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

2010 2011 2012
2011 2012

I II III IV I II

ECONOMIA INTERNACIONAL Previsions Previsions

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

ECONOMIA ESPANYOLA Previsions Previsions

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

  Demanda nacional  (contr. al △ PIB) –1,0 –1,8 –4,0 –0,8 –1,9 –1,4 –2,9 –4,2 –4,4
  Exportació de béns i serveis 13,5 9,1 0,5 13,1 8,8 9,2 5,2 2,0 1,1
  Importació de béns i serveis 8,9 –0,1 –9,3 6,0 –1,3 0,9 –5,9 –9,7 –9,5
  Producte interior brut –0,1 0,7 –1,0 0,9 0,8 0,8 0,3 –0,5 –1,1
 Altres variables
  Ocupació –2,6 –1,9 –3,6 –1,4 –1,1 –1,9 –3,3 –3,3 –4,4
  Taxa d’atur (% població activa) 20,1 21,6 24,1 21,3 20,9 21,5 22,9 24,1 24,3
  Índex de preus de consum 1,8 3,2 1,6 3,5 3,5 3,1 2,8 1,9 1,5
  Costos laborals unitaris –2,6 –1,9  –2,0 –1,7 –1,5 –2,5
  Saldo operacions corrents (% PIB) –4,5 –3,9 –2,1 –6,6 –3,2 –2,9 –2,8 –2,6 –2,0
  Cap. o nec. finanç. resta món   
   (% PIB) –4,0 –3,4 –2,0 –6,1 –2,7 –2,4 –2,3 –2,1 –1,5
  Saldo públic (% PIB) –9,3 –8,5 –5,5 –5,3 –9,9 –6,1  –12,8   

MERCATS FINANCERS Previsions Previsions

 Tipus d’interès internacionals
  Fed Funds 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
  Repo BCE 1,0 1,3 1,0 1,0 1,3 1,5 1,3 1,0 1,0
  Bons EUA 10 anys 3,2 2,8 2,0 3,4 3,2 2,4 2,0 2,0 2,1
  Bons alemanys 10 anys 2,8 2,6 2,0 3,2 3,1 2,3 2,0 1,9 2,0
 Tipus de canvi
  $/Euro 1,33 1,39 1,30 1,37 1,44 1,41 1,35 1,31 1,31

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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Índex El preu del petroli torna a tirar cap amunt en les últimes setmanes de febrer. Ara les 
causes són el cru hivern d’aquesta part de l’hemisferi i les tensions amb l’Iran. En qual
sevol cas, la veritat és que el preu de la benzina al sortidor assoleix màxims històrics. El 
desastre de Fukushima, després del terratrèmol i del sisme submarí de l’any passat, co
mença a quedar enrere, però els seus efectes en la percepció del públic sobre l'energia 
nuclear difícilment s’esborraran en molt temps. Els conflictes sobre el gas natural, pel 
que fa a la seguretat del subministrament i al desplegament dels gasoductes, assoleixen 
nivells de qüestió diplomàtica. La pugna internacional sobre els efectes i la contenció 
de les emissions de gasos contaminants enfronta les grans potències. La política d’es  tí 
mul a les energies renovables a Espanya s’ha convertit en una matèria molt controver
tida. Algú dubta que el sector energètic és un assumpte d’alt voltatge? 

L’eficiència del mercat i la seguretat en el subministrament són les grans preocupa
cions tradicionals dels responsables de les polítiques energètiques nacionals, a les quals 
s’uneix, als països que han d’importar l’energia que consumeixen, la necessitat de re
duir la dependència exterior per evitar el seu pes sobre la balança de pagaments. A 
aquestes exigències s’afegeix, ara, la reducció de les emissions de gasos d’efecte hiver
nacle en la generació d’energia. Encertar la política adequada no és una tasca fàcil. 

A nivell internacional, es plantegen dos grans desafiaments en les pròximes dècades. El 
primer és atendre la demanda creixent d’energia dels països en desenvolupament. El se 
gon, reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle per contenir el canvi climàtic. Es 
tracta de dos reptes difícils de complir al mateix temps, ja que el 87% de l’energia que 
es consumeix al món prové del petroli, del carbó o del gas natural, les fonts contami
nants. Les energies «netes» (la hidroelèctrica, la solar, l’eòlica, etc.) no arriben al 8%, 
men  tre que la resta és energia nuclear. L’esforç en la contenció de les emissions de car
boni és important als països desenvolupats. En el conjunt dels 34 que formen l’Or  ga 
nització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, les emissions de diòxid 
de carboni s’han mantingut estables en els 10 últims anys. Però, als països en desenvo
lupament, les emissions s’han doblat en aquest mateix període. Mantenir el creixement 
i el desenvolupament d’aquests països sense augmentar les emissions és complicat i 
molt car. Durant la recent cimera de Durban (Sudàfrica) sobre el canvi climàtic, es van 
tornar a posar de manifest les grans resistències que desperten els intents de limitar les 
emissions, tot i que cal destacar alguns avanços. 

Espanya és molt deficitària en energia, ja que la producció pròpia amb prou feines co
breix una quarta part del consum total. Això comporta, cada any, una factura conside
rable per importacions energètiques. Si del dèficit corrent del 2011 (el 3,9% del pro
ducte interior brut) restem el saldo de la balança energètica, el saldo quedaria gairebé 
equilibrat. Espanya, seguint l’estratègia acordada amb la resta de països europeus, ha 
decidit que la reducció de la dependència energètica i de les emissions contaminants 
passi per una major participació de les energies renovables en la generació. No obstant  
això, satisfer aquest objectiu representa un canvi significatiu en el mix de generació, i això, 
lluny de relaxar la polèmica, planteja majors reptes per a la política reguladora del sec
tor en els pròxims anys. Sens dubte, la controvèrsia sobre molts dels aspectes que en
volten la política energètica continuarà envoltant el sector durant molt temps. 
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L’any 2012 comença a Europa  
sota el signe de la recessió 

L’economia mundial passa per un mo  ment 
de fluixesa a causa de la reculada de l’eco 
no  mia europea en el quart trimestre del 
2011, ja prevista, i de la contracció del pro
ducte in  terior brut (PIB) del Japó, no tan 
anticipada. Els Estats Units van registrar 
un creixement significatiu, encara que no 
brillant, i els emer  gents mantenen el ritme, 
una mica més pausat que uns trimestres en 
rere. El prin    cipal focus d’inestabilitat con
tinua sent la crisi del deute sobirà europeu, 
a la qual s’afegeix ara la pujada recent del 
preu del petroli, arran de la situació a l’Orient 
Mitjà. En canvi, davant els riscos de reces
sió o d’es  tancament, els principals bancs 
centrals han donat noves mostres d’ac  ti  vis
 me, que han afavorit una millora del pols 
dels mer  cats financers. 

Als Estats Units, la recuperació guanya en 
solidesa, amb el suport d’un mercat laboral 
que deixa enrere els presagis més lúgubres 
i d’una política fiscal que, tenint en compte 
que el 2012 és un any electoral, serà més 
ex  pansiva del que s’ha anticipat. No obs
tant això, el creixement que esperem per al 
conjunt de l’any és del 2%, insuficient per
què el país pugui conjurar definitivament 
els efectes de la crisi. El PIB va repuntar en 
el quart trimestre i va créixer el 0,7% inter
trimestral, l’1,6% interanual, que deixa 
l’avanç per al conjunt del 2011 en l’1,7%. 
Malgrat el repunt, els components del PIB 
mostren una imatge menys pròspera del 
que suggereix la dada agregada. En primer 
lloc, perquè la reposició d’existències va  
ser el component que va aportar més de la 
meitat del creixement. I, en segon lloc, per
què l'avanç del consum privat, que va ser el 

principal motor de l’activitat durant la se 
gona meitat del 2011, es va basar més en la 
dis  minució de la taxa d’estalvi que en una 
millora dels ingressos, que avancen amb 
par  simònia. I tot plegat en un context en 
què les famílies encara suporten un deute 
brut del 114% de la renda disponible. 

Al Japó, la reconstrucció després del tsuna-
mi del març s’estanca. El PIB del quart tri
mestre va recular el 0,7% intertrimestral, 
un canvi sobtat si es compara amb el crei 
xe  ment de l’1,7% del tercer trimestre, i va 
deixar el descens interanual en l’1,0%, de 
ma  nera que l’economia es va contreure el 
0,9% en el conjunt del 2011. Aquest des
cens, tot i ser més intens del que s’esperava, 
no introdueix canvis substancials en la 
nostra previsió de creixement per al 2012, 
que es manté en l’1,6%, sempre sota el su 
pòsit d’una recuperació de les exportacions.

A la Xina, els indicadors corresponents als 
primers compassos del 2012 es troben dis
torsionats per l’efecte de les festivitats de 
l’Any Nou, però continuem contemplant 
una expansió superior al 8% el 2012. Àsia, 
en general, es comença a recuperar dels efec
 tes que les inundacions de Tailàndia han 
tingut sobre les cadenes de subministra
ment. 

Pel que fa a la zona de l’euro, l’avanç del 
quart trimestre del PIB publicat per Euros
tat mostra una caiguda del 0,3% en relació 
amb el trimestre anterior (creixement inter
anual del 0,7% en el conjunt de l’any). Es 
tracta del primer descens de l’activitat des 
del segon trimestre del 2009. Probable
ment, la reculada continuarà en aquest pri
mer trimestre del 2012, de manera que es 
pot afirmar que la zona de l’euro ha entrat 

REsum ExEcutiu 

Al focus d’inestabilitat que 
representa la crisi del deute 
sobirà europeu, s’afegeix 
ara la pujada del preu  
del petroli. 

Els Estats units presenten 
un creixement acceptable  
i el Japó ensopega  
en el quart trimestre. 

A la zona de l’euro, 
l’activitat recula en  
l’última part del 2011. 
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de nou en recessió, segons la convenció 
accep  tada (dos trimestres consecutius de 
re  culada). Per països, al final del 2011, 
Itàlia, els Països Baixos i Bèlgica ja es troba
ven en recessió i s’havien afegit a Portugal. 
Aquest pot ser el cas, també, d’Irlanda i de 
Di  namarca, tot i que no es disposa d’in  for
 ma  ció de l’últim trimestre sobre aquests paï
 sos. Com a dada positiva, cal assenyalar el 
crei  xement intertrimestral del 0,2% de 
Fran  ça, superior a l’esperat, tot i que no va 
poder compensar totalment la reducció del 
0,2% d’Alemanya. 

Alguns indicadors apunten a una estabilit
 za  ció del deteriorament de la situació eco 
nòmica a la zona de l’euro al desembre, com 
les vendes al detall, la confiança dels consu
midors o les exportacions. És especialment 
rellevant l’evolució d’Alemanya, principal 
economia de la zona de l’euro, ja que, en els 
últims mesos, els seus indicadors de clima 
econòmic s’han revertit i apunten a una 
es  ta  bilització o, fins i tot, a un lleuger crei
xement en el primer trimestre del 2012. 
D’aquesta manera, l’economia alemanya, a 
diferència d’altres països de la zona de 
l’euro, defugiria la recessió, tot i que no po 
drà sostreure’s del tot a la feblesa econòmi
ca de la majoria dels seus socis co  mercials 
europeus. 

Diversos factors conflueixen en l’afebliment 
de l’activitat a la zona de l’euro en l’última 
part del 2011. Un dels més importants, pot
   ser el que ho és més, és el nerviosisme que 
genera la persistència de la crisi del deute 
públic de la zona de l’euro, ara ja en el seu 
tercer any. Una crisi que estén la descon
fiança sobre la capacitat d’alguns Estats 
membres d’afrontar les obligacions pecu
niàries, que genera dubtes sobre la solvèn
cia del sector financer en general i que frena 
la circulació del crèdit. El resultat és un alen
   timent del creixement, en un cercle vi  ciós 
que té una sortida complicada. Els in  tents 
de trencar el cercle i de normalitzar el fun
cionament de l’economia i dels mercats a  

la zona de l’euro no han estat gaire reeixits 
fins ara. 

Cal destacar, però, la llum verda que l’Eu  ro
 grup va donar al segon rescat financer de 
Grècia el 21 de febrer, que puja a 130.000 
mi    lions d’euros. El pacte es va assolir des
prés de l’aprovació d’un paquet de mesures 
de política econòmica per part del Parla
ment grec i després d’obtenir garanties dels 
líders de la coalició de govern grec sobre la 
implementació de les reformes després de 
les eleccions generals que se celebraran a 
l’abril. D’altra banda, els creditors privats i 
Grècia haurien arribat a un acord per rea
litzar un quitament voluntari del deute pú 
blic del 53,5% del valor nominal dels bons 
grecs. L’objectiu és rebaixar el deute grec 
des del 164,0% del PIB previst per al 2011 
fins al 120,5% el 2020. 

Els avanços en la situació grega són impor
tants, però l’esforç d’estabilització més im 
portant l’està duent a terme el Banc Central 
Europeu (BCE), que aposta per una políti
ca monetària expansiva per donar suport a 
l’economia i proveeix d’abundant liquidi
tat el sistema financer i, fins i tot, adquireix 
directament deute públic dels Estats sot 
me  sos a més pressió. Com s’ha esmentat 
més amunt, altres bancs centrals segueixen 
aques    ta línia, com la Reserva Federal dels 
Estats Units, l’estratègia de la qual és man
tenir els tipus d’interès oficials en el rang 
mínim possible (0%0,25%) fins al final del 
2014. Per la seva banda, el Banc d’Angla   
te  rra ha anunciat una ampliació del pro
grama de compra d’actius fins als 325.000 
mi  lions de lliures esterlines. Pel que fa als 
paï    sos emergents, la majoria dels bancs 
centrals han començat a dotar les políti
ques monetàries d’un biaix més expansiu i 
han convertit la reducció dels tipus d’in  te 
rès en el principal instrument per dur a 
terme aquest propòsit. El repunt recent del 
preu del petroli, arran de les tensions a 
l’Orient Mitjà, pot ser un obstacle en el dis
seny d’aquesta estratègia de relaxament. 

Alguns indicadors apunten 
a una estabilització  
del deteriorament  
de la situació econòmica  
a la zona de l’euro. 

L’Eurogrup aprova un  
segon rescat per a Grècia. 

El BcE aposta per  
una política monetària 
expansiva per donar  
suport a l’economia. 
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La relativa millora de la situació financera a 
la zona de l’euro ha permès que el Tresor 
es  panyol hagi col·locat, des del gener, un 
terç del total previst d’emissions de deute 
públic per al 2012, a un preu inferior al de 
subhastes anteriors i amb una afluència im 
portant d’inversors. La conjuntura actual 
tam  bé pot afavorir l’aplicació del decret 
aprovat, al començament de febrer, de sa 
nejament del sistema financer, el principal 
objectiu del qual és esvair els dubtes sobre la 
solvència de la banca davant l’augment dels 
actius immobiliaris problemàtics en el ba 
lanç. Per aquest motiu, s’exigeix un incre
ment de la cobertura de la cartera immobi
liària de les entitats bancàries, de manera 
que la dotació per cobrir les pèrdues poten
cials dels actius immobiliaris augmentarà 
de forma significativa. Així, la cobertura 
s’ampliarà fins al 80% en el cas del sòl, al 
65% per a les promocions en curs i al 35% 
per als ha  bitatges i les promocions acaba
des. Amb aquest increment, el sector banca
ri reforça la solvència davant eventuals cai
gudes del preu dels actius immobiliaris. 

Una altra acció important del nou Govern 
ha estat la reforma del mercat laboral. Els 
canvis introduïts van en la direcció d’eli  mi
 nar rigideses en l’aplicació dels convenis 
col·  lectius i de facilitar la flexibilització de 
les condicions de treball dins l’empresa per 
garantirne la supervivència. La reforma 
apropa la legislació espanyola a la vigent a 
la major part de països de l’Europa conti
nental, i s’espera que ajudi moltes empre
ses a adaptarse a la crisi i que esperoni la 
contractació indefinida quan arribi la recu
peració. 

El canvi en la regulació laboral era inexcu
sable en una economia en què l’atur, se  gons 
Eurostat, va arribar al 22,9% de la po  blació 
activa al gener i afecta gairebé la mei  tat de 
la població jove, unes xifres que no tenen 
comparació amb les de cap altre país desen

volupat. No obstant això, no cal esperar 
efectes immediats de la reforma en termes 
d’ocupació, a causa de la fase recessiva en 
què ha entrat l’eco  nomia espanyola. Segons 
l’Institut Nacional d’Estadística, el PIB es va 
estancar en el tercer trimestre del 2011, va 
caure el 0,3% en el quart i tots els in  dicadors 
fan pensar que, en aquest primer trimestre 
del 2012, la reculada ha continuat. La recai
guda en re  cessió s’explica per la fe  blesa de 
la demanda interna. Les famílies fre  nen el 
consum davant el deteriorament del clima 
econòmic i de l’escalada de l’atur. Les 
empreses tracten de contenir les despeses 
corrents i d’inversió per les magres pers
pectives de la demanda i per l’enduriment 
de les condicions creditícies. Cal destacar 
l’anun  ci, al final de febrer, d’un mecanisme 
per liquidar els impagaments de les entitats 
locals. Aquesta mesura permetria propor
cionar una important injecció de liquiditat 
a les empreses proveïdores. 

Atesa la necessitat de sanejar els comptes, 
el sector públic també tracta d’ajustar les 
despeses. Malgrat que, el 2011, el consum 
pú  blic va caure més del 2%, finalment la 
pri  me  ra estimació oficial sobre el dèficit 
del conjunt de les administracions públi
ques el 2011 puja al 8,5% del PIB. Es tracta 
d’una millora des del dèficit del 9,3% del 
2010, però queda apreciablement lluny de 
l’ob  jec  tiu del 6,0%. La desviació respon, 
principalment, a una conjuntura macro   
e  co  nòmica molt pitjor del que s’esperava i 
a la difi  cultat de contenir les despeses en 
partides que tenen una inèrcia molt impor
tant, tot i que encara es desconeix el detall 
dels comptes. Els pressupostos del 2012, 
pendents encara de presentació, hauran 
d’abor  dar un equilibri delicat entre la ine 
ludible contenció del dèficit i la necessitat 
de mantenir l’activitat en nivells accep
tables. 

28 de febrer de 2012 

El Govern aprova un decret 
de sanejament del sistema 
financer, destinat a esvair 
els dubtes sobre la 
solvència de la banca. 

també aprova  
un important canvi en  
la regulació laboral. 

La primera estimació  
oficial confirma que,  
el 2011, el dèficit públic 
s’ha desviat de forma 
substancial de l’objectiu.
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cRONOLOGiA
2011
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 decret llei 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 habitatges 
nous.
El Congrés aprova la reforma de la Constitució per introduir el principi d’estabilitat pressupostària.

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

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

novembre  3
20

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

desembre  8

 9

30

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

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

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

AGENDA
març Abril
 2
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Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (febrer). 
Consell Europeu. 
Índex de producció industrial (gener). 
Consell de Govern del Banc Central Europeu. 
IPC (febrer). Comitè de Mercat Obert de la Fed. 
IPC harmonitzat de la UE (febrer). 
Cost laboral (quart trimestre). 
Comerç exterior (gener). 
Preus industrials (febrer). 
Avanç IPC (març). 
Balança de pagaments (gener). 
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 4
11
13
17
18
25
 
27
 
 
30

Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (març). 
Consell de Govern del Banc Central Europeu. 
Índex de producció industrial (febrer). 
IPC (març). 
IPC harmonitzat de la UE (març). 
Comerç exterior (febrer). 
Preus industrials (març). 
Comitè de Mercat Obert de la Fed. 
Enquesta de població activa (quart trimestre).  
Avanç IPC (abril).  
PIB dels Estats Units (primer trimestre). 
Avanç del PIB (primer trimestre).  
Balança de pagaments (febrer).
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Estats units: bé però insuficient 

La recuperació guanya en solidesa, amb el 
suport d’un mercat laboral que deixa en 
rere els presagis més lúgubres i d’una polí
tica fiscal que, tenint en compte que el 2012 
és un any electoral, serà més expansiva del 
que s’ha anticipat. No obstant això, el crei
xement del 2% que esperem per al conjunt 
del 2012 és netament insuficient perquè 
els Estats Units puguin conjurar els efec
tes de la crisi. 

El producte interior brut (PIB) va repuntar 
en el quart trimestre i va créixer el 0,7% 
intertrimestral, un 1,6% interanual que 
deixa l’avanç per al conjunt del 2011 en 
l’1,7%. Malgrat el repunt, els components 
del PIB mostren una imatge menys pròs

pera del que suggereix la dada agregada. 
En primer lloc, la reposició d’existències, 
que va aportar més de la meitat del creixe
ment del PIB en termes absoluts, no tindrà 
continuïtat en la primera meitat del 2012. 
En segon lloc, l’avanç del consum privat, 
que ha estat el principal motor de l’activitat 
durant la segona meitat del 2011, hauria 
d’anar a menys. Aquesta força del consum 
s’ha basat més en la disminució de la taxa 
d’es  talvi, que, entre juny i novembre, va bai
xar del 5,0% al 3,5% de la renda disponi
ble, que en una millora dels ingressos, que 
avancen amb parsimònia. Amb el deute 
brut de les llars en el 114,1% de la renda 
disponible, hi ha un límit per a l’ape  tència 
consumista de les llars que ja es va fer sen
tir al desembre, quan la taxa d’estalvi va 
re  muntar fins al 4,0%. 

