en part, per l’elevada 
taxa de subocupació, és a dir, pels ocupats 
que treballen involuntàriament a temps 
parcial. Això és així perquè, quan aug
menta la demanda de treball, els treballa

NOTA: (*) Dades deflactades per l’índex de preus de consum sense energia ni aliments.
FONTS: Departament de Comerç i elaboració pròpia.
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ESTATS UNITS: EL CONSUM PRIVAT SEGUEIX ENDAVANT

Vendes al detall reals sense automòbils ni benzina

Base 100 = desembre del 2007 (*)

millora la confiança  
dels consumidors.

el mercat de treball 
continua feble, amb  
una recuperació lenta.
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dors subocupats passen a recuperar les 
hores que havien perdut, situació que re 
tarda la contractació de nous empleats. La 
proporció de subocupats continua essent 
molt elevada, amb 8,4 milions de treballa
dors que declaren treballar a temps parcial 
per falta de demandes. Així, dels 8,75 mi 
lions de llocs de treball perduts durant la 
crisi, només se n’han recuperat 2,5 milions 
en 21 mesos.

No obstant això, les coses podrien estar 
començant a canviar. L’estadística de les 
hores treballades va arribar, al novembre, 
a les 33,6 hores setmanals de mitjana, una 
xifra que s’apropa als nivells previs a la cri
si (33,8) i que deixa enrere el mínim de 
33,0 hores que va prevaler entre el juny i 
l’octubre del 2009. Històricament, l’aug 
ment de les hores treballades setmanals 
precedeix a la reducció de la subocupació, 
de manera que, si continua aquest patró, 
es podria començar a veure una certa 
reducció de la subocupació en els pròxims 
mesos. Això redundaria en l’inici d’una 
recuperació efectiva del mercat de treball, 

que es començaria a veure durant la sego
na meitat del 2012. El camí continua ple de 
dificultats. La taxa d’atur del novembre va 
baixar al 8,6%, però la millora va ser degu
da, en gran part, a un descens de la pobla
ció activa, i tot indica que no s’allunyarà 
gaire del 9,0% al llarg del 2012. Els dos 
milions de llocs de treball perduts al sector 
de la construcció, de difícil recol·locació, 
l’elevat nombre de desanimats i la propor
ció d’aturats de llarga durada continuen 
essent unes lloses pesades.

El mercat de l’habitatge continua patint 
els efectes d’un excés d’oferta, alimentat 
per les execucions per l’impagament d’hi
 po  te  ques. Per tot plegat els preus no aca
ben de tocar fons. La reculada de l’índex 
CaseShiller d’habitatges de segona mà, 
que, al setembre, va ser més intensa que a 
l’agost, suggereix que la recuperació tri
garà a arribar (segona meitat del 2013, 
segons les nostres previsions). L’activitat a 
la construcció millora perquè parteix de 
nivells baixos. Així, els 685.000 habitatges 
iniciats al novembre, en termes anuals, 

La recuperació podria 
començar amb la reducció 
de la subocupació.

el preu de l’habitatge 
continua baixant.

ESTATS UNITS: UNA RECUPERACIÓ QUE S’HA DE CONFIRMAR

Hores setmanals i treballadors a temps parcial per raons econòmiques

FONTS: Departament de Treball, US Census i elaboració pròpia.
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representen un increment del 24,3% inter
 anual, que farà que el sector contribueixi 
al creixement de l’economia, però la reali
tat és que els nivells continuen estant per 
sota de la meitat dels que van prevaler 
durant el període 19952000, previ a la 
bombolla.

Pel que fa a la inversió, les millores en els 
beneficis empresarials i un tracte fiscal 
favorable a la inversió, que també es podria 
ampliar al 2012, van ajudar a un fort avanç 
del tercer trimestre, que, probablement, 
s’anirà moderant. La qüestió, aquí, és de 
sostenibilitat. Potser per això, la millora 
dels índexs de sentiment empresarial de 
l’Institute of Supply Management (ISM) 
de manufactures i de serveis és molt més 
tímida que el creixement de la despesa 
d’inversió del tercer trimestre. L’ISM de 
manufactures del novembre va pujar de 
50,8 a 52,7 punts, mentre que el de serveis 
va passar de 53,8 a 56,2 punts, nivells que, 
tot i millorar, continuen essent coherents 
amb creixements modestos de l’economia. 
En aquest mateix sentit, tot i que la indús
tria encara té recorregut a l’alça, el ritme 

de recuperació tendeix a alentirse. Una 
mostra d’això són l’evolució de la produc
ció industrial, que, al novembre, va recular 
lleugerament, i la moderació de la millora 
de la utilització de la capacitat productiva, 
que, al llarg del 2011, és més lenta que el 
2010.

La persistència del baix creixement i l’e 
volució dels preus de les primeres matè
ries, que queden lluny dels increments  
de la primera meitat del 2011, han de fer 
que la inflació es moderi al llarg del 2012. 
Però l’índex de preus al consum (IPC) va 
presentar, al novembre, un alentiment 
mínim, amb un increment del 3,4% inter 
anual (3,5% a l’octubre), mentre que, per la 
seva banda, l’índex subjacent, que ex clou 
els preus energètics i els de l’ali  men  tació, 
va interrompre la tendència a la baixa dels 
últims mesos i va mostrar un increment 
del 2,2% interanual, lleugerament supe
rior al 2,1% de l’octubre. La contribució 
dels lloguers imputats de l’ha  bitatge a la 
inflació es va moderar al no  vembre, però 
altres components, com el vestit i la sani
tat, van agafar el relleu.

FONTS: Departament de Comerç i elaboració pròpia.
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Habitatges iniciats en termes anuals

Milers

La indústria té recorregut  
a l’alça, però modera  
el repunt.

L’iPc puja el 3,4%,  
i el subjacent, el 2,2%,  
però s’hauria de moderar  
el 2012.
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el Japó experimentarà una 
reculada el 2011, mentre 
espera que el 2012 sigui  
un any expansiu.

Al sector exterior, continua la correcció 
del desequilibri comercial. La balança 
comercial de béns i serveis de l’octubre va 
ser de 43.466 milions de dòlars, 24.388 
milions sense el petroli i els seus derivats, 
xifra que constitueix la lectura més baixa 
des del juny. No obstant això, a l’octubre, 
les millores van ser degudes més a la feble
sa importadora que al creixement de les 
exportacions, que, després de dos mesos 
alcistes, van patir l’afebliment de la de 
manda global. Per aquest motiu, la contri
bució del sector exterior al creixement serà 
limitada el 2012, de manera que l’economia 
nordamericana haurà de continuar tro
bant suports en la demanda interna.

Japó: pitjor del que es pensava

El Japó va revisar significativament a la 
baixa el creixement dels tres primers tri
mestres del 2011, en especial del primer. 
Això evidencia que les conseqüències del 
terratrèmol del març i de la crisi nuclear de 
Fukushima van ser més severes del que 

s’havia pensat al principi, motiu pel qual 
pensem que l’economia recularà gairebé el 
0,6% en el conjunt del 2011. La recuperació 
haurà de guanyar força el 2012, amb un 
creixement que s’aproparà al 2,5%. Aquest 
vigor es basarà en els baixos punts de par
tida, ja que les reculades del 2011, que se 
sumaran a les del 2009, faran que l’eco no 
mia continuï netament per sota de les se 
ves possibilitats productives en els dos 
pròxims anys.

Atesa la dependència de les exportacions, 
que, en el tercer trimestre, van aportar 
cinc sisens del creixement del total de l’e 
co  nomia, la recuperació patirà els efectes 
de la desacceleració de la demanda global. 
Així, les empreses exportadores pateixen 
la fortalesa del ien i han rebaixat les expec
tatives, tal com ho mostra l’índex Tankan 
de sentiment empresarial que publica el 
Banc del Japó. Així mateix, el descens 
exportador del 3,5% intermensual de 
l’octubre apunta a avanços més modestos 
en el quart trimestre.

Creixement intertrimestral del PIB

FONTS: Ministeri de Comunicacions del Japó i elaboració pròpia.

JAPÓ: MÉS GREU DEL QUE ES PENSAVA
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Una altra dificultat és l’endeutament de les 
arques públiques. En aquest sentit, després 
de diversos pressupostos extraordinaris de 
reconstrucció, la despesa pública ja va 
mostrar signes d’esgotament en el tercer 
trimestre. Al costat positiu, la producció 
industrial va créixer el 2,2% intermensual 
després de la dada negativa del setembre.

Així mateix, l’IPC va recular a l’octubre el 
0,2% interanual, mentre que l’IPC subja
cent, el general sense energia ni aliments, 
va baixar l’1,1% interanual i va evidenciar 
que continua la deflació.

xina: la prioritat és continuar 
creixent

La possibilitat d’un menor creixement 
eco  nòmic ha passat a ser el principal risc 
de l’economia xinesa. Per al 2012, pre
veiem un avanç del 8,4%, que representa 
un alentiment, el qual, però, continua 
essent coherent amb un escenari d’a  te  r 
ratge suau. A l’estiu, la inflació era el pe  rill 
més important, fa un mes es parlava d’un 

ajustament lleuger, però, al f inal de 
l’última reunió de les autoritats econòmi
ques, s’establia que el principal objectiu de 
la política econòmica ha de ser mantenir 
un creixement ràpid en un entorn interna-
cional sever i complicat.

La inflació del novembre va baixar dràsti
cament, amb un IPC que va registrar un 
avanç del 4,2% interanual, quan, al juliol, 
s’havia arribat al 6,5%. L’IPC d’alimentació, 
que, a la Xina, representa la meitat de 
l’índex general, es va alentir encara més i 
va quedar en el 8,8%, clarament per sota 
del 14,8% del juliol. Així mateix, els indi
cadors d’activitat es continuen alentint i 
apunten a una moderació del creixement 
coherent amb l’aterratge suau. La produc
ció industrial va avançar el 12,4% inter 
anual, el ritme més baix des de l’abril del 
2009, i la producció d’energia elèctrica i les 
vendes al detall van mantenir el mateix 
camí.

El sector exterior, fa un temps bastió de 
l’expansió econòmica, es continua afe
blint. El superàvit comercial del novembre 

JAPÓ: PRiNciPALs iNDicADORs ecONÒmics

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

2009 2010
2010 2011

IV I II III Octubre Novembre

PIB real –5,5 4,5 3,3 0,0 –1,7 –0,8 – ...

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

Producció industrial –21,8 16,6 6,8 –2,5 –7,0 –2,0 0,1 ...

Índex d’activitat empresarial (Tankan) (1) –40,8 0,0 5,0 6,0 –9,0 2,0 – –4,0

Habitatges iniciats –27,7 2,7 6,8 3,2 4,3 7,8 –5,7 ...

Taxa d’atur (2) 5,1 5,1 5,0 4,7 4,6 4,4 4,5 ...

Preus de consum –1,3 –0,7 –0,3 –0,5 –0,4 0,1 –0,2 ...

Balança comercial (3) 4,0 7,9 7,9 6,5 3,4 1,3 0,2 ...

Tipus interbancari 3 mesos (4) 0,58 0,39 0,34 0,34 0,34 0,3 0,3 0,3

Tipus de canvi efectiu nominal (5) 98,6 106,0 111,0 110,6 109,3 115,5 118,8 118,0

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.

L’endeutament públic és alt 
i continua la deflació.

La xina es desaccelera,  
amb un creixement previst 
del 8,4% el 2012.
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es va reduir fins als 14.528 milions de dò 
lars, poc més de la meitat de la mitjana del 
2008, anterior a la crisi del comerç mun
dial, i amb unes exportacions que van 
continuar perdent força en relació amb el 
conjunt de l’economia. Per àrees geogràfi
ques, és significatiu l’alentiment de les ex 
portacions a la resta d’Àsia, que represen
ten la meitat del total i que, amb un avanç 
del 13,4% interanual, presenten el resultat 

més baix de la crisi dels fluxos comercials 
del 2009. La crisi europea també es fa sen
tir al sector exportador xinès. Les exporta
cions a Europa es van incrementar un 
magre 6,9% interanual, mentre que les 
dirigides als Estats Units van créixer el 
21,5%.

Amb un consum privat que continua re 
presentant menys del 40% del producte 

xiNA: PRiNciPALs iNDicADORs ecONÒmics

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

2009 2010
2010 2011

IV I II III Octubre Novembre

PIB real 9,2 10,4 9,8 9,7 9,5 9,1 – ...

Producció industrial 12,5 14,5 13,3 14,5 13,9 13,8 13,2 12,4

Producció elèctrica 6,8 14,0 6,2 12,1 12,0 10,8 9,4 7,5

Preus de consum –0,7 3,3 4,7 5,1 5,7 6,3 5,5 4,2

Balança comercial (*) 196,4 185,1 185,1 169,4 174,8 172,9 162,8 154,4

Tipus d’interès de referència (**) 5,31 5,31 5,81 6,06 6,31 6,56 6,56 6,56

Renminbi per dòlar 6,8 6,8 6,7 6,6 6,5 6,5 6,4 6,4

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.

Les exportacions continuen 
perdent força, afectades 
per la crisi europea i per 
una demanda menor d’Àsia.

FONTS: Oficina Nacional d’Estadístiques de la Xina, Mercat de Londres i elaboració pròpia.

XINA: LES EXPORTACIONS JA NO SÓN EL QUE EREN
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interior brut (PIB) i un sector exterior que 
no tira del carro, els suports del creixe
ment es limiten a la inversió, on mereix 
una atenció especial el sector de l’habitatge. 
La construcció representa el 13% del PIB i 
absorbeix gairebé el 40% de l’acer que con
sumeix la Xina, que n’és el major importa
dor mundial. Les transaccions d’immobles 
han caigut de forma dràstica en els últims 
mesos, a causa de les restriccions mone
tàries, i hi ha símptomes de ressaca en els 
preus, on les principals caigudes es donen 
a Whenzhou, a la província de Zhejiang, 
una de les més dinàmiques del país i que 
podria actuar d’indicador avançat. Una 
altra pista d’aquest esgotament immobi
liari la pot donar el preu del ferro, que es 
troba entre les primeres matèries que més 
s’han abaratit en els últims mesos. Les 
males pràctiques de les autoritats locals, 
que actuen com a monopolistes del sòl i el 
venen al millor postor per reduir el seu 
endeutament, i uns tipus d’interès per sota 
de l’increment de l’IPC han alimentat les 
pujades de preus.

El sòl adquirit pels promotors i la gran 
quantitat d’immobles buits apunten a 
l’existència d’una sobreoferta, tot i que cal 

considerar que és difícil comparar la situa
ció de l’habitatge a la Xina amb la d’altres 
economies, atesos l’important creixement 
dels ingressos i el moviment migratori a 
les zones urbanes. Un final abrupte de 
l’expansió immobiliària és un risc a la bai
 xa del creixement, però si, com afirmava la 
conclusió de la trobada de les autoritats, la 
principal prioritat és ara mantenir el crei
xement, caldrà esperar una continuïtat de 
les polítiques monetàries expansives que 
ajudin a minimitzar el risc de l’habitatge.

Brasil: aterratge brusc o parada 
tècnica?

L’economia brasilera es va estancar en el 
tercer trimestre, amb un avanç del 0,0% en 
relació amb el trimestre anterior. En xifra 
interanual, el creixement va ser del 2,2%, 
el registre més negatiu des de l’inici de la 
recuperació al final del 2009. Tot i que ja 
esperàvem una intensificació de la tònica 
de moderació, no anticipàvem una atura
da tan marcada, que ens obliga a revisar a 
la baixa el nostre escenari central de previ
sions per al 2011 i el 2012. En els dos casos, 
situem la taxa prevista de creixement al 

BRAsiL: PRiNciPALs iNDicADORs ecONÒmics

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

2009 2010
2010 2011

IV I II III Octubre Novembre

PIB real –0,3 7,6 5,4 4,2 3,2 2,2 – ...

Producció industrial –7,3 10,5 4,1 2,5 0,6 0,1 –2,7 ...

Confiança del consumidor (*) 138,3 159,7 159,9 161,8 155,4 153,3 151,9 155,4

Taxa d’atur (**) 8,1 6,7 5,7 6,3 6,3 6,0 5,8 ...

Preus de consum 4,9 5,0 5,6 6,1 6,6 7,1 7,0 6,6

Balança comercial (***) 25,3 20,2 20,2 22,5 25,3 30,5 31,1 31,3

Tipus d’interès SELIC (%) 9,92 10,00 10,75 11,75 12,25 12,00 11,50 11,50

Reals per dòlar (*) 2,32 1,78 1,66 1,63 1,56 1,88 1,72 1,81

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.

La construcció residencial 
mostra símptomes 
d’esgotament i constitueix 
un risc per al creixement.
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voltant del 3,0%. De cara al 2013, preveiem 
que l’activitat repuntarà, en línia amb el to 
més positiu esperat per a l’economia glo
bal i atesa la immediatesa del mundial de 
futbol.

El creixement econòmic al Brasil es conti
nua nodrint de la fortalesa de la despesa 
interna, la qual, però, va perdent força. 
Després de créixer a una mitjana inter
anual del 6,1% durant nou trimestres con
secutius, el consum va reduir l’avanç a la 

meitat (+3,0% interanual) en el tercer tri
mestre del 2011. Les importacions també 
van patir aquesta moderació i van passar 
de créixer el 14% interanual en el segon 
trimestre a ferho el 6% en el tercer. Inver
sió i consum públic van patir un alenti
ment menys intens, amb sengles avanços 
de l’1,4% i del 2,4% (interanual), respecti
vament. Les exportacions, beneficiades 
per un real més feble, van poder mantenir 
el to més que la resta de partides i van créi
xer el 4,3%. 

L’economia brasilera 
s’estanca en el tercer 
trimestre.

EVOLUCIÓ DEL PIB DEL BRASIL PER COMPONENTS

Percentatge de variació interanual en termes reals

PIB Consum privat

Importacions de béns i serveisExportacions de béns i serveis

Consum públic Formació bruta de capital �x

FONTS: Institut Brasiler de Geografia i Estadística, Banc Central del Brasil i elaboració pròpia.
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Malgrat l’estancament que reflecteixen les 
dades del tercer trimestre, el govern de 
Brasília continua vaticinant un creixement 
del PIB al voltant del 3,5% el 2011. Així i 
tot, i malgrat que la confiança dels consu
midors brasilers en la seva economia es 
manté en nivells històricament elevats i va 
tornar a repuntar al novembre, la majoria 
d’indicadors avançats d’activitat no donen 
gaire suport a aquest vaticini, ja que esbos
sen una trajectòria de creixement feble per 
a l’últim trimestre de l’any. Per començar, 
la producció industrial va patir una recula
da important a l’octubre (–2,7% en relació 
amb el mateix mes del 2010). En aquest 
mateix mes, les vendes al detall van sor
prendre amb una caiguda del 0,5% en rela
ció amb el setembre, malgrat la fortalesa de 
l’ocupació. D’altra banda, per bé que és 
cert que l’índex de gestors de compra 
(PMI) va millorar per segon mes consecu
tiu al novembre, gràcies al bon paper dels 
serveis, l’indicador de manufactures es 
manté en nivells indicatius de contracció, 
malgrat un lleuger repunt que el va portar 
fins als 48,7 punts.

Atès aquest escenari, i amb els preus tam
bé en clau de moderació, preveiem que, el 

2012, el Banc Central del Brasil introduirà 
noves retallades de tipus i que el Govern 
continuarà implementant estímuls fiscals 
i macroprudencials, com, per exemple, un 
relaxament dels requisits de provisions per 
al crèdit. Aquest to contracíclic de les polí
tiques econòmiques no està lliure de ris
cos, ja que la inflació no ha tornat encara a 
la seva banda objectiu i la recent feblesa del 
real no ajuda a mitigar les pressions sobre 
els preus. No obstant això, en aquests mo 
ments, espanta més un aterratge brusc que 
el fantasma de la inflació.

mèxic: pendents del peso

El desglossament del PIB en el tercer tri
mestre va revelar una fortalesa de la des
pesa interna superior a la prevista, sobre
tot pel que fa al creixement del consum 
pri  vat, que va compensar amb escreix la 
pèrdua d’ímpetu de les exportacions de 
béns i serveis (vegeu el gràfic següent). 
D’a  questa manera, amb el suport creixent 
de la despesa domèstica i la relativa resis
tència de la demanda externa, l’economia 
mexicana continua avançant per una via 
d’expansió moderada i resisteix els vents 

els indicadors conjunturals 
continuen esbossant 
feblesa.

mÈxic: PRiNciPALs iNDicADORs ecONÒmics

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

2009 2010
2010 2011

IV I II III Octubre Novembre

PIB real –6,2 5,4 4,2 4,3 3,6 4,5 – ...

Producció industrial –7,3 6,0 4,7 4,9 3,9 3,4 3,3 ...

Confiança del consumidor (*) 80,5 86,3 89,6 92,1 90,7 93,7 90,6 89,6

Índex avançat d’activitat (*) 110,5 116,6 118,1 119,8 120,8 123,1 ... ...

Taxa d’atur (**) 5,5 5,4 5,3 5,1 5,2 5,7 5,0 ...

Preus de consum 5,0 3,9 4,2 3,5 3,3 3,4 3,2 3,5

Balança comercial (***) –4,7 –3,0 –3,0 –1,5 0,0 –1,5 –1,2 ...

Tipus d’interès oficial de Banxico (%) 6,75 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50

Pesos mexicans per dòlar (*) 14,18 12,33 12,35 11,90 11,72 13,78 13,21 13,60

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

La política monetària 
mantindrà el to contracíclic 
el 2012.

L’economia mexicana  
manté l’avanç per una via 
d’expansió moderada.
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de moderació que afecten una part de 
l’economia global. És d’esperar que, el 
2012, aquests vents acabin forçant un alen
timent més notable de la segona economia 
de l’Amèrica Llatina, però encara disposa 
d’un cert marge per implementar nous 
estímuls econòmics, de manera que 
l’alentiment hauria de ser contingut. De 
cara al 2013, el creixement tornaria a gua 
nyar moment.

De tota manera, la depreciació recent del 
peso, tot i que afavoreix l’activitat, pot 

complicar el recurs contracíclic de la polí
tica monetària. Ara com ara, la taxa 
d’inflació, general i subjacent, es manté 
dins del rang objectiu i, si no hi ha contra
temps, hauria de continuar així al llarg del 
2012. No obstant això, les últimes minutes 
del comitè de política monetària de Banxi
co van deixar entreveure una certa preocu
pació per un impacte superior a l’esperat 
de l’evolució del tipus de canvi sobre els 
preus domèstics. En aquest cas, dismi
nueix la probabilitat d’una reducció del 
tipus d’interès de referència en els pròxims 

EVOLUCIÓ DEL PIB DE MÈXIC PER COMPONENTS

Percentatge de variació interanual en termes reals

PIB Consum privat

Importacions de béns i serveisExportacions de béns i serveis

Consum públic Formació bruta de capital �x

FONTS: Banc de Mèxic i elaboració pròpia.
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complicar el gir expansiu  
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mesos –una possibilitat que havia guanyat 
punts després de les minutes del novem
bre–. Així i tot, la feblesa de la recuperació 
global i una bretxa de producció encara en 
terreny negatiu que mitigarà les pressions 
sobre els preus també descarten un gir res
trictiu de la política monetària.

En qualsevol cas, el 2012 es presenta una 
mica més complex que el 2011 per a l’eco 
no  mia mexicana. La principal amenaça 

continua provenint de l’exterior: un empit
jorament del ritme d’avanç econòmic o un 
repunt de l’aversió al risc més intensos, 
tots dos a escala global, podrien implicar 
una desacceleració més marcada del que 
s’havia esperat. Així i tot, la seriositat i l’or
 todòxia de la gestió econòmica en els 
últims anys reforcen la confiança en el 
futur econòmic de Mèxic i auguren la con
tinuïtat de la via d’expansió canalitzada 
després de la crisi.

Les fortes i persistents pressions sobre el sistema financer

Veient l’evolució en borsa dels bancs es dedueix que, en els últims anys, es troben immersos de manera especial en 
la crisi internacional. Des del 2008, quan va esclatar a Europa la crisi financera originada als Estats Units, s’observa 
que els bancs tenen una evolució en borsa pitjor que la mitjana (índex Eurostoxx 50). En alguns moments del 2009, 
s’apuntava cap a la recuperació, però, el 2011, el diferencial en l’evolució entre bancs i la mitjana ha tornat a aug
mentar, com s’observa al gràfic següent. De la mateixa manera, la prima de risc del sector bancari està disparada i 
els Credit Default Swaps (CDS) del sector van arribar a superar els 300 punts bàsics a l’estiu del 2011. La majoria de 
les entitats han vist com les agències de qualificació reduïen significativament els seus ratings.

EVOLUCIÓ EN BORSA DE L’ÍNDEX EUROSTOXX 50 I DEL SECTOR BANCARI 
DE L’EUROSTOXX 50

FONT: Bloomberg.
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Són molts els esdeveniments vinculats al sistema financer que contribueixen a explicar aquesta evolució i les seves 
complexes perspectives. D’una banda, l’evolució econòmica hi té una incidència directa. Un entorn macroeconò
mic feble impacta en els volums de negoci i, en especial, en el flux del crèdit. A més a més, una taxa d’atur elevada 
i persistent condiciona el consum i la taxa de morositat. Això, juntament amb l’evolució dels preus immobiliaris, 
provoca que els préstecs en mora vinculats al sector immobiliari continuïn generant deterioraments en els balanços 
dels bancs, en especial als països que han tingut una bombolla immobiliària. De fet, les proves d’estrès realitzades 
per l’European Banking Authority (EBA) van encaminades, principalment, a donar transparència sobre l’exposició 
creditícia i exigir més capital, ateses les previsions de deteriorament i de potencials escenaris econòmics de risc. En 
aquest aspecte, països com Espanya o Irlanda destacaven per la seva elevada exposició immobiliària. A Irlanda, 
aquesta situació, afegida a altres factors, va desembocar en el rescat del país i del seu sistema financer i, a Espanya, 
en una reestructuració sense precedents, encara en procés.

Però l’escenari per a la banca internacional encara és més complex, ja que, per a la resta de països, l’exposició al 
deute sobirà s’ha convertit en un gran risc. Els nivells d’endeutament públic d’alguns dels països de la zona de 
l’euro són molt elevats i, en absència d’un compromís polític clar de la zona de l’euro, sembren incertesa i tensions 
als mercats financers. Així, la prima de risc ha assolit xifres històriques. A Grècia, s’ha instal·lat en els 3.000 punts 
bàsics i, a Portugal, s’ha situat al voltant dels 1.200 punts bàsics. A Itàlia i a Espanya, ha superat amb escreix els 
400450 punts bàsics en molts moments. I França, amb nivells propers als 200 punts bàsics, no es manté al marge 
de la tensió.

En general, l’exposició del sistema financer al deute sobirà de la zona de l’euro és elevada. El problema, sobretot, és 
de mala percepció de la solvència dels estats, que es converteix en tensions als mercats de deute i en problemes reals 
de liquiditat per a les entitats financeres, més enllà de l’encariment del finançament. Per això, l’EBA també ha fet 
una anàlisi minuciosa per demandar nivells de capital més elevats en funció del deteriorament del deute sobirà en 
el balanç de les entitats.(1) Mentre que les entitats franceses i alemanyes, per exemple, no apareixien entre les 
esmentades en les primeres proves d’estrès d’exposició creditícia, en aquests nous exercicis destaquen per les ele
vades exposicions sobiranes. Per tant, bé sigui per l’exposició creditícia, bé per la sobirana, els sistemes financers 
de la majoria de països europeus pateixen tensions immenses.

Les entitats també veuen minvar de forma significativa la capacitat de generar beneficis per tensions de negoci: 
menys ingressos i més costos, tant de risc com de finançament. Per tot plegat, els estats i els bancs centrals han 
hagut d’adoptar noves mesures de suport al sistema financer.

En aquest context, ja prou difícil, es plantegen nombroses propostes reguladores destinades a construir, a mitjà 
termini, entitats més eficients, més ben capitalitzades, menys endeutades i més grans. I això és bo per al sistema 
financer en conjunt, per a l’economia en general i per als clients i els ciutadans. No obstant això, l’increment de les 
exigències, els constants vaivens reguladors i la seva falta de concreció actual provoquen incertesa i pressions a 
curt termini.

La major part de les mesures proposades/adoptades fan referència al capital. Es va començar amb la proposta de 
Basilea III, per augmentar el nivell de capital i per endurirne la definició, però amb un llarg calendari d’implantació, 
que, a la pràctica, els mercats estan anticipant. A més a més, successivament, les proves d’estrès i els mercats han 

(1) Vegeu Jordi Gual (2011), «The Eurozone debt crisis: is this a banking problem?», publicat a Voxeu.org, 13 de setembre.
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augmentat les exigències, fins al 9% de Core Tier 1 exigit en els últims exercicis de l’EBA. I, entre els supervisors 
nacionals, de forma individual i independent, s’han aplicat criteris diferents. A Espanya, al febrer del 2011, es va 
exigir un mínim del 8%10% d’un nou concepte, el capital principal. A Àustria, s’ha avançat l’aplicació de Basilea 
III al gener del 2013 i s’exigeixen matalassos addicionals de 3 punts percentuals. Als Països Baixos, al Regne Unit 
i a Suïssa, s’han incrementat les exigències de capital per a les entitats sistèmicament importants.

Com a resultat de tanta proposta, augmenta la prociclicitat dels requeriments de capital i la incertesa sobre els 
nivells i les definicions futurs, la qual cosa obliga els bancs a un esforç addicional de retenció de benefici i d’accés 
als mercats, que en restringeix la capacitat de concedir crèdit.

ALGUNES PROPOSTES REGULADORES I DIFERENTS CIRCUMSTÀNCIES QUE AFEGEIXEN TENSIÓ 
SOBRE EL SISTEMA FINANCER

NOTA: (*) CEE: Europa Central i de l’Est.
FONT: Elaboració pròpia.

European Banking Authority

• Test d’estrès 2010: Tier 1 del 5%.
• Test d’estrès 2011: Core Tier 1 5%.
• Deute sobirà: Core Tier 1 9%.

Financial Stability Board

• Plans de resolució i de liquidació  
 d’entitats sistèmicament importants.

Àustria

• Anticipació BIS III al 2013.
• Exigència capital addicional de 3 p.p.
• Ràtio crèdits/dipòsits a la CEE (*)  
 inferior al 110%.

Regne Unit (informe Vickers)

• Proposta de separació de la banca  
 d’inversió i la comercial.
• Més exigències de capital a les   
 entitats grans.

Espanya

• Reial decret llei 2/2011: exigència  
 del 8%/10% de capital principal. 
• Reial decret 771/2011 de 
 penalització als dipòsits d’alta   
 remuneració.

Hongria

• Modi�cació del tipus de canvi   
 d’hipoteques en francs suïssos.

Irlanda

• Agressiu pla de despalanquejament  
 del sistema.
• Test d’estrès i recapitalització: 9% 
 de capital en l’escenari d’estrès.

• Resolució d’entitats: fallida de 2   
 entitats sense rescat públic.

Dinamarca

Unió Europea

• Proposta de taxa sobre les transaccions  
 �nanceres.
• Dotació ex ante dels fons de garantia  
 de dipòsits (1,5% de fons disponibles).

Basilea III

• Augment ràtio mínima del 2% al 7%.
• Implantació del 2013 al 2019.
• Enduriment de�nició capital.
• Introducció de ràtios de liquiditat 
 a curt i a llarg termini.
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Baixes generalitzades,  
llevat del petroli

El preu del cru es va mantenir gairebé 
invariat entre el 22 de novembre i el 22 de 
desembre i va cedir un mínim 0,7%, que el 
va portar a situarse en els 107,40 dòlars 
per barril (qualitat Brent, per a lliuraments 
a un mes), el 15,9% per damunt del nivell 
del començament de l’any i el 14,4% per 
da  munt del nivell d’un any enrere.

El preu del petroli va continuar mostrant 
una resistència a la baixa, tot i que l’OPEP 
va anunciar que no abaixaria la producció 
per sota dels 30 milions de barrils diaris. 
Una possible explicació d’aquesta resistèn
cia a la baixa, que contrasta, en especial, 
amb el preu dels metalls, cal buscarla en 
el fet que la demanda es redueix a un ritme 
menor que el de la resta de primeres matè
ries en general. Així mateix, la persistència 
de l’agitació política en àrees productores, 

com el nord d’Àfrica i l’Orient Mitjà, i les 
tensions a Iran i a Rússia també donen 
suport als preus del cru.

Les primeres matèries van tenir un mes 
marcadament a la baixa. L’índex CRB va 
cedir el 2,2% entre el 20 de novembre i el 22 
de desembre i acumula un descens del 
17,8% des del màxim anual del comença
ment d’abril. Els metalls preciosos van 
amplificar les davallades de l’índex general, 
una tendència que inclou l’or, que va perdre 
el 5,1% en el mes i que, instal·lat en els 
1.610,0 dòlars per unça, es va quedar en 
l’11,8% del màxim d’agost. Els metalls 
bàsics van continuar patint els efectes de la 
feblesa de la demanda de la Xina, amb 
davallades en el ferro i en l’alumini. No 
obstant això, el níquel i el coure van reac
cionar a descensos anteriors i van experi
mentar repunts. Entre els aliments, van 
predominar les baixes, llevat del blat i del te.

Més enllà del capital, hi ha iniciatives reguladores de tot tipus. Entre d’altres, s’han proposat canvis en la compta
bilització dels actius financers, ajustos en el calendari de provisions i/o taxes sobre les transaccions financeres. A 
més a més, en àmbits anglosaxons, hi ha plans per desvincular la banca d’inversió de la comercial. A Àustria, 
s’exigeix que les filials a Europa de l’Est mantinguin una ràtio de crèdits sobre dipòsits inferior al 110%, la qual 
cosa obliga a desinversions. I, per posar un últim exemple, a Dinamarca, es va implantar un estricte sistema de 
liquidació d’entitats amb participació del sector privat que va desembocar en la fallida de dues entitats i en la 
instal·lació de la incertesa sobre el sistema.

En resum, la pressió sobre el sistema financer prové tant de les tensions estructurals sobre el negoci com de les 
tensions per la necessitat de complir les noves exigències reguladores. Conseqüentment, entre el 2008 i el 2010, a 
Europa, els estats s’han vist obligats a reestructurar o a liquidar fins a 37 entitats financeres en 14 països. A més a 
més, els estats europeus han destinat 1,1 bilions d’euros a avalar les emissions de deute de les entitats i uns 0,5 
bilions d’euros a recapitalitzarles i a altres suports. Però, evidentment, la situació no és la mateixa per a totes les 
entitats. Tot i que ningú no es manté al marge de les pressions, en funció del model de negoci i, en especial, de la 
capacitat de gestió i d’anticipació, hi ha entitats que trampegen millor la situació i que mantenen la capacitat de 
concessió de crèdit, missió fonamental del sistema financer per impulsar l’economia.

Aquest requadre ha estat elaborat per Anna Mialet Rigau
Departament d’Anàlisi Econòmica, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”

el petroli, en 107,4 dòlars, 
continua presentant  
una major resistència  
a baixar que altres  
primeres matèries. 

continua la tendència  
a la baixa, que inclou l’or.
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Zona de l’euro: direcció correcta, 
però velocitat lenta en els canvis 
legislatius

Des de la fundació, als anys cinquanta, de 
la Comunitat Europea del Carbó i l’Acer, 
embrió de la futura Unió Europea (UE), 
els països membres han mantingut una 
clara tendència cap a la unitat econòmica i 
política. L’última cimera europea, celebra
da el 9 de desembre, no ha estat una excep
ció, ja que es va aprofundir en aquesta via 
mitjançant els acords assolits.

Entre les principals mesures adoptades, 
destaquen les següents: 1) el dèficit fiscal 
estructural màxim permès serà del 0,5% 
sobre el producte interior brut (PIB) i el 
dèficit màxim convencional, del 3% sobre 
PIB, com fins ara; 2) cada estat ha d’in  cor
 porar, en la seva legislació, un mecanisme 
automàtic de reequilibri fiscal quan se 
superin els màxims dèficits esmentats 
anteriorment; 3) la Comissió Europea su 
pervisarà els pressupostos anuals dels 
membres que siguin objecte d’un procedi
ment per dèficit excessiu abans que siguin 
aprovats als respectius parlaments; 4) 
quan el deute d’un estat superi el 60% del 
PIB, haurà de presentar, obligatòriament, 
un pla de reducció de l’endeutament; 5) les 
sancions per incompliment seran 
automàtiques per als països que infrin
geixin les normes, llevat que una majoria 
qualificada d’estats membres s’hi oposi; 6) 
el sector privat no assumirà les pèrdues 
per l’impagament d’un país membre (no 
es repetirà el cas de Grècia); 7) el Mecanis
me Europeu d’Estabilitat (MEDE) es 
posarà en marxa l’1 de juliol del 2012, tin
drà una capacitat de 500.000 milions 

d’euros i substituirà les estructures tempo
rals que constitueixen la Facilitat Europea 
d’Estabilitat Financera (FEEF) i el Meca
nisme Europeu d’Estabilitat Financera 
(MEEF).

Addicionalment, els ministres d’economia 
i finances estan estudiant la possibilitat 
d’aportar al voltant de 200.000 milions 
d’euros al Fons Monetari Internacional 
perquè pugui realitzar préstecs addicio
nals a països de la UE.

No obstant això, és necessari fer dues 
matisacions sobre l’abast de la reforma. En 
primer lloc, el nou tractat que s’està redac
tant per recollir aquestes decisions no té el 
vistiplau del Regne Unit, que ha preferit 
exercir el dret de veto. En canvi, la resta de 
països de la UE sí que han acceptat i han 
aprovat les propostes. En segon lloc, hi ha 
una alta incertesa sobre el termini de 
l’aprovació definitiva (possiblement al 
març), sobre la concreció dels detalls, que 
tindrà molta importància, i sobre la forma 
d’implementació legal.

Al llarg del 2011, ha estat precisament 
aquesta falta de resolució sobre les deci
sions d’abast polític i econòmic per neu
tralitzar la crisi de l’euro la que ha afectat 
negativament l’activitat econòmica. En 
aquest sentit, el desglossament del creixe
ment del PIB del tercer trimestre evidencia 
l’atonia de la demanda agregada.

Rere el moderat avanç del PIB de la zona 
de l’euro en el tercer trimestre, que es va 
situar en el 0,2% en termes intertrimes
trals, trobem el creixement moderat del 
consum privat, del 0,3%, i la discreta apor

La cimera europea del 9 de 
desembre aprova un paquet 
de mesures per millorar  
la governança econòmica...

...tot i que el Regne unit 
exerceix el dret de veto  
i es manté la incertesa 
sobre la concreció dels 
detalls del pacte.

uNiÓ euROPeA
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els indicadors de conjuntura 
econòmica reflecteixen  
la feblesa de l’activitat 
econòmica.

tació de la inversió, del 0,1%. Durant el ter
cer trimestre, l’ajustament constant de la 
despesa pública va presentar un creixe
ment nul i la demanda exterior va aportar, 
en bona part, el creixement, en compara
ció amb la demanda interna.

Aquesta tendència de desacceleració de 
l’activitat econòmica hauria de continuar 
en els pròxims trimestres, segons els indi
cadors econòmics avançats. Des del punt 

de vista de la demanda, el consum de les 
famílies es deteriorarà en els pròxims 
mesos. D’una banda, la desfavorable mar
xa del mercat laboral hauria de perjudicar 
la tendència del consum. La taxa d’atur ha 
augmentat des del 9,9% de l’abril fins al 
10,3% de l’octubre. Tot i que pugui sem
blar un avanç tímid, durant aquest perío
de de sis mesos, a la zona de l’euro, el nom
bre d’aturats es va incrementar en 634.000 
persones.

EVOLUCIÓ DEL PIB DE LA ZONA DE L’EURO PER COMPONENTS

Percentatge de variació interanual

PIB Consum privat

Importacions de béns i serveisExportacions de béns i serveis

Consum públic Formació bruta de capital �x

FONTS: Eurostat i elaboració pròpia.
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L’enduriment en la 
concessió de crèdit  
i la incertesa política 
desanimen el consumidor.

La producció industrial 
manté la tendència  
de desacceleració.

A més a més, l’enduriment de les conces
sions de crèdit bancari per a les famílies, 
segons l’última enquesta realitzada pel 
Banc Central Europeu, i la incertesa polí
tica han desanimat el consumidor, com ho 
reflecteix el seu índex de confiança, que va 
marcar un mínim al novembre que no es 
veia des de l’agost del 2009.

Atesa aquesta situació, no sorprèn la feble
sa de les vendes al detall, que, al novembre, 
van presentar un registre negatiu del 0,4% 
interanual i acumulen ja sis mesos de 
dades negatives.

A més a més, les exportacions de la zona 
de l’euro, que han aportat creixement en 
els últims trimestres, és probable que per
din una mica de dinamisme arran de la 
desacceleració econòmica mundial previs
ta per a enguany.

Pel que fa a la inversió, és també probable 
que es produeixi un alentiment pel sensi
ble deteriorament dels índexs de senti
ment empresarial en els últims mesos. Per 
exemple, l’indicador de confiança empre

sarial de la zona de l’euro, calculat per la 
Comissió Europea, ha assolit un mínim 
des del febrer del 2010 i acumula ja deu 
mesos de caigudes. Addicionalment, la 
davallada del grau d’utilització de la capa
citat productiva fins al 79,7%, per sota de 
la mitjana històrica des de l’inici de la sèrie 
del 81,6%, suggereix un menor dinamisme 
del component de la inversió.

Des de l’òptica de l’oferta, la producció 
industrial del mes d’octubre manté la ten
dència de desacceleració, iniciada al maig 
del 2010, amb un registre, a l’octubre, de 
l’1,3% interanual. La caiguda de noves or 
dres industrials, la dificultat en l’ob  tenció 
de crèdit i l’atonia de la demanda agregada 
expliquen, en bona part, aquesta desacce
leració industrial.

D’altra banda, l’índex harmonitzat de 
preus al consum a la zona de l’euro del mes 
de novembre va presentar un creixement 
del 3% interanual. Els responsables d’a 
quest nivell van ser els components més 
volàtils (l’energia i l’alimentació), ja que la 
inflació subjacent, que exclou aquests epí

ZONA De L’euRO: PRiNciPALs iNDicADORs ecONÒmics

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

2009 2010
2010 2011

IV I II III Octubre Novembre

PIB –4,2 1,7 1,9 2,4 1,7 1,4 – ...

Vendes al detall –2,5 0,8 0,6 0,1 –0,5 –0,6 –0,4 ...

Confiança del consumidor (1) –24,8 –14,0 –10,4 –10,6 –10,4 –15,6 –19,9 –20,4

Producció industrial –14,7 7,5 8,0 6,6 4,2 4,0 1,3 ...

Sentiment econòmic (1) 80,7 100,9 105,7 107,4 105,7 98,8 94,8 93,7

Taxa d’atur (2) 9,5 10,1 10,0 10,0 10,0 10,1 10,3 ...

Preus de consum 0,3 1,6 2,0 2,5 2,8 2,7 3,0 3,0

Balança comercial (3) 10,7 4,6 4,6 –10,3 –16,5 –20,0 ... ...

Tipus d’interès euríbor 3 mesos 1,2 0,8 1,0 1,1 1,4 1,6 1,6 1,6

Tipus de canvi efectiu nominal de l’euro (4) 111,7 104,7 104,4 103,7 106,4 104,6 104,0 103,5

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 majors impliquen apreciació de la moneda.
FONTS: Eurostat, Banc Central Europeu, Comissió Europea i elaboració pròpia.
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Feblesa de la conjuntura 
germànica en el quart 
trimestre.

mantenim la previsió d’un 
creixement del PiB alemany 
del 0,7% el 2012, però amb 
riscos a la baixa.

grafs, es va mantenir al voltant de l’1,6% 
interanual. Atesa la situació econòmica, i 
esperant que no es produeixi un augment 
addicional del preu del petroli, la inflació 
europea s’hauria de moderar en els 
pròxims trimestres.

Una visió global dels indicadors econò
mics publicats sobre el conjunt de la zona 
de l’euro insinua una desacceleració de 
l’activitat econòmica. En definitiva, ha 
augmentat el risc que el creixement de 
l’últim trimestre del 2011 i del primer tri
mestre d’enguany sigui moderadament 
negatiu. En clau de futur, si calgués desta
car un dels elements fonamentals que 
marcarà les perspectives econòmiques 
d’enguany, s’hauria d’esmentar el restabli
ment dels canals crediticis.

Precisament, aquest aspecte ha estat clau 
perquè el Banc Central Europeu prengués 
la decisió de realitzar una subhasta a tres 
anys de liquiditat, en què ha concedit 
489.000 milions d’euros a 523 entitats de 
crèdit. L’èxit d’aquesta subhasta pot ser un 
element important per alleujar les tensions 
de liquiditat als mercats interbancaris.

És evident que, en no haverse reduït de 
forma considerable el nivell d’incertesa, 
els mercats financers mantindran la vola
tilitat. Això implica unes condicions difí
cils perquè els bancs europeus puguin 
aconseguir finançament als mercats majo
ristes. Precisament, un dels grans riscos 
per a l’activitat econòmica prové de l’im 
pacte, sobre la resta de sectors econòmics, 
d’un enduriment addicional en el temps i 
en les condicions de la concessió de crèdit 
per part de les institucions de crèdit.

En resum, les importants decisions apro
vades durant la cimera europea del desem
bre van en la direcció correcta, tot i que no 
s’han esvaït totes les incerteses sobre el 
procés de resolució de la crisi de l’euro. A 
més a més, els indicadors de conjuntura 

econòmica suggereixen que podríem 
haver entrat en un període de creixement 
econòmic negatiu al conjunt de la zona de 
l’euro. La tendència futura del creixement 
econòmic anirà íntimament lligada a la 
distensió als mercats financers perquè 
pugui tornar a fluir el crèdit als consumi
dors i als empresaris.

es frena el deteriorament  
del sentiment econòmic alemany  
al desembre

L’economia germànica ha consolidat, el 
2011, la sortida de la gran recessió del 
20082009, i el seu PIB ha superat el nivell 
previ a la crisi. La demanda interna ha 
agafat el relleu de la demanda exterior, la 
qual, però, encara ha contribuït positiva
ment. D’aquesta manera, el 2011, el PIB 
alemany haurà crescut al voltant del 3% si 
es confirmen les previsions, tot i que 
aquesta xifra representa una desaccelera
ció en relació amb l’augment del 3,6% 
registrat el 2010. No obstant això, en el 
quart trimestre, els indicadors disponibles 
apunten a un lleuger increment o, fins i 
tot, a una lleugera contracció després del 
robust ascens trimestral del període juliol
setembre.

En els primers compassos del 2012, proba
blement persistirà la feblesa de la conjun
tura. No obstant això, al desembre, s’ha 
frenat el deteriorament del sentiment 
econòmic. Així, l’índex Ifo va pujar més 
del que s’esperava i va anotar una millora 
per segon mes consecutiu. L’indicador 
ZEW va augmentar per primera vegada en 
nou mesos. L’índex PMI va recuperar la 
cota dels 50 punts, que indica expansió. 
Tot plegat apunta a un fons de fortalesa de 
l’economia alemanya, motiu pel qual 
mantenim la nostra previsió d’una alça del 
0,7% interanual el 2012. No obstant això, 
cal assenyalar riscos a la baixa si empitjora 
la crisi del deute sobirà, atesa la importàn

Augmenta el risc que  
el creixement de l’últim 
trimestre del 2011 i del 
primer trimestre d’enguany 
sigui moderadament 
negatiu.
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cia del comerç exterior amb els socis de la 
zona de l’euro.