Els Estats units repunten 
en el quart trimestre, però 
la previsió per al 2012 
continua en el 2,0%. 

El creixement es basa en  
un consum que creix per 
damunt dels ingressos  
i en el cicle d’existències. 

cONJuNtuRA iNtERNAciONAL 

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: LA REACCIÓ CONSUMISTA PERD FORÇA

Vendes al detall reals sense automòbils ni benzina, variació interanual (*)
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EVOLUCIÓ DEL PIB DELS ESTATS UNITS PER COMPONENTS

Percentatge de variació interanual en termes reals

Consum públic Inversió no residencial

Importacions de béns i serveisExportacions de béns i serveis

Inversió residencial Demanda interna

FONTS: Bureau of Economic Analysis i elaboració pròpia.
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Les vendes al detall apunten 
a una desacceleració del 
consum privat. 

El mercat laboral confirma 
les millores amb una taxa 
d’atur en el 8,3%, però 
queda molt per recórrer.

La desacceleració del comerç al detall és 
una bona mostra d’aquest augment de la 
frugalitat. La campanya nadalenca ja va 
anar pitjor que la d’Acció de Gràcies al no 
vembre, malgrat un augment del crèdit al 
consum, i la dada del gener també ha estat 
decebedora. Les vendes al detall tenden
cials, sense cotxes ni benzina, van créixer 
el 2,4% interanual en termes reals, amb 
prou feines la meitat del ritme d’avanç del 
juliol. Així mateix, la venda d’automòbils 
va recular al gener i va posar fi a una ratxa 
de quatre mesos d’increments. La confian
 ça dels consumidors del gener també va 
mostrar aquest patró, amb una lleugera 
reculada que dóna fi a dos mesos de fortes 
pujades i que deixa l’índex netament per 
sota de la mitjana històrica. 

Les llars obtenen el 64,8% dels ingressos a 
partir dels rendiments del treball. En aquest 
sentit, el mercat laboral s’ha recuperat sig
nificativament per damunt del que s’espe 
rava, però la millora no genera increments 
salarials que esperonin els ingressos, i és 

que el camí que queda per recórrer és molt 
llarg. Al gener, es van crear 243.000 nous 
llocs de treball, que van dur el total de llocs 
de treball recuperats des del març del 2010 
fins als 3,2 mi  lions. Així i tot, falta crear 
uns altres 5,6 milions de llocs de treball 
per igualar el que es va perdre durant la 
crisi, la qual cosa, si es manté el bon ritme 
del gener, significa gairebé dos anys. A 
aquestes xi  fres cal afegir els 8 milions de 
subocupats i l’elevada proporció d’aturats 
de llarga du  rada, que entorpiran la recu
peració. Un es  ment especial mereix la ines 
perada millora de la taxa d’atur. Histò  ri 
cament, l’atur es començava a reduir quan 
el creixement del PIB superava el 2,5%. 
Però l’atur del gener es va situar en el 8,3%, 
vuit dècimes percentuals per sota del ni 
vell del mateix període de l’any anterior, 
malgrat el baix creixement, ajudat per una 
menor taxa de participació al mercat labo
ral. Això implica que els recursos ociosos 
se   rien menors del que s’esperava, i això 
hauria ajudat a la reducció de la taxa d’atur. 

ESTATS UNITS: L’ATUR DISMINUEIX AMB UN CREIXEMENT BAIX

PIB i taxa d’atur. Variació interanual

FONTS: BEA, BLS i elaboració pròpia.
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L’habitatge millora, però, 
arran de la sobreoferta que 
pateix, serà el sector que 
trigarà més a recuperar-se. 

La inversió en equipament  
i els beneficis empresarials 
es mostren pròspers,  
però la perspectiva  
és d’alentiment. 

A l’apartat inversor, la construcció va créi
xer el 2,6% intertrimestral, però el sector 
de l’habitatge encara continua sense sortir 
del túnel. La iniciació d’habitatges del ge  
ner va vorejar els 700.000, en termes anuals, 
una millora que coincideix amb un senti
ment més optimista dels promotors, però 
la sobreoferta llasta la recuperació i els 
preus continuen a la baixa. L’Admi  nis  tra 
ció i els bancs van acordar que els bancs 
transferissin 40.000 milions de dòlars en 
concepte de refinançaments i de reducció 
del principal hipotecari a les llars en què  
el deute superi el valor de l’habitatge. La 
de  manda del sector se n’hauria de benefi
ciar, però la quantia és insuficient, ja que el 
deute agregat d’aquestes llars supera en 
700.000 milions de dòlars el valor estimat 
dels seus habitatges. 

Per la seva banda, la inversió en equipa
ment es va desaccelerar en el quart trimes
tre. La inversió continuarà creixent el 2012, 
però sense recuperar la força del tercer 
trimestre. Els índexs de sentiment em  pre 

sarial de l’Institute of Supply Management 
(ISM) de manufactures i de serveis han 
mi    llorat en els últims mesos i s’han ins    tal
lat en el nivell dels 54,1 punts en el cas de 
les manufactures i en el dels 59,5 punts en 
el cas dels serveis, unes lectures que es cor
 responen amb ritmes de creixement eco 
nò  mic superiors al 3,0%. Aquesta millora 
d’expectatives també és coherent amb els 
resultats empresarials. Els beneficis de les 
empreses no financeres generats als Estats 
Units van pujar l’11,6% interanual en el ter
 cer trimestre i, en els nou primers mesos 
del 2011, van passar del 6,6% al 7,2% del 
PIB. No obstant això, per al quart trimes
tre del 2011, s’espera que aquest avanç es 
redueixi a la meitat, la qual cosa fa impro
bable una reacció alcista de la inversió. 

La lentitud de la recuperació fa que la Re 
serva Federal opti per la cautela. La infla
ció va continuar retardant l’esperada mo 
deració. L’índex de preus al consum (IPC) 
del ge  ner va pujar el 2,9% interanual –el 
3,0% al desembre– i l’índex subjacent, que 

NOTA: (*) L’índex subjacent exclou els aliments i l’energia.
FONTS: Departament de Treball i elaboració pròpia.

ESTATS UNITS: UN IPC QUE NO ESPANTA

Variació interanual de components de l’índex de preus al consum general i subjacent (*)
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L’iPc va pujar el 2,9% i el 
subjacent, el 2,3%. El 2012 
veurà una moderació una 
mica inferior a l’anticipada. 

La política fiscal del  
2012, any electoral,  
serà lleugerament més 
expansiva del que 
s’esperava. 

exclou els preus energètics i els de l’ali 
mentació, va pujar el 2,3% interanual, una 
mica per damunt del que s’esperava, amb 
el suport dels lloguers imputats de l’ha  bi 
tatge, el vestit i l’oci. Una taxa d’atur i uns 
recursos ociosos menors i un petroli per
sistentment car podrien fer que la inflació 
es moderés amb més parsimònia del que 
s’havia anticipat. Per aquest motiu, la Fed 
ha congelat momentàniament una tercera 
expansió quantitativa. No obstant això, es 
continua considerant que els riscos d’un 
creixement insuficient són més apressants 
que els inflacionistes, tal com ho demostra 
l’acord gairebé unànime de mantenir en 
mínims el tipus d’interès de referència fins 
al 2014. 

Un altre suport al creixement vindrà pel 
costat de la política fiscal. El 2012 serà un 
any electoral, i això farà que la consolida
ció fiscal s’ajorni una mica més del que 
s’es  perava, amb més propensió dels dos 
grans partits a emprendre polítiques ex 
pansives. Així, el dèficit de les administra

cions públiques, que, el 2011, s’hauria si 
tuat en el 9,6% del PIB, difícilment baixarà 
del 8,0% el 2012, amb un deute públic que 
s’hauria d’enfilar fins al 105% del PIB. La 
primera mostra d’aquesta laxitud va ser 
l’aprovació del miniestímul, que és com 
s’anomena l’extensió fins al final del 2012 
de les rebaixes fiscals sobre les nòmines  
i de la cobertura d’atur. La primera repre 
sen  tarà 1.000 dòlars d’ajuda a les famílies 
amb ingressos inferiors als 50.000 dòlars 
anuals, la qual cosa comportarà una des
pesa governamental addicional de 100.000 
milions de dòlars; la segona afegirà uns 
altres 30.000 milions. L’acord va ser més 
fàcil que la norma del 2011, amb un partit 
republicà que no va demanar contraparti
des de reducció d’altres despeses. 

Pel que fa al sector exterior, la feblesa dels 
principals socis comercials, en especial els 
europeus, i la recuperació de la demanda 
in  terna tiren a l’alça del desequilibri co 
mercial. El dèficit comercial de béns i ser
veis del desembre va tornar a augmentar 

EstAts uNits: PRiNciPALs iNDicADORs EcONÒmics

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

2010 2011
2011 2012

I II III IV Gener

PIB real 3,0 1,7 2,2 1,6 1,5 1,6 –

Vendes al detall 6,4 7,7 8,2 7,8 8,0 6,9 5,8

Confiança del consumidor (1) 54,5 58,1 66,9 61,8 50,3 53,6 61,1

Producció industrial 5,3 4,2 5,4 3,8 3,7 3,9 3,4

Índex activitat manufacturera (ISM) (1) 57,3 55,2 59,8 56,6 52,1 52,4 54,1

Habitatges iniciats 5,6 4,4 –5,3 –4,9 5,3 24,9 9,9

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

Preus de consum 1,6 3,2 2,1 3,4 3,8 3,3 2,9

Balança comercial (3) –500,0 –558,0 –519,5 –534,3 –537,9 –558,0 ...

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

Tipus de canvi efectiu nominal (4) 75,4 70,9 71,9 69,6 69,8 72,4 73,4

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.

L’evolució del saldo 
comercial es veurà afectada 
per les fortunes d’Europa  
i pel preu del petroli. 
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El Japó recula el 0,7% en  
el quart trimestre, però 
s’espera que creixi l’1,6%  
el 2012. 

fins als 48.800 milions de dòlars. Les ex 
portacions van presentar un lleuger re 
punt, que no va alterar la tendència de  
desacceleració. A curt termini, el dèficit co 
  mercial continuarà evolucionant a l’alça 
pel major creixement de l’economia nord
americana, però, amb una contribució del 
petroli i dels seus derivats del 55,2%, la seva 
evolució estarà vinculada a un preu del cru 
que, ara com ara, es resisteix a baixar. 

Japó: lligats a unes exportacions 
minvants 

La reconstrucció japonesa després del 
tsunami del març s'estanca. El PIB del quart 
trimestre va recular el 0,7% intertrimes
tral, un canvi sobtat si es compara amb el 
creixement de l’1,7% del tercer trimestre. 
Això va deixar el descens interanual en 
l’1,0% i va fer que l’economia es contra
gués el 0,9% en el conjunt del 2011. Aquest 
descens, tot i ser més intens del que s’espe

 ra  va, no introdueix, però, canvis substan
cials en la previsió per al 2012, que es que
da en un creixement de l’1,6%. 

La falta de to de la demanda interna deixa 
el protagonisme del creixement a les ex 
portacions. Les vendes a l’exterior, que van 
passar de créixer el 8,6% intertrimestral en 
el tercer trimestre a baixar el 3,1% en el 
quart, expliquen les quatre cinquenes parts 
del deteriorament de l’economia nipona en 
l’últim trimestre del 2011. En part, aquesta 
evolució s’explica per l’efecte de les inunda
cions tailandeses, que hauria de començar 
a revertir en els pròxims mesos. 

Així, les comandes privades de maquinària 
del quart trimestre van avançar el 10,0% 
in  tertrimestral, la qual cosa indica una con
 tinuïtat de la força inversora, que ja va ser 
el component que es va mostrar més ro 
bust en els últims comptes nacionals. Així 
mateix, la major part d’aquesta reacció 
alcista de les comandes de maquinària es 

La davallada s’explica  
per la caiguda de les 
exportacions, afectades  
per un ien fort i pels  
costos energètics. 

JAPÓ: PRiNciPALs iNDicADORs EcONÒmics

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

2010 2011
2011 2012

I II III IV Gener

PIB real 4,5 –0,9 –0,1 –1,7 –0,6 –1,0 –

Vendes al detall 2,5 –1,2 –3,0 –1,7 –1,0 0,8 ...

Producció industrial 16,6 –3,5 –2,5 –7,0 –2,0 –2,3 ...

Índex d’activitat empresarial (Tankan) (1) 0,0 –1,3 6,0 –9,0 2,0 –4,0 –

Habitatges iniciats 2,7 2,6 2,9 4,6 8,0 –4,8 ...

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

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

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

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

Tipus de canvi efectiu nominal (5) 106,0 113,5 110,6 109,3 115,5 118,6 120,9

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.



12 MARÇ 2012 INFORME MENSUAL   

La indústria exportadora 
s’hauria de recuperar  
el 2012, però els riscos  
són a la baixa. 

va centrar en les empreses exportadores. 
Addicionalment, la producció industrial 
del desembre i les vendes d’automòbils del 
gener van repuntar. 

No obstant això, els riscos d’aquest esce
nari estan esbiaixats a la baixa. L’índex 
Tankan de sentiment empresarial per a 
grans empreses manufactureres del quart 
trimestre va baixar i va reflectir la preocu
pació empresarial per l’erosió de compe ti
tivitat que representen els costos ener
gètics i la fortalesa del ien. La balança 
co    mercial del gener va tornar a ser nega
tiva, afectada pel lleuger descens de les  
ex  portacions i per unes importacions in 
flades per les mancances energètiques he 
retades de la crisi nuclear de Fukushima. 
La recuperació de la balança comercial no 
solament és crucial per la seva aportació al 
creixement, sinó perquè manté el superà
vit de la balança per compte corrent. En 
una economia amb un deute públic brut 
que puja al 230% del PIB i que, per al 2012, 
va presentar un pressupost expansiu que 
implica més endeutament, l’estabilitat rau 

en el fet que el deute públic continuï estant 
en mans de les llars japoneses. Un dèficit 
per compte corrent im  plicaria una neces
sitat de finançament extern que introdui
ria volatilitat en el deute sobirà. Això no ha 
passat, però s’apropa. La balança per 
compte corrent de l’últim trimestre de l’any 
va presentar un superàvit de 5,8 bilions de 
iens, l’1,2% del PIB, que queda molt per 
sota del 3,0% del mateix període de l’any 
anterior. 

Per la seva banda, l’IPC es va estancar al 
des  embre i va presentar una reculada del 
0,2% interanual, mentre que l’IPC subja
cent, el general sense energia ni aliments, 
va fer un altre pas enrere i va baixar l’1,1% 
interanual. 

xina: desacceleració suau  
amb riscos a la baixa 

La Xina es desaccelerarà el 2012, però, 
pro    bablement, mantindrà el creixement 
per damunt del 8,0%, que, segons el govern 

JAPÓ: UN SALDO DECREIXENT QUE HA DE CONTINUAR EN POSITIU

Saldo per compte corrent. Dades mensuals en termes anuals (*)

NOTA: (*) Mitjana mòbil de tres mesos.
FONTS: Ministeri d’Economia, Comerç i Indústria del Japó i elaboració pròpia.
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El superàvit corrent  
es redueix i persisteix  
la deflació. 
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La xina espera mantenir  
el creixement per damunt 
del 8,0% el 2012. 

La inflació repunta  
al 4,5%, per l’efecte  
de l’Any Nou xinès. 

de Pequín, és la taxa que garanteix l’es  ta  bi
 li  tat. Els riscos són, però, a la baixa, i això 
explica que la prioritat de garantir un ater
ratge suau passi per davant del control de 
la inflació el 2012. Una bona prova d’aquest 
biaix és la rebaixa del coeficient de caixa 
del 21,0% al 20,5% que va efectuar el banc 
central de la Xina el passat 19 de febrer, tot 
i coincidir amb la publicació de la pujada 
de la inflació al gener. 

L’IPC de gener va augmentar el 4,5% inter
anual i va interrompre una sèrie de cinc 
mesos de descensos. Un repunt causat per 
la celebració de l’Any Nou xinès, que va 
exercir una pressió puntual sobre l’IPC 
d’alimentació –més d’un terç de l’índex 
ge    neral–, que va pujar el 10,5% interanual. 
Per la seva banda, l’índex subjacent es va 
mantenir en un moderat increment de 
l’1,6% interanual, que deixa marge per a 
po  lítiques expansives. Tot i que la inflació 
no hauria de ser un problema el 2012, la 
tendència a mitjà i a llarg termini apunta  
a l’alça. La transferència de mà d’obra ba 
ra  ta del camp a la ciutat mostra símptomes 
d’es   gotament, i la proporció de joves entre 
15 i 24 anys és relativament baixa, de ma 
nera que hauria d’exercir una pressió alcis
ta sobre els costos laborals en els pròxims 
anys. 

Un altre indicador afectat per l’Any Nou 
xinès va ser la balança comercial. El su 
peràvit del gener va ser de 27.278 milions de 
dòlars, el 65,1% per damunt del registre del 
desembre, que, malgrat tot, no hauria de 
trencar la tendència a la baixa. El repunt va 
ser degut al descens del 15,3% inter  anual 
de les importacions, afectades pel me  nor 
nombre de dies laborables –17 al gener, 
en front de 22 al desembre–. No obstant 
això, la importació de coure i de pe  troli, la 
demanda dels quals és un fidel in  dicador 
de la fortalesa de l’activitat xinesa, va ser a 
l’alça. Això mostra que el creixement xinès 
té un fons de resistència, tot i que la verita
ble mesura del sector exterior ve donada 
per la reculada del 0,4% interanual de les 
exportacions, més vinculades a la deman
da global, el pes de la qual en el PIB del 
2011 va ser del 25,2%, lluny del 30,1%  
del 2008, abans de l’arribada de la crisi. 

Els riscos més importants de l’escenari 
central de desacceleració moderada per al 
2012 continuen estant al costat de la inver
sió. En primer lloc, es manté la feblesa del 
sector immobiliari, que representa el 13,0% 
del PIB. En segon lloc, hi ha el problema de 
l’assignació de capital en una economia on 
la inversió representa la meitat del PIB. La 
dimensió del crèdit en termes de PIB se 

El sector exterior continua 
perdent força, però les 
importacions de coure i de 
petroli es mantenen a l’alça. 

xiNA: PRiNciPALs iNDicADORs EcONÒmics

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

2010 2011
2011 2012

I II III IV Gener

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

Producció industrial 15,3 13,8 14,5 13,9 13,8 12,8 ...

Producció elèctrica 14,7 11,0 12,1 12,0 10,8 8,9 ...

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

Balança comercial (*) 184,0 157,3 167,8 173,2 170,9 157,3 178,7

Tipus d’interès de referència (**) 5,39 6,35 6,06 6,31 6,56 6,56 6,56

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

NOTES: (*) Saldo acumulat de 12 mesos. Milers de milions de dòlars.
(**) Percentatge a final de període.
FONTS: Oficina Nacional d’Estadístiques, Thomson Reuters Datastream i elaboració pròpia.
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situa, a la Xina, molt per damunt de la d’al
 tres economies amb renda per capita simi
lar, segons el Fons Monetari Internacional. 
El crèdit a les empreses no financeres va 
arribar al 98,0% del PIB, amb un marcat 
biaix cap als conglomerats estatals, amb 
més facilitats creditícies però menys efi
ciència. La substitució de la inversió pel 
con  sum privat continua sent el gran repte 

per als pròxims anys. El punt de partida és 
baix, ja que el consum no arriba al 40% del 
PIB, però el crèdit a les llars va assolir el 
28,5% del PIB al desembre del 2011, quan, 
al final del 2009, es va situar en el 22,9%, i 
les vendes al detall de béns de consum del 
desembre van pujar el 18,1% interanual, 
per damunt del conjunt de l’economia. 

NOTA: (*) Base 100 = mitjana del 2008.
FONTS: Oficina Nacional d’Estadístiques de la Xina, Mercat de Londres i elaboració pròpia.

XINA: COURE, ES NECESSITA MOLT COURE

Importacions de coure (*)
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L’energia de la xina 

De totes les economies grans, la xinesa és la que, en l’actualitat, creix més. Aquest creixement està molt esbiaixat 
cap a la indústria pesada, la qual cosa implica un elevat consum de primeres matèries i d’energia. Així, mentre que 
el PIB de la Xina, en termes de paritat del poder adquisitiu, va representar l’11,7% del total mundial el 2008, el seu 
consum energètic va assolir el 17,1% del total. Les previsions per al 2015 de la nordamericana Energy Information 
Administration (EIA) incrementen aquests percentatges fins al 15,9% i el 21,7%, respectivament, amb un consum 
energètic que supera ja el dels Estats Units. En termes de creixement, el pes encara és més gran. La Xina contri
buirà amb el 31,5% al creixement econòmic global i amb el 55,2% a l’increment de les necessitats energètiques 
mundials entre el 2008 i el 2015. Aquestes magnituds fan que els canvis que es donin en el mapa energètic xinès 
tinguin una profunda influència en el panorama energètic global. 