El consum privat serà el principal suport 
del creixement econòmic el 2012. Les 
expectatives sobre la conjuntura per part 
dels consumidors van millorar per prime
ra vegada en cinc mesos, segons l’indicador 
GfK, i la confiança del consumidor es 
manté en un nivell sensiblement superior 
a la mitjana històrica.

Aquest optimisme es basa en l’augment de 
la renda disponible real i en les perspecti
ves favorables del mercat laboral. Tot i que 
la reforma fiscal anunciada al novembre 
favorable a les llars era per als anys 2013 i 
2014, el 2012 hi ha altres canvis en la fisca
litat de les famílies, com una millora en la 
consideració de les despeses d’atenció als 
nens. D’altra banda, al novembre, l’in  di
cador BAX de demanda de treball va 
assolir un nivell elevat i l’atur va continuar 
disminuint. Així i tot, l’increment del 
consum privat probablement es moderarà 
una mica.

Pel que fa a la inversió, atès el pols de la 
demanda interna, mantindrà un cert 
vigor. A l’octubre del 2011, la producció de 
béns d’equipament va anotar un fort in 

cre  ment mensual del 2,2%. No obstant 
això, la inversió en béns d’equipament ten
dirà a moderarse, a causa de la desaccele
ració de l’economia global.

Pel costat de l’oferta, a l’octubre, les co 
mandes industrials van augmentar el 5,2% 
després de tres mesos de reculades. Tot i 
que el seu nivell és relativament elevat, es 
constata una pèrdua de dinamisme, de 
manera que és probable que el sector se 
cundari s’alenteixi en els pròxims mesos. 
Pel que fa a la construcció, durant el perío
de genersetembre del 2011, els permisos 
d’habitatges van augmentar el 21,6% inter
 anual. No obstant això, a l’octubre, els nous 
contractes a la construcció van bai  xar el 
6,0% en termes reals en comparació amb 
el mateix mes del 2010. D’aquesta manera, 
també des del punt de vista de l’oferta, el 
panorama apunta a una desacceleració de 
l’activitat el 2012, però es pot ser modera
dament optimista.

L’economia francesa, en una fase  
de feblesa

Després de l’estiu, el clima econòmic s’ha 
anat enterbolint a França en el marc de la 
crisi del deute sobirà de la zona de l’euro. 

ALemANYA: PRiNciPALs iNDicADORs ecONÒmics

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

2009 2010
2010 2011

IV I II III Octubre Novembre

PIB –5,1 3,6 3,8 4,6 2,9 2,6 – ...

Vendes al detall –3,2 1,4 1,1 0,8 2,4 0,8 1,2 ...

Producció industrial –15,5 10,0 11,7 12,8 8,1 8,1 4,0 ...

Índex d’activitat empresarial (Ifo) (*) 90,7 107,8 113,4 114,7 114,2 109,6 106,4 106,6

Taxa d’atur (**) 7,8 7,1 6,7 6,3 6,0 5,8 5,5 ...

Preus de consum 0,4 1,1 1,5 2,1 2,3 2,4 2,5 2,4

Balança comercial (***) 138,7 154,9 154,9 157,9 159,0 159,7 156,8 ...

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.

el consum privat serà  
el principal suport  
del creixement econòmic 
alemany el 2012.
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Deteriorament generalitzat 
dels indicadors avançats  
de l’oferta.

FRANÇA: PRiNciPALs iNDicADORs ecONÒmics

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

2009 2010
2010 2011

IV I II III Octubre Novembre

PIB –2,6 1,4 1,4 2,2 1,6 1,6 – ...

Consum de manufactures per les llars –0,4 1,7 0,9 3,5 1,1 –1,2 0,5 ...

Producció industrial –12,6 4,6 4,3 4,8 2,0 2,8 1,8 ...

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

Preus de consum 0,1 1,5 1,7 1,8 2,1 2,1 2,3 2,5

Balança comercial (**) –44,8 –51,5 –51,5 –59,3 –64,4 –68,7 –71,6 ...

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.

Els indicadors econòmics avançats dispo
nibles apunten a una sensible desaccelera
ció econòmica en el quart trimestre, des
prés d’haverse registrat un creixement 
econòmic del 0,4% trimestral en el tercer. 
Així, l’índex de sentiment econòmic va 
continuar baixant al desembre i mostra 
unes perspectives desfavorables. D’aquesta 
manera, es podria produir una nova lleu
gera contracció del PIB, després de l’ano 
ta  da en el segon trimestre del 2011.

Pel costat de la demanda, es constata un 
avanç feble del consum de les famílies. El 
consum de béns manufacturats per part 
de les llars es va estabilitzar a l’octubre en 
relació amb el mes anterior. La xifra de 
vendes al detall amb prou feines va pujar el 
0,1% trimestral en el període setembre
novembre. I sembla que les perspectives a 
curt termini empitjoren, ja que la con
fiança del consumidor va tornar a baixar 
al novembre, afectada per l’estancament 
del poder adquisitiu i pel temor a un re 
punt de l’atur. Pel que fa a la inversió en 
béns d’equipament, atesos la persistència 
de la utilització de la capacitat productiva 
en nivells baixos, l’alentiment de la deman
da i l’enduriment de les condicions de 
finançament, és probable que continuï 
mostrant un to baix. 

Pel que fa al sector exterior, el dèficit 
comercial es va corregir lleugerament a 

l’octubre, ja que les exportacions van aug
mentar el 0,5% intermensual i les importa
cions van recular el 0,3%. No obstant això, 
ateses les perspectives de la demanda exte
rior, sobretot a la zona de l’euro, el més 
probable és que, en el quart trimestre, la 
contribució exterior torni a ser negativa 
després de l’aportació positiva dels trimes
tres previs.

Des del punt de vista de l’oferta, també 
s’aprecia un deteriorament general de les 
expectatives a curt termini. La producció 
industrial va registrar un creixement 
intertrimestral nul a l’octubre, i la variació 
interanual dels tres últims mesos es va 
situar en un moderat 2,3%. El nivell de les 
carteres de comandes va disminuir i es va 
col·locar per sota del nivell normal, i es va 
constatar una pèrdua de dinamisme. Així, 
el clima del sector va baixar al desembre i 
es va allunyar del nivell a llarg termini. Als 
serveis, també va empitjorar el sentiment 
econòmic. I, a la construcció, el clima es va 
mantenir per sota de la mitjana històrica.

En aquest entorn, s’han produït adverti
ments de les agències d’avaluació credití
cia que el deute sobirà francès podria per
dre la qualificació màxima si la conjuntura 
de la zona de l’euro s’agreuja, ja que l’eco 
no  mia francesa en patiria les conseqüèn
cies. No obstant això, gràcies als esforços 
desplegats per les autoritats europees i 

Possible lleugera contracció 
de l’economia gal·la en el 
quart trimestre del 2011.
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Les tensions financeres  
es comencen a reflectir  
en una desacceleració  
del crèdit a les empreses  
i a les famílies.

franceses, la prima de risc del deute sobirà 
francès en relació amb l’alemany a deu 
anys era d’uns 107 punts bàsics cap al final 
de desembre, sensiblement per sota del 
rècord de 189 des del llançament de l’euro 
anotat el 16 de novembre. No obstant això, 
la prima era substancialment superior a la 
registrada al començament de l’exercici 
2011, de 47 punts bàsics.

En aquest context, durant la segona set
mana de desembre, l’agència de qualifica
ció Moody’s va rebaixar en un graó la qua
lificació a llarg termini dels grans bancs 
Société Générale, BNP Paribas i Crédit 
Agricole. Les tensions financeres comen
cen a mostrarse també en una desaccele
ració del crèdit bancari a les empreses i a 
les llars.

Pel que fa a les previsions per al 2012, l’ato
 nia dels últims mesos tendirà a continuar 
al començament d’enguany. No obstant 
això, per al conjunt de l’exercici, mante
nim la nostra previsió d’expansió del PIB 
del 0,5%. Cal destacar que hi ha impor
tants riscos a la baixa, en part per l’efecte 
de les mesures d’austeritat. No obstant 
això, si es restablís la confiança a la zona 
de l’euro, es podria superar aquesta cota de 
creixement.

itàlia: al llindar de la recessió 
econòmica

L’institut d’estadística italià va publicar, el 
21 de desembre, la variació del PIB del ter
cer trimestre, que va ser del – 0,2% en rela
ció amb el segon. Va ser la primera caigu
da del nivell de l’activitat econòmica des 
del final del 2010. Tots els components de 
la demanda interna van tenir una evolució 
negativa, que no va poder ser compensada 
totalment per la contribució de la deman
da externa. En termes interanuals, la taxa 
d’expansió es va continuar reduint fins al 
0,2%. En el quart trimestre, probablement, 
continuarà la feblesa, ja que els indicadors 
disponibles apunten a una forta desaccele
ració. D’aquesta manera, en el conjunt del 
2011, el PIB haurà crescut al voltant de mig 
punt, la meitat del que preveia el consens 
d’economistes un any abans.

De cara al 2012, les previsions no són mi 
llors. El nou govern, presidit per l’exco
missari europeu Mario Monti, va aprovar 
un decret al principi de desembre per 
redreçar la crítica situació econòmica ita
liana. L’anomenat decret salvaItàlia repre
senta un dur ajustament pressupostari, 
complementat amb mesures per estimular 
l’economia i una primera fase de reformes 

itÀLiA: PRiNciPALs iNDicADORs ecONÒmics

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

2009 2010
2010 2011

IV I II III Octubre Novembre

PIB –5,1 1,4 1,6 0,8 0,7 0,2 – ...

Vendes al detall –1,7 0,1 0,1 –0,4 –0,3 –1,4 –1,3 ...

Producció industrial –18,7 6,5 5,7 2,4 1,6 –0,1 –3,2 ...

Taxa d’atur (*) 7,8 8,4 8,3 8,2 8,1 8,2 8,5 ...

Preus de consum 0,8 1,5 1,7 2,3 2,6 2,8 3,4 3,3

Balança comercial (**) –5,9 –29,3 –29,3 –34,9 –36,0 –34,0 –32,8 ...

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.

Reculada del PiB transalpí 
en el tercer trimestre,  
amb força probabilitats  
de continuïtat.
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el decret salva-itàlia del 
nou govern de mario monti 
va en la direcció correcta, 
però, a curt termini, tindrà 
un efecte contractiu.

estructurals per recuperar la competitivi
tat perduda. Aquestes decisions són neces
sàries i van en la direcció correcta. No obs
tant això, a curt termini, l’efecte d’aquest 
paquet tendirà a deprimir l’activitat, ja que 
apuja els impostos i retalla les despeses 
públiques. D’aquesta manera, en un con
text de desacceleració de l’economia mun
dial i amb l ’impacte de les mesures 
d’austeritat, el PIB es podria contreure, 
almenys, un punt percentual el 2012.

El decret salvaItàlia representa una reduc
ció pressupostària d’uns 20.000 milions 
d’euros estructurals per al trienni 2012
2014 i, actualment, està en tràmit parla
mentari per a la seva conversió en llei, però 
ja està en vigor. Entre les principals mesu
res, figuren l’alça dels impostos –pujada de 
l’IVA (del 21 al 23% i del 10% a l’11% a par
tir del setembre del 2012), reintroducció 
d’un impost municipal sobre el primer 
habitatge, impostos sobre alguns béns de 
luxe (cotxes de gran cilindrada, iots i 
avions)– i la lluita contra l’evasió fiscal, 
amb la prohibició de l’ús de l’efectiu per a 
pagaments superiors a 1.000 euros. Entre 
les retallades de les despeses, cal esmentar 
la reforma de les pensions, amb modifica
cions en el càlcul, la dissolució d’alguns 
ens públics i la renúncia del primer minis
tre al seu sou.

Una part de l’estalvi pressupostari es des
tinarà a impulsar el creixement econòmic, 
amb beneficis fiscals per a la contractació 
laboral i incentius per a la capitalització de 
les empreses. Així mateix, es procedirà a la 
liberalització de sectors i d’activitats eco 
nòmiques.

Una finalitat del nou paquet és assegurar 
l’assoliment de l’equilibri pressupostari el 
2013. D’altra banda, els comptes de l’Estat 
acumulats fins al novembre eren cohe
rents amb els objectius, tant pel costat de 
les despeses com dels ingressos. A més a 
més, cap a la meitat de desembre, el Senat 

va aprovar una proposta de llei per intro
duir, en la constitució, l’equilibri entre 
entrades i despeses, un nou avanç cap a 
l’objectiu final.

Els mercats van acollir el decret salva
Itàlia de manera favorable. Així, el dife
rencial entre la rendibilitat de les obliga
cions de l’Estat italianes i les alemanyes a 
deu anys, que havia assolit un màxim de 
550 punts bàsics el dia 9 de novembre, es 
va reduir fins als 373 el 6 de desembre, 
amb la publicació del decret. No obstant 
això, va tornar a repuntar sensiblement 
amb posterioritat. Malgrat el notable su 
port parlamentari assolit pel nou go  vern, 
la típica inestabilitat política transalpina 
augura una fase de volatilitat de la prima 
de risc del deute italià.

Regne unit: nous reptes polítics

Al Regne Unit, en els últims mesos, s’han 
produït dues decisions polítiques trans
cendentals. En primer lloc, en l’última 
cimera europea de caps d’Estat i de 
Govern, celebrada el 9 de desembre, el pri
mer ministre britànic va utilitzar el poder 
de veto per evitar que el Regne Unit 
s’adherís al nou tractat per reforçar la dis
ciplina fiscal a la zona de l’euro. David 
Cameron considera que les condicions 
acordades pels socis europeus són inac
ceptables per al Regne Unit, ja que no 
s’han acceptat les salvaguardes especials 
per al seu sistema financer, el qual té un 
pes considerable en el producte interior 
brut del país, ja que, segons un informe 
del Banc d’Anglaterra, se situa al voltant 
del 10%.

La segona decisió política important es va 
produir amb el tradicional discurs de tar
dor del ministre de finances, George Os 
borne, per anunciar un ambiciós pla de 
me  sures d’estímul de l’economia. L’objec 
tiu és reactivar l’economia en un entorn 
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complicat, com així ho reconeix la mateixa 
Oficina de Responsabilitat Pressupostària 
Britànica (ORPB), que va rebaixar el crei
xement previst per a l’any 2012 al Regne 
Unit des del 2,5% fins al 0,7%. La nostra 
previsió, avançada el mes anterior, coinci
deix amb la de l’ORPB.

De les mesures econòmiques anunciades 
per George Osborne, cal destacarne qua
tre. En primer lloc, un pla d’inversions en 
infraestructures dotat amb 6.300 milions 
de lliures esterlines per executar fins a 500 
projectes d’obra pública. A més a més, 
espera convèncer els fons de pensions pri
vats perquè inverteixin fins a 20.000 
milions de lliures en els pròxims anys en 
aquest tipus de projectes. En segon lloc, el 
Govern apujarà, per tercera vegada, la taxa 
sobre els bancs fins al 0,088%. Amb aques
ta mesura aspira a recaptar uns 3.000 
milions de lliures. En tercer lloc, ha anun
ciat que els salaris dels funcionaris, actual
ment congelats, només podran pujar l’1% 
els dos següents anys. I, finalment, el Reg
ne Unit ajornarà l’edat de jubilació dels 66 
als 67 anys el 2026.

El responsable del tresor britànic ha reco
negut que l’stock de deute en relació amb 
el PIB assolirà un màxim del 78% en l’any 
fiscal que finalitzarà el 31 de març del 
2015. Atesa la rebaixa de les perspectives 
oficials de creixement, el Govern aspira 
ara a complir l’objectiu d’inici de reducció 
de l’stock de deute amb un any de retard, 
el 31 de març del 2016, més enllà de les 
properes eleccions generals, previstes per 
al 2015. Atès aquest panorama, no és sor
prenent que l’agència de rating Moody’s 
hagi anunciat que l’agreujament de les 
finances públiques del Regne Unit redueix 
de forma substancial la capacitat del país 
per mantenir la màxima qualificació cre
ditícia.

Aquest pla econòmic intenta reactivar 
l’economia en un entorn en què les dades 
de conjuntura econòmica reflecteixen el to 
feble de l’economia britànica. Des de 
l’òptica del consum, les vendes al detall del 
mes de novembre van presentar un creixe
ment del 0,7% interanual, inferior al regis
tre del mes anterior, de l’1,2%, moviment 
propiciat pel deteriorament de la renda 

ReGNe uNit: PRiNciPALs iNDicADORs ecONÒmics

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

2009 2010
2010 2011

IV I II III Octubre Novembre

PIB –4,9 1,4 1,3 1,6 0,6 0,5 – ...

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

Producció industrial –10,1 2,2 3,0 1,3 –1,3 –1,4 –1,7 ...

Taxa d’atur (1) 4,7 4,7 4,5 4,5 4,7 4,9 5,0 5,0

Preus de consum 2,1 3,3 3,4 4,2 4,4 4,7 5,0 4,8

Balança comercial (2) –82,4 –96,2 –96,2 –98,4 –98,7 –100,8 –101,4 ...

Tipus d’interès líbor 3 mesos (3) 1,2 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0

Tipus de canvi efectiu nominal de la lliura (4) 73,9 80,4 79,3 78,4 78,6 77,1 79,4 80,1

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 majors signifiquen apreciació de la moneda.
FONTS: OCDE, Banc d’Anglaterra, ONS, Comissió Europea i elaboració pròpia.

el ministre de finances 
anuncia un ambiciós 
projecte per reactivar 
l’economia al Regne unit.
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A l’europa emergent, 
l’entrada de la zona  
de l’euro en recessió obliga  
a revisar a la baixa les 
previsions de creixement 
per al 2012.

L’EUROPA EMERGENT ENCARA UN 2012 DE BAIX CREIXEMENT

Creixement real previst

FONTS: O�cines nacionals d’estadística, Eurostat i elaboració pròpia.
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disponible dels consumidors i pel lleuger 
augment de la taxa d’atur, que es manté en 
el 5%. Des del punt de vista de l’oferta, la 
producció industrial del mes d’octubre va 
caure l’1,7% interanual, vuitè mes conse
cutiu que presenta un creixement negatiu. 
Un dels pocs indicadors positius ha estat la 
inflació, que es va reduir en dues dècimes 
al novembre en relació amb el mes ante
rior i va presentar un creixement del 4,8% 
interanual.

europa emergent: previsions  
a la baixa

L’Europa emergent està canviant de terç 
econòmic. En fort contrast amb l’evolució 
conjuntural passada, encara relativament 
dinàmica, comença a haverhi evidència 
substantiva que el tram final del 2011 
haurà estat notablement feble, i tot fa pen
sar que, en els primers mesos del 2012, la 
tendència s’agreujarà. Malgrat tot, a mesu
ra que avanci el pròxim exercici, l’activitat 

s’hauria de recuperar amb una certa cele
ritat i hauria d’acabar l’any en una fase 
més vigorosa, preludi d’un 2013 sensible
ment millor. Desenvolupem amb un cert 
detall els arguments que construeixen 
l’escenari.

D’entrada, el punt de partida són els indi
cadors d’activitat coneguts. En particular, 
el de sentiment econòmic, el caràcter agre
gat del qual, juntament amb la disponibili
tat de les dades de l’octubre i del novem
bre, anticipa que el ritme de creixement 
s’haurà reduït, en el quart trimestre, a la 
República Txeca, Hongria, Eslovàquia i 
Romania. L’excepció, derivada de la inèr
cia de la demanda interna, serà Polònia, 
que mantindrà un ritme amb prou feines 
inferior al bon registre del tercer trimestre. 
A partir d’aquí, el primer trimestre serà 
probablement el més feble des de la reces
sió del 2009. En el conjunt del 2012, el grup 
de cinc països creixerà una mitjana de 
l’1,4%, gairebé la meitat que el 2011 i lluny 
del 2,3% previst uns mesos enrere.
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Es tracta de xifres notablement pitjors que 
les considerades després de l’estiu i que es 
justifiquen per dos desenvolupaments 
negatius que, malgrat estar anticipats, han 
adquirit un caire més greu del que s’es  pe 
rava. El primer d’aquests desenvolupa
ments és la revisió a la baixa del creixe
ment previst a la zona de l’euro. Només 
tres mesos enrere, els analistes plantejaven 
un creixement, al grup de la moneda úni
ca, de l’ordre de l’1,3% per al 2012. Les pre
visions més recents redueixen aquesta 
xifra fins a un avanç del PIB del 0,3%. A 
més a més, la probabilitat que s’acabin pro
duint xifres encara pitjors a la zona de 
l’euro ha augmentat. En definitiva, el mer
cat de referència de l’Europa emergent, la 
zona de l’euro, s’allunya de l’escenari de 
desacceleració moderada i s’endinsa en el 
de desacceleració més intensa.

Els desenvolupaments negatius de la zona 
de l’euro no es limiten a l’àmbit de l’acti  vi
 tat. Les últimes convulsions de la crisi del 
deute sobirà han afectat de forma negativa 
i sincronitzada els indicadors de riscpaís 
de les cinc economies esmentades. Tot i 
que el mercat discrimina en funció de fo 
namentals diferents (en particular, assig
nant més risc de solvència a Hongria que a 
la resta), el repunt de la prima de risc és 
coherent amb l’evolució de les primes de 
risc dels països més afectats de la zona de 
l’euro.

En definitiva, la suma d’aquests dos esde
veniments (desacceleració econòmica més 
intensa del que s’esperava a la zona de 
l’euro i major contagi de l’estrès financer) 
justifica la revisió a la baixa del creixement 
previst. En aquesta tessitura, cal qüestio
narse què succeiria si l’any 2012 acaba cir
culant per rumbs encara més negatius del 
que s’esperava i la recessió suau que s’es 
pera als països de l’euro en els trimestres 
quart d’enguany i primer del 2012 s’acaba 
convertint en una recessió greu en tota 

regla. Una forma simple d’analitzar quins 
serien els països més perjudicats és classi
ficar els cinc països en funció del nivell de 
riscpaís i del grau d’exposició comercial a 
la zona de l’euro. La lògica intuïtiva subja
cent a aquesta categorització és considerar 
que, si es produeix una recessió greu als 
mercats d’exportació, els països amb ni 
vells més elevats de riscpaís disposaran de 
menys marge de maniobra fiscal per 
pal·liar la pèrdua d’activitat.

Sota aquestes premisses, la baula feble de 
la regió és Hongria, ja que les seves expor
tacions a la zona de l’euro equivalen al 38% 
del PIB i la seva prima de risc se situa, per 
als bons a tres anys, a la zona dels 500 
punts bàsics. No és estrany que, atesos els 
riscos fiscals i econòmics, el Govern ma 
giar hagi iniciat contactes amb el Fons 
Monetari Internacional i amb la Unió 
Europea per accedir a alguna modalitat de 
crèdit internacional de tipus preventiu. 
Tot i que es preveu que les negociacions 
siguin complicades, tenint en compte la 
forma poc convencional amb què el Go 
vern ha tractat de dominar el dèficit pú 
blic, un primer senyal encoratjador ha 
estat la disposició del Govern de modificar 
la lesiva legislació bancària desplegada en 
els dos últims anys.

Polònia es troba en una posició gairebé 
oposada. Tot i que el marge de maniobra 
fiscal no és tan ampli com el que disposava 
(i va aprofitar) el 2009, la seva menor expo
sició comercial (l’exportació a la zona de 
l’euro representa poc menys del 20% del 
PIB) l’aïlla una mica del cicle d’Alemanya i 
d’altres països de l’euro. A més a més, la 
prima de riscpaís, lleugerament superior 
als 200 punts, no representa la forta res
tricció sota la qual opera la política fiscal 
hongaresa.

Els altres tres països es troben en posicions 
de risc intermèdies. L’impacte per la via de 

el 2012, el creixement 
conjunt serà de l’1,4%,  
la meitat que el 2011.

Les tensions del deute 
perifèric contagien les 
primes de risc de l’europa 
emergent.

si la situació a la zona  
de l’euro empitjorés, 
Hongria podria ser el país 
més afectat i Polònia,  
el menys.
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Junts però no barrejats? separació d’activitats a la banca 

Al novembre de 1999, els Estats Units van enterrar oficialment la Glass-Steagall Act, amb la qual, durant més de 65 
anys, havien mantingut la separació total entre les activitats de la banca d’inversió i de la banca minorista. Amb 
prou feines 9 anys després, les hipoteques subprime van provocar la pitjor crisi financera des de la Gran Depressió. 
Es van fer de nou evidents els nombrosos conflictes d’interès plantejats per la integració de les dues activitats en 
una mateixa entitat bancària. Per aquest motiu, són molts els qui reclamen de nou la seva separació total, argu
mentant que la banca d’inversió és massa arriscada i que es finança, en part, gràcies a l’assegurança implícita que 
proporcionen la garantia de dipòsits de la banca minorista i el fet d’haverse convertit en entitats massa grans i 
complexes. Algunes veus van fins i tot més enllà i defensen el narrow banking, és a dir, exigeixen que les entitats 
que captin dipòsits no puguin exercir cap activitat que comporti risc, inclosa la concessió de crèdits. No obstant 
això, l’existència de motius d’eficiència a favor de la integració d’activitats complica la decisió dels reguladors. 
Davant d’aquest fet, quines alternatives tenen per afrontar el problema?, quins factors cal tenir en compte?

La integració, en una mateixa empresa, d’activitats subjectes a regulació i d’activitats no regulades planteja impor
tants problemes no solament en banca, sinó també en altres sectors. En el cas de la banca, l’activitat regulada és la 
captació de dipòsits. En canvi, no s’havia considerat que fos necessari monitoritzar els riscos associats a la banca 
d’inversió, ja que, en dirigirse a inversors qualificats, i malgrat la complexitat i la contínua innovació dels produc
tes, se suposava (si més no fins ara) que aquests disposaven de les capacitats tècniques i de prou incentius per 
supervisar els riscos de la banca d’inversió. Quan una mateixa entitat bancària desenvolupa les dues activitats, la 
regulada i la no regulada, monitoritzar els riscos que poden recaure sobre la primera es torna força difícil per al 
supervisor per la complexitat que afegeix el segment d’inversió. I, en tenir el supervisor menys capacitat per obser
var el nivell real de risc, creixen els incentius de l’entitat per assumirne massa i per utilitzar el major rendiment 
que comporten per expandirse al mercat. La situació s’agreuja si els inversors institucionals perceben que l’entitat 
gaudeix de certa probabilitat de rescat, derivada de l’activitat minorista, de la complexitat de la seva estructura o 
de la seva dimensió, i, en conseqüència, relaxen la supervisió.

L’experiència d’altres indústries amb problemes similars –com l’electricitat, el gas o les telecomunicacions– mostra 
que la solució no ha de ser, necessàriament, un tot o res, sinó que és possible introduir una certa gradació en el 
nivell de separació d’activitats. La idea subjacent a la regulació d’aquestes indústries és que, en més o menys grau, 
darrere de la integració d’activitats hi ha l’aprofitament d’economies d’abast. No obstant això, la major eficiència 
que se’n deriva s’ha de poder traslladar als usuaris de forma significativa, la qual cosa comporta limitar el poten
cial d’abús de poder de mercat de l’empresa integrada. En aquest sentit, els marcs reguladors varien entre indús

les exportacions és més gran a la República 
Txeca i a Eslovàquia, però els dubtes de 
solvència pública són més apressants a 
Romania. En definitiva, i malgrat que les 
reflexions anteriors no pretenen resumir 
tots els riscos idiosincràtics nacionals, 
creiem que, en un escenari més advers, 
Hongria estaria molt exposada. Els se 
güents candidats a veure llastat el creixe

ment serien Romania, Eslovàquia i la Re 
pú  blica Txeca. En tots aquests casos, en un 
escenari de recessió greu a la zona de l’eu 
ro, les respectives economies entrarien en 
recessió. Polònia, que, indubtablement, 
veuria laminat el creixement, podria evi
tar la caiguda del PIB, la qual, si es pro
duís, seria d’escassa magnitud.
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tries i països en funció del grau de separació preferit: van de la simple separació comptable a la separació legal en 
dues empreses i arriben fins a la separació estructural, que elimina qualsevol tipus de vincle de propietat. A mesu
ra que augmenta el grau de separació, hi ha menys aprofitament de les economies d’abast, però també menys 
potencial d’abús i més facilitat de supervisió (vegeu la taula següent).

Així, quan les economies d’abast entre l’activitat regulada i la no regulada són molt elevades, les consideracions 
d’eficiència prevalen en la decisió. En aquest cas, es manté la integració de les dues activitats, però, a canvi, s’instal·la 
un règim de supervisió molt intrusiu i intensiu en informació, tant de caràcter econòmic com tècnic. La capacitat 
tècnica i els poders del supervisor han de ser molt elevats, ja que ha de poder detectar i corregir qualsevol aspecte 
que pugui empènyer l’empresa a utilitzar la regulació en el seu propi interès. Quan les economies d’abast no són 
prou importants per justificar els recursos necessaris per aconseguir una supervisió eficaç, encara és possible 
aprofitarles, en part, imposant la separació legal de les activitats en dues empreses diferents però pertanyents a un 
mateix grup. L’èxit d’aquesta alternativa rau a minimitzar els conflictes d’interès i evitar que l’empresa regulada 
atorgui un tracte preferencial a l’empresa no regulada, de manera que se la forci a mantenir la mateixa conducta que 
mantindria amb tercers. Això disminueix la capacitat de les dues d’arbitrar la regulació, en redueix la complexitat 
i facilita la tasca de supervisió. Finalment, només quan les economies d’abast són poc importants o quan les con
seqüències d’una mala supervisió són massa costoses, s’ha optat per la separació estructural en aquestes indústries.

AsPectes cLAu PeR DeteRmiNAR eL GRAu De sePARAciÓ eNtRe eNtitAts

Intensitat de les  
economies d’abast

Requeriments tècnics  
i d’informació per part  
del supervisor

Conseqüències 
d’errors en la  
supervisió

➧ Grau de separació

Elevada Factibles de satisfer Fàcilment remeiables ➧ Separació comptable

Elevada Factibles de satisfer Remeiables ➧
Separació comptable amb  
restriccions de conducta

Moderada Moderadament factibles Difícilment  
remeiables ➧ Separació legal

Moderada Elevats Difícilment  
remeiables ➧

Separació legal amb restriccions  
a l’estructura del grup

Baixa Massa elevats Irremeiables ➧ Separació estructural

FONT: Elaboració pròpia.

Traslladant aquest marc conceptual al cas bancari, les diferències entre la solució adoptada pel Regne Unit i 
l’adoptada pels Estats Units es fan palpables.

El Regne Unit ha optat per exigir una separació legal entre activitats amb la introducció del retail ring-fence. Així, 
les activitats que presenten fortes economies de gamma amb la captació de dipòsits i el sistema de pagaments, i el 
risc de les quals pot ser raonablement supervisat, estan permeses per als bancs que gaudeixin de la garantia de 
dipòsits. Aquestes activitats inclouen la concessió de crèdits a llars i a pimes, ja que la seva combinació amb 
l’activitat de dipòsits permet recaptar informació sobre la qualitat del prestatari i minimitza els problemes 
d’informació asimètrica. Igualment, s’inclou la majoria de serveis oferts per la banca minorista tradicional, per 
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motius de diversificació i de preferències del consumidor per cobrir la major part de les seves necessitats financeres 
a través d’una única entitat. D’aquesta manera, aquestes activitats es podran dur a terme en una mateixa entitat, 
subjecta a major regulació pel caràcter essencial dels seus serveis.

Les activitats que no són necessàries per a la provisió d’aquests serveis i que, en canvi, introdueixen risc inneces
sari i compliquen la supervisió s’hauran de separar en una altra entitat que no podrà estar participada pel banc 
ring-fenced (tot i que les dues podran pertànyer a un mateix holding). Aquestes activitats inclouen totes les de la 
banca d’inversió i també les que generin, principalment, risc de mercat o risc de contrapartida. D’altra banda, els 
vincles operacionals entre les dues entitats hauran de permetre al banc ring-fenced operar amb normalitat inde
pendentment de la salut financera de la resta del holding. Pel que fa als vincles econòmics, hauran d’evitar el tracte 
preferencial. És a dir, qualsevol transacció entre els dos bancs haurà de ser valorada com si hagués estat duta a 
terme entre entitats totalment independents. Juntament amb la resta de provisions proposades per la Comissió 
Vickers i les noves regulacions internacionals sobre l’anomenada banca a l’ombra, el Regne Unit confia que això 
sigui suficient per moderar els conflictes d’interès de la banca d’inversió.

Els Estats Units, en canvi, han optat per reintroduir la separació estructural mitjançant la Volcker Rule, tot i que es 
contempla un rang d’activitats separades molt més restringit que en el cas anglès. En particular, prohibeix als 
bancs realitzar inversions per compte propi, així com invertir o donar suport a hedge funds o a private equity funds. 
No obstant això, per preservar «la liquiditat i la fortalesa del mercat de capitals i la intermediació financera», la llei 
permet certes excepcions, com les activitats de creació de mercat o de subscripció de valors. A la pràctica, però, 
aquestes activitats són difícils de distingir de la inversió per compte propi, de manera que ni l’eliminació del risc 
és total ni la necessitat de supervisió intensiva ha desaparegut.

Caldrà veure quin dels dos règims funcionarà millor. En tot cas, el que sí sembla cert és que els requeriments 
d’informació per al supervisor necessaris perquè qualsevol de les dues alternatives sigui efectiva no es compleixen 
en l’actualitat. Caldrà esperar que la resta de reformes que s’estan implementant sobre la banca a l’ombra canviïn 
aquesta situació.

Aquest requadre ha estat elaborat per Sandra Jódar Rosell
Departament d’Anàlisi Econòmica, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”
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un any d’adversitats

Des del punt de vista dels mercats finan
cers, el balanç del 2011 no ha estat gaire 
favorable. L’alentiment de l’activitat eco 
nòmica mundial, els desequilibris fiscals 
imperants a les dues bandes de l’Atlàntic i 
les polítiques monetàries res  trictives dels 
països emergents durant els tres primers 
trimestres han estat els principals obsta
cles que han influït en la presa de deci
sions dels inversors. A més d’aquests fac
tors, durant la primera meitat de l’any, 
tam  bé van fer acte de presència en l’es  ce 
na  ri financer un seguit d’eventua  litats –el 
terratrèmol del Japó i les revoltes socials a 
l’Orient Mitjà– que van afegir més dosis 
de tensió als mercats. L’efecte conjunt 
d’aquests factors ha comportat un espec
tre financer en què la falta de confiança 
dels inversors i l’aversió al risc van afectar 
ne  gativament el preu dels actius financers.

De cara al nou exercici, les perspectives 
per als mercats es presenten subjectes a un 
elevat grau d’incertesa. L’horitzó a mitjà i 
a llarg termini, en canvi, sembla més favo
rable, sobre la base de la confiança en els 
resultats de les polítiques monetàries i fis
cals adoptades a les economies desenvolu
pades i de la recuperació del pols del crei
xement econòmic mundial.

L’objectiu del creixement econòmic 
s’imposa en les estratègies  
de política monetària

Des de l’estiu, la majoria dels indicadors 
econòmics han evidenciat l’alentiment del 
ritme de creixement de l’activitat a nivell 

mundial. A les economies desenvolupa
des, la pèrdua del pols del creixement ha 
estat producte de la materialització d’al 
guns dels riscos derivats de les crisis fi 
nan  ceres nordamericana i europea i de 
les polítiques adoptades per solucionar
les. Per la seva banda, les taxes de creixe
ment dels països en vies de desenvolupa
ment s’han refrenat a conseqüència de les 
polítiques econòmiques restrictives apli
cades per les autoritats durant diversos 
tri  mestres i de la reducció de la inversió 
es  trangera occidental. Tot i que el grau de 
la moderació del creixement difereix en 
funció de l’àrea geogràfica, un element 
comú a la majoria dels països és la persis
tència de les tensions inflacionistes deri
vades de l’encariment de les primeres 
ma tèries. Atesa aquesta conjuntura, els 
diferents responsables monetaris han co 
mençat a canviar les estratègies i han an 
teposat, en la majoria dels casos, l’ob  jectiu 
del creixement de l’economia al de l’esta 
bi  litat dels preus.

Als Estats Units, el missatge transmès per 
la Reserva Federal (Fed) sobre l’economia i 
l’estratègia monetària de l’entitat mante
nen la línia dels mesos anteriors. Després 
de l’última reunió del comitè executiu del 
banc central, el seu president, Ben Ber
nanke, va confirmar la lleugera millora 
que, des de l’estiu, ha experimentat l’eco 
no mia nordamericana. La progressió fa 
vorable d’indicadors com el consum de les 
famílies i la inversió de les empreses apor
ten un major grau de continuïtat al procés 
de recuperació de l’economia. Però, com 
va reconèixer Bernanke, aquesta tendèn
cia encara presenta signes de fragilitat, 
com els que es desprenen de l’absència 

L’escenari financer mundial 
afronta el nou exercici 
pendent de diversos riscos.

els bancs centrals 
reaccionen per evitar  
la recessió.

L’economia nord-americana 
evoluciona de forma 
favorable, però encara 
presenta fragilitats.

mercats monetaris i de capital

meRcAts FiNANceRs
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La política monetària  
de la Fed pretén impulsar 
l’ocupació i garantir 
l’estabilitat dels preus.

Ara com ara, la Fed no 
contempla realitzar noves 
compres de deute del tresor 
nord-americà.

el Bce abaixa els tipus 
d’interès fins a l’1%...

...i amplia les mesures 
extraordinàries per 
contribuir a la millora  
dels mercats financers.

d’activitat al sector residencial. No obstant 
això, també va fer referència a l’exis  tència 
de riscos significatius a la baixa per a l’eco
 no  mia, vinculats, majoritàriament, a la 
crisi del deute sobirà de la zona de l’euro.

De la mateixa manera, el president de la 
Fed va fer referència a l’evolució favorable 
de les dades netes de creació d’ocupació, 
tot i que sense obviar que les xifres actuals 
del mercat laboral són pròpies d’una situa
ció econòmica encara vulnerable. Pel que 
fa a l’evolució de la inflació, la moderació 
gradual de la taxa subjacent dels preus al 
consum i la contenció de les pressions 
in flacionistes a mitjà termini donen marge 
a l’entitat per mantenir l’estratègia actual. 
En concret, l’objectiu de la Fed busca 
impulsar l’ocupació i assegurar l’estabilitat 
dels preus. Per aquest motiu, el banc cen
tral va reiterar el seu compromís de man
tenir els tipus d’interès en el rang mínim ja 
conegut de 0%0,25% i va confirmar la 
continuïtat de les mesures excepcionals. 
Dins d’aquest capítol, la Fed es basa en una 
sèrie d’eines de política monetària no con
vencional que tendeixen a relaxar les con
dicions financeres del sistema, entre les 
quals destaquen, en l’actualitat, el progra
ma d’extensió del venciment del deute 
públic en cartera (l’anomenada operació 
twist) i el pla de reinversió dels interessos i 
el principal de les obligacions i de les cèdu
les hipotecàries del seu balanç. En el trans
curs dels últims mesos, i atesa la situació 
econòmica, s’havia especulat amb la possi
bilitat que la Fed decidís engegar de nou el 
programa de compra de bons (quantitative 
easing). Tot i que aquest fet no ha estat con
firmat per l’autoritat monetària, sí que ha 
destacat la seva disposició a realitzar can
vis en la composició de la cartera d’actius si 
fos necessari.

Per la seva banda, el Banc Central Euro
peu (BCE) va rebaixar el tipus d’interès 
rector en 25 punts bàsics fins a l’1%. En 

paraules del president de l’entitat, Mario 
Draghi, la decisió de retallar de nou els ti 
pus de referència era el resultat de l’aug 
ment dels riscos sobre l’economia real de 
la regió, arran de l’agreujament de les ten
sions financeres a la zona de l’euro. Aques
ta circumstància ha comportat que el BCE 
hagi revisat a la baixa les estimacions de 
creixement de la zona per als pròxims 
exercicis i hagi situat el creixement del PIB 
del 2012 entre el –0,4% i l’1%.

En aquesta reunió, també es va adoptar un 
seguit de mesures extraordinàries amb les 
quals l’entitat pretén contribuir de forma 
favorable a les necessitats de finançament 
de la banca europea durant els anys 2012 i 
2013. A més de les operacions de finança
ment il·limitat amb diferents venciments 
ja existents, el BCE va anunciar: i) la realit
zació de dues subhastes de liquiditat a tres 
anys; ii) l’ampliació del col·lateral acceptat 
per als préstecs bancaris; iii) la rebaixa del 
requeriment de reserves des del 2% a l’1%, 
i iv) la retallada dels tipus de les facilitats 
marginals de crèdit i de dipòsit (fins a 
l’1,75% i el 0,25%, respectivament). En la 
recta final del mes, es va realitzar la prime
ra de les dues subhastes de liquiditat a tres 
anys, on, segons el mateix BCE, la banca 
europea va rebre 489.000 milions d’euros.

Tota aquesta bateria de mesures de caràc
ter temporal, com així es precisa des del 
BCE, es va sumar a l’actuació coordinada 
que, al final de novembre, van acordar els 
principals bancs centrals internacionals. 
Atès l’augment de les dificultats de fi  nan 
çament de les entitats als mercats de capi
tals, el BCE, la Reserva Federal, el Banc 
d’Anglaterra, el Banc Nacional de Suïssa i 
el Banc del Japó van convenir oferir la li 
quiditat necessària en dòlars al sector ban
cari europeu.

Pel que fa al seu paper en la resolució de la 
crisi sobirana de la zona de l’euro, el BCE 



GENER 2012 37  INFORME MENSUAL

el Bce participa als mercats 
de bons públics comprant 
deute d’itàlia i d’espanya. 

ha continuat mantenint el ferm com  pro 
mís de restaurar la confiança dels inver
sors i promoure un bon funcionament del 
mercat de bons. Per acon  seguirho, s’ha 
basat en diverses eines, entre les quals des
taca el programa de compra de deute so 
birà dels països en dificultats i, més en 
con  cret, d’Itàlia i d’Es  panya. Malgrat que 
aquesta mesura ha estat molt criticada pels 
responsables polítics d’Ale  manya, el BCE 
sempre ha fet gala de la seva independèn
cia en totes les decisions i ha recalcat, a 
més a més, el caràcter temporal i extraor
dinari d’aquesta classe d’intervencions. 
Així mateix, el BCE també juga un paper 
primordial d’assesso  rament i de diagnosi 
de la problemàtica de la zona de l’euro. En 
l’última edició de l’Informe d’Estabilitat 
Fi  nancera, va identificar diversos riscos 
per a l’evolució favorable de la regió, els 
més importants dels quals són el risc de 
l’augment del contagi i la interacció nega
tiva entre les finances públiques, el sector 
financer i el creixement econòmic.

Pel que fa al context monetari als països 
emergents, la principal característica és el 
canvi de sentit que han començat a adop
tar els principals bancs centrals d’aquestes 
economies en les estratègies de política 
monetària. Durant la primera part de 
l’any, el propòsit de les autoritats mone
tàries era moderar els efectes desfavora
bles d’un fort increment de la inf lació 
sobre les economies, de manera que van 
adoptar mesures monetàries restrictives. 
No obstant això, a mesura que avançava 
l’exercici, les mostres de desacceleració 
dels indicadors d’activitat globals han pro
vocat un desajustament entre els tipus 
d’interès restrictius i la moderació de l’ac 
tivitat. Atesa aquesta disjuntiva, els bancs 
centrals han començat a modificar les 
estratègies monetàries i han anteposat 
prioritzar el creixement econòmic sostin
gut, enfront del tradicional designi de l’es
 tabilitat dels preus.

Habitualment, la instrumentalització de 
les decisions de política monetària es rea
litza a través dels tipus d’interès, tot i que 
també hi ha altres eines vàlides per assolir 
els objectius monetaris. Aquest ha estat, 
precisament, el cas de la Xina, on les auto
ritats, en un intent per relaxar les tensions 
creditícies, han optat per rebaixar el reque
riment de reserves als bancs privats per 
primera vegada en tres anys.

En aquest marc econòmic i de política 
monetària, els tipus d’interès dels mercats 
interbancaris mantenen la seva rellevàn
cia, ja que són un indicador bàsic de la 
situació financera i monetària. En el con
text actual, aquests mercats serveixen 
també de reflex de les tensions derivades 
de la crisi del deute europeu i dels seus 
efectes sobre la liquiditat i sobre la solvèn
cia de les entitats de crèdit a nivell global. 
Així, als Estats Units, els tipus d’interès 
líbor han continuat immersos en l’escalada 
que van iniciar l’estiu passat i s’han situat 
en la cota més alta dels 18 últims mesos. 
Aquesta circumstància, lluny de reflectir 
la intenció de la Fed d’apujar els tipus  
d’in  terès, és producte de l’elevat grau d’in
 certesa provocat per la crisi financera 
europea. En canvi, a la zona de l’euro, els 
tipus d’interès interbancaris euríbor han 
experimentat lleugers descensos a conse
qüència de la nova rebaixa dels tipus rec
tors del BCE. Segurament, el pendent de 
caiguda de l’euríbor hauria estat més pro
nunciat si les primes de risc vinculades al 
sector financer europeu haguessin estat 
més baixes.

els inversors es decanten pel deute 
nord-americà

La rendibilitat del deute dels Estats Units i 
d’Alemanya ha continuat acumulant des
censos al llarg del mes de desembre. 
Aquest nou moviment forma part del lent 

els bancs centrals dels 
països emergents relaxen 
les polítiques monetàries.

Les tensions generades  
per la crisi europea  
es traslladen als mercats 
interbancaris.
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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

2010

 Desembre 2,96 3,36 5,45 4,82 3,29 1,13 3,40 1,72

2011

 Gener 3,16 3,53 5,37 4,72 3,37 1,22 3,66 1,87

 Febrer 3,17 3,55 5,39 4,84 3,43 1,26 3,60 1,90

 Març 3,35 3,71 5,30 4,82 3,47 1,26 3,69 1,96

 Abril 3,31 3,64 5,47 4,74 3,41 1,24 3,58 2,06

 Maig 3,02 3,39 5,36 4,78 3,06 1,17 3,29 1,82

 Juny 3,03 3,41 5,45 4,88 3,16 1,14 3,38 1,73

 Juliol 2,54 3,23 6,08 5,87 2,80 1,08 2,86 1,36

 Agost 2,15 2,83 5,04 5,13 2,18 1,02 2,50 1,08

 Setembre 1,89 2,60 5,14 5,54 1,92 1,03 2,43 0,94

 Octubre 2,03 3,10 5,54 6,09 2,11 1,05 2,44 1,00

 Novembre 2,26 3,68 6,69 7,25 2,00 1,06 2,29 0,89

 Desembre (*) 1,95 3,10 5,35 6,82 1,94 0,98 2,04 0,72

NOTA: (*) Dia 22.
FONT: Bloomberg.

La rendibilitat del deute 
públic dels països més 
solvents es manté 
excepcionalment baixa.

procés d’ajustament a la baixa que, des de 
l’estiu, s’ha produït en les rendibilitats de 
les obligacions de les principals econo
mies. Les raons fonamentals d’aquesta 
tendència són la pèrdua de confiança i 
l’ele  vada volatilitat, generades per la crisi 
del deute europeu, que provoquen un 
moviment dels f luxos de capitals cap a 
actius menys arriscats i més segurs. En el 
cas dels Estats Units, aquest aspecte es pot 
observar en l’evolució de la yield del bo a 
10 anys, que, des del novembre, es manté 
per sota de la barrera del 2%. Però l’in cre 
ment de la preferència dels inversors per 
actius de qualitat no és l’únic motiu del 
descens de la rendibilitat del deute nord
americà a llarg termini. En aquest sentit, 
destaquen, entre d’altres, dos aspectes. En 
primer lloc, la intervenció de la Fed als 
mercats secundaris realitzant operacions 
de compravenda de deute amb diferents 

venciments (operació twist), mitjançant 
les quals l’entitat aconsegueix mantenir 
baixos els tipus d’interès a llarg termini. 
En segon lloc, l’escepticisme existent sobre 
la negociació del pla pressupostari entre 
republicans i demòcrates, que llasta les 
projeccions de creixement de l’economia 
nordamericana a mitjà i llarg termini.