Dos riscos: l’aturada 
immobiliària i els crèdits 
als conglomerats estatals. 
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Present

En l’actualitat, els tres trets més destacats de l’estructura energètica de la Xina són: l’alta intensitat energètica, la 
dependència del carbó i unes importacions creixents de petroli. La preponderància de la indústria pesada fa que 
l’economia xinesa tingui una alta intensitat energètica. Per generar un dòlar de producte interior brut del 2008, en 
termes de paritat del poder adquisitiu, la Xina va haver de consumir 11,2 Btu (British thermal unit), molt per 
damunt de les 7,7 de la mitjana mundial, de les 7,6 dels Estats Units i de les 5,5 de l’Europa occidental. La compa
ració amb les 7,1 Btu del Brasil i amb les 6,6 de l’Índia és especialment significativa. D’altra banda, aquesta alta 
intensitat energètica contribueix a fer de la Xina la nació més contaminant del planeta. La Xina va ser responsable 
del 22,5% de les emissions mundials de diòxid de carboni el 2008, per damunt del 19,3% dels Estats Units, l’altre 
gran emissor, i molt lluny del 5,5% de Rússia, del 4,8% de l’Índia i de l’1,4% del Brasil. A l’alta intensitat energètica 
s’afegeix la dependència del carbó, una font d’energia relativament contaminant. Per cada Btu consumida, la Xina 
emet el 30% més de diòxid de carboni que la mitjana mundial. La comparació amb el Brasil, que emet el 60% 
menys per Btu consumida, és significativa. El 47,2% de l’energia que consumeix el Brasil és d’origen hidroelèctric, 
gràcies a una geografia avantatjosa amb importants cabals d’aigües interiors. 

Pel que fa a la dependència del carbó, el 2008, aquesta font energètica nodria el 70% de les necessitats energètiques 
xineses; el petroli, el 19%; l’energia hidroelèctrica, el 6%; el gas natural, el 3%, i l’energia nuclear, menys de l’1%. En 
comparació, el carbó només representa el 42% del consum energètic de l’Índia, l’altra gran economia emergent 
d’Àsia, i el 22% dels Estats Units. Molt lluny queda el 5% del Brasil. La Xina consumeix gairebé la meitat del carbó 
mundial. Fins al 2000, la Xina era capaç de produir gairebé tot el carbó que consumia, però el ràpid creixement de 
la seva economia, en especial de la indústria pesada, va fer aflorar les limitacions de la producció nacional, molt 
fragmentada en petites explotacions. Això explica que les importacions de carbó s’hagin disparat des del 2000 i 
hagin arribat als 183 milions de tones mètriques el 2011, el 5% del consum total xinès. 

Un esment especial mereix el creixent consum de petroli. La Xina va consumir 8,3 milions de barrils diaris el 2009 
(el 10% del total global), dels quals 4,3 milions van ser importats. Les estimacions per al 2011 apunten a un creixe
ment mínim de la producció, que passarà de 4,0 a 4,2 milions de barrils diaris, mentre que el consum arribarà als 
9,6 milions, un increment que farà que la Xina contribueixi amb el 37,0% a l’augment de la demanda global de 
petroli entre el 2009 i el 2011. Les projeccions de consum de petroli per al 2015 indiquen que l’increment de la 
demanda xinesa podria superar l’increment esperat de la resta del món entre el 2008 i el 2015, segons l’EIA. 

XINA: UNA APETÈNCIA ENERGÈTICA GAIREBÉ IL·LIMITADA

Contribució de la Xina al creixement mundial del consum energètic el 2008-2020 (*)

NOTA: (*) Percentatge del creixement mundial esperat en el període.
FONTS: US Energy Information Administration i elaboració pròpia.
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La inflació brasilera manté  
la tònica de moderació. 

Brasil: déjà vu? 

La inflació brasilera va tornar a pujar al ge 
ner en relació amb el mes anterior –l’arren
 cada dels costos de transport i d’habitatge 
va contrarestar la davallada dels preus ali
mentaris–, però va recular, en xifra inter 
anual, fins al 6,2%. S’estima que el repunt 

intermensual serà puntual, i esperem que 
la taxa d’inflació es continuï moderant al 
llarg del 2012, tot i que el gir expansiu ex 
perimentat per les polítiques econòmiques 
en l’últim tram del 2011 la mantindrà per 
damunt de la meta central del rang objec
tiu (el 4,5%). Aquesta previsió pressuposa 
un escenari en què el creixement de l’eco 

Canvis 

L’excessiva dependència del petroli importat, l’alta intensitat energètica i la dependència del carbó, que generen 
problemes d’eficiència i de pol·lució, obliguen a fer canvis. El desenvolupament xinès recent és un venir de lluny 
per continuar molt més allà. Les autoritats xineses són conscients de les deficiències de la situació actual. El gran 
objectiu de la política energètica és reduir la dependència del carbó i de les importacions de petroli. Per aquest 
motiu, s’estan realitzant grans inversions en infraestructures i una liberalització dels preus energètics. El complex 
hidroelèctric de les Tres Gorges del IangTsé hauria de començar a donar rendiments el 2012. Així mateix, existei
xen fortes inversions per potenciar el gas natural i per millorar l’extracció de carbó. El carbó hauria de reduir 
l’aportació fins al 60% del consum nacional el 2020 i hauria de ser substitut, de forma gradual, per l’energia hi 
droelèctrica i pel gas natural, que, combinats, passarien a proveir gairebé el 20% del consum nacional d’energia 
primària.

Pel que fa al petroli, l’objectiu no és variarne el pes en el consum nacional, que s’hauria de mantenir prop del 20% 
del total fins al 2020, sinó impulsar la producció domèstica en detriment de les importacions. Mentre que velles 
infraestructures terrestres, com les de Daqing i Shengli, aniran a menys, l’esforç inversor se centrarà en explota
cions marines, com les de la badia de Bohai i les del mar de la Xina Meridional. També es potenciaran els jaciments 
descoberts a Xinjiang, Sichuan, Gansu i Mongòlia Interior. 

Les inversions i la liberalització de preus i la terciarització del teixit productiu, amb més pes dels serveis, haurien de 
reduir la intensitat energètica de la Xina, que s’aproparia a la mitjana mundial el 2020, segons les estimacions  
de l’EIA. Això, unit al menor pes del carbó, hauria de comportar una reducció del 10% de les emissions de diòxid de 
carboni per Btu consumida. Aquesta major eficiència no impedirà, però, que les emissions de diòxid de carboni 
xineses s’apropin al 30% del total mundial el 2020, pel major creixement de la seva economia. 

Influència al mercat mundial 

Les previsions sempre són esmenades per la realitat, però, en qualsevol escenari que es doni en el panorama ener
gètic, la influència de la Xina serà gran. Segons l’EIA, el consum energètic mundial creixerà a una taxa anual 
mitjana de l’1,7% fins al 2020. En el cas de la Xina, la taxa prevista arriba al 4,2%. Com se satisfacin de manera 
interna aquestes necessitats creixents de la Xina tindrà una profunda influència en els preus energètics globals i, 
en especial, en el preu del petroli. 

Aquest requadre ha estat elaborat per Jordi Singla
Departament d’Economia Internacional, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”
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no  mia brasilera el 2012, que estimem al 
voltant del 3,0%, serà inferior al del 2011, a 
causa, fonamentalment, del to de modera
ció global. 

La petjada externa no solament es percep 
per la via del creixement, sinó també per la 
via dels tipus de canvi. Tal com ja va suc 
ceir durant la primera meitat del 2011, 
l’abundant liquiditat derivada de les ex 
pan  sions quantitatives de les economies 
avançades, combinada amb una reculada 
de l’aversió al risc, s’ha traduït en un aug
ment notable dels fluxos de capital cap al 
Brasil i, en conseqüència, en una aprecia
ció important del real. Després de depre
ciarse el 13% entre el setembre i el desem
bre del 2011, el real es va enfortir el 5% al 
gener, i, descartant un escenari dramàtic a 
la zona de l’euro, podem anticipar que les 
pressions apreciadores es mantindran. 

Atesa aquesta situació, el ministre de Fi 
nances brasiler, Guido Mantega, ja ha de 
clarat que es revifa l’amenaça d’una guerra 
de divises i que les autoritats econòmiques 
brasileres estan disposades i preparades 
per defensar una apreciació indesitjada de 
la seva moneda. La primera mostra d’això 
l’ha donat el Banc Central del Brasil, que 

va tornar a intervenir, mitjançant una su 
bhasta de compra de dòlars al mercat al 
comptat, per evitar que la cotització tren
qués la barrera dels 1,70 reals per dòlar. 

mèxic: moderació moderada

Malgrat l’alentiment del ritme d’avanç 
glo  bal i, en especial, de les economies avan
 çades, l’economia mexicana va mantenir 
admirablement el to el 2011. El creixement 
per al conjunt de l’any es va situar en el 
3,9%, per sota del 5,5% del 2010, però per 
damunt del que molts analistes pronosti
caven cap a la meitat de l’exercici. Això 
certifica la consolidació de la recuperació 
mexicana, que s’ha basat en la fortalesa  
de la demanda externa i en la remuntada 
gradual de la despesa domèstica, impul
sada per un augment de la confian  ça,  
per un baix nivell d’atur i per l’expansió 
del crèdit. 

Així i tot, d’acord amb el que s’esperava, el 
PIB de Mèxic va moderar el ritme d’avanç 
en l’últim trimestre del 2011, amb un crei
xement del 3,7% interanual (el 4,5% en el 
trimestre anterior) i va patir la reculada 
del sector primari (el –0,5% interanual), 

BRAsiL: PRiNciPALs iNDicADORs EcONÒmics

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

2010 2011
2011 2012

I II III IV Gener

PIB real 7,5 ... 4,1 3,2 2,2 ... –

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

Confiança del consumidor (*) 159,7 156,4 161,8 155,4 153,3 155,2 158,3

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

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

Balança comercial (***) 20,1 29,8 22,4 25,2 30,5 29,8 28,1

Tipus d’interès SELIC (%) 10,00 11,79 11,75 12,25 12,00 11,00 10,50

Reals per dòlar (*) 1,78 1,63 1,63 1,56 1,88 1,86 1,75

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.

El real, en canvi, revifa 
l’amenaça d’una guerra  
de divises. 

L’economia mexicana creix 
el 3,9% el 2011, però 
tempera el ritme d’avanç  
en l’últim trimestre. 
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arran, fonamentalment, dels estralls pro
vocats per una sequera excepcional sobre 
la producció agrícola i de la pèrdua d’em 
branzida del secundari (el 3,2%, enfront 
del 3,5% del tercer trimestre). En contra
partida, el sector serveis va mantenir el to 
amb un avanç del 4,7% en relació amb l’úl
 tim trimestre del 2010 (el 4,6% en el tri
mestre anterior). 

El deteriorament de les perspectives eco 
nò  miques a la zona de l’euro i el seu impac
te sobre l’economia global fan preveure 
que la tònica de moderació que va impri
mir el quart trimestre sobre l’economia me 
xicana es mantindrà el 2012, amb un crei
xement esperat situat al voltant del 3,5%. 
Pel que fa a la despesa interna, l’a  vanç con
tingut de l’ocupació, del crèdit i dels salaris 
reals també mantindrà el consum en ni 
vells moderats a curt termini. Així i tot, l’ín
 dex global d’activitat econòmica (IGAE), 
indicador de la trajectòria de l’economia 
me  xicana, va créixer el 4,1% in  teranual al 
de  sembre, mentre que la confiança del 
con  sumidor mexicà va tornar a avançar  
al gener i se situa ja per da  munt dels  
95 punts. 

En l’àmbit dels preus, la inflació va pujar 
per quart mes consecutiu al gener i arriba ja 
al 4,0%. Així i tot, i malgrat que la tendèn
cia alcista persistirà en el primer tram del 
2012, estimem que el repunt serà transitori 
i de naturalesa no subjacent, motiu pel qual 
mantenim la nostra previsió que la taxa 
d’inflació romandrà dins el rang objectiu 
al llarg del 2012. De tota manera, es redueix 
la probabilitat d’un gir expansionista en la 
política monetària a curt termini. 

cura amb el petroli, que puja 

El petroli es va apreciar l’11,6 entre el 23 de 
gener i el 23 de febrer, va intensificar la 
tendència alcista i es va situar en els 123,50 
dòlars per barril (qualitat Brent, per a lliu
raments a un mes), el 15,3% per damunt 
del nivell del començament de l’any, que 
iguala l’increment del conjunt del 2011 i se 
situa el 8,3% per damunt del nivell d’un 
any enrere, quan va esclatar la crisi líbia. 

La inestabilitat a l’estret d’Ormuz, arran 
de les tensions entre l’Iran i les potències 
occidentals, és un factor alcista que es pot 

mÈxic: PRiNciPALs iNDicADORs EcONÒmics

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

2010 2011
2011 2012

I II III IV Gener

PIB real 5,5 4,0 3,9 3,9 4,4 3,7 –

Producció industrial 6,1 3,9 4,9 3,7 3,5 3,4 ...

Confiança del consumidor (*) 86,3 91,7 92,1 90,7 93,7 90,3 95,4

Índex avançat d’activitat (*) 116,5 116,5 119,6 120,4 122,3 122,7 ...

Taxa d’atur (**) 5,4 5,2 5,1 5,2 5,7 4,8 4,9

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

Balança comercial (***) –3,0 –1,2 –1,5 0,0 –1,5 –1,2 –1,6

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

Pesos mexicans per dòlar (*) 12,33 11,90 11,90 11,72 13,78 13,94 13,02

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

La confiança dels mexicans, 
tant dels consumidors  
com dels productors,  
en l’economia avança 
al gener. 

El petroli s’encareix  
fins als 123,5 dòlars  
i intensifica la tendència 
alcista. 
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La tendència és a l’alça, 
però els preus dels metalls 
bàsics experimenten  
un relaxament.

mantenir al llarg del 2012. Aquest factor, 
al seu torn, es veu reforçat per una deman
da robusta de les economies emergents. 
Tot plegat fa difícil que el cru baixi dels  
115 dòlars per barril. Un petroli car és un 
pal a la roda del creixement de moltes eco
nomies, sigui com a reducció dels pressu
postos dels consumidors o com a empitjo
rament de les balances comercials de les 
economies avançades. 

La resta de les primeres matèries van man
tenir, en general, la tendència alcista, tot i 
que amb menys intensitat que al gener, i 
van patir, potser, els dubtes sobre el creixe
ment xinès. L’índex CRB va avançar el 2,0% 

entre el 23 de gener i el 23 de febrer. Els 
me    talls preciosos van ser els que es van 
apreciar més. El platí, que continua sent 
més barat que l’or, es va encarir l’11,2% en 
el mes i va acumular uns guanys del 27,7% 
des del començament de l’any. Això podria 
indicar que la indústria automobilística 
europea, que l’utilitza en els catalitzadors 
dels motors dièsel, podria haver tocat fons. 
Els metalls bàsics es van prendre un respir 
en el procés d’apreciació, llevat de l’alu  mi 
ni, ja que la intensitat energètica que re 
quereix la seva fabricació fa que sigui més 
sensible als preus energètics. Per la seva 
banda, els aliments bàsics també van evo
lucionar a l’alça, liderats pel blat. 

EVOLUCIÓ DE PRIMERES MATÈRIES SELECCIONADES (*)

NOTA: (*) Dades corresponents a l’últim dia del mes (última dada, 23 de febrer).
FONTS: �e Economist, �omson Reuters Datastream i elaboració pròpia.
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Zona de l’euro: passos prudents  
cap a l’estabilització 

Durant l’últim mes, a la zona de l’euro, 
s’han produït tres importants novetats:  
els avanços en la situació grega, les noves  
previsions de creixement de la Comissió 
Euro  pea i la publicació del primer in forme 
sobre el mecanisme d’alerta de desequili
bris macroeconòmics a la Unió Europa. 

El 21 de febrer, després d’una reunió mara
toniana de més de tretze hores d’intenses 
negociacions, l’Eurogrup va donar llum 
verda al segon rescat financer de Grècia. El 
pacte es va assolir després de l’aprovació 
del paquet de polítiques econòmiques per 
part del Parlament grec; de la identificació 
d’un estalvi addicional de 325 milions 
d’euros per part del Govern grec per tan
car el dèficit fiscal del 2012, i, finalment, 
de la concessió de garanties per part dels 
líders de la coalició de govern grec sobre la 
implementació de les reformes necessàries 
després de les eleccions generals que se 
celebraran a l’abril. 

L’acord és complex, i destaquem els seus 
punts més essencials. En primer lloc, l’im
 port total d’aquest segon pla de rescat puja 
a 130.000 milions d’euros. En segon lloc, 
l’objectiu d’aquest nou paquet és rebaixar 
l’stock de deute grec des del 164,0% del pro
ducte interior brut (PIB) previst per al 2011 
fins al 120,5% el 2020. Per aconseguirho, 
s’han reduït de manera retroactiva els inte
ressos que es cobra a Grècia pels préstecs 
bilaterals des del 2010. El marge se situa ara 
en 150 punts bàsics, enfront dels 200 per 
als tres primers anys i dels 300 per als anys 
posteriors. Això permet rebaixar les neces
sitats financeres en 500 milions d’euros. 

Finalment, una de les peces clau del pacte, 
i que l’Eurogrup esmenta en el seu comu
nicat, és l’acord al qual han arribat els cre
ditors privats i Grècia per realitzar un  
qui  tament voluntari del deute públic del 
53,5% del valor nominal dels bons grecs. 
L’aprovació del rescat comporta l’accep 
tació per part de Grècia d’un control refor
çat sobre el terreny dels tècnics de la troica 
i la creació d’un compte bloquejat per do 
nar prioritat al pagament del deute. 

Aquest pacte, subjecte a una participació 
mínima dels creditors internacionals en 
l’acord de quitament (el resultat final del 
qual encara no és clar), evita una fallida  
de Grècia i frena les greus conseqüències 
d’una suspensió de pagaments desordena
da per a la resta de la zona de l’euro. No 
obstant això, el desafiament per al país 
hel·  lènic continua sent considerable, i el 
marge d’error en la implementació de les 
noves mesures és molt reduït, motiu pel 
qual és probable que, en els pròxims me 
sos, no es redueixi de manera significativa 
la volatilitat als mercats financers. 

D’altra banda, la Comissió Europea ha pu 
blicat l’actualització de les previsions ma 
cro  econòmiques de la zona de l’euro. A 
causa del ràpid canvi de les condicions eco
 nòmiques i dels últims esdeveniments, la 
Comissió va decidir refer les estimacions 
per a tots els països. 

De les noves previsions, cal destacar tres 
canvis significatius. En primer lloc, revisa 
a la baixa el creixement el 2012 d’Alemanya 
i de França fins al 0,6% i el 0,4%, respecti
vament. En canvi, Itàlia pateix una revisió 
més intensa, amb una contracció prevista 
del –1,3%. És destacable la forta revisió a la 

uNiÓ EuROPEA 

Grècia i les noves 
previsions de creixement  
a la unió Europea centren 
l’interès econòmic i polític. 

L’Eurogrup ha donat llum 
verda a un segon rescat 
financer de Grècia.

La comissió Europea 
publica les noves 
estimacions de creixement 
per als països membres  
de la unió Europea... 
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baixa d’alguns països perifèrics, a causa de 
la introducció de reformes estructurals 
que redueixen el creixement a curt termini 
però que, en canvi, doten les economies de 
més flexibilitat a mitjà termini. En aquesta 
situació es troben les previsions de Portu
gal i de Grècia, amb caigudes del 4,4% i del 
3,3%, respectivament. 

Finalment, la Comissió Europea va fer  
pú  blic el primer informe del mecanisme 
d’aler  ta de desequilibris macroeconòmics. 
Aquest informe forma part del nou procés 
de supervisió macroprudencial aprovat el 
13 de desembre de l’any passat a la Unió 
Europea. L’objectiu és poder aconsellar 
po  lítiques econòmiques de forma preven
tiva abans que aquests desequilibris facin 
perillar l’estabilitat de qualsevol país mem
 bre i que, fins i tot, puguin crear externali
tats negatives sobre la resta de socis de la 
Unió Europea. 

S’han escollit deu indicadors macroeconò
mics que posen en evidència els potencials 
desequilibris externs i de competitivitat, 
així com els desequilibris interns dels 

diferents països membres. La conclusió de 
l’in  forme selecciona diversos països, com 
Espanya, França i Itàlia, per realitzar un 
in  forme més detallat i estudiar si aquests 
desequilibris precisen de les recomana
cions de la Comissió Europea per corre
girlos. Si els països no apliquessin les 
recomanacions, podrien incórrer en mul
tes, que serien imposades pel Consell de 
Ministres.