En el cas de la zona de l’euro, la trajectòria 
del deute alemany va ser força similar a la 
descrita per la dels Estats Units. Les rendi
bilitats dels bons a 2 i a 10 anys (0,22% i 
1,94%, respectivament) van accelerar el 
descens al desembre a conseqüència de la 
resposta dels inversors als esdeveniments 
en ma  tèria de política fiscal i monetària 
que s’han produït en les últimes setmanes 
al si de la zona de l’euro. Tot i que és cert 
que el preu dels bons germànics ha estat 
determinat, durant els 18 últims mesos, 

el deute nord-americà  
a llarg termini destaca  
pel seu perfil d’actiu segur.



GENER 2012 39  INFORME MENSUAL

La yield del deute alemany 
recull els avanços de la crisi 
del deute de la perifèria.

Les mesures de la cimera 
europea i la subhasta  
de liquiditat del Bce 
afavoreixen el deute públic 
espanyol.

per l’evolució de la crisi de la regió, el pac
te fiscal acordat pels líders europeus en 
l’última cimera de l’any ha donat encara 
més marge al deute alemany per conver
tirse, definitivament, en l’únic actiu 
refugi europeu. No obstant això, hi ha un 
seguit d’aspectes que, de cara al futur 
immediat, podrien provocar nous episo
dis de volatilitat al mercat de bons ale
many. D’una part, el calendari de desen
volupament i implementació de les 
mesures fiscals acordades en la cimera 
europea. De l’altra, la rebaixa de la quali
ficació creditícia de França. Tot i que 
aquesta possibilitat ja està cotitzada en 
part pels mercats de risc, la pèrdua de 
França de la triple A podria in  crementar 
la incertesa relacionada amb la seva reper
cussió sobre la banca europea i els meca
nismes de rescat.

Pel que fa als països de la zona de l’euro en 
dificultats, els esdeveniments financers i 
polítics d’aquest mes han representat un 
punt d’inflexió en la trajectòria de les pri
mes de risc. En concret, ens referim a 
l’anunci del BCE sobre política monetària, 
als acords fiscals assolits entre els líders 
europeus, al relleu polític a Itàlia i a Espa
nya, i a l’èxit de la subhasta d’LTRO de 
l’autoritat monetària europea. L’efecte en 
cadenat d’aquests factors s’ha traduït en 
un descens de les primes de risc de les eco
nomies en el punt de mira, Itàlia i Espa
nya. Igualment, la reducció de l’spread 
entre el bo espanyol i el bund alemany i el 
canvi de l’estratègia política cap a una ma 
jor austeritat fiscal han propiciat l’èxit de 
les últimes subhastes de deute del Tresor 
del Regne d’Espanya. El reflex d’a  questes 
circumstàncies s’ha traduït en una menor 
adquisició de bons espanyols per part del 
BCE als mercats secundaris.

La crisi de la zona de l’euro  
penalitza la moneda comuna

En el context actual, els mercats de divises 
continuen dominats per una elevada vola
tilitat a curt termini, tot i que el rang de les 
variacions no és especialment ampli. Ate
ses la situació d’elevada incertesa present 
als mercats financers i la previsió de mo 
deració del creixement econòmic a nivell 
global, la majoria d’analistes coincideixen 
a anticipar que el cicle volàtil dels mercats 
de divises es podria allargar als pròxims 
mesos. Pel que fa al canvi entre el dòlar i 
l’euro, les notícies sobre la crisi del deute 
de la zona de l’euro i els seus efectes nega
tius sobre el creixement econòmic de la 
regió han llastat, de nou, el tipus de canvi 
de l’euro un 3% addicional enfront del dò 
lar. A Àsia, el iuan xinès va assolir, al de 
sembre, el seu valor més alt enfront del 
dòlar (6,33 iuans per dòlar) des del 1993, 
fruit d’una estratègia de política econòmi
ca de les autoritats xineses que ha sorprès.

comportament desigual dels mercats 
de renda fixa privada

Els mercats de renda fixa corporativa, que, 
durant una gran part de l’any, havien mos
trat un bon comportament davant la situa
ció econòmica i financera global, han co 
mençat a patir l’efecte nociu de la crisi 
sobirana de la zona de l’euro. El recent 
augment experimentat per les primes de 
risc del sector privat respon al procés de 
moderació de l’activitat econòmica mun
dial i a la sensació de lentitud latent en la 
presa de decisions contundents en l’entorn 
europeu. Aquesta circumstància té més 
impacte sobre el mercat de deute privat de 
la zona de l’euro, on el principal reflex del 
deteriorament de la prima de risc es pot 
observar en els bons emesos per les enti
tats financeres de la regió, altament pres
sionades per la incertesa sobre la crisi del 
deute de la perifèria. Aquesta situació es fa 

L’empitjorament de 
l’activitat econòmica  
i la crisi del deute resten 
valor a l’euro.

La inestabilitat financera 
de la zona de l’euro es filtra 
als mercats de crèdit 
corporatiu.



40 GENER 2012 INFORME MENSUAL   

els mercats de renda 
privada continuen oferint 
rendibilitats atractives.

notar, així mateix, en el ritme de les emis
sions de bons empresarials. Mentre que, 
en l’entorn europeu, gairebé s’han col·lap 
sat les noves emissions de deute privat 
d’alta qualitat, als Estats Units els volums 
d’emissió s’han mantingut a l’alça i han 
consolidat la tendència positiva iniciada el 
passat mes d’agost.

Malgrat això, al llarg del mes, els inversors 
institucionals han continuat considerant 
els actius de renda fixa investment grade 
(alta qualitat), el deute a llarg termini 
nordamericà i l’or com les millors opcions 
on trobar el binomi seguretatqualitat. En 
canvi, el sector dels bons de high yield (que 
ofereixen un risc elevat i rendibilitat) ha 
continuat perdent quota de mercat a con
seqüència de la incertesa sobre la crisi 

europea i la seva possible repercussió sobre 
el potencial de creixement de l’economia 
global.

Per la seva banda, els mercats de renda 
corporativa emergents, fins ara en auge, 
també han començat a reflectir l’augment 
de la cautela dels inversors internacionals. 
En aquest cas, el deteriorament ha estat 
propiciat per l’empitjorament de les expec
tatives d’un creixement econòmic robust. 
No obstant això, el gir més expansiu de les 
polítiques monetàries d’aquests països, 
mitjançant la baixada de tipus d’interès 
oficials o de la reducció dels coeficients de 
reserves, i la millora de la qualificació cre
ditícia de les empreses de la zona donen un 
cert suport a l’afluència de capital cap a 
aquests mercats.

tiPus De cANVi De Les PRiNciPALs mONeDes

221211

Tipus de canvi
% variació (*)

Mensual s/desembre 2010 Anual

Enfront del dòlar dels Estats Units

 Ien japonès 78,2 1,5 –3,8 –6,9

 Lliura esterlina 0,639 0,1 0,3 1,7

 Franc suís 0,938 2,6 0,3 –1,4

 Dòlar canadenc 1,026 –1,2 2,7 1,2

 Pes mexicà 13,803 –1,3 10,6 10,9

Enfront de l’euro

 Dòlar dels EUA 1,304 3,5 2,6 0,5

 Ien japonès 101,9 –2,0 –6,5 –7,4

 Franc suís 1,223 –0,9 –2,2 –2,0

 Lliura esterlina 0,833 –3,8 –3,0 –2,3

 Corona sueca 8,998 –2,5 0,1 0,1

 Corona danesa 7,434 –0,1 –0,3 –0,3

 Zloty polonès 4,439 –0,5 10,7 10,1

 Corona txeca 25,66 0,7 2,5 1,4

 Forint hongarès 306,7 0,6 9,1 9,9

NOTA: (*) Un signe positiu indica una apreciació del dòlar (primer grup) o de l’euro (segon grup).
FONT: Bloomberg.

La conjuntura financera  
de la perifèria paralitza  
les emissions de bons  
d’alta qualitat europeus.
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La renda variable tanca un any  
de pèrdues

Com ha estat habitual al llarg de l’any, al 
desembre, els principals mercats borsaris 
internacionals han mostrat un comporta
ment molt volàtil, dominat per la incerte
sa, el fràgil volum de negociació i l’evolució 
de la crisi del deute sobirà de la zona de 
l’euro. Aquesta circumstància s’ha vist ali
mentada pel deteriorament constant de la 
confiança dels inversors, que, lluny de 
veure una opció de rendibilitat fiable en els 
actius de risc, han preferit optar per una 
altra classe d’actius menys exposats a la 
confusa situació financera.

Els principals obstacles que han impedit la 
realització del potencial de revaloració de 
la renda variable durant enguany es 
podrien englobar fàcilment en dos grups. 
Al primer, hi hauria els profunds desequi
libris fiscals als Estats Units i, sobretot, a la 

zona de l’euro. La dilació temporal de les 
dificultats, la por al contagi de la crisi a la 
resta del món i la sensació d’absència 
d’unes mesures de fons que marquin un 
punt d’inflexió als dos escenaris han llas
tat moltes de les expectatives de retorn de 
la inversió dels agents. El segon grup en  
globaria els dubtes sobre el ritme de crei
xement de l’economia global. El deteriora
ment gradual dels indicadors d’activitat 
dels països emergents i els dubtes de les 
economies occidentals davant una possi
ble recessió han generat una pressió addi
cional sobre la viabilitat de les projeccions 
dels marges empresarials. Des del punt de 
vista sectorial, aquests aspectes han pena
litzat intensament les empreses vinculades 
al cicle econòmic i al sector financer. Pre
cisament, el sector financer europeu, i, en 
concret, la banca, ha estat el principal per
judicat per la crisi europea, a conseqüència 
de la seva elevada exposició al deute sobirà 
dels països rescatats i de l’enduriment de  

FONT: Bloomberg.

Índexs de borses

LES BORSES ACABEN L’ANY PER SOTA DEL SEU PUNT D’INICI AL GENER DEL 2011
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Les borses internacionals 
han mantingut un 
comportament molt  
volàtil durant una gran  
part de l’any.

els desequilibris fiscals i la 
moderació del creixement 
global han llastat les 
revaloracions borsàries.
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ÍNDexs De Les PRiNciPALs BORses muNDiALs

22122011

Índex
(*)

% variació
mensual

% variació
acumulada

% variació
anual

Nova York

 Dow Jones 12.107,7 5,3 4,6 4,7

 Standard & Poor’s 1.243,7 4,7 –1,1 –1,2

 Nasdaq 2.578,0 2,2 –2,8 –3,5

Tòquio 8.395,2 1,0 –17,9 –18,9

Londres 5.457,4 4,8 –7,5 –8,8

Zona de l’euro 2.278,0 6,6 –18,4 –20,6

 Frankfurt 5.865,5 5,9 –15,2 –17,0

 París 3.078,6 7,2 –19,1 –21,5

 Amsterdam 305,3 10,2 –13,9 –14,3

 Milà 15.051,8 5,4 –25,4 –27,4

 Madrid 8.459,3 7,0 –14,2 –16,9

Zuric 5.834,6 7,1 –9,3 –11,0

Hong Kong 18.378,2 0,7 –20,2 –20,3

Buenos Aires 2.440,9 –1,7 –30,7 –29,8

São Paulo 56.695,9 1,5 –18,2 –17,2

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.

la regulació del sector en l’espectre de la 
Unió Europea. Com ja s’ha comentat als 
apartats anteriors, el BCE ha intensificat 
els ajuts a la banca europea i ha intentat 
reduirne la necessitat de finançament per 
als dos pròxims anys, aspecte que hauria 
de suavitzar la penalització borsària de les 
entitats de crèdit.

De cara al nou any, amb la crisi europea 
com a principal focus d’inestabilitat, les 
perspectives a curt termini són molt con
fuses. De cara a mitjà i a llarg termini, 
però, les expectatives de relativa millora de 
l’escenari econòmic i financer sí que hau
rien de generar un marc propici per al 
retorn dels fluxos de capital cap als actius 
amb un risc més elevat.

La crisi sobirana europea  
és el focus d’inestabilitat 
més important per a les 
borses a curt termini.
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Perfil de risc bancari: més és menys?

La crisi que ens afecta des del 2007 ha posat en evidència que el capital mantingut per algunes entitats en l’època 
de bonança econòmica no era suficient. Els recursos propis disponibles s’han vist superats, en molts casos, per les 
pèrdues generades, de manera que han estat necessàries importants recapitalitzacions. Algunes institucions han 
hagut de recórrer al capital públic per cobrir aquest dèficit.(1) Ceteris paribus, per haver evitat l’ús de recursos 
públics, el capital precrisis hauria d’haver estat el 30% superior.

En aquestes circumstàncies, per dotar de fortalesa i d’estabilitat el sistema bancari, es va reformular la regulació 
sobre capital de Basilea II. La reforma iniciada, Basilea III, s’ha centrat en l’augment del nivell i de la qualitat dels 
recursos propis, el numerador de la ràtio de capital reguladora, però ha obviat revisar en profunditat el denomi
nador, els actius ponderats per risc. La ponderació dels actius en funció del risc s’ha mantingut, gairebé, inalterada, 
tot i que aquest factor és, precisament, el que ha provocat que la ràtio de capital reguladora no hagi servit com a 
indicador precís del risc real assumit per les entitats.

Per analitzar amb més detall aquesta asseveració, es proposa una descomposició algebraica de la ràtio de capital 
reguladora d’acord amb la següent expressió:

Ràtio de capital 
reguladora

Ràtio de capital 
no ajustada per risc Perfil de risc

Recursos Propis  
Computables (RRPP)

=
RRPP

/
APR

Actius Ponderats  
per Risc (APR) Total actiu Total actiu

El primer factor, la ràtio de capital no ajustada per risc, és una mesura força objectiva i, a més a més, té un consi
derable grau d’harmonització, que es reforçarà amb Basilea III. Per aquest motiu, la dispersió entre sistemes és 
prou informativa i, a més a més, aporta informació complementària a la ràtio de capital reguladora. El gràfic 
següent mostra que les ràtios de capital reguladores més elevades de Suïssa, Alemanya i França en relació amb la 
d’Espanya descansen en unes ràtios de capital no ajustades per risc més baixes. Aquesta ràtio, a Espanya, gairebé 
duplica la d’Alemanya.

El segon factor, el perfil de risc, proporciona una estimació del risc inherent als actius. Sembla que aquesta mesura 
té algunes limitacions, que l’evidència històrica ha posat de manifest. Tal com s’il·lustra en l’últim gràfic, la seva 
efectivitat per identificar de forma anticipada quines entitats havien de tenir problemes reals de solvència ha estat 
nul·la.

(1) Càlcul realitzat a partir de la informació sobre recapitalitzacions públiques de Bloomberg (19 entitats).
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NOTA: (*) Mostra de 19 entitats: Royal Bank of Scotland, HSBC, Barclays, Lloyds Banking Group, Citigroup, Bank of America, JP Morgan, Wells Fargo, UBS, Credit 
Suisse, Banco Santander, BBVA, Unicredit, Intesa Sanpaolo, Deutsche Bank, Commerzbank, BNP Paribas, Société Générale i Crédit Agricole.
FONTS: Bloomberg i elaboració pròpia.

Ràtio de capital reguladora
(RRPP/APR)                        

Ràtio de capital no ajustada 
per risc (RRPP/Actius)          

Per�l de risc 
(APR/Actius)

COMPONENTS DE LA RÀTIO DE CAPITAL REGULADORA TIER I (*)
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A més dels problemes típics dels models economètrics utilitzats, tot fa pensar que el perfil de risc està contaminat 
per elements addicionals que no necessàriament reflecteixen un risc real més elevat. El perfil de risc només hauria 
de guardar relació amb el model de negoci i amb l’entorn macroeconòmic i institucional, en la mesura que afecten 
la qualitat dels actius. No obstant això, en realitat, també està condicionat per altres factors, com les pràctiques 
supervisores o la discrecionalitat de les entitats a l’hora d’implementar els models de gestió de capital, que no 
necessàriament reflecteixen bé un risc real diferencial. Això significa que, tot i que Espanya se situï al capdavant, 
sobre la base del perfil de risc, i que Suïssa, Alemanya i França es posicionin al vagó de cua, no és clar quin sistema 
bancari concentra un risc més elevat.

A priori, la major part de les divergències en el perfil de risc haurien de respondre al model de negoci. El Banc 
Central d’Anglaterra(2) analitza aquesta qüestió al seu informe d’estabilitat financera i estima que el canvi experi
mentat en el mix de negoci, pels bancs més grans del país entre el 2008 i el 2010, explica de forma aproximada el 
50% de la reducció acumulada en la ponderació mitjana dels actius en funció del risc.

(2) Financial Stability Report, Banc Central d’Anglaterra, desembre del 2011.
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Pèrdues reconegudes/Actius totals mitjans (2007-2009) (%)

Per�l de risc 2007 (%)

NOTA: (*) De la mostra d’entitats utilitzada al grà�c anterior, s’exclouen les quatre entitats nord-americanes, per evitar distorsions 
a causa del diferent marc normatiu sobre l’existència d’una ràtio de palanquejament legal.
FONTS: Bloomberg i elaboració pròpia.
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M. Ledo també analitza aquesta qüestió en un estudi recent(3) i constata que, el 2010, el risc creditici (APR, per risc 
creditici sobre actius) representa més del 80% del perfil de risc total. Les entitats amb una menor proporció de 
crèdits sobre actius mantenen perfils de risc més baixos. Aquest és el cas de les entitats alemanyes, suïsses, france
ses i del Regne Unit. La perspectiva temporal també reflecteix que la reducció del perfil de risc ve acompanyada 
per reduccions del pes dels crèdits sobre l’actiu. Aquests resultats evidencien la importància del mix de negoci, 
però posen sobre la taula un aspecte molt qüestionable en el còmput dels APR: l’assignació d’un risc més elevat als 
crèdits que al trading book. Atès el que ha succeït en els quatre últims anys, aquesta és una qüestió que s’hauria de 
corregir sense demora. En aquest sentit, un primer avanç és Basilea 2.5.(4)

Les discrepàncies en el perfil de risc no explicades per diferències en el model de negoci es poden justificar a 
partir de l’entorn macroeconòmic i institucional.(5) Alguns exemples de diferències en el marc institucional que 
impacten directament en el perfil de risc es donen a França i als Estats Units. A França, l’existència de Crédit 
Logement, una agència que garanteix els crèdits hipotecaris, redueix la probabilitat d’impagament d’aquests 
crèdits i situa la seva ponderació de risc per sota de la mitjana. El 2009, se situava entorn del 10% per a les entitats 
franceses i el 20% per a les d’Espanya i del Regne Unit. Als Estats Units, els principis comptables aplicats (GAAP
US, Generally Accepted Accounting Principles) expliquen, en gran part, les discrepàncies en relació amb Euro
pa. Els actius de JP Morgan, el 2010, serien el 68% superiors sota les Normes Internacionals d’Informació Finan

(3) «Towards more consistent, albeit diverse, risk weighted assets across Banks», Mayte Ledo, Revista d’Estabilitat Financera del Banc d’Espanya, 
novembre del 2011. Mostra de 20 entitats bancàries internacionals.
(4) Basilea 2.5 (CRD III) introdueix modificacions en diversos dels models matemàtics utilitzats per mesurar i estimar l’impacte en capital de 
pèrdues futures en el trading book i en les retitulitzacions. Directive 2010/76/EU of the European Parliament and of The Council, 24 de novembre 
de 2010.
(5) Inclou, entre d’altres, aspectes de la regulació relacionats amb els procediments d’execució hipotecària, LTV.
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Aquest requadre ha estat elaborat per Maria Pilar Buil Vilalta
Departament d’Anàlisi Econòmica, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”

cera europees (IFRS, International Financial Reporting Standards). És a dir, el seu perfil de risc passaria del 55% 
al 33%.

No obstant això, fins i tot després de controlar per tots aquests elements, persisteixen les divergències, a causa de 
la discrecionalitat dels supervisors i de les institucions. El desenvolupament nacional de Basilea II i, en especial, els 
processos de validació i de supervisió dels models interns de gestió i de mesurament del risc (IRB) introdueixen 
un grau de discrecionalitat i són una font de diferències en els perfils de risc.

En una simulació realitzada el 2009 per la Financial Services Authority britànica (FSA), es va construir una carte
ra d’inversions hipotètica i es va sol·licitar a alguns dels bancs més grans del país que determinessin els APR asso
ciats sobre la base dels seus models IRB. Els resultats van ser molt dispars i consistents amb diferències en la ràtio 
de capital reguladora de fins a 2 punts percentuals.(6) Una part de les diferències es podrien explicar per l’efectivitat 
de les polítiques de recuperació d’actius deteriorats, tot i que, probablement, no totes. A més a més, les pràctiques 
supervisores nacionals discrepen en múltiples àmbits. Alguns exemples són l’horitzó temporal per calcular la 
probabilitat d’impagament (mitjana del cicle, puntual o híbrid), el tractament dels actius problemàtics o el nivell 
d’exigència per acceptar els models.

Comptat i debatut, rere les diferències observades en el perfil de risc, hi ha diversos nivells reals de risc, associats 
a determinats models de negoci i a factors macroeconòmics i institucionals, però també a altres factors distorsio
nadors que caldria minimitzar. En un context d’enduriment de les exigències de capital, és fonamental assegurar 
la coherència en el còmput d’APR entre entitats i jurisdiccions, preservant les diferències motivades per diferents 
nivells de risc efectius i minimitzant les diferències per la discrecionalitat de les mateixes entitats i del supervisor. 
Només d’aquesta manera es pot evitar l’arbitratge regulador o la concessió d’avantatges competitius a algunes 
entitats.

En aquest sentit, s’estan plantejant múltiples propostes. Són molts els qui defensen el reforç del Pilar III de Basilea 
II, que exigeix la divulgació d’informació al mercat, per ferla més comparable entre entitats. Així mateix, molts 
altres defensen l’ús de la ràtio de capital no ajustada per risc com a ràtio complementària a la ràtio de capital regu
ladora, aprofitant els avantatges de la seva objectivitat i del seu alt nivell d’harmonització, en línia amb el que es 
contempla a BIS III.(7) Ara com ara, destaca la iniciativa adoptada pel comitè de Basilea encaminada a impulsar la 
coordinació internacional entre supervisors. A Europa, l’European Banking Authority (EBA) s’haurà de respon
sabilitzar de tirar endavant de forma satisfactòria aquest projecte.

(6) Capital Discipline, Haldane, 2011.
(7) La Comissió Europea va aprovar, el 2010, la Requirement Directive (CRD) IV per engegar, dins l’àmbit del mercat únic europeu, el procés 
conegut com Basilea III. Aquesta iniciativa contempla un coeficient de palanquejament màxim, mesurat com els RRPP sobre actius, subjecte a 
revisió supervisora. No obstant això, abans de la possible transformació d’aquest coeficient en un requisit vinculant (el 2018), s’examinaran de 
forma detinguda les seves implicacions.
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2012, recessió o recuperació?

L’economia espanyola comença l’any 2012 
enfrontantse a nombrosos reptes. Des
prés d’anotar una taxa de creixement del 
PIB positiva durant gairebé dos anys, tot fa 
pensar que el motor s’està tornant a parar. 
Segons les nostres previsions, la reculada 
serà modesta, només de 2 dècimes en el 
quart trimestre del 2011, i, després d’un 
primer trimestre també feble, la tònica de 
creixement es recuperarà en el segon tri
mestre. Això hauria de permetre que 
l’activitat avanci el 0,2% en el conjunt de 
l’any. Però l’important descens de les pers
pectives de creixement que ha revelat el 
consens d’analistes del desembre posa de 
manifest els importants riscos que planen 
sobre l’economia espanyola. Segons aquest 
consens, el creixement, per al conjunt del 

2012, se situarà clarament en terreny nega
tiu, en el –0,2% concretament. En el mes 
de novembre, encara s’esperava un avanç 
del 0,5% per a l’any vinent.

La confirmació, o no, d’aquest escenari 
depèn, fonamentalment, de la resolució de 
la crisi del deute sobirà i de les mesures que 
adopti el nou Govern. La cimera europea 
celebrada al començament de desembre va 
servir per confirmar que el procés cap a 
una major integració fiscal està en marxa. 
Però també va confirmar que aquest camí 
serà llarg i, probablement, ple de sots. Els 
principals líders europeus van anunciar 
noves mesures per assegurar la disciplina 
fiscal i una major coordinació en l’ela  bo  ra
 ció dels pressupostos nacionals. Però la 
ne gociació dels detalls, la importància dels 
quals no és menor, continuarà mantenint 

important descens de les 
perspectives de creixement.

Activitat econòmica

cONJuNtuRA esPANYOLA

FONTS: Consensus Forecasts i elaboració pròpia.
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la incertesa en cotes elevades en els prò 
xims mesos. Això dificultarà la reactivació 
de la inversió i del consum al conjunt de la 
zona de l’euro i, per tant, la contribució del 
sector exterior difícilment igualarà els re 
gistres del 2011.

Així, la prima de risc va baixar de forma 
notable al llarg del mes de desembre. El 
diferencial entre el bo espanyol i el bo ale
many a 10 anys, que, de mitjana, es va si 
tuar en 426 punts bàsics al novembre, va 
baixar fins als 325 punts bàsics el 23 de 
desembre. Això reflecteix, en part, una 
bona acollida per part dels mercats dels 
acords assolits a nivell europeu. La realit
zació de les subhastes de liquiditat a tres 
anys per part del BCE molt probablement 
també va ajudar de forma significativa a 
reduir les tensions als mercats financers. 
De tota manera, tot i que el descens ha es 
tat important, la prima de risc es manté en 
co  tes relativament moderades.

D’altra banda, el nou Govern té el repte de 
redreçar les finances públiques, de recupe
rar la credibilitat del sistema financer i 
d’adoptar mesures perquè l’economia es 
pa  nyola guanyi competitivitat a mitjà ter
mini. Un repte gens fàcil, però al qual, pel 
que sembla, el nou president del Govern 
d’Espanya i el seu equip econòmic han do 
nat prioritat màxima. Les diferents mesu
res que, probablement, s’aniran desgra
nant en les pròximes setmanes i, sobretot, 
els detalls dels Pressupostos Generals de 
l’Estat que s’han d’aprovar al març seran 
fo  namentals per determinar la direcció 
que prendrà l’economia espanyola.

Tot plegat s’haurà de fer en un context de 
feblesa, que, ara com ara, no sembla que 
hagi tocat fons. Un dels pocs indicadors 
avançats que va sorprendre positivament 
va ser l’índex de confiança del consumi
dor. Després d’anotar importants descen
sos durant el tercer trimestre i, sobretot, en 

iNDicADORs De DemANDA

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

2010 2011
2010 2011

IV I II III Octubre Novembre

Consum 

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

 Importació de béns de consum (**) –5,8 –9,5 –13,7 –1,1 –8,7 1,2 24,6 ...

 Matriculacions d’automòbils –17,9 3,1 –29,3 –27,3 –26,4 –0,7 –6,7 –6,4

 Crèdit al consum de béns duradors –11,5 –12,3 –14,6 –13,9 –10,1 ... – ...

 Indicador de confiança  
  dels consumidors (***) –28,3 –20,9 –21,0 –19,6 –16,1 –15,8 –19,6 –15,4

Inversió

 Producció de béns d’equipament (*) –22,1 –3,3 –3,2 3,0 2,5 2,6 –1,3 ...

 Importació de béns d’equipament (**) –26,3 6,5 4,8 2,3 –4,9 –1,5 –8,7 ...

 Matriculació de vehicles industrials –40,0 7,0 1,4 –2,2 –11,2 5,8 –7,0 –23,8

Comerç exterior (**) 

 Importacions no energètiques –16,9 10,3 5,4 7,4 –0,7 0,8 2,3 ...

 Exportacions –9,8 15,6 15,3 16,0 9,0 10,9 5,1 ...

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.

La incertesa es redueix, 
però es manté elevada.

Les mesures del nou Govern 
són claus.
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el mes d’octubre, va recuperar part del te  r
 re  ny perdut al novembre. La resta d’in  di 
ca  dors de demanda, però, no presenten 
una evolució gens esperançadora. Les ma 
triculacions d’automòbils, per exemple, es 
continuen afeblint de forma considerable i 
les vendes al detall han intensificat la ten
dència a la baixa.

Pel costat de l’oferta, les notícies tampoc 
no conviden a l’optimisme. Un dels indi
cadors que més ha sorprès ha estat l’im 
portant descens de la confiança de la in 
dústria, que, fins avui, havia mostrat una 
relativa resistència a la baixa, però que, 

des  prés de la dada del novembre, se situa 
en nivells del febrer del 2010. El registre de 
l’índex de producció industrial del mes 
d’octubre també ha estat molt fluix i ha si 
tuat el descens en termes interanuals en el 
4,0%, 2,6 dècimes per sota del registre del 
setembre. És cert que aquest índex és força 
volàtil, però un descens del 4,0% no s’a  sso
 lia des del novembre del 2009. Tot plegat es 
resumeix en una utilització de la capacitat 
productiva que torna a descendir. Després 
de la recessió del 2009, el 2010 va pujar de 
forma gradual i va arribar al 74,7% en el 
se  gon trimestre del 2011. En el segon se 
mestre, però, ha iniciat una nova tendèn

iNDicADORs D’OFeRtA

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

2010 2011
2010 2011

IV I II III Octubre Novembre

Indústria

 Consum d’electricitat (1) –4,9 2,9 2,2 0,5 0,5 –1,2 –4,0 –3,9

 Índex de producció industrial (2) –15,8 0,8 0,4 1,8 –1,1 –1,4 –4,0 ...

 Indicador de confiança en la indústria (3) –30,8 –13,8 –9,2 –8,6 –10,9 –14,4 –13,8 –16,9

 Utilització capacitat productiva (4) 71,2 72,0 72,9 72,6 74,7 73,3 72,7 –

 Importació béns interm. no energ. (5) –20,9 24,6 18,2 12,2 3,8 0,9 –6,2 ...

Construcció

 Consum de ciment –32,3 –15,5 –17,7 –3,1 –16,6 –21,0 –28,4 –28,9

 Indicador de confiança en la construcció (3) –32,3 –29,7 –41,5 –54,1 –55,4 –58,6 –49,0 –52,7

 Habitatges (visats obra nova) –58,1 –17,3 –20,3 –6,8 –19,5 –5,3 0,4 ...

 Licitació oficial –8,2 –37,9 –34,9 –45,5 –34,0 –45,4 –67,6 ...

Serveis

 Vendes comerç minorista (6) –5,4 –1,0 –1,9 –5,9 –5,1 –4,2 –6,8 ...

 Turistes estrangers –8,8 1,0 1,4 2,9 10,4 8,5 8,0 3,6

 Ingressos turisme –9,0 3,9 5,4 6,7 12,2 8,8 ... ...

 Mercaderies ferrocarril (tkm) –28,4 6,4 –4,2 8,2 1,8 7,7 –5,0 ...

 Tràfic aeri passatgers –7,9 2,9 4,3 5,0 10,6 6,2 2,3 –2,0

 Consum de gasoil automoció –5,1 –1,2 –1,6 –1,6 –4,5 –2,8 ... ...

NOTES: (1) Corregit dels efectes de laboralitat i temperatura.
(2) Filtrat de diferències del calendari laboral.
(3) Enquesta de la Comissió Europea: diferència entre els percentatges de respostes positives i negatives.
(4) Enquesta de Conjuntura: percentatge d’utilització inferit de les respostes.
(5) En volum.
(6) Índex (sense estacions de servei) deflactat i corregit de l’efecte calendari.
FONTS: Xarxa Elèctrica Espanyola, OFICEMEN, AENA, Institut Nacional d’Estadística, Banc d’Espanya, Comissió Europea, Ministeri de Foment, Ministeri d’In  dús tria, Comerç 
i Turisme, Ministeri d’Economia i Hisenda i elaboració pròpia.

important descens dels 
indicadors d’oferta.
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La probabilitat d’entrar  
en recessió és elevada.

cia a la baixa, que dificultarà la recupera
ció de la inversió durant enguany.

Atès aquest context, per tant, la probabili
tat que l’economia espanyola entri de nou 
en recessió és elevada. L’evolució de l’índex 
dels gestors de compres PMI ho mostra 
perfectament, ja que continua baixant i 
s’al  lunya dels 50 punts, cota a partir de la 
qual, en general, el PIB anota taxes de crei
xement positives. El debat, per tant, no 
gira al voltant de la probabilitat de reces
sió, sinó al voltant de la seva intensitat i de 
la seva durada. Si tornen a arribar notícies 
negatives sobre l’evolució dels anomenats 
països perifèrics, les primes de risc podrien 
tornar a remuntar. Un repunt de la incer
tesa augmentaria els incentius a estalviar 
per motius de precaució tant a les llars 
com a les empreses, la qual cosa afebliria 
encara més la demanda interna. A més a 
més, també dificultaria la recuperació del 
flux de crèdit, molt important perquè la 
recuperació econòmica sigui robusta.

De tota manera, també és cert que, a me 
su  ra que es vagi definint el nou pacte de 
l’euro, els inversors aniran recuperant la 
confiança, un procés que podria ser més 
ràpid del que indiquen les previsions i, en 
aquest cas, podria reactivar la inversió du 
rant el segon semestre de l’any.

Els reptes que ha d’afrontar el nou Govern 
són, per tant, ambiciosos. La dinàmica en 
què es troba immersa l’economia espanyo
la no és la més desitjable. A més a més, l’e 
le  vat nivell d’incertesa que l’envolta tam
poc no ajudarà. Tot fa pensar, però, que 
l’agenda del nou Govern és també ambi
ciosa i vol atacar, des del primer dia, els 
principals problemes que pateix l’econo 
mia espanyola. En aquest sentit, l’anunci 
de les mesures que vol adoptar té una relle
vància especial i haurà de ser seguit amb 
molta atenció.

FONTS: INE i elaboració pròpia.

L’ACTIVITAT S’AFEBLEIX

Índex de producció industrial, variació interanual
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La difícil via de la devaluació interna

Fa justament una dècada, l’1 de gener del 
2002, Espanya adoptava definitivament 
l’euro com a moneda i renunciava així a 
tenir una política monetària pròpia. La 
depreciació, utilitzada en múltiples oca
sions en el passat (per exemple, en els anys 
noranta), deixava de ser una opció i els 
futurs possibles ajustaments per falta de 
competitivitat s’haurien de realitzar a tra
vés de la devaluació interna. Aquest és el 

camí adoptat avui per l’economia espa
nyola.

Atesa la dificultat de reduir els salaris, 
l’ajustament es continua realitzant, sobre
tot, per la via de les quantitats i, amb me  nys 
pes, per la via dels preus. En aquest sentit, 
el mes de novembre va experimentar un 
creixement interanual de persones atura
des del 7,6%, de manera que el nombre 
total d’aturats registrats puja ja a 4.420.462 
persones. L’increment en 59.536 persones 

L’atur augmenta  
en 59.539 persones  
i torna a taxes del 2009.

mercat de treball

iNDicADORs D’OcuPAciÓ

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

2009 2010
2010 2011

IV I II III Octubre Novembre

Afiliats a la Seguretat Social (1)

 Sectors d’activitat

  Indústria –10,6 –4,8 –3,2 –2,8 –2,4 –2,4 –3,0 –3,4

  Construcció –23,1 –13,4 –11,3 –9,6 –11,4 –13,0 –14,0 –15,3

  Serveis –2,6 0,0 0,4 0,3 0,5 0,3 0,0 –0,4

 Situació professional

  Assalariats –6,0 –1,8 –1,2 –1,1 –0,9 –1,3 –1,9 –2,3

  No assalariats –4,8 –2,8 –1,9 –1,6 –1,2 –1,0 –1,0 –1,0

 Total –5,8 –2,0 –1,3 –1,2 –1,0 –1,2 –1,7 –2,1

Població ocupada (2) –6,8 –2,3 –1,3 –1,3 –0,9 –2,1 – –

Llocs de treball (3) –6,6 –2,4 –1,4 –1,4 –1,0 –1,9 – –

Contractes registrats (4)

 Indefinits –31,0 –6,4 0,0 –1,8 –5,0 –8,4 –17,9 –22,4

 Temporals –13,5 3,8 2,8 0,7 3,9 0,9 –2,5 –1,3

 Total –15,5 2,8 2,5 0,4 3,1 0,2 –3,8 –3,2

NOTES: (1) Dades mitjanes mensuals.
(2) Estimació de l’enquesta de població activa.
(3) Equivalents a temps complet. Estimació de la comptabilitat nacional; dades corregides d’estacionalitat i calendari.
(4) Al Servei Públic d’Ocupació Estatal.
FONTS: Institut Nacional d’Estadística, Ministeri de Treball i Assumptes Socials, Servei Públic d’Ocupació Estatal i elaboració pròpia. 
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en relació amb el mes anterior gairebé 
coincideix amb les dades registrades al 
novembre del 2009, i, en la sèrie històrica, 
només l’any 2008 empitjora la dada actual.

Les xifres d’afiliacions són, fins i tot, més 
representatives del ritme de destrucció 
d’ocupació, ja que 111.782 afiliats s’han 
donat de baixa de la Seguretat Social en 
l’últim mes. Tot i considerant que aquesta 
xifra es redueix a gairebé la meitat contro
lant els efectes estacionals, la pèrdua 
d’afiliats del mes de novembre és la pitjor 
des del 2008. Des del juny, l’economia 
espanyola ha perdut 313.355 afiliats tenint 
en compte l’estacionalitat, xifra que repre
senta 91.010 persones més que en els 
mateixos cinc mesos del 2009, quan 
l’economia queia una mitjana del 3,5%.

Les dades del mercat laboral expressen la 
poca confiança dels agents a l’hora de con
tractar i d’invertir de cara al 2012, en què 
les perspectives d’activitat registren valors 
negatius per al començament de l’any. 

Concretament, és molt probable que el PIB 
experimenti una lleugera reculada entre 
l’últim trimestre d’enguany i el primer de 
l’any vinent. Quins són els sectors en què 
ha recaigut la major part de l’ajustament i, 
sobretot, en quins es continuaran experi
mentant pèrdues d’ocupació?

Durant l’estiu del 2007, l’economia espa
nyola va assolir el punt culminant d’o cu
pació amb 20.510.600 persones treballant. 
Quatre anys després, l’economia espanyo
la ha destruït 2.354.300 llocs de treball. El 
60% de l’ajustament s’ha produït al sector 
de la construcció, que ha vist reduït el 
nombre de treballadors en 1.402.400 indi
vidus, motiu pel qual la contribució de la 
construcció al nombre total d’ocupats es 
troba en mínims històrics, al voltant del 
7,6%. L’altre gran afectat per la crisi és el 
sector industrial, que comptabilitza una 
pèrdua d’ocupació del 29%. L’agricultura i 
el sector serveis n’han sortit més ben 
parats, ja que han reculat el 8% i el 6%, res
pectivament.

caiguda més intensa 
d’afiliats al novembre  
des del 2008.

AtuR ReGistRAt PeR sectORs, sexe i eDAts

Novembre 2011

Aturats
Variació sobre
desembre 2010

Variació sobre el mateix
període de l’any anterior %  

participació
Absoluta % Absoluta %

Per sectors

 Agricultura 151.597 24.768 19,5 17.901 13,4 3,4

 Indústria 500.436 8.798 1,8 14.995 3,1 11,3

 Construcció 752.150 –917 –0,1 28.059 3,9 17,0

 Serveis 2.624.994 253.055 10,7 222.646 9,3 59,4

 Primera ocupació 391.285 34.685 9,7 26.567 7,3 8,9

Per sexes

 Homes 2.179.563 126.375 6,2 151.998 7,5 49,3

 Dones 2.240.899 194.014 9,5 158.170 7,6 50,7

Per edats

 Menors de 25 anys 486.203 52.429 12,1 24.794 5,4 11,0

 Resta d’edats 3.934.259 267.960 7,3 285.374 7,8 89,0

ToTAL 4.420.462 320.389 7,8 310.168 7,5 100,0

FONTS: Servei Públic d’Ocupació Estatal i elaboració pròpia.
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el sector serveis tindrà  
cada vegada més pes  
en l’ocupació.

el cost laboral creix  
i els salaris reals cauen.

El 2012, aquesta tendència no s’invertirà, i 
és molt probable que el sector de la cons
trucció continuï suportant una gran part 
de l’ajustament. La caiguda de la inversió 
pública, que ja està tenint lloc, se sumarà a 
l’atonia de la demanda d’una branca que ja 
es troba molt feble. La resta de sectors es 
veuran menys afectats per la debilitat de la 
demanda interna, ja que el sector exterior i 
el turisme alleujaran lleugerament la 
correcció a la indústria i als serveis. Con
seqüentment, el sector serveis continuarà 
guanyant pes en l’economia espanyola i 
comptabilitzarà més del 75% del total dels 
llocs de treball. Durant l ’últim cicle 
expansiu (19942007), i malgrat la bombo
lla immobiliària, el sector serveis va ser el 
responsable del 76% de la creació d’ocu  pa
 ció a Espanya, tendència que, segons indi
quen les dades, sembla que es mantindrà 
en el futur.

Precisament, l’atur ha tingut conseqüèn
cies molt negatives en l’última enquesta 
trimestral de cost laboral (ETCL), ja que 
ha incrementat el 9,2% en relació amb el 
mateix trimestre de l’any anterior el cost 
d’indemnització per acomiadat que su 

porten les empreses en forma de percep
cions no salarials. No obstant això, és ne 
cessari matisar la contribució de les 
in  demnitzacions, ja que la major part dels 
costos laborals corresponen al component 
salarial, el qual es va incrementar l’1,2%. 
Així, el cost laboral total de les empreses 
va créixer l’1,5% interanual i arriba als 
2.457 euros per treballador i mes.

Atès que els costos salarials van créixer 
menys que la inflació en el tercer trimestre 
(3,1%), a primera vista diríem que els sala
ris van perdre poder adquisitiu. Si cons
truïm un índex amb base a l’any 2000 i 
tractem el cost salarial total i la inflació de 
forma desestacionalitzada, observem que 
l’únic increment realment significatiu del 
salari real es va produir des del tercer tri
mestre de l’any 2008 a l’últim del 2009, en 
augmentar el salari real una mitjana del 
4,3%. De llavors ençà, els salaris han per
dut el 3,4% del seu valor, de manera que ja 
s’ha reculat una gran part de l’augment 
dels últims anys.

Cal assenyalar que, a mitjà termini, és 
positiu que els salaris reals pugin, ja que 

LA CRISI AFECTA EL SALARI REAL

Salari real

FONTS: Institut Nacional d’Estadística (INE) i elaboració pròpia.
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L’atur voreja els 5 milions, 
amb una taxa del 21,5%.

això indica que el treballador amb un sala
ri mitjà té més poder adquisitiu que abans. 
Des del 2000 i fins a l’estiu del 2008, el 
salari real es va incrementar el 4,3%, men
tre que el PIB per capita ho va fer el 13,5%.

L’última enquesta trimestral de cost labo
ral (ETCL) ajuda a valorar el cost del factor 
treball, clau en la formació de preus i de 

vital importància en el context actual, ja 
que, ara com ara, el mercat exterior és 
l’única font de creixement. Fins ara, sem
bla que mantenim la direcció adequada i 
que recuperem els nivells de competitivi
tat. Així i tot, el procés de devaluació inter
na que té lloc no està lliure de riscos, ja que 
una devaluació massa intensa podria afe
blir la demanda interna.

iNDicADORs De sALARis

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

2009 2010
2010 2011

III IV I II III

Increment pactat en convenis (*) 2,3 1,5 1,3 1,5 3,1 2,7 2,7

Salari per lloc de treball equivalent  
 a temps complet (**) 4,3 0,0 –0,6 –0,7 0,6 0,3 0,6

Enquesta trimestral de cost laboral

 Costos salarials

  Total 3,2 0,9 0,1 0,0 1,0 0,6 0,6

   Indústria 2,1 2,9 2,9 2,8 3,0 3,1 3,1

   Construcció 5,2 0,8 –0,9 0,6 2,3 3,2 3,2

   Serveis 3,2 0,5 –0,4 –0,7 0,3 –0,2 –0,2

  Guanys mitjans per hora treballada 5,3 1,1 –0,9 1,3 0,2 1,3 1,3

 Altres costos laborals 4,3 –1,1 –1,5 –1,0 0,4 1,5 1,5

 Jornada laboral (***) –2,0 –0,3 1,0 –1,4 0,8 –0,6 –0,6

Jornals agraris 2,6 2,9 4,5 0,8 1,7 1,9 1,9

Cost laboral a la construcció 4,7 1,0 0,1 0,0 1,3 2,0 2,0

NOTES: (*) No inclou clàusules de revisió salarial. Dades acumulades.
(**) Comptabilitat nacional trimestral; dades corregides d’estacionalitat i calendari.
(***) Hores efectives per treballador i mes.
FONTS: Institut Nacional d’Estadística, Ministeri de Treball i Assumptes Socials, Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Ministeri de Foment i elaboració pròpia.
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La fortalesa de la inflació  
i el seu inevitable descens

Cada dia sentim alguna notícia sobre el 
feble estat de l’economia i, no obstant això, 
observem que la cistella de productes de 
consum és cada vegada més cara. Aquesta 
percepció no és errònia. El PIB creixerà 
gairebé el 0,4% en el quart trimestre en 
termes interanuals, i la previsió per al prò
 xim mig any és que aquest creixement si 
gui negatiu. No obstant això, la inflació 
amb prou feines ha baixat en els cinc úl 
tims mesos i s’ha mantingut en cotes pro
peres al 3,0%. Per què és tan persistent 
l’ín  dex de preus al consum (IPC)?

Al mes de novembre, la inflació va baixar 
amb prou feines una dècima en relació amb 
el mes anterior i va situar la taxa de va  ria
ció interanual en el 2,9%. La reducció d’una 
dècima és atribuïble, principalment, al 
des  cens de la medicina i del transport. La 
raó del descens de la medicina és l’im  puls 
que el Govern va donar, l’estiu passat, a 
l’ús dels medicaments genèrics quan va 
obligar els metges a receptar per principi 
actiu i els farmacèutics a proveir el fàrmac 
equivalent més barat. Així, els medica
ments i altres productes farmacèutics van 
disminuir, al novembre, l’11,2% en relació 
amb l’any passat, i la medicina, el 2,9%.

La inflació baixa  
una dècima fins al 2,9%.

Preus

SEMBLA QUE LA INFLACIÓ, AL VOLTANT DEL 3,0%, HAGI DE DESAPARÈIXER

Variació interanual de l’IPC

FONT: Institut Nacional d’Estadística (INE).
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Per la seva banda, la inflació dels carbu
rants i lubrificants s’ha situat, al novem
bre, un punt per sota del mes passat i deixa 
la taxa de variació interanual en el 15,2%. 
Això explica que, malgrat un descens de  
5 dècimes, el preu del transport arribi al 
7,1%. Aquest grup, sumat al de l’habitatge 
i al de les begudes alcohòliques i tabac, 
amb taxes del 6,0% i del 10,5%, empeny a 
l’alça la inflació. Aquests tres components 
representen el 29% de la cistella a partir de 
la qual es calcula la inflació general, i la 
meitat d’aquesta última xifra correspon al 
transport. Això explica que la inf lació 
subjacent, que exclou els aliments no ela
borats i els productes energètics, es man
tingués impertorbable en l’1,7%.