Tots aquests esdeveniments haurien d’aju
 dar a reduir el nivell d’incertesa que ha li 
mi  tat l’economia europea durant l’any 
2011. Desconfiança que ha repercutit ne 
ga  tivament en el creixement econòmic, el 
qual, segons l’avanç del quart trimestre 
del producte interior brut publicat per 
Eurostat, va caure el 0,3% en relació amb 
el tercer trimestre, mentre que el creixe
ment in  teranual va acabar l’any passat en 
el 0,7%. 

Va ser el primer descens de l’activitat des 
del segon trimestre del 2009, i, probable
ment, la reculada continuarà en el trimes
tre actual, a causa, en part, de les mesures 

FONT: Eurostat.
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...i el primer informe  
del mecanisme d’alerta  
de desequilibris 
macroeconòmics. 

La dada del quart trimestre 
del PiB de la zona de l’euro 
presenta un descens del 
0,3% intertrimestral... 
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d’ajustament aplicades per un gran nom
bre de països. D’aquesta manera, la zona 
de l’euro entraria de nou en recessió. De 
fet, al final del 2011, Itàlia, els Països Bai 
xos i Bèlgica ja es trobaven en recessió i es 
van sumar a Portugal. Com a dada positi
va, cal destacar el creixement intertrimes
tral del 0,2% de França, superior a l’esperat, 
el qual, però, no va poder compensar to 
talment la reducció del 0,2% d’Alemanya. 

El desenvolupament de la resolució del 
res  cat grec ha coincidit amb la publicació 
d’una sèrie d’indicadors econòmics que 
apunten a una estabilització del deteriora
ment de la situació econòmica a la zona de 
l’euro. Per exemple, les vendes al detall es 
van deteriorar al final del quart trimestre 
de l’any passat, però la dada del desembre 
va ser lleugerament millor que el registre 
del mes anterior, tot i que es manté una 
caiguda interanual de l’1,3%. D’altra ban
da, la confiança dels consumidors, que va 
marcar un mínim de –21,3 punts al de 

sem  bre, es va recuperar al gener fins als 
–20,7 i al febrer va consolidar la millora 
fins als –20,2 punts. 

El sector exterior també ajuda al creixe
ment de la zona de l’euro, ja que, en part, 
compensa la desacceleració de la demanda 
interna. Efectivament, al desembre, la 
zona de l’euro va presentar un superàvit de 
9.728 milions d’euros. En termes desesta
cionalitzats, mentre les exportacions crei 
xien el 0,1% intermensual al desembre, les 
importacions es van reduir el 0,9%. 

Des del punt de vista de l’oferta, la produc
ció industrial del mes de desembre manté 
el deteriorament, generalitzat a diversos 
països de la zona de l’euro. Concretament, 
la producció industrial d’Alemanya va 
pre  sentar una caiguda del 2,9% intermen
sual. No obstant això, cal matisar aquesta 
dada per la revisió a l’alça de la dada del 
mes anterior i per la publicació de les co 
mandes de fàbrica d’Alemanya del mes de 

FINAL DEL DETERIORAMENT DE LES EXPECTATIVES DELS CONSUMIDORS I DELS EMPRESARIS?

Indicadors d’opinió en la zona de l’euro

NOTA: (*) Diferència entre el percentatge d’enquestats que responen a�rmativament i els que responen negativament.
FONT: Comissió Europea.

Valor (*)
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...tot i que els últims 
indicadors econòmics 
avançats apunten  
a una estabilització  
del deteriorament. 
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desembre, que van presentar un incre
ment de l’1,7% intermensual. La produc
ció in  dustrial de França també ha estat 
negativa, amb una caiguda intermensual 
de l’1,4%, que deixa el creixement inte
ranual en el 0,8%. D’altra banda, tot i que 
Itàlia va presentar un registre positiu de 
l’1,4% in  ter  mensual al desembre, no va ser 
suficient per compensar la caiguda inte
ranual del 7,7%. En definitiva, la produc
ció industrial de la zona de l’euro del mes 
de desembre presenta un pobre registre 
del –2,2% interanual. 

No obstant això, s’entreveu una certa mi 
llora de la situació, segons es desprèn de les 
enquestes de confiança als empresaris. Per 
exemple, la confiança dels empresaris del 
sector manufacturer ha frenat el deterio
rament en els últims mesos. Aquest movi
ment apunta a una certa estabilització en 
els pròxims mesos per al sector industrial 
de la zona de l’euro. 

Així i tot, la possible millora encara no ha 
contagiat el mercat laboral, que, en tant 

que indicador retardat de l’economia, veu 
com es continuen destruint llocs de tre
ball. Certament, la taxa d’atur del mes de 
desembre a la zona de l’euro va pujar en 
una dècima, fins al 10,4%, i manté la ten
dència ascendent iniciada durant el segon 
semestre de l’any passat. El nombre d’atu 
rats a la zona de l’euro va augmentar al de 
sembre en 20.000 persones i s’apropa als 
16,5 milions. 

L’augment del preu del petroli no va per
metre que la inflació baixés en el mes de 
gener, segons l’indicador avançat publicat 
per Eurostat, que reflecteix un increment 
interanual del 2,7% i repeteix el registre 
del mes de desembre. Tot i que el més pro
bable és que l’atonia de l’activitat econòmi
ca faci que, en els pròxims mesos, repren
gui la tendència a la baixa.

En definitiva, l’aprovació del segon rescat 
de Grècia i unes dades econòmiques que 
suggereixen una estabilització de la situa
ció econòmica són bones notícies de cara a 
la resta de l’any. No obstant això, no es pot 

ZONA DE L’EuRO: PRiNciPALs iNDicADORs EcONÒmics

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

2010 2011
2011 2012

I II III IV Gener

PIB 1,8 1,5 2,4 1,6 1,3 0,7 –

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

Confiança del consumidor (1) –14,2 –14,6 –11,0 –10,7 –15,9 –20,6 –20,7

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

Sentiment econòmic (1) 100,5 101,0 106,9 105,2 98,4 93,6 93,4

Taxa d’atur (2) 10,1 10,1 10,0 10,0 10,2 10,4 ...

Preus de consum 1,6 2,7 2,5 2,8 2,7 2,9 ...

Balança comercial (3) 4,6 –17,2 –10,0 –16,5 –21,3 –17,2 ...

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

Tipus de canvi efectiu nominal de l’euro (4) 103,7 103,4 102,7 105,2 103,5 102,1 98,9

NOTES: (1) Valor.
(2) Percentatge sobre població activa.
(3) Saldo acumulat de 12 mesos. Milers de milions d’euros.
(4) Canvi ponderat pels fluxos de comerç exterior. Valors més grans impliquen apreciació de la moneda.
FONTS: Eurostat, Banc Central Europeu, Comissió Europea i elaboració pròpia.

La producció industrial 
manté la tendència  
de caiguda. 

La taxa d’atur augmenta 
fins al 10,4%. 
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restar gravetat a la situació econòmica ac 
tual, i més tenint en compte que un incre
ment addicional del preu del petroli o un 
augment de la desconfiança, provocat per 

les fràgils trajectòries econòmiques dels 
països perifèrics de la zona de l’euro, po 
drien provocar un nou descarrilament de 
l’activitat econòmica. 

De Kyoto a Durban: què vol la unió Europea? 

A partir de gener del 2012, les línies aèries que utilitzin aeroports comunitaris han de tributar en funció de les emis
sions de CO2 que generin. Al començament de febrer, l’Administració d’Aviació Civil de la Xina va prohibir expres
sament a les línies aèries xineses pagar a la Unió Europea (UE) per les emissions de carboni. S’obria així un conflic
te comercial que enfronta la UE, d’una banda, i la Xina, juntament amb els Estats Units, el Japó, Rússia i altres 
països, de l’altra. Per què la UE exigeix el pagament d’una mena d’impost mediambiental al transport aeri, fins i tot 
en el cas dels vols transoceànics, el recorregut dels quals es produeix, en bona part, fora de l’espai aeri comunitari? 

La raó cal buscarla en el fet que la UE ha decidit integrar el sector de l’aviació en el règim de comerç de drets 
d’emissió de gasos d’efecte hivernacle que es va engegar el 2005. Un règim que fixa una quantitat màxima 
d’emissions contaminants i que reparteix aquesta quantitat entre els agents econòmics que generen aquestes emis
sions. Aquesta quantitat limitada de drets d’emissió estimula la reducció de les emissions, ja que, si se supera, els 
agents han de comprar drets d’emissió a altres agents. El resultat perseguit és una reducció de les emissions. Fins 
ara només estaven subjectes a aquest règim les instal·lacions industrials intensives en energia. La contaminació de 
les companyies aèries és relativament petita, però creix ràpidament, com ho fa també el mateix sector. S’estima que 
un passatger que efectuï un viatge d’anada i tornada de Londres a Nova York genera les mateixes emissions que el 
ciutadà comunitari mitjà en calefacció de la llar al llarg d’un any. 

El cas de l’aviació civil il·lustra molt bé la implicació de la UE en la qüestió de l’escalfament global i del canvi cli
màtic. La UE ha impulsat les accions de l’Organització de les Nacions Unides sobre aquest tema, des de Kyoto fins 
a la recent Conferència de Durban, al desembre del 2011. Certament, en l’àmbit energètic, el món afronta dos 
enormes desafiaments. El primer, cobrir la creixent demanda d’energia, en especial dels països en desenvolupa
ment. El segon, ferho rebaixant, al mateix temps, les emissions de gasos d’efecte hivernacle. 

L’exigència de mantenir el creixement dels països en desenvolupament és clara, de cara a aconseguir finalitats com 
la reducció de la pobresa o la millora de les condicions de vida. Més controvèrsia pot aixecar la qüestió del canvi 
climàtic. El consens científic estableix que, en els 150 últims anys, la temperatura mitjana anual ha augmentat en 
0,8 graus Celsius, una mica més a Europa, amb tendència a accelerarse. Molts experts creuen que, per evitar que 
tingui conseqüències irreversibles, l’escalfament global no hauria de superar en més de dos graus els nivells actuals 
en el transcurs del present segle. Com que es creu que la causa del canvi climàtic és l’emissió excessiva de gasos 
d’efecte hivernacle per causa de l’acció humana, la solució rau en la limitació de l’emissió d’aquests gasos. El fòrum 
internacional responsable d’avaluar les dades científiques del canvi climàtic i les seves conseqüències és el Grup 
Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC). La Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el 
Canvi Climàtic (CMNUCC), creada el 1992, i que té com a objectiu frenar l’escalfament global, es basa en els 
informes que elabora l’IPCC. En concret, tracta d’aconseguir que la temperatura global anual no superi en més  
de dos graus Celsius els nivells preindustrials. Per aquest motiu, considera necessària l’estabilització de  
les concentracions de gasos d’efecte hivernacle (principalment CO2), i, per aconseguirho, convé reduir el 50% les 
emissions d’aquests gasos abans del 2050. 

La situació és massa fràgil 
per poder afirmar amb 
contundència que la zona 
de l’euro ha superat  
l’última sotragada. 
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Consum total el 2010 (milions de tones equivalents de petroli i distribució percentual 
per tipus de combustible)

FONTS: British Petroleum Statistical Review of World Energy i elaboració pròpia.

ENERGIA CONTRA CLIMA?
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El Protocol de Kyoto, que va entrar en vigor el 2005, va ser un primer pas important, però només comprometia els 
països desenvolupats i, a més a més, no va ser signat pels Estats Units. Això significa que només involucra el 30% 
del total mundial d’emissions. En tot cas, els 15 Estats membres de la UE que van signar el Protocol de Kyoto van 
reduir el 2010 les seves emissions el 10,7% en relació amb l’any de referència, el 1990, i van superar l’objectiu de 
reducció del 8%. Altres Estats que es van convertir en membres de la UE amb posterioritat van adoptar també 
objectius de reducció d’emissions i han assolit resultats similars. 

L’acord de Kyoto comprometia fins al 2012, de manera que, el 2007, a Bali, es van iniciar les negociacions per a un 
nou acord a partir del 2012. Però no es van poder concloure a Copenhaguen, al desembre del 2009, mentre que,  
un any després, a Cancún (Mèxic), només es va avançar en el reconeixement de la necessitat de limitar l’escalfament 
climàtic als nivells establerts per la CMNUCC. 

La UE ha impulsat un segon acord de Kyoto, per al període 20132020, que perfeccioni i aprofundeixi els compro
misos del primer. Però el Japó, Rússia i Canadà ja van deixar clar que no hi volien participar, i, a més a més, tampoc 
no compta amb el suport dels Estats Units ni de la Xina. Per tant, aquest segon període de compromís afectaria 
només el 16% de les emissions mundials. Ni un esforç heroic de la UE (l’11% de les emissions) en la limitació de les 
emissions no aconseguiria avançar en l’objectiu de frenar el canvi climàtic global. Per aquest motiu, l’objectiu de 
la UE, en la reunió de Durban (Sudàfrica), era assolir un acord sobre «un full de ruta i un termini per ultimar un 
marc mundial ambiciós, global i jurídicament vinculant en matèria d’acció pel clima per part de totes les grans 
economies», segons Barroso, president de la Comissió Europea. Després de dues setmanes de negociació, el resul
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contracció de l’economia alemanya  
en el quart trimestre del 2011

El PIB de l’economia germànica va aug
mentar un robust 3,1% el 2011 i, després de 
dos anys de recuperació, va superar el ni 
vell màxim previ a la Gran Recessió del 
20082009. No obstant això, aquesta xifra 
oculta una sensible desacceleració del ni 
vell de l’activitat des de la meitat de l’any 
pas  sat que va culminar amb una reculada 
intertrimestral del 0,2% del PIB en el quart 
trimestre del 2011, en línia amb el que s’es
 pe  rava. No es registrava una contracció 
des del primer trimestre del 2009 i va tenir 

lloc després d’un notable creixement tri
mestral del 0,6%. Aquest deteriorament de 
la conjuntura és atribuïble, en bona part, a 
l’efecte de l’alentiment de l’economia glo
bal i, en particular, a la crisi del deute so 
birà als països de la perifèria de la zona de 
l’euro. 

En el període octubredesembre del 2011, 
només la inversió, en especial la de la  
construcció, va contribuir a l’expansió del  
PIB. El sector exterior va presentar una 
aportació neta negativa, i el consum es va 
detreure lleugerament.

Aquest requadre ha estat elaborat per Joan Elias
Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”

tat de la conferència dels 195 Estats a Durban va ser una mica ambigu. Els països desenvolupats de Kyoto van 
acordar ampliar la vida del protocol per continuar reduint les emissions de carboni. Per a la resta, la UE no va 
aconseguir el compromís vinculant que perseguia, sinó un acord una mica ambigu jurídicament segons el qual 
s’assumeix l’esforç d’impedir que les temperatures augmentin per damunt dels dos graus mitjançant un marc legal 
que estarà llest el 2015 i que entrarà en vigor el 2020. A més a més, es va acordar crear un instrument financer (el 
Green Climate Fund) per ajudar els països en desenvolupament a combatre els efectes del canvi climàtic (100.000 
milions de dòlars a l’any). 

Per tant, queda clar que la lluita de la UE contra el canvi climàtic va molt més enllà d’aquests compromisos inter
nacionals. De fet, el 2007, el Consell Europeu va adoptar uns ambiciosos objectius sobre energia i canvi climàtic 
amb l’horitzó del 2020: reduir el 20% les emissions de gasos d’efecte hivernacle (en relació amb l’any de referència, 
el 1990) o fins i tot fins al 30% si altres països se sumessin a l’esforç de reducció de les emissions; augmentar la 
quota de l’energia renovable fins al 20%, i millorar el 20% l’eficiència energètica. Fins i tot es va establir un com
promís de reduir les emissions de la UE i d’altres països industrialitzats fins al 80% o el 95% el 2050. 

Però la política energètica no es redueix a la limitació de les emissions de carboni. El Tractat de la UE estableix els 
principis bàsics: garantir un funcionament eficient del mercat de l’energia (seguretat del proveïment energètic i 
competència) i preservar i millorar el medi ambient. Alguns progressos s’han assolit en el camí cap a un mercat 
integrat, però l’adaptació és lenta i els desafiaments continuen creixent. El mercat interior de l’energia encara està 
molt fragmentat per les fronteres nacionals, amb companyies d’àmbit estatal i multitud de regles i de pràctiques, 
també nacionals, amb moltes barreres a la competència. La seguretat del subministrament també és matèria de 
preocupació, derivada, per exemple, de la mateixa fragmentació del mercat europeu, de la limitada vida de les 
centrals nuclears existents o de les crisis de subministrament de gas patides. La Comissió Europea ha invocat la 
necessitat d’afrontar canvis profunds en la producció, en el subministrament i en la utilització de l’energia, però  
la tasca aquí és, si fa o no fa, titànica. Gairebé tant com complir els objectius del canvi climàtic. 

Només la inversió té  
una aportació positiva  
al creixement econòmic 
trimestral del període 
octubre-desembre  
del 2011 a Alemanya. 
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No obstant això, en els últims mesos, els 
indicadors de clima econòmic s’han rever
tit i apunten a una estabilització o, fins i 
tot, a un lleuger creixement en el primer 
trimestre del 2012. D’aquesta manera, 
l’eco  nomia alemanya, a diferència de la 
d’al  tres països de la zona de l’euro, defugi
ria la recessió tècnica. Així, mantenim la 
previsió anterior d’un increment anual del 
PIB del 0,5%, ja que, malgrat una millora 
de l’entorn mundial en les últimes setma

nes, el colós germànic no podrà defugir del 
tot la situació de feblesa econòmica de la 
ma  joria dels seus socis comercials euro
peus, afectats per necessàries polítiques 
d’austeritat. Tot i que és cert que es podrien 
produir sorpreses positives, també hi ha 
riscos a la baixa, com els derivats d’una cri
si del deute sobirà no completament resolta. 

El 2012, a diferència de l’any anterior, l’ex 
pansió del PIB serà deguda, bàsicament, a 

EL CONSUM PRIVAT DONARÀ SUPORT AL CREIXEMENT ECONÒMIC ALEMANY EL 2012

Indicador de la confiança del consumidor

FONTS: Comissió Europea i elaboració pròpia.
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ALEmANYA: PRiNciPALs iNDicADORs EcONÒmics

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

2010 2011
2011 2012

I II III IV Gener

PIB 3,6 3,1 4,6 2,9 2,7 2,0 –

Vendes al detall 1,5 1,1 0,8 2,4 0,9 0,4 ...

Producció industrial 10,0 8,0 12,8 8,1 8,2 3,3 ...

Índex d’activitat empresarial (Ifo) (*) 107,8 111,3 114,6 114,1 109,7 106,8 108,3

Taxa d’atur (**) 7,1 5,9 6,3 6,0 5,8 5,6 ...

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

Balança comercial (***) 154,9 158,1 157,9 158,7 159,0 158,1 ...

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.

Prossegueix la favorable 
marxa del mercat laboral 
germànic al començament 
del 2012. 
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la demanda interna. En particular, es re 
gis  trarà un impuls del consum. De fet, la 
confiança dels consumidors ha millorat de 
forma apreciable en l’últim període i, al 
gener del 2012, es va col·locar significati
vament per damunt de la mitjana històri
ca, situació propiciada per la bona marxa 
del mercat laboral i per l’ascens de la renda 
disponible. Així, el 2011, els salaris reals 
van pujar al voltant de l’1%. 

Per la seva banda, en l’últim trimestre de 
l’any, el mercat laboral es va mantenir al 
marge de la retracció de l’activitat i el nom
 bre d’ocupats va continuar pujant. Al ge 
ner, va continuar baixant el nombre d’atu
 rats en termes corregits d’estacionalitat i 
l’indicador BAX de demanda de treball va 
mantenir la tendència cap amunt i va asso
lir un nivell elevat. 

Així mateix, els baixos tipus d’interès do 
naran suport a la inversió, en particular de 
la construcció. La millora del sentiment 
econòmic i un lleuger increment del grau 
d’utilització de la capacitat productiva en 
el primer trimestre del 2012 animaran les 
perspectives de la inversió. No obstant 
això, atesa la incertesa existent, l’augment 
de la formació de capital fix de béns d’equi
 pament probablement serà moderat. 

Des de l’òptica de l’oferta, la producció in 
dustrial va augmentar el 8,0% el 2011, però 
va mostrar una clara pèrdua de vigor du 
rant la segona meitat de l’exercici. No obs
tant això, nombroses branques van anotar 
augments interanuals superiors als dos 
dígits, com l’electrònica, l’automoció, la 
me  tal·lomecànica i la metal·lúrgia. No obs
 tant això, el panorama per al 2012 no és gai
re optimista, atesa la caiguda inter  anual de 
les entrades de comandes en l’úl  tim bimes
tre del 2011. Així i tot, la pujada intermen
sual de l’1,7% registrada al desembre deixa 
un cert marge a l’esperança. Per la seva ban
da, al sector de la construcció, la confiança 
roman en un nivell confortable i, als serveis, 
va millorar de forma apreciable al gener. 

Aquest marc general de solidesa es va 
ma nifestar també a nivell microeconòmic. 
Així, al novembre del 2011, les insolvències 
empresarials van recular el 4,4% en relació 
amb el mateix mes de l’any precedent. 

L’economia francesa dóna  
una sorpresa favorable en l’últim 
trimestre del 2011

Les dades publicades per l’institut d’esta 
dís  tica francès van mostrar una desacce
leració de l’economia gal·la inferior a la  
prevista en el quart trimestre de l’any pas
sat. Així, el PIB va pujar el 0,2% en relació 
amb el tercer trimestre, només una dèci
ma me  nys que en el període anterior. L’alen
 timent del consum de les llars fins al 0,2% 
va ser compensat per una acceleració de la 
inversió, gràcies als béns d’equipament. 
No obstant això, la principal contribució 
al creixement del PIB va provenir del sec
tor ex  terior, a causa de la reculada de les 
im  portacions. En el conjunt del 2011, el 
PIB va augmentar l’1,7%, enfront d’una 
ex  pansió de l’1,4% el 2010, de manera que 
encara no s’ha recuperat el nivell previ a la 
gran crisi del 20082009. 

Malgrat la sorpresa positiva del PIB en 
l’úl  tim trimestre del 2011, mantenim la 
pre  visió d’un increment anual del 0,1% el 
2012. De fet, els indicadors de clima eco 
nòmic romanen, en general, per sota de la 
mitjana a llarg termini, amb un deteriora
ment més important de les perspectives.  
A més curt termini, en el primer trimestre 
d’enguany, els indicadors avançats sugge
reixen una estabilització. 

La confiança dels consumidors va millo
rar lleugerament al gener, però es va col·lo
 car sensiblement per sota de la mitjana 
històrica. Subsistia la preocupació per la 
desfavorable marxa del mercat de treball. 
En efecte, la taxa d’atur presenta una ten
dència lleugerament alcista i s’apropa al 
10%, mentre que, en l’últim trimestre del 

Perspectives modestes per 
al sector industrial alemany 
el 2012, després d’un fort 
augment l’any passat. 

El PiB francès puja l’1,7%  
el 2011, però encara no 
recupera el nivell previ  
a la Gran Recessió. 

Els indicadors avançats 
suggereixen una 
estabilització en el primer 
trimestre del 2012. 
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2011, es va registrar una destrucció neta de 
llocs de treball. 

Els empresaris de manufactures preveien, 
al gener, un ascens de la inversió del 7% en 
valor el 2012, amb un gran dinamisme a la 
branca de l’automoció. No obstant això, de 
les seves respostes també es podia inferir 
que, en el primer trimestre, era possible 
una lleugera contracció. 

Pel que fa al sector exterior, per bé que, el 
2011, es va registrar una desacceleració, els 
nivells de les compravendes de mercade
ries amb l’estranger van superar els previs 
a la Gran Recessió. Les exportacions van 
ser impulsades, sobretot, per les agroali
mentàries i per les de béns de luxe, mentre 
que les importacions van pujar, principal
ment, per l’alça dels preus de les primeres 
matèries. Així, el dèficit comercial en con
junt va ascendir fins als 69.592 milions 
d’euros, una cota rècord, amb un incre
ment anual del 35,1%, situació que reflec
teix de forma ben crua els problemes de 
competitivitat de la indústria francesa. 

Pel costat de l’oferta, la situació és similar. 
A l’octubredesembre, les comandes in 
dustrials sense el material de transport, 
llevat dels automòbils, van baixar l’1,1% en 
valor en relació amb el trimestre precedent 

i només van augmentar el 0,8% en relació 
amb el mateix període del 2010, tot i que 
els encàrrecs de l’exterior van pujar el 2,4%. 
D’altra banda, la confiança del sector se 
cundari es trobava en un nivell baix, motiu 
pel qual no cal ser gaire optimista sobre el 
panorama industrial francès el 2012. A la 
construcció, el nivell de confiança es va 
apropar al normal, però es va deteriorar 
lleugerament al febrer. I, als serveis, el sen
timent no era millor. 

Per la seva banda, el crèdit bancari al sec
tor privat no financer es va continuar mo 
derant, però es va incrementar el 5,3% el 
2011. El finançament a les empreses va 
augmentar el 4,4% interanual, mentre que 
el crèdit a les llars va pujar el 6,0%. 

Per afrontar els problemes de competitivi
tat, el Govern va presentar, al febrer, una 
revisió de la llei pressupostària per al 2012, 
que també va obeir a un canvi en la projec
ció del creixement del PIB per a l’exercici 
actual de l’1% fins al 0,5%. Entre d’altres 
mesures, a partir de l’1 d’octubre de 2012, 
es reduiran les cotitzacions empresarials a 
la Seguretat Social, mesura que serà com
pensada amb una alça del tipus general de 
l’IVA del 19,6% al 21,2% i amb un incre
ment de 2 punts d’una contribució de les 
rendes del capital fins al 10,2%. A més a 

FRANÇA: PRiNciPALs iNDicADORs EcONÒmics

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

2010 2011
2011 2012

I II III IV Gener

PIB 1,4 1,7 2,2 1,6 1,5 1,4 –

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

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

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

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

Balança comercial (**) –51,5 –69,6 –59,1 –64,4 –68,6 –69,6 ...

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.

El Govern francès abaixa  
les cotitzacions socials 
empresarials per millorar  
la competitivitat. 
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més, es retallaran partides pressupostàries 
per garantir l’assoliment de l’objectiu de 
dèficit públic del 4,5% del PIB. 

Es confirma la nova recessió  
de l’economia italiana 

La publicació d’una contracció del PIB ita
lià en el quart trimestre del 2011 del 0,7% 
en relació amb el trimestre anterior va ofi
cialitzar la situació recessiva de l’economia 
transalpina, ja que, en el tercer, ja havia 
re gistrat una caiguda intertrimestral del 
0,2%. En l’últim trimestre del 2011, l’acti 
vi  tat no solament no va recuperar el nivell 
anterior a la crisi, sinó que es va col·locar el 
0,5% per sota d’un any abans. Així i tot, en 
el conjunt del 2011, el PIB va créixer el 0,4%. 

Pel que fa al 2012, els indicadors avançats 
continuen baixant i el clima econòmic con
 tinua empitjorant. Tot i que les mesures 
re  formistes adoptades incrementaran el 
potencial de creixement a mitjà termini, a 
curt termini predominen els efectes con
tractius dels paquets d’ajustament pressu
postari. Així, mantenim la previsió d’una 
reculada del PIB de l’1,5%, amb riscos a la 
baixa per un possible descontrol de l’im 
pac  te de la crisi grega o per una alça dels 
preus de les primeres matèries superior a 
l’esperada. 

El consum continua feble al principi d’en 
guany. Així, les vendes d’automòbils es van 
reduir el 16,9% en els dotze últims mesos 
fins al gener. No sembla que la tònica hagi 
de variar gaire en els pròxims me  sos, ja 
que, tot i remuntar al febrer, la confiança 
del consumidor se situa en cotes molt bai
xes. El sentiment dels consumidors està 
afectat per la contracció de la renda dispo
nible i pel deteriorament del mercat labo
ral. Al desembre, el nombre d’ocupats va 
baixar el 0,1% en relació amb el mateix mes 
del 2010 i la taxa d’atur va pujar fins al 
8,9%, 8 dècimes més que un any abans. 
D’altra banda, la inflació amb prou feines 
va recular al gener fins al 3,2% interanual. 

En aquest context de conjuntura recessiva, 
es corregeix el desequilibri exterior, tot i 
que de forma insuficient. El comerç exte
rior va millorar al desembre, en pujar les 
exportacions de mercaderies el 4,2% inter
mensual i en caure les importacions el 
0,8%. En el conjunt del 2011, les exporta
cions van augmentar l’11,4% i les impor
tacions, el 8,9%. D’aquesta manera, el dèfi
cit comercial es va reduir el 19%, fins als 
24.333 milions d’euros. El dèficit per comp
te corrent també es va corregir el 6,5%, 
però, així i tot, va totalitzar 50.555 milions 
d’euros.

Des del punt de vista de l’oferta, al gener, 
s’aprecia la caiguda de la confiança als 

itÀLiA: PRiNciPALs iNDicADORs EcONÒmics

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

2010 2011
2011 2012

I II III IV Gener

PIB 1,4 0,4 1,0 0,8 0,3 –0,5 –

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

Producció industrial 6,5 0,2 2,2 1,5 –0,1 –2,8 ...

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

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

Balança comercial (**) –30,0 –24,3 –34,2 –34,1 –32,1 –24,3 ...

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.

Es corregeix el desequilibri 
exterior transalpí, però 
encara de manera 
insuficient. 

Disminueix la prima de risc 
del deute sobirà italià, per 
bé que Fitch i moody’s en 
rebaixen la qualificació. 
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diferents sectors, llevat de la construcció. 
Al desembre, les comandes industrials es 
van situar el 4,3% per sota de dotze mesos 
abans. En el quart trimestre del 2011, es va 
intensificar la feblesa del mercat immobi
liari i la producció de la construcció va 
recular l’1,2% en relació amb el tercer. 

No obstant això, en els primers compassos 
del nou exercici, ha disminuït la prima de 
risc del deute sobirà del bel paese, mesura
da pel diferencial amb les obligacions de 
l’Estat alemanyes a deu anys. Així, durant 
la quarta setmana de febrer, es va situar per 
sota dels 350 punts bàsics, lluny del rècord 
de 550 del novembre del 2011. El progra  
ma de reformes del primer ministre Mario 
Monti ha contribuït a aquesta millora. No 
obstant això, al final de gener, l’agència 
d’avaluació Fitch va retallar la qualificació 
d’Itàlia en dos graons fins a A– amb pers
pectiva negativa i, cap a la meitat de febrer, 
Moody’s va rebaixar la qualificació del 
deute sobirà fins a A3. D’altra banda, el 
crèdit al sector privat es va continuar des
accelerant fins a mostrar un decreixement 
interanual en termes reals al final del 2011. 

Com a continuació dels paquets de refor
mes previs, al febrer, va entrar en vigor un 
altre decret llei sobre simplificació norma
tiva i administrativa i sobre desenvolu
pament econòmic. Amb l’objectiu d’aug
men tar la productivitat i la competitivitat 
d’Itàlia, el nou paquet de mesures simplifi
ca la burocràcia aprofitant la tecnologia 
digital i la innovació. A més a més, s’està 
preparant una reforma fiscal per al final 
de febrer que reduiria els impostos per a 
les rendes més baixes i la reforma laboral 
per al març. 

Regne unit: lleugera millora  
del pacient, però subministrem  
més calmants

Des de l’inici de l’any passat, les dades eco
nòmiques publicades sobre l’economia del 
Regne Unit reflecteixen un deteriorament 
creixent de l’activitat econòmica. Per aquest 
motiu, no ha generat cap sorpresa que la 
dada del producte interior brut del quart 
trimestre del 2011 presentés una caiguda 
del 0,2% intertrimestral i que el creixement 

REGNE uNit: PRiNciPALs iNDicADORs EcONÒmics

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

2010 2011
2011 2012

I II III IV Gener

PIB 2,1 0,9 1,7 0,6 0,5 0,8 –

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

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

Taxa d’atur (1) 4,7 4,8 4,5 4,7 4,9 5,0 5,0

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

Balança comercial (2) –96,3 –100,9 –98,4 –98,6 –100,5 –100,9 ...

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

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

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

Nou paquet de reformes  
per reduir les càrregues 
administratives per a  
les empreses i per als 
ciutadans italians.

El Banc d’Anglaterra 
augmenta el programa  
de compra d’actius per 
apuntalar l’economia  
del Regne unit. 
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interanual presentés un creixement anè
mic del 0,8%. Es tracta del primer trimes
tre negatiu des de l’últim trimestre de 
l’any 2010. Tot i que no es disposa del des
glossament de la dada, tot fa pensar que el 
sector de la construcció i la caiguda en la 
producció industrial haurien afectat nega
tivament l’activitat econòmica. 

Aquests símptomes clars de desacceleració 
econòmica han tingut dues conseqüències. 
En primer lloc, l’agència de qualificació 
creditícia Moody’s ha col·locat la qualifica
ció del Regne Unit, que, actualment, és el 
màxim possible amb AAA, en perspectiva 
negativa. L’agència internacional argu
menta el moviment a causa del deterio
rament de les previsions fiscals per al Reg
ne Unit. Això implica que, si no es produeix 
cap canvi, a mitjà termini, Moody’s podria 
rebaixar un grau la qualificació del país. 

Addicionalment, el Banc d’Anglaterra va 
augmentar, en l’última reunió de política 
mo  netària, el programa de compra d’ac 
tius per un import de 50.000 milions de 
lliures esterlines, de manera que puja ja als 
325.000 milions. Aquesta és la tercera am 
pliació del programa. La justificació cal 
buscarla en la salvaguarda de la recupera
ció britànica davant l’amenaça de les ten
sions creades per la crisi del deute sobirà a 
la zona de l’euro. Les actes de la reunió in 
diquen que dos dels membres del Comitè 
de Política Monetària van defensar la pos
sibilitat que l’estímul fos superior, però els 
set restants van preferir evitarho. 

Tal com ho interpreten la majoria dels 
mem  bres del banc emissor, en general, les 
últimes dades han estat més positives. Per 
exemple, les vendes al detall del mes de 
gener van presentar un creixement in 
termensual de l’1,2% i van empènyer el 
creixement interanual de l’1,4% al 2,1%. 
Probablement, la contenció dels preus 
con  tinuï sent un factor positiu per apunta
lar aquest ritme de creixement de les ven
des al detall. En aquest sentit, al gener, la 

inflació del Regne Unit ha reculat al nivell 
més baix dels 14 últims mesos. La variació 
interanual de l’índex de preus al consum 
del mes de gener va baixar fins al 3,6%. Cal 
recordar que fa pocs mesos, concretament 
a l’octubre, la inflació va ser del 5%. Els 
factors que expliquen aquesta caiguda són 
dos: la desaparició de l’efecte base de la 
pujada d’impostos de l’any passat i l’atonia 
de la demanda. 

Pel que fa al sector exterior, la balança co 
mercial ha presentat un saldo menys defi
citari del que s’esperava, a conseqüència 
d’un descens en les exportacions del 0,4% 
intermensual i d’una caiguda de les impor
tacions del 3,6%. Aquesta bondat en les 
dades econòmiques es trasllada al costat 
de l’oferta amb la dada de producció in 
dustrial del mes de desembre, que va pre
sentar un creixement intermensual de 
0,5%, amb un repunt important al sector 
d’equipament de transports i d’aliments. 
També cal destacar que, des del setembre, 
la producció industrial no presentava un 
creixement positiu.

I és previsible que aquest bon to es man
tingui, ja que l’índex de gestors de com
pres de manufactures del mes de gener ha 
pujat des dels 49,1 punts del desembre fins 
als 52,1 punts, on els 50 punts marquen la 
frontera entre expansió i contracció del 
sector. A més a més, l’índex de gestors de 
compres del sector serveis del mes de ge 
ner ha repuntat fins als 56 punts des del 
re  gistre anterior de 54 punts. 

En definitiva, els indicadors econòmics 
avançats suggereixen que l’economia bri
tànica potser podria evitar un segon, i 
consecutiu, trimestre amb un creixement 
negatiu del PIB. D’altra banda, la mesura 
d’ampliació de la política monetària d’ex 
pansió quantitativa per part del banc cen
tral també hauria d’ajudar a recuperar l’ac
 tivitat econòmica en el primer semestre 
d’enguany. 
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Europa emergent: l’alentiment 
econòmic i Hongria, preocupacions 
del moment 

Els fronts d’atenció que manté oberta la 
conjuntura econòmica a l’Europa emer
gent són tres: l’afebliment de l’activitat, la 
situació de les finances públiques d’Hon
gria i el contagi financer de la crisi del deu
te de la zona de l’euro. En els dos primers 
casos, l’inici del 2012 ha estat un període, 
en certa mesura, perdut: l’activitat conti
nua fràgil i el problema magiar es manté 
sense gaires avanços. En canvi, el tercer 
d’aquests riscos ha evolucionat millor, ja 
que les tensions financeres s’han reduït. 

Revisant amb més deteniment el primer 
d’aquests tres àmbits, el de l’activitat, la dada 
clau coneguda ha estat el creixement del 
quart trimestre, disponible per a Eslo
vàquia, Hongria, la República Txeca i Ro 
ma  nia (queda pendent de publicació, per 
tant, de la xifra corresponent a Polònia). 
Tot i que les previsions considerades ja 

dibuixaven un escenari de feblesa força 
generalitzada, la realitat va introduir certs 
matisos. 

La primera de les economies esmentades, 
Eslovàquia, va sorprendre obertament en 
créixer el 0,9% intertrimestral (el 3,3% in 
ter  anual) en el quart trimestre. Sense dis
posar del detall de components, certes in 
formacions suggereixen que aquest bon 
comportament pot derivar de la inversió 
en béns d’equip i, més concretament, d’un 
gran projecte d’inversió automobilístic. 
També va oferir un creixement millor del 
que s’esperava l’economia magiar. Tot i que 
tampoc no s’ha publicat la desagregació 
del component de la demanda, algunes 
fonts apunten al comportament exporta
dor com el factor clau que justifica un 
avanç intertrimestral del PIB del 0,3%, 
equivalent a l’1,5% interanual. 

A l’altre costat de la balança, hi ha la Repú
blica Txeca i Romania. En aquests dos paï
sos, la reculada intertrimestral del PIB (del 

TRANSITANT PER UNA ETAPA DE FEBLESA DE L’ACTIVITAT A L’EUROPA EMERGENT

Indicador de sentiment econòmic i variació interanual del PIB real (*)

NOTA: (*) Mitjana ponderada de Polònia, Hongria, la República Txeca, Eslovàquia i Romania. La dada del quart trimestre de 
creixement del PIB de Polònia és estimació pròpia. La dada del primer trimestre del 2012 de sentiment econòmic és la 
corresponent al gener. 
FONTS: Eurostat, Comissió Europea, �omson Reuters Datastream i elaboració pròpia.
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A l’Europa emergent, 
l’activitat fluixeja en  
el quart trimestre  
i la tònica es manté en  
el tram inicial del 2012. 

Preveiem que, el 2012, 
Hongria caurà en recessió, 
la República txeca vorejarà 
el creixement nul...
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0,3% i del 0,2%, respectivament) presenta 
una magnitud superior a la prevista. Les 
dades parcials disponibles evidencien que 
el deteriorament exportador, molt afectat 
per la recessió de la zona de l’euro, és el 
principal causant d’aquest descens de l’ac 
tivitat. En taxa interanual, la República 
Txeca va créixer el 0,5% en el quart trimes
tre i Romania va ferho el 2,1%. 

A partir d’aquí, què es pot esperar en ter
mes de cicle de l’activitat? Les escasses da 
des disponibles del primer trimestre i, en 
particular, l’indicador de sentiment eco 
nò  mic mostren que la regió encara ha man
 tingut un to de feblesa en els primers 
mesos del 2012. En els casos de la Repúbli
ca Txeca i de Romania, on la demanda ex 
terna s’ha ajustat ràpidament al deteriora
ment de la zona de l’euro, creiem que el 
peatge en l’exportació no es revertirà de 
forma apreciable abans de l’estiu. Durant 
la segona meitat del 2012, la recuperació  
a la zona de l’euro hauria de permetre una 
millora. En definitiva, en el conjunt de 
l’exer  cici, preveiem un creixement del 0,3% 
per a l’economia txeca i de l’1,1% per a la 
ro  manesa. 

Per a Eslovàquia, estimem que serà força 
improbable que la inversió en béns d’equi
 pa  ment repeteixi la sorpresa positiva del 
quart trimestre del 2011, resultat que, afe
git a la feblesa de la demanda externa, si 
tuaria el creixement en l’1,4% el 2012. 

El cas hongarès és més complex, i el seu 
comentari ens permet introduir el segon 
front de risc regional, precisament el deri
vat dels problemes financers magiars. A 
diferència dels països anteriors, Hongria 
presenta un problema específic de finança
ment exterior de l’economia. Això va justi
ficar l’inici de negociacions amb l’FMI i 
amb la Unió Europea, al novembre passat, 

per obtenir un crèdit que compensi aquest 
desequilibri financer. Desafortunadament, 
les expectatives van quedar truncades des
prés del negatiu desenvolupament de les 
negociacions durant el desembre del 2011. 

La falta de progrés negociador és deguda a 
les notables diferències que separen les 
parts en qüestions fonamentals, com la 
independència del banc central d’Hongria, 
i en altres més vinculades amb la forma 
com es va realitzar l’ajustament pressu
postari el 2011 (basat en mesures excep
cionals i amb efectes distorsionadors en el 
creixement a llarg termini de l’economia). 
Una sèrie de recursos presentats per les 
institucions comunitàries i l’inici de l’ano
 menat procediment de dèficit excessiu han 
acabat de complicar el panorama. 