No obstant això, un descens significatiu 
de la inf lació és inevitable de cara al  
mes de desembre. La previsió és que l’IPC 
baixi fins a cotes properes al 2,5%. La raó 
és la desaparició dels efectes que va pro
duir una pujada de 7 dècimes al final de 
l’any passat, quan un fort increment de les 
primeres matèries, principalment del 
petroli, i de l’impost sobre el tabac van 
impulsar amb força a l’alça la inflació.

En contraposició, al desembre del 2011, el 
barril de petroli de qualitat Brent va apun
tar un petit descens en relació amb el mes 
anterior, i la previsió per al 2012 és que 
aquesta tendència continuï fins a estabilit
zarse al voltant dels 77 euros per barril. 
Per la seva banda, el tabac ja va experi
mentar una forta pujada de preus al setem
bre, i no s’esperen canvis impositius que 
l’afectin al mes de desembre.

El petit descens del mes de novembre tam
bé es va veure reflectit en l’índex de preus 
al consum harmonitzat (IPCH), que per
met la comparació entre països europeus 
en equiparar cistelles de compres. Per pri
mera vegada des del començament del 
2010, els preus a Espanya creixen menys 
en termes interanuals que a la zona de 
l’euro, el 2,9% enfront del 3,0% dels nos
tres veïns europeus. Un creixement menor 
dels preus és clau a l’hora d’exportar, ja 
que produeix guanys en competitivitat. Si 
es consolida aquesta tendència, el diferen
cial de preus animaria un sector exterior 
que, fins ara, és l’únic motor de creixe
ment de l’economia espanyola.

ÍNDex De PReus De cONsum

2010 2011

%
variació
mensual

% variació
s/desembre

2009

%
variació

anual

%
variació
mensual

% variació
s/desembre

2010

%
variació

anual

Gener –1,0 –1,0 1,0 –0,7 –0,7 3,3

Febrer –0,2 –1,2 0,8 0,1 –0,6 3,6

Març 0,7 –0,5 1,4 0,7 0,1 3,6

Abril 1,1 0,6 1,5 1,2 1,4 3,8

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

Juny 0,2 1,0 1,5 –0,1 1,2 3,2

Juliol –0,5 0,6 1,9 –0,5 0,7 3,1

Agost 0,3 0,8 1,8 0,1 0,8 3,0

Setembre 0,1 0,9 2,1 0,3 1,0 3,1

Octubre 0,9 1,8 2,3 0,8 1,8 3,0

Novembre 0,5 2,4 2,3 0,4 2,2 2,9

Desembre 0,6 3,0 3,0

FONT: Institut Nacional d’Estadística.

Al desembre, la inflació 
caurà fins al 2,5%.
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els preus creixen per sota 
dels de la zona de l’euro.

Les previsions d’inflació per al 2012, tant a 
Espanya com a la zona de l’euro, són de 
tendència descendent. Una prova d’això és 
la davallada de tipus fins a l’1,0% duta a 
terme pel Banc Central Europeu (BCE), 
així com la barra lliure de liquiditat pro
veïda per la màxima autoritat de la zona de 
l’euro per intentar alleujar les tensions de li 
quiditat als mercats de finançament majo
rista, mesures que no generaran inflació a 
curt termini.

En el cas espanyol, la inflació es troba ex 
posada a diverses incògnites que podrien 
fer variar en alguna dècima la previsió. Al 
gener, coneixerem la decisió del Ministeri 
d’Indústria sobre la tarifa d’últim recurs 
(TUR), que determina el preu de la llum 
en més de 20 milions de llars. La tarifa 
actual genera un dèficit anual que supera 
els 3.000 milions d’euros i produeix un 
deute acumulat de 22.000 milions, motiu 
que explica que hi hagi pressions a l’alça 
per part de la indústria.

ÍNDex De PReus De cONsum PeR GRuPs De cOmPONeNts

Novembre

Índexs
(*)

% variació
mensual

% variació  
s/desembre anterior

% variació
anual

2010 2011 2010 2011 2010 2011

Per classes de despesa

 Aliments i begudes no alcohòliques 110,8 0,2 0,2 0,3 1,8 0,5 2,2

 Begudes alcohòliques i tabac 151,2 0,1 0,2 8,6 4,2 8,5 10,5

 Vestit i calçat 110,5 4,8 5,0 1,8 1,7 0,6 0,5

 Habitatge 125,8 0,4 0,2 5,4 5,7 5,4 6,0

 Parament 109,6 0,2 0,4 0,8 1,0 0,9 1,2

 Medicina 93,6 –0,2 –2,6 –1,3 –2,9 –1,2 –2,9

 Transport 118,6 0,9 0,4 7,2 5,1 6,7 7,1

 Comunicacions 97,1 0,0 0,0 –0,7 –1,5 –0,7 –1,6

 Oci i cultura 96,7 –0,9 –0,5 –2,4 –0,9 –1,0 0,4

 Ensenyament 120,3 0,1 0,1 2,2 2,8 2,3 2,8

 Hotels, cafès i restaurants 114,9 –0,2 –0,3 1,5 1,0 1,5 1,2

 Altres 115,7 0,1 0,1 2,6 2,5 2,7 2,6

Agrupacions

 Aliments amb elaboració 118,2 0,2 0,3 1,2 3,0 1,3 4,4

 Aliments sense elaboració 109,8 0,1 0,0 2,0 0,2 2,2 0,8

 Conjunt no alimentari 112,7 0,6 0,5 2,6 2,3 2,5 2,8

 Béns industrials 111,6 1,4 1,1 4,1 3,4 3,6 3,9

  Productes energètics 137,2 1,2 0,5 12,4 10,7 11,7 13,8

  Carburants i combustibles 134,5 1,6 0,7 14,1 11,1 13,2 15,2

  Béns industrials sense productes energètics 103,0 1,5 1,3 1,2 0,6 0,8 0,3

 Serveis 113,9 –0,2 –0,2 1,2 1,2 1,5 1,6

 Inflació subjacent (**) 110,7 0,5 0,4 1,2 1,3 1,2 1,7

ÍNDEX GENERAL 113,5 0,5 0,4 2,4 2,2 2,3 2,9

NOTES: (*) Base 2006 = 100.
(**) Índex general sense energia ni aliments no elaborats.
FONT: Institut Nacional d’Estadística.
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A més a més, algunes comunitats autòno
mes han anunciat l’increment de diferents 
taxes en productes tan diversos com la 
matrícula universitària, el transport, les 
receptes farmacèutiques, la pernoctació... 
L’adopció definitiva d’aquestes mesures, la 

seva quantia final i la seva possible exten
sió a altres territoris determinaran si acaba 
tenint un efecte visible en l’IPC. En princi
pi, l’atonia de la demanda i del consum 
públics i l’alentiment de l’activitat empe
nyeran a la baixa la inflació.

FONT: Eurostat.

Diferencial d’inflació entre Espanya i la zona de l’euro
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s’ha esgotat la correcció  
del dèficit comercial?

El dèficit comercial del mes d’octubre  
del 2011 va registrar una lleugera reducció, 
de l’1,9%, en relació amb el mateix mes de 
l’any anterior. Una millora que va posar fi 
a dos mesos consecutius de deteriora
ments del desequilibri comercial. No obs
tant això, aquesta correcció va ser signifi
cativament inferior a les registrades durant 
la primera meitat de l’any passat. Significa 
això que l’ajustament del dèficit comercial 

està arribant al seu final? La resposta de 
pèn del comportament dels principals fac
tors subjacents a l ’evolució del saldo 
co mercial durant els pròxims mesos: la 
variació del preu del petroli i el creixement 
econòmic, tant d’Espanya com de la zona 
de l’euro.

Pel que fa al primer element, el preu del 
petroli juga un paper important en l’e  vo  lu
 ció del saldo comercial espanyol, a causa 
de l’elevat pes del component energètic. En 
efecte, el desequilibri energètic acumulat 

el dèficit comercial  
registra una lleugera 
correcció a l’octubre,  
de l’1,9% interanual.

sector exterior

cOmeRÇ exteRiOR

Generoctubre 2011

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 45.964 27,2 21 11.942,9 66,9 6,7 –34.021 26,0

 Béns de consum 51.406 5,4 24 57.136,7 11,7 32,2 5.731 111,1

  Alimentaris 13.376 5,4 6 20.815,3 8,8 11,7 7.440 155,6

  No alimentaris 38.030 5,4 18 36.321,4 13,4 20,4 –1.709 95,5

 Béns de capital 14.173 –3,3 7 15.287,9 18,1 8,6 1.115 107,9

 Béns intermedis no energètics 105.188 9,8 49 93.248,5 15,1 52,5 –11.939 88,6

Per àrees geogràfiques

 Unió Europea 114.508 6,7 53 117.551,3 13,8 66,2 3.043 102,7

  Zona de l’euro 92.991 7,6 43 93.809,6 10,5 52,8 819 100,9

 Altres països 102.223 16,1 47 60.064,7 22,5 33,8 –42.158 58,8

  Rússia 7.415 52,4 3 2.099,2 29,8 1,2 –5.316 28,3

  EUA 8.690 14,5 4 6.648,8 24,0 3,7 –2.041 76,5

  Japó 2.683 –7,1 1 1.551,7 32,7 0,9 –1.131 57,8

  Amèrica Llatina 13.927 20,4 6 10.006,5 22,0 5,6 –3.921 71,8

  OPEP 22.601 20,2 10 6.786,7 23,0 3,8 –15.814 30,0

  Resta 46.908 10,8 22 32.971,9 21,4 18,6 –13.936 70,3

ToTAL 216.731 10,9 100 177.616,0 16,6 100,0 –39.115 82,0

FONTS: Ministeri d’Economia i elaboració pròpia.
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durant els dotze mesos previs a l’octubre 
del 2011 representava el 84% del dèficit to 
tal, que s’ha situat en els 40.483 milions 
d’euros, el 19,5% per damunt del saldo 
acu  mulat l’any anterior. Aquest deteriora
ment va respondre al fort increment de les 
importacions energètiques, del 28,7% en 
aquest període, impulsades pel repunt dels 
preus, del 24,9% interanual. Per tant, l’es 
tancament del preu del petroli durant els 
últims mesos de l’any i la lleugera davalla
da prevista per al 2012 reduiran la pressió 
sobre el dèficit energètic en els pròxims 
mesos.

Tot plegat tindrà lloc en un context de fe 
blesa del consum de les llars, que es veurà 
reflectit en un menor dinamisme del con
junt de les importacions. De fet, les dades 
de l’octubre apunten en aquesta direcció, 
amb un creixement de les importacions 
del 9,2% interanual, lluny del 17,5% de 
l’agost. Aquesta tònica encara és més evi

dent si corregim la sèrie de l’efecte dels 
preus de les importacions, ja que el seu 
volum es va mantenir, a l’octubre, gairebé 
en el mateix nivell que un any abans, amb 
un augment del 0,5% interanual.

S’espera que la taxa de variació de les im 
portacions mantingui aquesta tònica de 
creixent el 2012 i que arribi a registrar re 
duccions en alguns mesos. No obstant 
això, l’economia europea, principal soci 
comercial d’Espanya, també patirà un 
alentiment de l’economia en aquest mateix 
any, que reduirà el ritme de creixement de 
les exportacions espanyoles. Per tant, 
l’evolució del saldo comercial no energètic 
dependrà de quin dels dos fluxos comer
cials (importacions o exportacions) regis
tri un alentiment més important.

Com s’observa al gràfic següent, la correc
ció del dèficit no energètic coincideix amb 
els períodes en què el consum de les llars 

el component energètic 
representa, amb 40.483 
milions d’euros, el 84%  
del dèficit dels dotze  
mesos previs a l’octubre.

EL COMPORTAMENT MÉS POSITIU DEL CONSUM EUROPEU PERMET REDUIR 
EL SALDO NO ENERGÈTIC

Diferencial entre el creixement del consum espanyol i l’europeu i dè
cit no energètic

NOTA: (*) Nivells positius (negatius) signi
quen un creixement superior (inferior) del consum espanyol en relació amb el de la 
zona de l’euro.
FONTS: Ministeri d’Economia, Eurostat i elaboració pròpia.
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europees ha tingut un comportament més 
positiu que l’espanyol. Destaca la intensa 
correcció iniciada el 2008, quan el dèficit 
no energètic va disminuir del 6,2% del 
producte interior brut (PIB) al 0,7% del ter
 cer trimestre del 2011. Aquest ajustament 
només es va veure truncat en el se  gon tri
mestre del 2010, a causa de l’avança  ment 
del consum propiciat per les pujades im 
positives. Tenint en compte l’elevada pro
babilitat que el consum de les llars euro 
pees tingui un comportament més positiu 
que el de les espanyoles al llarg del 2012, 
aquesta tendència s’haurà de mantenir du 
rant els pròxims trimestres.

el dèficit corrent ja assoleix  
nivells del 2004

Pel que fa al dèficit corrent, les dades del 
mes de setembre mostren un cert alenti
ment en el ritme de correcció, amb una 
caiguda del 10,3% interanual. A conse
qüència d’aquesta nova millora, la sisena 
consecutiva, el saldo acumulat durant els 
dotze últims mesos s’ha reduït fins als 
43.601 milions d’euros, equivalent al 4,1% 
del PIB del mateix període. Aquesta xifra 
redueix en dues dècimes la registrada el 
trimestre anterior i se situa en nivells simi
lars als del 2004.

El desglossament per components eviden
cia que la balança de serveis i la de trans
ferències són les principals partides d’a 
jus  tament del desequilibri corrent en 
l’últim trimestre i són les que compensen 
el mal comportament de la balança de 
rendes. Així, el superàvit de la balança de 
serveis va augmentar fins al 3,1% del PIB, 
un ni  vell que no assolia des de l’any 2003. 
Això respon, principalment, a l’evolució 
del saldo turístic, impulsat pel major 
dinamisme de l’economia europea durant 
el primer semestre de 2011 i pels conflic
tes armats al nord d’Àfrica. No obstant 
això, l’alenti ment de l’entrada de turistes 
al novembre, amb un creixement del 3,6% 
interanual, mostra certs signes d’esgota 
ment a nous augments del superàvit de la 
balança du  rant els últims mesos del 2011 i 
del 2012.

D’altra banda, esperem que el dèficit de la 
balança de rendes mantingui la tendència 
creixent iniciada el 2011. El dèficit acumu
lat durant els dotze últims mesos ha aug
mentat fins als 27.614 milions d’euros al 
setembre. Aquesta xifra és 5.673 milions 
d’euros superior a la registrada al desem
bre del 2010 i posa de manifest el cost més 
elevat del finançament del deute espanyol 
durant l’any passat.

el dèficit corrent es  
redueix fins al 4,1%  
del PiB al setembre.

el dèficit de la balança  
de rendes es continua 
deteriorant.
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2012: noves mesures per sortir  
de la crisi del deute

El símbol de l’euro (€) s’inspira en la inici
al d’Europa i en la lletra èpsilon de l’alfa
bet grec, en referència al bressol de la civi
lització europea. Les dues línies paral·leles 
que el creuen representen l’estabilitat de la 
divisa. Paradoxalment, va ser al país hel
lènic on es van iniciar les turbulències 
que, amb posterioritat, van acabar conta
giant la resta de mercats de deute públic 
europeus i han qüestionat la continuïtat 
de la moneda única. Atesa aquesta ame
naça, els acords assolits en la cimera euro
pea del passat mes de desembre van col
locar les bases per superar la crisi del 
deute sobirà. Sens dubte, la futura imple
mentació del que avui no és més que un 
esbós i la credibilitat del procés de conso
lidació fiscal espanyola determinaran la 
pressió sobre les nostres finances públi
ques. Tot plegat en un context d’estanca
ment de l’economia.

Les mesures pactades per la majoria d’es
tats de la Unió Europea (UE), llevat del 
Regne Unit, denoten la seva disposició a 
cedir sobirania fiscal. Així, es va acordar 
establir un límit més estricte sobre els 
pressupostos públics, el dèficit estructural 
dels quals (és a dir, un cop descomptats els 
efectes del cicle econòmic) no podrà supe
rar el 0,5% del producte interior brut (PIB). 
La major disciplina fiscal també es fa 
patent en l’enduriment de les mesures cor
rectores quan s’incorri en un dèficit supe
rior al 3% del PIB i en la capacitat de la 
Comissió Europea per supervisar els plans 
pressupostaris. A més a més, s’avança un 
any l’entrada en vigor del Mecanisme 

Europeu d’Estabilitat (MEDE), per al juli
ol del 2012, tot i que sense augmentarne la 
dotació de 500.000 milions d’euros. A 
aquesta quantitat, cal afegir els 200.000 
milions que la UE aportarà al Fons Mone
tari Internacional (FMI) perquè pugui 
prestarlos als països en dificultats.

Aquests acords representen un petit avanç 
en la direcció correcta. No obstant això, la 
seva lenta implementació i la demora dels 
resultats a mitjà termini poden mantenir 
les incerteses als mercats, en especial si 
tenim en compte les expectatives d’alenti
ment de l’economia europea el 2012.

En aquest context, el diferencial de la ren
dibilitat dels bons a 10 anys espanyols en 
relació amb els seus homòlegs alemanys, 
conegut com a prima de risc, es va reduir 
en mig punt percentual des de la celebració 
de la cimera, fins als 325 punts bàsics (p.b.). 
Aquesta xifra se situa lluny del màxim 
assolit cap a la meitat de novembre, quan es 
van superar els 500 p.b. Arran d’això, les 
noves emissions del desembre de lletres del 
tresor a 12 i a 18 mesos es van col·locar a un 
cost un punt percentual inferior a les del 
mes anterior, amb una demanda que supe
rava en més de tres cops l’oferta.

Malgrat aquesta millora, la prima de risc 
espanyola va tancar el 2011 en uns nivells 
significativament superiors als 250 punts 
registrats al començament de l’any. Les 
elevades necessitats de finançament de 
l’Estat per al 2012, que les estimacions 
situen per damunt dels 160.000 milions 
d’euros, atorguen un paper clau a l’evolu
ció dels costos de finançament, els quals 
dependran de diversos factors, entre els 

Nous acords assolits en  
la cimera europea per 
encarrilar la crisi europea.

La prima de risc espanyola 
es redueix fins als 325 
punts bàsics.

sector públic
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Les estimacions situen  
les necessitats de 
finançament de l’estat  
per a enguany per damunt 
dels 160.000 milions 
d’euros.

el dèficit de les comunitats 
autònomes arriba a l’1,2% 
del PiB del 2011 en el 
tercer trimestre.

el dèficit de l’estat 
acumulat fins a l’octubre 
del 2011 es redueix el 
16,9% interanual, en línia 
amb l’objectiu del 4,8%  
del PiB.

quals destaquen la solidesa del procés de 
consolidació fiscal espanyola i la tònica  
de creixement de l’economia espanyola.

Pel que fa a l’ajustament fiscal, estimem 
que el dèficit del sector públic va superar 
en més d’un punt percentual l’objectiu del 
6,0% del PIB fixat per al 2011. Les dades 
disponibles apunten a les desviacions 
pressupostàries de les comunitats autòno
mes i de la Seguretat Social com les prin
cipals raons. En efecte, el dèficit acumulat 
per les comunitats autònomes, entre els 
mesos de gener i setembre, equivalia a 
l’1,2% del PIB del 2011. Aquesta xifra se 
situava una dècima per sota del límit fixat 
per al conjunt de l’any. La reducció de les 
despeses en gairebé 3.000 milions en rela
ció amb el mateix període de l’any ante
rior no va ser suficient per compensar la 
caiguda dels ingressos en una quantitat 
similar. Atès que el quart trimestre sol 
anar acompanyat d’elevades obligacions 
de despesa, estimem que el dèficit total va 
superar l’1,5% del PIB del 2011.

De forma similar, durant els onze primers 
mesos de l’any, les administracions de la 
Seguretat Social van reduir el superàvit el 
41,8% interanual, fins als 5.611 milions 
d’euros. El deteriorament de l’ocupació, i, 
per tant, de les cotitzacions, en la recta 
final del 2011 podria fins i tot haver situat 
el saldo pressupostari al final de l’any en 
números vermells, lluny dels 3.924 milions 
d’euros previstos pel Govern.

La feblesa de l’activitat econòmica tampoc 
va propiciar que el dèficit de l’Estat es 

reduís per damunt de les nou dècimes 
previstes pel Govern, de manera que es va 
situar en el 4,8% del PIB. Fins al mes de 
novembre, el desequilibri pressupostari, 
en termes de comptabilitat nacional, es va 
corregir el 4,9% interanual i es va situar 
lleugerament per damunt de l’objectiu. 
Malgrat que el nou sistema de finança
ment implementat el 2011 no facilita la 
plena comparació amb l’any anterior, els 
f luxos de caixa permeten distingir les 
principals forces subjacents a aquesta 
millora. Pel costat dels pagaments de l’Es
tat, les principals vies d’ajustament de la 
despesa pública són les inversions reals i 
les despeses corrents en béns i serveis. Pel 
que fa als ingressos, l’anàlisi de les dades 
agregades de l’Estat i de les administra
cions territorials mostra pràcticament 
l’estancament dels ingressos impositius 
en relació amb els deu primers mesos de 
l’any 2010.

Conseqüentment, la correcció del dèficit 
públic el 2011, inferior a la prevista, el pols 
feble de l’economia i la càrrega creixent del 
pagament dels interessos requeriran d’un 
major esforç per assolir els objectius de 
dèficit del 2012. En aquest sentit, el nou 
president del Govern, Mariano Rajoy, va 
desgranar en el seu discurs d’investidura 
un full de ruta marcat per l’austeritat i per 
la disciplina pressupostària. Destaquen, 
entre les principals mesures, el procés de 
simplificació de les agències i d’altres enti
tats públiques, la retallada de les despeses 
corrents de l’Administració General de 
l’Estat i la no reposició dels funcionaris 
públics.
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La liquiditat del Bce no garantirà  
el creixement del crèdit

L’any nou s’encara amb renovades espe
rances sobre la reducció de les tensions 
que han afectat el sector bancari en els 
últims mesos. El compromís del Banc 
Central Europeu (BCE) de proveir de 
liquiditat la banca europea i l’acceleració 
del procés de reestructuració del sector 
bancari espanyol pretenen esvair els dub
tes als mercats de finançament. L’estanca
ment de l’activitat econòmica i el procés 
de desendeutament del sector privat espa
nyol dificultaran, però, la recuperació del 
crèdit durant el 2012.

En efecte, la primera subhasta del BCE a 
tres anys es va saldar amb una demanda 
neta superior als 443.000 milions per part 

de 531 entitats bancàries europees, la 
injecció més important per part de  
la màxima autoritat monetària, ja que va 
superar l’adjudicació del juny del 2009, 
que va ser la primera subhasta a un any. 
Aquesta facilitat de liquiditat és un bàlsam 
per al sistema bancari espanyol, que, 
durant el 2011, va patir els efectes del tan
cament dels mercats majoristes de finança
ment. La seva rellevància és evident si 
tenim en compte els elevats venciments 
del deute bancari espanyol per al 2012,  
lleugerament superiors als 120.000 milions 
d’euros. Aquesta xifra gairebé quadruplica 
les emissions realitzades al llarg de l’any 
passat, de 31.000 milions.

De fet, per poder afrontar les necessitats de 
liquiditat del segon semestre del 2011, la 
banca espanyola va ampliar el recurs a 

el Bce injecta  
443.000 milions d’euros  
a les entitats bancàries 
europees.

estalvi i finançament

EL DETERIORAMENT DEL MERCAT LABORAL CONTINUARÀ PRESSIONANT A L’ALÇA 
LA RÀTIO DE MOROSITAT EL 2012

Taxa d’atur i ràtio de morositat

FONTS: Banc d’Espanya i Ministeri de Treball.