Tot i que, en les últimes setmanes, sembla 
que el Govern hongarès està més obert a 
canvis en la política econòmica i a ajusta
ments institucionals en la línia del que 
pro  posen els organismes multilaterals, la 
incertesa financera encara és elevada (la 
prima de risc dels bons a 3 anys es va situar 
en la zona dels 460 punts bàsics el 22 de 
febrer). Addicionalment, sembla inevita
ble que es posin en marxa nous ajusta
ments pressupostaris que afectaran l’acti 
vi  tat. En definitiva, esperem un any de 
recessió moderada (caiguda del 0,3% del 
PIB) en el nostre escenari central, amb ris
cos elevats que l’any es tanqui, finalment, 
amb una caiguda més intensa de l’activitat. 

Finalment, en el tercer dels fronts, el de les 
repercussions de la crisi del deute de la 
zona de l’euro en forma de tensions finan
ceres, febrer ha estat un mes positiu. Els 
ni  vells actuals de la prima de risc s’allunyen 
sensiblement dels valors registrats al co 
men  çament del 2012, tendència que fins i 
tot beneficia el cas hongarès.

...i Romania i Eslovàquia 
creixeran per damunt  
de l’1%.

Hongria necessita l’ajuda 
financera de l’Fmi i de la 
unió Europea, però, sense 
reformes, serà improbable 
accedir-hi. 

Les tensions financeres 
remeten a la regió. 
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un punt d’inflexió definitiu  
per als mercats? 

Durant el mes de febrer, l’escenari finan
cer global ha continuat dominat pels 
focus d’inestabilitat que, des de fa diver
sos trimestres, condicionen l’ànim dels 
inversors: la crisi del deute europeu i el te 
mor a una desacceleració brusca als paï
sos emergents (la Xina en particular). Per 
si això fos poc, recentment, un nombre 
creixent d’analistes ha començat a incor
porar a les seves projeccions l’impacte d’un 
eventual empitjorament de la situació a 
l’Iran i del consegüent encariment del 
petroli.

Però, malgrat aquestes amenaces, des del 
començament de l’any, es percep un canvi 
favorable en el pols dels mercats finan
cers. La decidida actuació dels bancs cen
trals, garantint ingents nivells de liquidi
tat, i la confirmació del compromís dels 
líders polítics europeus donen suport a un 
procés incipient de canvi en la percepció 
sobre el futur del sistema financer i, en 
última instància, de l’economia real. La 
contenció dels riscos en la crisi del deute 
de la zona de l’euro (menor probabilitat 
d’escenaris extrems de ruptura o si  milar) 
i l’observació de taxes de creixement de 
l’economia internacional una mica mi 
llors del que estava previst ajuden a res
taurar un pilar primordial: la confiança 
dels agents. El reflex més immediat es pot 
trobar en el bon comportament que, des 
de l’inici de l’any, mostren els mercats 
d’actius amb risc, en concret la bors  a i la 
renda fixa corporativa. 

Els bancs centrals, peça clau 

En el context econòmic i financer actual, 
els bancs centrals exerceixen un paper 
cru  cial. En primer lloc, com a incentiva
dors del creixement. En se  gon lloc, com a 
garants de la liquiditat del sistema finan
cer. Gràcies a la contundència de les seves 
actuacions, mitjan  çant mesures quantita
tives no convencionals, han aconseguit 
apuntalar el risc de contagi sistèmic de  
la crisi financera actual, restaurar la con
fiança dels inversors als mercats de capi
tals i facilitar la capacitat de fi  nan  çament 
del sector bancari. 

Als Estats Units, l’actuació de la Reserva 
Federal (Fed) obeeix al patró descrit. A les 
actes de l’última reunió de política mone
tària, es poden trobar les claus sobre aquest 
tema. Els membres del Comitè de la Fed 
van decidir prolongar l’estratègia de man
tenir els tipus d’interès oficials en el rang 
mínim possible (el 0%0,25%). La novetat 
cal buscarla en l’esment que aquesta 
situació probablement s’ampliaria fins al 
final del 2014, de manera que es van ajor
nar les expectatives dels inversors que es 
peraven que fos cap a la meitat del 2013. 
Així mateix, per primera vegada en la his
tòria de l’entitat, els responsables de la Fed 
van fer públic un ob  jectiu d’inflació a llarg 
termini per a la seva política monetària. 
D’aquesta manera, pretenen mantenir 
ancorades les ex  pectatives inflacionistes i 
moderar l’ascens dels tipus d’interès a 
llarg termini, la qual cosa hauria d’ajudar 
a impulsar l’ocupació. En concret, l’ob  jec 
tiu de la taxa d’inflació acordat va ser del 

Els riscos que planen sobre 
l’escenari financer global 
persisteixen, tot i  
que la seva intensitat  
s’ha moderat. 

L’actuació dels bancs 
centrals és determinant  
en la conjuntura financera 
actual. 

mercats monetaris i de capital 

mERcAts FiNANcERs 

La Reserva Federal 
perllonga l’estratègia  
de tipus d’interès baixos 
fins al final del 2014. 
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PRÉSTECS DEL BCE A ENTITATS FINANCERES DE LA ZONA DE L’EURO
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Al si de la Fed es contempla 
la implantació de noves 
mesures monetàries 
quantitatives. 

El BcE manté el tipus 
d’interès de referència  
en l’1%. 

2%, que coincideix amb el nivell establert 
pel Banc Central Europeu (BCE). 

En aquesta reunió, també es van analitzar, 
entre d’altres, els aspectes relacionats amb 
les mesures monetàries de caràcter excep
cional que la Fed executa des del 2008. En 
aquest sentit, els inversors van considerar 
que era més rellevant la probabilitat que la 
Reserva Federal pugui im  plantar un nou 
programa de mesures ex  traordinàries 
(quantitative easing) en els pròxims mesos. 
Atesa aquesta possibilitat, és coneguda 
l’existència de dos posicionaments al si de 
la Fed. D’una banda, un primer grup de 
membres de l’entitat és partidari d’aug 
men  tar la compra d’actius per part del 
banc central mentre la taxa d’atur sigui 
elevada i no es generin pressions in 
flacionistes. Un segon grup opina que no 
més s’hi hauria de procedir si el procés de 
recuperació de l’economia perdés força o 
si es percebessin amenaces deflacionistes. 
Ara com ara, la decisió adoptada és espe
rar i veure.

A la zona de l’euro, el BCE també aposta 
per una política monetària expansiva per 
do  nar sostenibilitat a l’economia de la re 

gió i proveeix d’extensa liquiditat el siste
ma financer. Sobre la base d’aquest propò
sit, l’entitat va decidir mantenir el tipus 
d’in  terès rector en l’1% al febrer. No obs
tant això, el president de l’entitat, Mario 
Draghi, va afirmar que, malgrat que el fu 
tur de l’economia de la zona de l’euro 
s’em  marca en un escenari d’elevada incer
tesa i de riscos a la baixa per al creixement, 
s’aprecia, al començament de l’any, una 
lleugera millora en al  guns indicadors eco 
nòmics de la regió. 

Una altra de les premisses de la política 
monetària actual del BCE és facilitar l’ac 
cés a la liquiditat de la banca europea i, per 
tant, de l’economia real. Per donar aquest 
suport al sector, l’entitat utilitza un seguit 
de mesures no convencionals de caràcter 
temporal, entre les quals destaquen les 
subhastes de préstecs de quantia il·limitada 
amb venciment a tres anys (LTRO). Segons 
el mateix Draghi, s’han observat alguns 
efectes favorables posteriors a la primera 
de les dues subhastes (celebrada al desem
bre), com el descens de les probabilitats 
d’agreujament de la crisi creditícia i l’aba 
ra  timent del cost de finançament dels 
bancs. Igualment, va expressar la seva 
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Les operacions de liquiditat 
a tres anys han permès 
millors condicions de 
finançament al sector 
bancari. 

Les polítiques monetàries 
de les economies emergents 
es tornen més expansives. 

con  fiança en l’èxit de la segona subhasta 
anunciada per al final de febrer. En aques-
ta reunió, també es va aprovar l’ampliació 
o el relaxament dels criteris d’acceptació 
de garanties en les operacions de crèdit 
amb el BCE i de les mesures de control de 
riscos proposades per set bancs centrals  
de la zona de l’euro (entre els quals hi ha 
els d’Itàlia, França i Espanya). 

Pel que fa a l’actuació directa del BCE en  
la resolució de la crisi del deute sobirà de la 
zona de l’euro, les novetats recents més sig   -
nificatives són les relatives a la participació 
del banc central en la reestructuració del 
deute públic grec. Ateses les condicions 
imposades per la mateixa entitat, el BCE no 
assumirà cap retallada en les seves posicions 

i lliuraria els beneficis obtinguts quan vagin 
vencent els bons grecs (adquirits mesos 
enrere en el Programa de Mercat de Valors) 
als bancs centrals nacionals, els quals, al 
seu torn, podran distribuir els beneficis als 
respectius Governs, que destinarien els re  -
cursos als paquets d’ajuda a Grècia. 

Per la seva banda, les autoritats monetàries 
dels països emergents s’enfronten al repte 
de gestionar la desacceleració del creixe-
ment econòmic en un entorn d’inflació 
encara relativament elevada. La majoria 
d’aquests bancs centrals han començat a 
dotar les polítiques monetàries d’un biaix 
més expansiu. En aquest sentit, el princi-
pal instrument per dur a terme el seu pro-
pòsit és la reducció dels tipus d'interès, 

TIPUS D’INTERÈS A CURT TERMINI ALS MERCATS NACIONALS

En percentatge anual

Zona de l’euro Estats Units Japó Regne Unit Suïssa

Subhastes 
BCE (2)

Euríbor (5) Nivell
objectiu de

Reserva
Federal (3)

Tres mesos
(5)

Tres mesos
(5)

Tipus
d’intervenció 

Banc 
d’Anglaterra (4)

Tres mesos
(5)

Tres mesos
(5)Tres mesos Un any

2011
 Gener 1,00 1,07 1,64 0,25 0,30 0,19 0,50 0,78 0,26
 Febrer 1,00 1,09 1,77 0,25 0,31 0,19 0,50 0,80 0,10
 Març 1,00 1,24 2,00 0,25 0,30 0,20 0,50 0,82 0,28
 Abril 1,25 1,35 2,12 0,25 0,27 0,20 0,50 0,82 0,24
 Maig 1,25 1,43 2,14 0,25 0,25 0,20 0,50 0,83 0,26
 Juny 1,25 1,55 2,16 0,25 0,25 0,20 0,50 0,83 0,28
 Juliol 1,50 1,61 2,18 0,25 0,26 0,20 0,50 0,83 0,24
 Agost 1,50 1,54 2,09 0,25 0,33 0,19 0,50 0,89 0,10
 Setembre 1,50 1,55 2,08 0,25 0,37 0,19 0,50 0,95 0,15
 Octubre 1,50 1,59 2,12 0,25 0,43 0,20 0,50 0,99 0,57
 Novembre 1,25 1,48 2,04 0,25 0,52 0,20 0,50 1,03 1,00
 Desembre 1,00 1,36 1,95 0,25 0,58 0,20 0,50 1,08 0,92
2012
 Gener 1,00 1,13 1,75 0,25 0,54 0,20 0,50 1,08 0,47
 Febrer (1) 1,00 1,02 1,65 0,25 0,49 0,20 0,50 1,07 0,60

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



38 MARÇ 2012 INFORME MENSUAL   

tiPus D’iNtERÈs A LLARG tERmiNi ALs mERcAts NAciONALs

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

Alemanya França Espanya Itàlia Estats Units Japó Regne Unit Suïssa

2011

 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 1,83 3,15 5,09 7,11 1,88 0,99 1,98 0,66

2012

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

 Febrer (*) 1,93 2,99 5,11 5,52 2,03 0,98 2,15 0,79

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

Els tipus d’interès 
interbancaris es redueixen 
de forma progressiva. 

La rendibilitat del deute  
de les principals economies 
es manté estable en  
nivells molt baixos. 

però no l'únic. Certament, les pressions 
in        flacionistes derivades de l’encariment de 
les primeres matèries al començament del 
2011 s’han moderat en els últims me  sos. 
Gràcies a això, els responsables monetaris 
dels països emergents tenen un cert marge 
d’actuació per evitar un alentiment sobtat 
de les taxes de creixement econòmic. Des
afortunadament, el recent repunt del preu 
del petroli, arran de les tensions a l’Orient 
Mitjà, és un obstacle en el disseny d’aques
 ta estratègia de relaxament. Tot fa pensar 
que les autoritats maniobraran amb caute
la, espaiant i graduant les mesures. Aquest 
és el cas de la Xina, on la màxima autoritat 
monetària ha reduït el coeficient de re 
serves requerit a la banca co        mercial per 
di namitzar el crèdit a les empreses i a les 
famílies. 

Pel que fa als mercats interbancaris de la 
zona de l’euro i dels Estats Units, els tipus 
d’interès van mantenir la tònica a la baixa 
iniciada en la recta final de l’any passat. La 

continuïtat d’aquesta tendència és resultat, 
en gran part, de l’escenari actual de laxi
tud dels tipus oficials i de les agressives 
me    sures quantitatives practicades pels 
bancs centrals. En el cas del tipus d’interès 
euríbor, els progressos realitzats al si de la 
zona de l’euro per contenir els riscos de la 
crisi de crèdit han contribuït de forma fa 
vorable a la moderació dels tipus d’interès 
amb venciment a un any. No obstant això, 
les disfuncions al mercat interbancari 
europeu continuen sent relativament altes, 
tal com es reflecteix en els elevats nivells 
de dipòsits overnight que la banca realitza 
al BCE.

La caiguda de les primes de risc  
dóna un respir al deute públic

Com ve succeint des de l’últim trimestre 
del 2011, al febrer, les yields del deute 
públic dels Estats Units i d’Alemanya s’han 
mogut dins una franja que representa 
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L’estratègia de la Fed sobre 
els tipus d’interès sosté  
el preu dels bons. 

La moderació de les 
tensions a la zona de l’euro 
ha afavorit el descens  
de les primes de risc. 

nivells mínims històrics. No obstant això, 
malgrat romandre dins aquesta forquilla 
de baixa rendibilitat, s’ha produït un canvi 
gradual en els determinants de l’evolució 
dels preus dels bons. Al principi, la incer
tesa sobre la crisi europea va provocar la 
fu  gida dels inversors cap als bons dels Es 
tats Units i d’Alemanya, vistos com actius 
re  fugi, i en va propiciar l’encariment (des
cens de les yields). Ara que, pel que sembla, 
aquests riscos estan més continguts, el fac
tor que condiciona aquests mercats és la 
certesa dels inversors sobre la continuïtat 
dels tipus oficials en nivells molt reduïts 
du   rant un llarg període i un excés de liqui
di  tat molt elevat. La conseqüència és un 
mercat empantanegat. En el cas nord
americà, el mercat de deute s’ha mostrat 
re  lativament estable durant el mes de fe 
brer. Ateses les dades conegudes sobre 
l’evo  lució de l’economia i l’estratègia de la 
Fed, en els pròxims mesos, el comporta
ment d’aquest mercat es continuarà carac
teritzant, segurament, per aquesta ferme
sa. Així i tot, cal no obviar, a mitjà termini, 
pos  sibles riscos derivats d’un augment de 
les expectatives inflacionistes o de la pèr
dua de confiança dels inversors interna
cionals propiciada per un deteriorament 
del desajustament fiscal de la nació. 

A la zona de l’euro, el comportament del 
deute alemany també ha estat dominat per 
l’equilibri. Certament, els progressos en 
ma  tèria fiscal a la zona de l’euro han reduït 
les tensions existents al mercat de deute 
so  birà europeu. Però els efectes d’aquesta 
circumstància amb prou feines s’han re 
flectit en les rendibilitats alemanyes, que 
s’han mantingut en nivells molt baixos 
(per sota del 2% en el termini a 10 anys). 
Això, a més de l’esmentat excés de liquidi
tat, és atribuïble, també en part, al llast 
exercit per la delicada situació de l’econo 
mia real europea. No obstant això, la mo 
de  ració de les tensions creditícies ha possi
bilitat la reducció de les primes de risc del 
deute sobirà dels països en dificultats. En 

aquest escenari, i llevat de Grècia i de Por
tugal, la percepció de solvència dels inver
sors sobre les economies perifèriques de la 
zona de l’euro s’ha incrementat des del ge 
ner. Aquest aspecte s’ha posat de manifest 
a totes les subhastes que han realitzat els 
Governs d’Itàlia i d’Espanya. En el cas 
d’Es  panya, el Tresor ha aconseguit col·lo 
car, des del gener, un terç del total previst 
d’emissions de deute públic per al 2012, a 
un preu més baix que en subhastes ante
riors i amb una afluència important d’in 
versors. 

En les últimes setmanes de febrer, es va 
esvair una part dels dubtes que planaven 
sobre la concessió del segon paquet de res
cat a Grècia i sobre els termes de la rees
tructuració del seu deute sobirà. No obs
tant això, encara cal dilucidar algunes 
qüestions importants. Així, durant el prò 
xim mes, les condicions acordades entre la 
troica i el Govern grec hauran de ser apro
vades pels parlaments d’alguns països i els 
bonistes privats s’hauran de pronunciar 
sobre el quitament proposat. 

La crisi del deute sobirà marca  
les fluctuacions de l’euro 

Davant la renovada apetència pel risc dels 
inversors, i atesa la resolució favorable de 
les controvertides negociacions per al lliu
rament del segon paquet d’ajuda a Grècia, 
el tipus de canvi de l’euro ha estat sotmès a 
pressions en tots dos sentits. Finalment, el 
sal  do del mes ha estat favorable per a l'euro, 
l’apreciació del qual, en el canvi amb el dò 
lar, s’ha apropat a l’1,5%. Aquesta variació 
mensual s'emmarca dins la perllongada 
etapa de volatilitat relativament elevada 
però evolució plana que travessa la relació 
entre les dues divises. Així, el nivell d’1,34 
dòlars per euro d’aquest febrer es va obser
var també al començament del 2011 i del 
2010. A partir de l’anàlisi de les projec
cions econòmiques i financeres de les dues 

El tipus de canvi de  
l’euro recull els avanços  
en la resolució de  
la crisi de la regió. 
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regions, cal esperar que aquesta dinàmica 
d’oscil·lacions més o menys intenses al vol
tant d’una tendència lateral es mantingui 
durant el que queda d’any. D’altra banda, 
les divises dels països emergents han re 
près la tendència d’apreciació enfront del 
dòlar i de l’euro, amb el suport de la re   duc
 ció de l’aversió al risc global i de la pers
pectiva que les economies emergents ate
rrin suaument. 

Els mercats de bons corporatius 
acceleren el pols 

Als mercats de crèdit, l’activitat s’ha man
tingut en ascens durant el mes de febrer. 
Factors com la contundent actuació dels 
bancs centrals i la reducció dels riscos so 
birans i financers a nivell global han es  tat 
els detonants de la nova etapa d’expansió 
als mercats de renda fixa privada. No és 

sor  prenent, per tant, que aquest impuls si 
gui més palpable a la zona de l’euro. En 
sintonia amb la millora dels spreads so 
birans de la zona, s’han intensificat les re 
duc  cions dels diferencials corporatius, 
amb especial notorietat als països perifè
rics. Aquesta circumstància s’ha vist refor
çada per l’augment de les emissions de bons 
privats d’elevada qualitat (investment gra-
de) en diverses divises i per la reobertura 
gradual del mercat per a alguns emissors 
de contrastada solvència d’Espanya i d’Ità
 lia. Igualment, cal esmentar el bon com 
portament de les col·locacions del sector 
bancari europeu, on destaquen les realit
zades per les entitats dels països perifèrics 
en dificultats. La majoria dels bancs han 
optat pel finançament a través de l’emis  sió 
dels anomenats covered bonds, posterior
ment utilitzats amb freqüència per obtenir 
préstecs del BCE. No obstant això, des de 
les agències d’avaluació creditícia, s’ha 

tiPus DE cANVi DE LEs PRiNciPALs mONEDEs

220212

Tipus de canvi
% variació (*)

Mensual s/desembre 2011 Anual

Enfront del dòlar dels Estats Units

 Ien japonès 80,3 4,0 4,2 –3,1

 Lliura esterlina 0,638 0,7 0,8 –3,0

 Franc suís 0,912 –1,7 –2,8 –2,9

 Dòlar canadenc 1,001 –0,8 –2,0 1,0

 Pes mexicà 12,838 –2,6 –8,6 5,5

Enfront de l’euro

 Dòlar dels EUA 1,323 –1,7 –2,1 3,1

 Ien japonès 106,2 5,6 6,2 –6,4

 Franc suís 1,207 0,0 –0,8 –6,2

 Lliura esterlina 0,844 1,0 1,3 –0,2

 Corona sueca 8,825 0,5 –1,1 0,3

 Corona danesa 7,437 0,0 0,1 –0,3

 Zloty polonès 4,189 –2,1 –6,6 5,1

 Corona txeca 25,19 –0,6 –1,6 2,6

 Forint hongarès 288,8 –3,9 –9,1 5,5

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

La millora de les condicions 
de crèdit provoca un 
augment de l’activitat  
en aquest mercat. 

Es reobren les emissions  
de bons de companyies 
italianes i espanyoles.
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advertit dels riscos que un excés de depen
dència d’aquesta classe d’emis sions podria 
tenir per als tenidors de bons ordinaris (sè 
nior), en generarse una subordinació del 
seu deute. 

Als Estats Units, la situació és de bonança 
consolidada. L’entorn de recuperació eco 
nòmica, l’abundància de liquiditat i els  
ti  pus d’interès molt baixos fan que els mer
 cats privats de crèdit siguin més estables i 
eficients. Un fet destacat és el que s’ha ob 
servat al segment dels bons d’alt risc i alta 
rendibilitat (high yield), on s’ha produït un 
augment significatiu dels fluxos de capital 
cap a aquests actius. En l’escenari descrit, 
els inversors es veuen empesos a acceptar 
més riscos per assolir els objectius de ren
dibilitat. Des del prisma de les emissions, 
cal destacar la continuïtat de l’augment de 
les col·locacions de deute (investment gra-
de i high yield) de les companyies no  
fi  nan  ceres, que contrasta amb el ritme 
me  nys intens observat a les corporacions 
fi  nanceres. De forma agregada, les empre
ses dels Estats Units presenten una posició 

patrimonial sòlida, amb unes estructures 
d’en  deutament de llarga durada i amb po 
sicions de liquiditat elevades. 

On els mercats de crèdit experimenten pu 
jades més importants, però, és als països 
emergents. La revisió favorable de les qua
lificacions sobiranes d’una bona part 
d’aques  tes economies durant els últims 
mesos (principalment a Llatinoamèrica) i 
la sostenibilitat de les perspectives econò
miques que es desprenen de l’actuació de 
les autoritats monetàries han propiciat la 
millora de la confiança dels inversors i 
l’atracció de més volum de capitals inter
nacionals cap a aquests mercats.

Els inversors tornen a apostar  
per la borsa 

Les borses internacionals han mantingut, 
al febrer, el bon to mostrat durant el mes 
anterior. Des del començament de l’any, la 
revaloració mitjana dels principals índexs 
s’ha situat al voltant dels dos dígits, en el 

L’ANY HA COMENÇAT AMB UN GRAN VOLUM D’EMISSIONS DE DEUTE CORPORATIU

Emissions de bons corporatius. Covered bonds de la zona de l’euro

NOTA: (*) Emissions 1 gener – 23 febrer.
FONT: Bloomberg.
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que representa el millor començament 
d’any per a la renda variable en dues dèca
des. Desafortunadament, la borsa espan
yola és una de les poques que s’ha quedat 
endarrerida. A nivell global, diversos as 
pectes afavoreixen aquest comportament. 
A més de la millora de l’escenari econòmic 
i financer a nivell internacional (i europeu 
en particular) ja comentada, destaca la 
millora del sentiment dels inversors cap 
als actius de risc, la tornada gradual dels 
fluxos de capital cap als fons d’accions i 
l’augment del repartiment dels beneficis 
empresarials entre els accionistes, per la 
via dels dividends o de la recompra d’ac 
cions. Aquesta pràctica, que habitualment 
es vincula a valors amb una rendibilitat 
per dividend significativa, és premiada als 
mercats borsaris amb pujades en el preu 
de cotització. 

Als Estats Units, el balanç de la campanya 
de resultats trimestrals de les empreses de 
l’S&P 500 ha estat favorable. El seu efecte 
sobre l’ànim dels inversors s’ha incremen
tat gràcies a la projecció per part de la ma 

teixa Fed de tipus d’interès en el 0% durant 
un llarg període i a l’aprovació al Congrés 
de l’extensió dels ajuts fiscals als aturats. 
En suma, aquests factors, i la millora de les 
perspectives econòmiques i empresarials, 
donen suport a la revaloració dels índexs 
nordamericans, que se situen ja en els ni 
vells més elevats dels quatre últims anys. 

En el cas de la zona de l’euro, és innegable 
el fet que els avanços en la resolució de la 
crisi del deute sobirà de la perifèria de la re 
gió i, en concret, de Grècia afecten de for 
ma significativa la marxa dels índexs bor
saris. L’evolució relativament favorable 
dels esdeveniments recents i la caiguda de 
les primes de risc sobiranes es reflecteixen 
en l’ascens de les principals borses de la re 
gió, entre les quals destaca el Dax alemany. 
Així mateix, la disminució de les tensions 
als mercats europeus ha permès que s’aixe
 qués la prohibició de realitzar vendes a curt 
d’accions d’entitats financeres a di  ver  sos 
països europeus. Tot i que, al principi, es 
te  mia una allau de vendes de títols del sec
tor bancari, finalment el sanejament pro

FONT: Bloomberg.
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gressiu dels balanços de la banca i el suport 
financer del BCE han estat ar  guments 
prou sòlids per contrarestar l’a  me  naça. 

Com en el cas de la renda fixa privada, els 
mercats borsaris dels països emergents 
s’han comportat molt bé. El control or 
denat de les taxes de creixement i l’augment 
de les expectatives de noves retallades de 

tipus d’interès oficials auguren un poten
cial de revaloració atractiu per als inver
sors estrangers. Addicionalment, les com
panyies d’aquests països aprofiten aquesta 
circumstància per realitzar noves emis
sions d’accions, amb les quals poden obte
nir finançament addicional per empren
dre nous projectes d’inversió.

ÍNDExs DE LEs PRiNciPALs BORsEs muNDiALs

22022012

Índex
(*)

% variació
mensual

% variació
acumulada

% variació
anual

Nova York

 Dow Jones 12.948,4 1,8 6,0 6,0

 Standard & Poor’s 1.359,6 3,4 8,1 3,4

 Nasdaq 2.940,5 5,5 12,9 6,7

Tòquio 9.554,0 9,0 13,0 –10,4

Londres 5.918,7 3,3 6,2 –1,3

Zona de l’euro 2.522,7 3,9 8,9 –15,4

 Frankfurt 6.851,2 7,0 16,2 –6,4

 París 3.450,9 3,9 9,2 –14,8

 Amsterdam 327,1 2,1 4,7 –11,3

 Milà 16.589,6 6,1 9,9 –24,6

 Madrid 8.677,1 1,3 1,3 –18,9

Zuric 6.182,2 1,0 4,1 –6,6

Hong Kong 21.549,3 7,2 16,9 –6,3

Buenos Aires 2.832,2 –1,2 15,0 –19,9

São Paulo 66.199,7 6,2 16,6 –2,7

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.

Les borses emergents 
pugen, gràcies a les 
expectatives de tipus 
d’interès més baixos. 
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Recessió amb matisos importants 

L’escenari de recessió es va confirmant a 
poc a poc, però amb matisos importants 
que cal tenir en compte. Durant el mes de 
febrer, l’Institut Nacional d’Estadística 
(INE) va donar per definitiva la re  cu  lada 
intertrimestral del 0,3% del producte inte
rior brut (PIB) del quart trimestre del 2011. 
La valoració d’aquesta xifra no és fàcil. Pot 
semblar una caiguda relativament modera
da, sobretot si la comparem amb el 0,7% 
d’Itàlia i dels Països Bai  xos o amb l’1,3% de 
Portugal. A més a més, sembla que els pri
mers indicadors d’activitat del mes de gener 
han canviat el to recessiu dels últims mesos. 
No obstant això, cal ser molt prudent a 
l’hora d’interpretar aquests resultats, ja que 
el desglossament per components del PIB 
revela que la contracció de l’activitat és 
impulsada per una reculada de la demanda 
interna més intensa del que s’esperava. Tot 
seguit valorem aquests matisos. 

Pel que fa a l’evolució dels components del 
PIB, s’esperava que el consum de les llars 
reculés en relació amb el registre del tercer 
trimestre. L’augment de l’atur del segon 
semestre i la intensificació de la incertesa 
generada pel repunt de les tensions a la 
zona de l’euro així ho suggerien. Però la 
magnitud de l’ajustament, del –1,0% inter
trimestral, ens ha sorprès. L’evolució de les 
importacions ha estat també molt negati
va, amb una reculada del 6,5% en relació 
amb el trimestre anterior. Una caiguda 
que recorda la reculada experimentada 
durant els pitjors trimestres de l’última 
recessió, entre l’últim trimestre del 2008 i 
el primer del 2009, quan les importacions 
van recular al voltant del 20%. 

Sembla que les llars, per tant, estan reac
cionant amb extremada prudència al can
vi de perspectives econòmiques. Serà molt 
interessant analitzar l’evolució de la taxa 
d’estalvi del quart trimestre, que encara 
no s’ha publicat, ja que ens donarà infor
mació sobre quina part del retrocés del 
consum és deguda a la reculada de la ren
da, a causa del deteriorament del mercat 
laboral, i quina part és deguda a l’augment 
de l’estalvi per precaució. La importància 
relativa de cada factor determinarà la velo
citat de la recuperació. Si el principal fac
tor és l’estalvi per precaució, la recuperació 
del consum podria ser relativament ràpida 
a mesura que les tensions als mercats de 
deute sobirà europeu es vagin esvaint i les 
expectatives de recuperació vagin gua
nyant terreny. Si, en canvi, el paper del 
deteriorament del mercat de treball ha 
estat important, això podria comportar 
una recuperació més lenta del consum. 

Històricament, la recuperació del mercat 
laboral es produeix amb un cert retard i de 
forma més gradual que la de l’activitat. En 
aquest sentit, la major flexibilitat del mer
cat introduïda per la reforma laboral 
po dria accelerarla (per a una avaluació 
d’aquesta reforma, vegeu el capítol de mer
cat laboral). Ara com ara, la comptabilitat 
nacional trimestral ja ens avança que, molt 
probablement, el paper d’aquest factor no 
serà menor. En l’últim trimestre, la remu
neració dels assalariats, que, durant l’any, 
havia anotat una reculada mitjana del 
0,6%, es va contreure el 2,1% en termes in 
teranuals. 

D’altra banda, la reculada del consum 
públic també ha estat significativa, de l’1,1% 

En el quart trimestre,  
el PiB va caure el 0,3% 
intertrimestral. 

Les causes de la reculada 
del consum aclariran la 
rapidesa de la recuperació. 

Activitat econòmica 

cONJuNtuRA EsPANYOLA 
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EVOLUCIÓ DEL PIB D’ESPANYA PER COMPONENTS 

Percentatge de variació interanual (*)

PIB Consum de les llars

Consum públic

0,7

–0,1

0,7

–0,1

–2,2

0,2

Importacions de béns i serveisExportacions de béns i serveis

NOTA: (*) Dades corregides d’efectes estacionals i de calendari.
(**) Contribució al creixement del PIB.
FONT: Institut Nacional d’Estadística.
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6,3
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0,9
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–2,1

–3,6

Inversió en béns d’equipament

5,5

1,6

–3,6

12,1

7,5

1,1

5,8 5,7

2,2

–2,7

2010 2011
2010 2011 I II IIII IV III IVII

2010 2011
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2010 2011
2010 2011 I II IIII IV III IVII

2010 2011
2010 2011 I II IIII IV III IVII

2010 2011
2010 2011 I II IIII IV III IVII

2010 2011
2010 2011 I II IIII IV III IVII

Inversió en construcció

–8,1
–10,1 –12,2

–9,4 –9,5 –9,3 –9,2
–8,1

–7,0
–8,2

Demanda nacional (**)

–1,0
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0,0
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–1,9 –1,4

–2,9

2010 2011
2010 2011 I II IIII IV III IVII

2010 2011
2010 2011 I II IIII IV III IVII
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El consum públic i la 
inversió també reculen  
de forma significativa. 

intertrimestral, però, en aquest cas, l’im 
portant ajustament que pateixen els comp
tes públics ja permetia anticipar una dis
minució significativa. El cas de la inversió 
és també destacable. Tant la inversió en 
equipament com en construcció van regis
trar una reculada propera al 4% intertri
mestral, una xifra inferior a les assolides el 
2009, quan la inversió en equipament va 
recular més del 10% durant dos trimestres 
seguits, però gens menyspreable. 

L’única dada positiva la van oferir les ex 
portacions de serveis, que van créixer el 2,4%. 

Malgrat tot, la reculada de les exportacions 
de béns, del 3,4%, va acabar duent el total 
de les exportacions al terreny negatiu. 

La informació que ens proporciona el des
glossament del quart trimestre no és, per 
tant, gaire esperançadora. El to positiu el 
posen els indicadors avançats del mes de 
gener, en especial pel costat de l’oferta. El 
consum d’electricitat, per exemple, va 
recular el 2,6% en termes interanuals, 2,3 
punts percentuals menys que al desembre. 
L’indicador de confiança de la indústria va 
millorar sensiblement, es va situar en el 

iNDicADORs D’OFERtA

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

2010 2011
2011 2012

I II III IV Gener

Indústria

 Consum d’electricitat (1) 2,9 –1,1 0,5 0,5 –1,2 –4,3 –2,6

 Índex de producció industrial (2) 0,8 –1,4 1,8 –1,1 –1,4 –5,0 ...

 Indicador de confiança en la indústria (3) –13,8 –12,5 –8,6 –10,7 –14,4 –16,5 –14,8

 Utilització capacitat productiva (4) 72,0 73,3 72,6 74,7 73,3 72,7 72,5

 Importació béns interm. no energ. (5) 24,6 3,1 12,2 3,8 0,9 –4,0 ...

Construcció

 Consum de ciment –15,4 –17,0 –2,1 –16,6 –21,0 –26,8 –23,3

 Indicador de confiança en la construcció (3) –29,7 –55,4 –54,1 –55,4 –58,6 –53,6 –58,4

 Habitatges (visats obra nova) –17,3 –12,9 –6,8 –19,5 –5,3 –22,5 ...

 Licitació oficial –37,9 –43,8 –45,6 –34,7 –45,4 –53,7 ...

Serveis

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

 Turistes estrangers 1,0 7,6 2,8 10,4 8,5 6,1 4,6

 Ingressos turisme 3,9 8,8 6,7 12,2 8,8 6,1 ...

 Mercaderies ferrocarril (tkm) 6,4 2,0 8,2 1,8 7,7 –9,8 ...

 Tràfic aeri passatgers 2,9 6,0 5,0 10,6 6,2 1,5 –3,0

 Consum de gasoil automoció –1,2 –3,6 –1,6 –4,5 –2,8 –6,1 ...

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.
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La majoria dels indicadors 
avançats d’oferta són 
encoratjadors.

nivell de l’octubre de l’any passat i va cor 
regir, així, l’important deteriorament de 
les acaballes de l’any passat. La confiança 
de la construcció també va experimentar 
una lleugera millora, tot i que, en aquest 
cas, va ser menor. Després dels úl  tims me 
sos, aquestes dades podrien assenyalar un 
punt d'inflexió, tot i que, sens dubte, és 
massa aviat per afirmarho. El que és inte
ressant és que la gran majoria dels indica
dors d’oferta apunten en aquesta direcció. 

Pel costat de la demanda, disposem de me 
nys indicadors del mes de gener, de ma 
nera que no podem tenir una visió tan 
completa. De fet, un dels poc indicadors 
dis  ponibles, la confiança dels consumi
dors, lluny de millorar, va experimentar 
una severa reculada, que la va situar en 
nivells que no s’assolien des de l’abril de 
l’any passat. La dada positiva la van oferir 
les matriculacions d’automòbils, que van 

entrar en terreny positiu després de quatre 
mesos d’intenses reculades. 

Aquest escenari, per tant, suggereix que la 
contracció de l’activitat prosseguirà, com a 
mínim, durant el primer semestre d’en 
gua  ny, tot i que, ara com ara, no sembla 
que el ritme de contracció pugui assolir les 
cotes registrades fa dos anys. Segons el 
nostre escenari de previsions, el PIB recu
larà l’1,0% en el conjunt de l’any, resultat 
que coincideix amb el publicat per la Co 
missió Europea (CE). La previsió d’a  questa 
institució, però, és una mica més pessimis
ta, ja que aquest és el ritme de contracció 
que s’assoliria sense ajustar amb prou fei
nes el dèficit públic. Si, al final, es manté 
l’ob  jectiu de dèficit en el 4,4% del PIB, 
l’ajustament que haurà de dur a terme el 
Govern seria de tal magnitud que la recu
lada seria molt més important. 

iNDicADORs DE DEmANDA

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

2010 2011
2011 2012

I II III IV Gener

Consum 

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

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

 Matriculacions d’automòbils 3,1 –17,7 –27,3 –26,4 –0,7 –5,5 2,5

 Crèdit al consum de béns duradors –12,3 –9,7 –13,9 –10,1 –4,4 ... –

 Indicador de confiança  
  dels consumidors (***) –20,9 –17,1 –19,6 –16,1 –15,8 –16,8 –20,2

Inversió

 Producció de béns d’equipament (*) –3,3 0,7 3,0 2,5 2,6 –5,3 ...

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

 Matriculació de vehicles industrials 7,0 –6,6 –2,2 –11,2 5,8 –15,1 –17,4

Comerç exterior (**) 

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

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

NOTES: (*) Filtrat de diferències del calendari laboral.
(**) En volum.
(***) Enquesta de la Comissió Europea: diferència entre els percentatges de respostes positives i negatives.
FONTS: ANFAC, Institut Nacional d’Estadística, Banc d’Espanya, Ministeri d’Economia i Hisenda, Comissió Europea i elaboració pròpia.
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La CE, a més a més, també va publicar el 
primer informe sobre el mecanisme d’aler
 ta de desequilibris macroeconòmics, que 
consisteix en una selecció de deu indica
dors que reflecteixen els potencials des
equilibris macroeconòmics interns i ex 
terns dels diferents països. Espanya en 
suspèn 6 dels 10. Això ha motivat la realit
zació d’un estudi més profund de l’eco  no 

mia espanyola, juntament amb 11 països 
més, entre els quals destaquen França, 
Itàlia i el Regne Unit. Aquesta anàlisi serà 
la base per motivar les reformes que la CE 
recomanarà a cada país. Malgrat l’atapeïda 
agenda reformadora del nou Govern,  
sembla que Brussel·les podria posarli més 
deures. 

Els desequilibris 
assenyalats per la cE poden 
motivar més ajustaments.

Objectiu renovables 2020: un mix complicat de regular 

Fa anys que la regulació del sector elèctric espanyol és motiu de discussió, principalment per com s’ha dut a terme 
la transició, des d’un mercat monopolista integrat verticalment, a un altre model en què coexisteixen segments 
regulats (transmissió i distribució) amb segments més competitius (generació i comercialització). Al problema 
d’assegurar el subministrament d’electricitat a preus assequibles per als consumidors i per a les empreses, s’afegeix, 
en els últims anys, la necessitat de minimitzar l’impacte mediambiental negatiu de la generació d’energia. Espa
nya, seguint l’estratègia acordada amb la resta de països europeus, ha decidit que la reducció de la dependència 

FONTS: PANER 2011-2020 i CNE (Informe mensual de vendes d’energia en règim especial).
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(1) L’objectiu és del 38% de la producció bruta d’electricitat segons el Pla d’Energies Renovables (PER 20112020) i del 36% segons el Pla d’Acció 
Nacional d’Energies Renovables (PANER 20112020). 
(2) G. Federico (2010), «The Spanish Gas and Electricity Sector: Regulation, Markets and Environmental Policies», Reports of the PublicPrivate 
Sector Research Center, IESE Business School. 

energètica i de les emissions contaminants passi per una major participació de les energies renovables en la gene
ració elèctrica i ha fixat un objectiu del 38,2% el 2020.(1) Per fixarlo, s’ha valorat el gran potencial d’aprofitament 
de recursos renovables que té Espanya i s’han tingut en compte consideracions de política industrial, com els 
beneficis que podrien derivarse de liderar la investigació en uns sectors vitals per al futur. No obstant això, satis
fer aquest objectiu representa un canvi significatiu en el mix de generació del mercat espanyol, la qual cosa, lluny 
de relaxar la polèmica, comporta nous reptes per a la política reguladora del sector en els pròxims anys. 

El primer d’aquests reptes el planteja el mètode escollit per incentivar la inversió en aquestes tecnologies. Com a la 
majoria de països de la Unió Europea, Espanya ha optat per assegurar un retorn adequat per a aquestes inversions 
fixant el preu de venda majorista de l’energia que produeixin. Més específicament, les generadores poden escollir 
entre vendre a una tarifa regulada, diferent per a cada tecnologia, o vendre al preu lliure al mercat majorista més 
una prima, variable en funció de la tecnologia i del nivell de preus horaris del mercat. Tenint en compte que, en 
l’actualitat, s’aposta per unes 7 tecnologies renovables, la tasca de fixarne la remuneració de manera que s’assoleixin 
els objectius de generació desitjats al mínim cost possible resulta certament complexa. 

D’una banda, cal tenir en compte que els costos, actualment elevats, s’aniran reduint any rere any a mesura que 
l’experiència adquirida amb la producció d’electricitat permeti millorar la tecnologia. Per tant, per garantir que el 
seu foment es realitza al menor cost possible, el regulador ha de determinar la trajectòria òptima de la producció 
anual i, conseqüentment, del volum de primes necessari per aconseguirla, en funció de les seves expectatives 
sobre aquesta corba d’aprenentatge i sobre l’evolució del preu dels inputs de la resta de generadors no renovables 
(petroli, gas i drets d’emissió de CO2). D’altra banda, fixar tarifes i primes per a cada tecnologia renovable repre
senta realitzar un judici implícit sobre quina és la millor combinació d’aquestes tecnologies. Així, doncs, qualse
vol error en les previsions de les variables rellevants pot comportar un cost excessiu del foment de les renovables 
i, a més a més, pot induir a la sobreinversió d’alguna en concret, de manera que el mix resultant no sigui el més 
eficient.