Ràtio de morositat (escala dreta)Taxa d’atur (escala esquerra)
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l’eurosistema en 56.000 milions d’euros 
entre l’abril i el novembre de l’any passat. 
Així, l’apel·lació al BCE es va convertir en 
un dels principals canals de finançament, 
en assolir, amb 98.000 milions d’euros, un 
màxim des del setembre del 2010. Aquesta 
xifra representava el 26,2% del total de 
di ners prestats pel BCE a les entitats  
de crèdit europees. Una ràtio molt elevada 
si tenim en compte que els actius de la 
banca espanyola equivalen gairebé al 12% 
dels del sector bancari europeu.

Aquest fet reflecteix la incertesa que plana 
sobre la solvència del sistema bancari espa
nyol, que persisteix malgrat la reestructu
ració duta a terme el 2011. Un procés que 
va representar, al mateix temps, la recapita
lització d’algunes de les entitats fins al nou 
límit del 8% exigit pel Banc d’Espanya. 
Una de les principals raons d’aquesta 
incertesa és l’elevada ràtio de morositat que 
presenta el sistema bancari espanyol, la 
qual va augmentar en 26 punts bàsics el 

passat mes d’octubre, fins al 7,42% dels crè
dits a altres sectors residents. Al gràfic 
anterior, s’observa que els períodes amb 
més increment de la taxa d’atur solen com
portar augments en la ràtio d’impagats. 
Conseqüentment, el deteriorament del 
mercat laboral previst per al 2012 ens porta 
a pronosticar nous increments de la mora.

Segons les dades desagregades per bran
ques d’activitat, el creixement de la ràtio 
de morositat respon, en gran part, a l’aug
ment dels actius dubtosos als sectors de la 
construcció i de la promoció immobilià
ria, els quals van assolir, al setembre, ràtios 
del 16,1% i del 19,0%, respectivament, 
lluny del 5,2% de la indústria o del 4,4% 
dels serveis. Tot i que partint de nivells 
molt inferiors, la morositat de les famílies 
també es va intensificar en aquest període, 
fins al 3,4%.

Atès que el crèdit viu de les activitats im 
mobiliàries superava els 405.000 mi lions 

La ràtio de morositat 
augmenta fins al 7,42%  
a l’octubre.

FiNANÇAmeNt ALs sectORs NO FiNANceRs (1)

Octubre 2011

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

Sector privat 2.145.479 –63.046 –2,0 75,3 

 Empreses no financeres 1.270.922 –39.039 –2,0 44,6 

  Préstecs d’entitats residents (3) 851.819 –45.656 –4,4 29,9 

  Valors diferents d’accions 65.090 4.142 6,6 2,3 

  Préstecs de l’exterior 354.014 2.474 2,8 12,4 

 Llars (4) 874.557 –24.007 –2,0 30,7 

  Préstecs per a l’habitatge (3) 668.847 –11.111 –1,1 23,5 

  Altres (3) 202.290 –12.996 –4,9 7,1 

  Préstecs de l’exterior 3.420 100 4,5 0,1 

Administracions públiques (5) 704.324 62.441 13,7 24,7 

ToTAL 2.849.803 –605 1,1 100,0 

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.

La banca espanyola eleva  
el recurs al Bce fins als 
98.000 milions d’euros.
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d’euros en el tercer trimestre, el 22,8% del 
crèdit total, no és estrany que el risc immo
biliari sigui considerat la principal amenaça 
per a la solvència del sector bancari espa
nyol. D’acord amb el Banc d’Espanya, el 
volum de crèdit i d’actius immobiliaris pro
blemàtics en mans de les entitats financeres 
ascendia fins als 176.000 milions d’euros 
cap a la meitat del 2011. Aquesta suma 
inclou els actius immobiliaris adjudicats i 
els crèdits morosos o susceptibles de serho.

Per tant, per reduir la desconfiança dels 
mercats, el nou Govern es planteja la crea
ció d’un banc dolent que agrupi els actius 
improductius de la banca espanyola. 
Aquesta proposta permetria sanejar de 
forma ràpida els balanços de les entitats 
financeres. No obstant això, com ho mos
tra l’experiència en països com Irlanda  
o Alemanya, el disseny d’aquest banc 
dolent pot comportar resultats molt dife
rents, motiu pel qual es converteix en una 
tasca molt complexa. Així, el grau de par

ticipació de l’Estat, la valoració dels actius 
improductius i els mecanismes per exigir 
responsabilitats a les entitats que es benefi
ciïn de la seva implementació són aspectes 
importants.

Tant les injeccions de liquiditat del BCE 
com la creació del banc dolent són mesures 
que tracten de reactivar el finançament al 
sector privat, el qual, fins al mes d’octubre, 
es va reduir el 2,0% interanual, amb caigu
des de la mateixa quantia per a les llars i les 
empreses.

Si tenim en compte només el crèdit bancari 
al sector públic, la disminució va ser, fins i 
tot, superior en aquest mateix període, fins 
a situarse el 2,5% per sota del nivell de 
l’octubre del 2011. El desglossament mos
tra una caiguda generalitzada a tots els  
sectors. Destaca la caiguda del crèdit a la 
construcció, del 15,8% en relació amb  
el tercer trimestre del 2010. El sector ser
veis va ser el que va registrar una caiguda 

cRÈDit PeR FiNALitAts AL sectOR PRiVAt

Tercer trimestre de 2011

Saldo (*) Variació any actual Variació 12 mesos

Milions 
d’euros

Milions 
d’euros % Milions 

d’euros %

Finançament d’activitats productives

 Agricultura, ramaderia i pesca 22.203 –925 –4,0 –1.253 –5,3

 Indústria 145.503 –6.873 –4,5 –6.528 –4,3

 Construcció 102.258 –12.261 –10,7 –19.255 –15,8

 Serveis 681.132 –14.002 –2,0 –13.242 –1,9

 Total 951.096 –34.061 –3,5 –40.278 –4,1

Finançament a persones físiques

 Adquisició i rehabilitació d’habitatge propi 655.734 –7.063 –1,1 –3.498 –0,5

 Adquisició de béns de consum durador 38.478 –3.590 –8,5 –1.781 –4,4

 Altres finançaments 100.350 –7.566 –7,0 –10.875 –9,8

 Total 794.562 –18.219 –2,2 –16.154 –2,0

Altres 43.188 –2.826 –6,1 8.001 22,7

ToTAL 1.788.847 –55.106 –3,0 –48.431 –2,6

Adquisició d’habitatges i activitats immobiliàries 928.615 –19.616 –2,1 –20.170 –2,1

NOTA: (*) Del conjunt de les entitats de crèdit: sistema bancari, establiments financers de crèdit i crèdit oficial.
FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.

La creació d’un banc dolent 
que agrupi els actius 
improductius podria sanejar 
de forma ràpida els 
balanços dels bancs.
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La major liquiditat 
injectada reduirà la guerra 
dels dipòsits.

menor, de l’1,9%, en aquest mateix període. 
Pel que fa al crèdit a les llars, les partides  
de consum van ser les que van registrar 
una contracció més important, mentre que 
el crèdit hipotecari es va reduir el 0,5% 
interanual. No obstant això, l’avançament 
de la demanda de crèdit durant els últims 
mesos del 2010, a causa del final de les des
gravacions fiscals per la compra d’habitat
ge habitual, apunta a caigudes més intenses 
en el quart trimestre de l’any.

En clau de futur, les mesures adoptades per 
reactivar el crèdit no seran suficients  
per evitar una nova caiguda el 2012. 
D’aquesta manera, preveiem que l’estan
cament de l’economia i el despalanqueja
ment de les llars i de les empreses situarà la 
taxa de variació en el –2,3% en relació amb 
el saldo del 2011.

els dipòsits es continuen reduint

En aquest context de feblesa de l’economia 
espanyola, és probable que l’estalvi de les 
famílies, en relació amb la renda disponi
ble, se situï per damunt del 12,8% del juny 
del 2011, per l’increment de l’estalvi pre
ventiu propiciat pel deteriorament del mer
cat laboral i pel sentiment dels consumi

dors. Malgrat aquest repunt, que es 
perllongaria durant els primers mesos 
d’enguany, no esperem que l’estalvi s’apro
ximi als nivells màxims registrats el 2009, 
del 18,5%.

Malgrat aquest repunt de l’estalvi, a l’octu
bre, es va accelerar la tònica de reducció 
dels passius de les llars i de les empreses 
espanyoles, amb una caiguda del 2,2% en 
relació amb el mateix mes de l’any anterior. 
L’anàlisi dels diferents passius bancaris 
mostra que aquesta reducció va afectar els 
instruments a curt i a llarg termini. No 
obstant això, aquesta reducció s’explicaria, 
en gran part, per la substitució dels dipòsits 
bancaris per altres instruments financers 
més rendibles, entre els quals destaquen els 
bons de deute públic i els pagarés de les 
mateixes entitats financeres, que, a dife
rència dels dipòsits, no presenten un límit a 
la rendibilitat que poden oferir.

Esperem que la major liquiditat injectada 
als mercats redueixi la necessitat de finan
çament de les entitats financeres a través 
dels dipòsits minoristes. Això suavitzarà la 
competència dels últims mesos per la cap
tació de recursos minoristes i disminuirà el 
tipus d’interès dels nous dipòsits a termini, 
que, a l’octubre, era del 2,72%.

PAssius De Les eNtitAts De cRÈDit eNFRONt D’emPReses i FAmÍLies 

Octubre 2011

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

A la vista 258.740 –3.026 –1,2 6.288 2,5 18,9 

D’estalvi 197.144 –14.143 –6,7 –10.025 –4,8 14,4 

A termini 716.874 –26.775 –3,6 –21.712 –2,9 52,3 

En moneda estrangera 16.261 –3.122 –16,1 –4.121 –20,2 1,2 

Total dipòsits 1.189.019 –47.066 –3,8 –29.570 –2,4 86,7 

Resta del passiu (*) 181.614 –21.398 –10,5 –1.731 –0,9 13,3 

ToTAL 1.370.633 –68.463 –4,8 –31.302 –2,2 100,0 

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.

el crèdit es redueix el 2,5% 
interanual a l’octubre del 
2011, pressionat pel crèdit 
immobiliari.

el repunt de l’estalvi de les 
famílies afebleix el consum 
privat.
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Rendibilitat de la banca espanyola en el context actual i perspectives futures   

El sistema financer espanyol es caracteritza per una elevada capacitat per generar resultats recurrents, els quals, 
però, s’han reduït de forma important en els dos últims anys. Per exemple, el benefici abans de provisions del sis
tema (marge d’explotació), l’import del qual ha de ser suficient per provisionar crèdits dubtosos i també per remu
nerar el capital, ha caigut el 26% en relació amb els màxims del 20072009. De cara al futur, serà possible generar 
resultats que permetin realitzar les provisions necessàries i remunerar els fons propis de manera que puguem 
generar i atreure el capital necessari per complir les noves exigències del mercat i la nova regulació de Basilea III? 
Quines són les eines que, en el difícil entorn actual, poden utilitzar les entitats per millorar el resultat?

Als gràfics següents, veiem que, en els últims exercicis, les provisions estan consumint una part creixent del marge 
d’explotació i, conseqüentment, el RoE està disminuint fins a nivells mínims (2,9% al setembre) i clarament per 
sota del cost del capital, que les estimacions situen al voltant del 10%12%.

NOTES: Conjunt d’entitats de dipòsit, resultat anualitzat (suma de 4 trimestres de resultats individuals).
(*) Marge d’explotació = Marge interessos + Instruments de capital + Comissions + Resultats operacions �nanceres – Despeses d’explotació.
(**) No s’inclouen els sanejaments realitzats contra reserves el 2010.
FONT: Banc d'Espanya, INFBAL.

EVOLUCIÓ DEL MARGE D’EXPLOTACIÓ DEL SISTEMA 
FINANCER ESPANYOL (*)

PERCENTATGE DEL MARGE D’EXPLOTACIÓ DESTINAT 
A PROVISIONS RoE DEL SISTEMA FINANCER 
ESPANYOL  (**)
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En tractarse d’un element molt correlacionat amb el cicle econòmic, i ateses les previsions d’elevades taxes d’atur, 
esperem que la taxa de morositat i els actius adjudicats es mantinguin en nivells molt elevats en el futur immediat, 
la qual cosa obligarà a mantenir l’important volum de dotacions que es realitza actualment.
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Serà més a llarg termini, amb la recuperació econòmica, quan tornem a nivells de cost del risc (provisions/crèdit) 
propers a la mitjana històrica (el 0,27% durant el període 19812008) i allunyats de l’actual 1,2%, que exigeix des
tinar a provisions el 68% del marge d’explotació.

D’altra banda, l’evolució del RoE ens mostra que la remuneració del capital és insuficient, i, de fet, ho seria també 
considerant un cost del risc mitjà del cicle i no l’elevat cost actual. Aquesta baixa remuneració és especialment 
preocupant en l’actualitat, ja que els requisits de Basilea III obliguen a generar internament capital i a atreure’l, i 
això només serà possible oferint una rendibilitat prou atractiva als fons propis.

Però com aconseguir l’augment del marge d’explotació que permeti l’obligada millora de la remuneració del capi
tal? Vegem quins són els principals components d’aquest marge i les seves perspectives.

NOTA: (*) Dades agregades a partir de resultats individuals (no consolidats) del conjunt  d’entitats de dipòsit en el període setembre 2010-setembre 2011.
FONT: Banc d'Espanya, INFBAL.

MARGE D’EXPLOTACIÓ DEL SISTEMA FINANCER ESPANYOL, SETEMBRE DEL 2011 (*)
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Observem que el marge d’interessos representa més del 52% del marge brut, la qual cosa condiciona decisivament 
la totalitat del marge d’explotació, ja que els costos d’explotació (fonamentalment, les despeses de personal) són 
força estables. Les previsions indiquen que aquest marge d’interessos es tornarà a contreure al voltant del 10% el 
2012 i creixerà només lleugerament el 2013, amb diversos factors que expliquen aquesta nova contracció a curt 
termini.

En primer lloc, els agents econòmics han iniciat ja l’inevitable procés de despalanquejament i han reduït la 
demanda de crèdit de forma considerable. Aquest factor, unit a l’escàs i costós passiu per a les entitats, redueix la 
nova concessió de crèdit. La reducció de la demanda és un procés encara no finalitzat, un factor estructural (i no 
solament conjuntural) que reduirà el volum de negoci i, per tant, el marge d’interessos del sistema durant un cert 
temps.



70 GENER 2012 INFORME MENSUAL   

Addicionalment, els tipus de referència continuaran en nivells baixos. Això afectarà negativament el marge 
d’interessos de les entitats, que es beneficien habitualment de nivells de tipus alts, gràcies a la rigidesa del cost dels 
dipòsits a la vista.

D’altra banda, el cost de la resta del passiu continuarà essent inusualment alt. Les causes: els elevats venciments 
que afronten les entitats el 2012 (120.000 milions d’euros) i el difícil accés als mercats majoristes de finançament, 
que provocaran que persisteixi la competència per la captació de passiu minorista a preus molt elevats.

A més a més, a la competència entre entitats, s’ha afegit, en els últims mesos, la del sector públic: les altes remune
racions de les últimes subhastes de lletres del Tresor han provocat un cert traspàs de dipòsits del sector bancari cap 
a productes de deute públic i obliguen les entitats a oferir altes remuneracions per poder competir amb aquests 
productes.

Arran de la competència entre entitats, i entre entitats i sector públic, els tipus oferts són, en molts casos, superiors 
a la remuneració que obtenen les entitats dels seus crèdits, situació insostenible a mitjà i a llarg termini.

En aquest difícil context, les mesures de suport a la banca del Banc Central Europeu poden representar un alleu
jament important: la liquiditat il·limitada a un tipus més baix i la reducció del coeficient de caixa redueixen els 
costos financers i alliberen actius que es poden rendibilitzar. De tota manera, tradicionalment s’ha considerat que 
aquesta font de finançament és un últim recurs i té un cert cost reputacional, motiu pel qual les entitats han pre
ferit no recórrerhi massivament.

Finalment, com ja s’ha assenyalat, les entitats presenten un elevat volum de crèdits morosos i adjudicats, que, en 
l’actualitat, representen l’11% del crèdit a sectors privats residents. Aquests actius generen un doble impacte nega
tiu en el compte de resultats, ja que, a més de la necessitat de provisionarlos, afecten negativament el marge 
d’interessos, ja que es tracta d’actius que necessiten continuar essent finançats i no generen ingressos financers.

Per totes les raons esmentades, les condicions actuals no permeten confiar en una millora immediata del marge 
d’interessos. Cal recórrer a altres vies per augmentar la rendibilitat. La primera podria ser augmentar els diferen-
cials cobrats en els nous crèdits, per adaptarlos al nou cost del passiu, al cost de risc, que s’havia infraestimat, i al 
cost de liquiditat. En qualsevol cas, l’impacte d’aquesta mesura és atenuat per la feble demanda creditícia actual i 
seria significatiu només a llarg termini.

D’altra banda, reduir el sobrecost del passiu requeriria una solució per a la crisi del deute, que facilitaria l’accés als 
mercats majoristes de finançament, es relaxarien d’aquesta manera les tensions de liquiditat i es posaria fi a la 
guerra del passiu.

La segona opció per millorar la rendibilitat és un augment de les comissions cobrades, apropant els preus als cos
tos. No obstant això, aquesta mesura és de difícil implementació en un entorn d’elevada competència i de sensibi
litat al preu dels consumidors.

Altres fonts d’ingressos, com els dividends i els resultats per posada en equivalència d’empreses participades, 
depenen de les vicissituds d’aquestes empreses i de la continuïtat d’aquestes participacions. D’altra banda, els 
resultats de tresoreria, principal component del RoF, són altament volàtils i no són una font estable de beneficis.
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La dificultat per millorar els ingressos ha forçat moltes entitats a reduir costos. S’han realitzat ja importants ajus
taments d’estructura per disminuir l’excés de capacitat instal·lada: el nombre d’empleats i d’oficines ha caigut, 
entre el 2008 i el 2011, el 10% i el 13%, respectivament. Però hi ha un desfasament temporal entre l’adopció de les 
mesures i l’impacte en resultats. Per aquest motiu, a les caixes d’estalvi, que han fet ajustaments més importants, 
les despeses d’explotació es van reduir, al setembre del 2011, només una taxa del 2,3% interanual, mentre que el 
marge brut (abans de les despeses de personal i de les provisions) ho va fer el 27,7%. L’impacte dels ajustaments 
realitzats serà més gran quan es materialitzin totes les sinergies de les fusions, però sembla inevitable continuar 
actuant sobre l’estructura dels costos, mitjançant la reducció dels costos unitaris o de la capacitat (per la via d’una 
major concentració del sector).

Atès aquest context general, la situació entre entitats és molt heterogènia, tant pel que fa a l’evolució dels resultats, 
als ajustaments realitzats i als actius problemàtics com pel que fa a les tensions de liquiditat que les indueixin a 
incórrer en sobrecostos en la captació de passiu o a ser més conservadores en la concessió de crèdits. És de preveu
re que, a nivell individual, les entitats hagin d’actuar en alguna o en diverses de les palanques descrites. Però la 
generació de més ingressos, a través d’un augment de la quota de mercat, és també una opció vàlida i necessària: 
més i millor servei al client, innovació i constant recerca d’oportunitats de negoci addicionals permetran afrontar 
i sortir enfortits de la difícil situació actual.

Aquest requadre ha estat elaborat per Matthias Bulach i Inmaculada Martínez Carrascal
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
2010 2011

III IV I II III IV

ECONOMIA INTERNACIONAL Previsions Previsions

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

ECONOMIA ESPANYOLA Previsions Previsions

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

  Demanda nacional  (contr. al △ PIB) –1,0 –1,3 –1,0 –0,7 –0,9 –0,7 –1,7 –1,2 –1,8
  Exportació de béns i serveis 13,5 9,0 2,3 11,8 14,9 13,9 8,7 8,1 5,4
  Importació de béns i serveis 8,9 1,3 –1,6 7,0 8,0 7,1 –0,7 0,8 –2,0
  Producte interior brut –0,1 0,7 0,2 0,4 0,7 0,9 0,8 0,8 0,4
 Altres variables
  Ocupació –2,6 –1,7 –2,4 –2,0 –1,4 –1,4 –1,1 –1,9 –2,5
  Taxa d’atur (% població activa) 20,1 21,5 22,8 19,8 20,3 21,3 20,9 21,5 22,4
  Índex de preus de consum 1,8 3,2 1,4 1,9 2,5 3,5 3,5 3,1 2,8
  Costos laborals unitaris –1,5 –1,0 0,1 –1,9 –2,3 –1,5 –1,5   
  Saldo operacions corrents (% PIB) –4,5 –4,0 –3,5 –3,6 –3,3 –6,6 –3,3 –3,1 –3,1
  Cap. o nec. finanç. resta món   
   (% PIB) –3,9 –3,3 –3,0 –3,1 –2,6 –5,9 –2,4 –2,2 –2,6
  Saldo públic (% PIB) –9,3 –7,3 –5,0 –7,9 –13,4 –5,3 –9,9   

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 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 1,5 1,3
  Bons EUA 10 anys 3,2 2,8 2,1 2,8 2,8 3,4 3,2 2,4 2,0
  Bons alemanys 10 anys 2,8 2,6 2,4 2,4 2,6 3,2 3,1 2,3 1,9
 Tipus de canvi
  $/Euro 1,33 1,40 1,35 1,29 1,36 1,37 1,44 1,41 1,36

C
ACTIVITAT FINANCERA Milions € 

Recursos totals de clients 247.897

Crèdits sobre clients 189.546

Resultat atribuït al Grup 1.307

PERSONAL, OFICINES I MITJANS DE PAGAMENT  

Empleats 28.651

Oficines 5.409

Terminals d’autoservei 8.181

Targetes (milions) 10,3

OBRA SOCIAL: PRESSUPOST PER ACTIVITATS PER AL 2011 Milions € 

Socials 335

Ciència i medi ambient 68

Culturals 64

Educatives i investigació 33

TOTAL PRESSUPOST 500

L’Informe Mensual edició iPad s’ha generat en un format que es pot llegir des de l’iPad d’Apple i des de 
la majoria de lectors de llibres electrònics (e-Book readers). S’inclou el format específic dels lectors Kindle 
d’Amazon.

Més informació a  www.laCaixa.es/estudis

Informe Mensual
edició iPad
L’economia des del teu sofà

L’Informe Mensual té només propòsits informatius, motiu pel qual ”la Caixa” no es fa responsable de l’ús que se’n pugui fer. L’Informe 
Mensual es basa en informació de fonts considerades fiables, però ”la Caixa” no en garanteix l’exactitud ni es responsabilitza dels errors o 
de les omissions que contingui. Les opinions i les previsions són pròpies de l’Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica i estan subjectes a canvis 
sense notificació prèvia.
© Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona  – ”la Caixa”, 2012
Es permet la reproducció parcial de l’Informe Mensual sempre que se citi la font de forma adequada i que se’n remeti una còpia a l’editor.



Informe Mensual

ESTUDIS I ANÀLISI ECONÒMICA

LA
 B

AN
CA

, 
SO

TA
 P

RE
SS

IÓ
GE

NE
R 

20
12

IN
FO

RM
E 

M
EN

SU
AL

 ”
la

 C
ai

xa
”

NÚMERO 353 • GENER 2012

Les fortes i persistents pressions sobre el sistema financer Pàg. 17
Menys ingressos, més morositat, més requeriments reguladors...

Junts però no barrejats? Separació d’activitats a la banca Pàg. 32
Es tracta de separar banca d’inversió i detallista reduint els conflictes d’interès i conservant les economies d’abast 

Perfil de risc bancari: més és menys? Pàg. 43
Després de BIS III, el repte és garantir la coherència en el mesurament dels riscos bancaris

Rendibilitat de la banca espanyola en el context actual i perspectives futures Pàg. 68
Com millorar la rendibilitat del capital en el difícil context actual?

LA REFORMA DEL SECTOR SERVICIOSLA BANCA, SOTA PRESSIÓ