Un estudi recent d’IESE(2) suggereix que aquests errors poden haver estat comesos en el cas espanyol en el règim 
vigent fins al 2009, agreujats pel fet que no s’establia cap límit a la producció renovable que anualment es podia 
acollir al sistema de tarifes i de primes. Així, com s’observa al gràfic següent, la prima equivalent –la suma de les 
compensacions rebudes per la via de les tarifes i per la via de les primes– ha crescut exponencialment entre el 2008 
i el 2010. Això és degut, principalment, a l’elevada remuneració establerta el 2007 per a la tecnologia solar fotovol
taica i a la inesperada caiguda del preu majorista, arran de la davallada de la demanda d’electricitat des de l’inici 
de la crisi. L’estudi valora les emissions de CO2 que es van evitar el 2009 gràcies a les renovables en uns 250 euros/
tona, quan, actualment, els drets d’emissió cotitzen a 15 euros/tona, i estima que romandran entre els 30 i els  
50 euros/tona el 2020. És cert que el preu del CO2 és massa baix, per problemes en el funcionament del mercat de 
drets, i que, segurament, no mesura bé els costos mediambientals. No obstant això, la forta entrada d’empreses 
fotovoltaiques en els últims anys, molt per damunt dels objectius fixats, indica que aquests es podrien haver cobert 
oferint primes més reduïdes. 
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FONTS: CNE i elaboració pròpia.
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Tot i que diferents reials decrets aprovats des del 2009 intenten corregir el disseny del règim per a les renovables, 
el problema del probable sobrecost incorregut és difícil de solucionar sense crear una certa inseguretat jurídica per 
la llarga durada de les primes compromeses (entre 20 i 25 anys). A tot plegat cal afegir el fet que, a priori, el cost de 
fomentar les renovables hauria de ser repercutit sobre el consumidor final mitjançant les tarifes d’accés i d’últim 
recurs establertes. No obstant això, aquestes tarifes són insuficients per cobrir els costos de transmissió i de distri
bució del sistema quan s’ha satisfet aquest volum de primes. S’incrementa, doncs, el dèficit de tarifa que suporten 
les distribuïdores d’electricitat i que incrementa el deute que ha d’emetre l’Estat a través del Fons d’Amortització 
del Dèficit Elèctric. 

Un altre dels reptes plantejats és la interacció del foment de les renovables amb les polítiques d’ajudes al carbó 
autòcton. La baixa demanda des de l’inici de la crisi i la creixent aportació d’aquestes tecnologies al mercat majo
rista estan desplaçant les centrals de carbó, normalment les menys competitives, fora del mercat. Aquest fet, mal
grat ser coherent amb els objectius mediambientals del regulador, és contrari als objectius d’ajuda a regions desfa
vorides o a sectors en reconversió i que, curiosament, s’estan instrumentant mitjançant la intervenció al mercat 
elèctric. Així, el RD 134/2010 ha modificat l’ordre de mèrit econòmic amb què s’estableix el preu de l’electricitat al 
mercat majorista i ha substituït la producció d’altres centrals de combustible fòssil més eficients per la producció 
de les centrals de carbó autòcton. A més a més, s’estableixen quantitats mínimes de carbó que les centrals han 
d’adquirir a un preu també regulat. El resultat és la distorsió de la correcta formació de preus al mercat majorista, 
de manera que es donen senyals erronis per a la inversió en tecnologies de generació prou flexibles (com les de 
cicles combinats) que seran necessàries amb el creixement de les renovables. 
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Precisament, aquest últim punt és un altre dels reptes als quals s’enfronta el regulador. El relativament baix cost 
variable de moltes de les tecnologies renovables les fa idònies per proporcionar capacitat de base al sistema. No 
obstant això, el caràcter intermitent de la seva producció, subjecta a les condicions meteorològiques, impedeix que 
satisfacin pics de demanda «inoportuns», que hauran de ser satisfets per centrals amb tecnologies flexibles, amb 
costos variables superiors i amb escasses possibilitats de participar al mercat en períodes normals. Ja que aquestes 
centrals han de recuperar igualment els costos fixos i han d’obtenir una rendibilitat raonable, el regulador haurà 
d’adequar els pagaments per capacitat per mantenir els incentius d’aquestes empreses. Si no ho fa, s’haurà d’en 
frontar al risc de preus finals elevats durant els pics o de comportaments abusius per part d’aquestes centrals 
flexibles. Per minimitzarho, i com a mesura complementària, és imprescindible assegurar l’existència de meca
nismes alternatius per satisfer aquests pics de demanda, entre els quals hi ha les tecnologies d’emmagatzematge 
d’energia o la millora dels sistemes de gestió i de predicció de les renovables per millorarne el funcionament 
combinat. 

Així, doncs, són moltes les variables que el regulador ha de tenir en compte per no equivocar la política al sector 
elèctric. Seria raonable, llavors, plantejarse si no es podria haver adoptat un altre mecanisme menys intensiu en 
informació per fomentar les renovables. Sigui com sigui, el que sí és necessari és eliminar les distorsions i les com
plicacions afegides per objectius que no responen purament a motius mediambientals, d’eficiència o de seguretat 
energètica. El repte de la regulació del sector serà menor si es busquen mecanismes alternatius per satisferlos. 

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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Destrucció d’ocupació, reforma 
laboral i perspectives de futur 

Ja és oficial. La comptabilitat nacional cor
  responent a l’últim trimestre del 2011  
va evidenciar que, en el quart trimestre, 
l’e  co  nomia es va contreure el 0,3% en rela
ció amb el tercer. Aquesta menor activitat 
es va traduir en una caiguda interanual de 
l’o  cupació del 3,3%, és a dir, en els tres úl  
tims mesos de l’any, es va comptabilitzar la 
pèrdua de gairebé la meitat dels 570.000 llocs 
de treball equivalents a temps complet que 
es van destruir el 2011. 

El deteriorament del mercat laboral també 
es va veure reflectit en l’enquesta de po  
blació activa (EPA) del quart trimestre. En 
els tres últims mesos de l’any, el nombre 
d’a  turats va augmentar en 295.300 perso
nes i es va situar el 12,3% per damunt de la 
xifra del quart trimestre del 2010. Al llarg 

del 2011, 577.000 persones es van afegir a 
la llarga llista d’aturats, que puja a 5.273.600. 
Aquesta xifra, unida a la lleugera caiguda 
de la població activa, ha provocat que la 
taxa d’atur se situï en el 22,85%, nivell no 
assolit des del 1994. Si tenim en compte els 
canvis metodològics que es van introduir 
en l’elaboració de l’EPA és probable que la 
taxa d’atur sigui ja la més alta del re  gistre 
històric. 

L’inici del 2012 tampoc no ha portat bones 
notícies. Al gener, el Servei Públic d’O  cu 
pació va registrar un increment mensual 
del 4,0% en el nombre d'aturats, que es tra
dueix en 177.470 aturats més que al de 
sembre. Tot i que, en termes desestaciona
litzats, aquesta xifra es redueixi fins als 
42.126 individus, la taxa de variació inter    
anual assoleix el 8,7%, xifra que se situa 
només per darrere de les registrades el 
2009 i el 2010. 

El nombre d’aturats arriba 
als 5,2 milions, i la taxa 
d'atur, al 22,8%. 

mercat de treball 

AtuR EstimAt

Quart trimestre 2011

Aturats
Variació trimestral Variació anual

%  
participació

Taxa d’atur

Absoluta % Absoluta % % sobre
població activa

Per sexes

 Homes 2.840,1 166,1 6,2 294,9 11,6 53,9 22,5

 Dones 2.433,6 129,2 5,6 282,2 13,1 46,1 23,3

Per edats

 Menors de 25 anys 884,2 –33,7 –3,7 43,6 5,2 16,8 48,6

 Resta 4.389,4 329,0 8,1 533,4 13,8 83,2 20,6

Per situació personal

 Atur de llarga durada 2.638,0 239,5 10,0 483,3 22,4 50,0 –

 Busquen la seva primera feina 443,2 –15,0 –3,3 86,4 24,2 8,4 –

 Resta 2.192,4 70,8 3,3 7,3 0,3 41,6 –

ToTAl 5.273,6 295,3 5,9 577,0 12,3 100,0 22,8

FONTS: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.



MARÇ 2012 53  INFORME MENSUAL

Els assalariats indefinits 
cauen 4 vegades més que 
els temporals. 

La reforma flexibilitza  
el mercat laboral i pretén 
fomentar l’ocupació. 

Altres indicadors del pols del mercat labo
ral mostren, al gener, el fràgil estat de 
l’ocupació. El nombre d’afiliats a la Segure
tat Social va recular en 283.684 persones en 
el primer mes de l’any, caiguda que només 
va ser superada el 2009. D’altra banda, el 
nombre de contractes registrats al gener es 
va reduir el 6,9% en termes anuals. Al llarg 
del 2011, el nombre d’as  sa  la  riats amb con
tracte indefinit es va reduir 4 vegades més 
que el dels temporals, és a dir, el 80% dels 
485.000 assalariats perduts van correspon
dre a persones amb contracte indefinit.

Atès aquest panorama, el Govern va deci
dir promulgar un decret llei per engegar 
l’esperada reforma laboral. Mitjançant 
aquest canvi legislatiu, es pretén eliminar 
les rigideses amb la dua  litat del mercat de 
treball. Per aquest motiu, l’executiu crea un 
nou contracte de formació, facilita meca
nismes de flexibilitat in  terna a l’empresa i 
modifica el marc de la negociació col 
lectiva. 

Per fomentar l’ocupació, la reforma arti
cu  la un contracte per a la formació i per a 

l’a pre  nentatge, exclusiu per a persones me 
nors de 30 anys. A més a més, mitjançant 
un contracte indefinit de suport als empre
nedors, aplicable només als autònoms i a 
les pimes amb menys de 50 treballadors, es 
pot arribar a bonificar amb 3.600 euros la 
contractació d’aturats pertanyents a aquest 
col·lectiu. Si es tracta d’aturats de llarga 
durada majors de 45 anys, la bonificació 
pot arribar als 4.500 euros. Aquest aspecte 
de la reforma pretén pal·liar l’atur juvenil  
i el de llarga durada, les taxes dels quals 
dupliquen la del conjunt de l’economia. 

Amb el mateix esperit de creació de llocs 
de treball, la reforma també autoritza les 
empreses de treball temporal a poder 
actuar com agències privades de col·locació 
i limita l’encadenament dels contractes 
temporals a un màxim de 2 anys. No obs
tant això, fins que l’economia no torni a 
créixer, és difícil que hi hagi indicis de 
creació d’ocupació. 

Pel que fa a la dualitat del mercat de tre
ball, el Govern ha optat per reduir els cos
tos d’acomiadament com a via per fer més 

ELS TREBALLADORS INDEFINITS VAN EXPERIMENTAR UN FORT DETERIORAMENT EL 2011

Variació anual

FONT: Ministeri de Treball.
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atractiva la contractació indefinida. Per 
aquest motiu, suprimeix l’acomiadament 
exprés i rebaixa les indemnitzacions per 
acomiadament improcedent de 45 dies per 
any treballat a 33, aplicable a un màxim de 
24 mensualitats, en lloc de les 42 anteriors. 
A més a més, s’elimina el salari de trami
tació en cas que el jutge dictamini que 
l’acomiadament és improcedent i no s’opti 
per la readmissió del treballador. Per asse
gurar la rebaixa en els costos d’acomiada
ment, es clarifiquen els motius econòmics 
(pèrdues actuals o previstes o disminució 
durant tres trimestres dels ingressos o de 

les vendes) dels acomiadaments col·lectius, 
s’elimina l’autorització administrativa prè   
via als expedients de regulació d’ocu  pació 
(ERO) i s’introdueix l’acomiadament per 
causes econòmiques en empreses públi
ques. Amb aquestes mesures, es pretén fa 
cilitar l’ús de l’acomiadament procedent, 
la indemnització del qual és de 20 dies per 
any treballat, amb un màxim de 12 men
sualitats. 

Un altre dels objectius de la reforma és 
ar ticular mecanismes de flexibilitat inter
na que permetin a l’empresa, en lloc d’a co

OcuPAciÓ EstimADA

Quart trimestre 2011

Ocupats
(milers)

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

Per sectors

 Agricultura 808,5 100,8 14,2 4,0 0,5 4,0 0,5 4,5

 No agraris 16.999,1 –449,4 –2,6 –604,5 –3,4 –604,5 –3,4 95,5

  Indústria 2.526,3 –50,0 –1,9 –96,5 –3,7 –96,5 –3,7 14,2

  Construcció 1.276,9 –93,8 –6,8 –295,6 –18,8 –295,6 –18,8 7,2

  Serveis 13.195,9 –305,6 –2,3 –212,4 –1,6 –212,4 –1,6 74,1

Per empleadors

 Sector privat 14.671,4 –264,3 –1,8 –568,3 –3,7 –568,3 –3,7 82,4

 Sector públic 3.136,1 –84,5 –2,6 –32,4 –1,0 –32,4 –1,0 17,6

Per situació professional

 Assalariats 14.829,2 –350,2 –2,3 –485,0 –3,2 –485,0 –3,2 83,3

  Contracte indefinit 11.124,7 –104,2 –0,9 –389,2 –3,4 –389,2 –3,4 62,5

  Contracte temporal 3.704,4 –246,0 –6,2 –95,9 –2,5 –95,9 –2,5 20,8

 No assalariats 2.968,7 –0,2 0,0 –115,4 –3,7 –115,4 –3,7 16,7

  Empresaris empleadors 903,6 –31,9 –3,4 –109,6 –10,8 –109,6 –10,8 5,1

  Empresaris no empleadors 1.935,2 25,5 1,3 1,9 0,1 1,9 0,1 10,9

  Ajudes familiars 129,9 6,2 5,0 –7,7 –5,6 –7,7 –5,6 0,7

 Altres 9,6 1,6 20,0 –0,3 –3,0 –0,3 –3,0 0,1

Per temps d’ocupació

 A temps complet 15.349,0 –408,7 –2,6 –584,7 –3,7 –584,7 –3,7 86,2

 A temps parcial 2.458,5 60,0 2,5 –16,0 –0,6 –16,0 –0,6 13,8

Per sexes

 Homes 9.805,6 –228,4 –2,3 –404,1 –4,0 –404,1 –4,0 55,1

 Dones 8.001,9 –120,3 –1,5 –196,6 –2,4 –196,6 –2,4 44,9

ToTAl 17.807,5 –348,8 –1,9 –600,7 –3,3 –600,7 –3,3 100,0

FONTS: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.
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mia  dar, ajustar l’activitat per la via dels 
preus. A partir de la promulgació del de 
cret llei, es permet la prevalença del con
veni d’empresa en cas d’existència de  
pèrdues actuals o previstes, o si el nivell 
d’in    gressos o de vendes es redueix durant 
dos trimestres consecutius. És a dir, es cla
rifiquen les situacions en què les empreses 
poden modificar les condicions laborals. 

Addicionalment, es limita la ultraactivi
dad (pròrroga automàtica dels convenis en 
cas de falta d’acord entre els treballadors i 
els empresaris) fins a un màxim de dos 
anys. La nova f lexibilitat atorgada a les 

em    preses hauria de servir perquè, en lloc 
de destruir ocupació, efectuïn els ajusta
ments per la via dels salaris o altres condi
cions de treball.

La reforma laboral, per tant, obre un ven
tall de possibilitats. Però és difícil valorar 
quin serà el seu efecte. En part, depèn de la 
interpretació que la justícia faci de les no 
ves condicions fixades per al despenja
ment del conveni col·lectiu o per a l’ús de 
l’acomiadament per causes objectives. I, 
en part, depèn de la voluntat d’entesa en 
tre els treballadors i els empresaris en temps 
difícils.

El decret llei abarateix  
els costos d’acomiadament. 
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El gener refreda la inflació 

En el primer mes del nou any, la taxa de 
variació interanual de l’índex de preus al 
consum (IPC) es va reduir en 4 dècimes en 
relació amb el desembre i es va situar en el 
2,0%. D’aquesta manera, la inf lació va 
sumar gairebé nou mesos consecutius de 
caiguda, amb l’única excepció del passat 
mes de setembre, quan va repuntar amb 
prou feines una dècima. La disminució en 
1,8 punts en menys d’un any s’explica tant 
pel conjunt de decisions impositives i tari
fàries adoptades pel Govern com pel to re 
cessiu de l’activitat. 

La congelació de la tarifa elèctrica ha estat 
l’element més important de la caiguda de 

la inflació. En clar contrast amb el gener 
del 2011, quan l’electricitat va pujar el 8,2% 
en relació amb el mes anterior, enguany 
s’ha mantingut inamovible. Això explica 
que la seva taxa de variació interanual 
s’ha  gi reduït del 9,6% del desembre a l’1,3% 
del gener. 

La no repetició de les pujades també ha 
tingut lloc en el cas del tabac i del gas. La 
desaparició de l’efecte base provocat per 
l’increment impositiu sobre el tabac, que 
va tenir lloc al desembre del 2010, ha pre
cipitat la caiguda en 11,5 punts percentuals 
de la seva inflació en els dos últims mesos. 
Per la seva banda, l’estabilitat del preu del 
gas ha provocat que la seva inflació es re 
dueixi en 3,6 punts percentuals. Tot i que 

La inflació disminueix 
en 4 dècimes fins al 2,0%. 

L’estabilitat de 
l’electricitat, del tabac i del 
gas accentua la desaparició 
de l’efecte base. 

Preus 

LA INFLACIÓ ENCADENA GAIREBÉ NOU MESOS CONSECUTIUS DE CAIGUDES

Variació interanual de l’IPC

FONT: Institut Nacional d’Estadística (INE).

Inflació subjacent (índex general 
sense aliments frescos i energia)

Índex general

–2

0

1

–1

3

2

4

5

6

2008 2009 2010 2011 2012
M J S D M M MS D DJ S S DJ J

%



MARÇ 2012 57  INFORME MENSUAL

Els preus reflecteixen  
la feblesa del consum. 

aquests tres elements, electricitat, tabac i 
gas, comptabilitzen disminucions impor
tants de forma individual, en conjunt amb 
prou feines sumen el 6,6% de la cistella de 
la compra dels consumidors espanyols,  
de manera que l’explicació de la caiguda de 
la inflació també cal buscarla en la feblesa 
ge    neral del consum intern. 

La comptabilitat nacional corresponent a 
l’últim trimestre del 2011 va revelar que 
l’economia espanyola es va contreure 3 dè 
cimes en relació amb el trimestre anterior. 
En termes interanuals, el consum final de 

les llars es va reduir l’1,1%, mentre que les 
administracions públiques van disminuir 
el consum al 3,6%. Aquesta demanda més 
baixa s’ha traslladat al mercat en forma 
d’una rebaixa generalitzada dels preus, 
visible en la inflació del gener. 

El cas més clar de la caiguda de preus es va 
produir en la partida de comunicacions, la 
taxa interanual de les quals va recular un 
3,6%, empesa pels preus dels serveis telefò
nics, la inflació dels quals es va reduir en la 
mateixa quantia. Una altra mostra evident 
de la feblesa de la demanda la protagonit

ÍNDEx DE PREus DE cONsum PER GRuPs DE cOmPONENts

Gener

Índexs
(*)

% variació mensual % variació anual

2011 2012 2011 2012

Per classes de despesa

 Aliments i begudes no alcohòliques 101,4 0,1 0,3 0,9 2,3

 Begudes alcohòliques i tabac 102,3 2,1 0,2 16,1 2,2

 Vestit i calçat 93,2 –14,2 –14,4 0,4 0,1

 Habitatge 101,7 2,8 0,5 7,8 3,4

 Parament 100,1 –0,9 –0,9 1,0 1,1

 Medicina 97,6 0,0 –0,1 –1,4 –2,9

 Transport 102,7 1,4 1,8 9,0 5,3

 Comunicacions 97,0 0,0 –2,1 –0,8 –3,6

 Oci i cultura 98,9 –1,8 –2,4 –1,0 0,7

 Ensenyament 102,1 0,1 0,1 2,3 2,8

 Hotels, cafès i restaurants 99,9 0,1 –0,1 1,7 1,0

 Altres 101,2 0,6 0,5 2,8 2,6

Agrupacions

 Aliments amb elaboració 101,7 0,6 0,3 3,1 2,8

 Aliments sense elaboració 101,0 0,0 0,2 2,3 1,0

 Conjunt no alimentari 100,0 –1,0 –1,5 3,4 1,9

 Béns industrials 99,6 –2,1 –2,6 5,2 2,4

  Productes energètics 103,8 4,6 2,3 17,6 8,0

  Carburants i combustibles 105,0 3,2 3,2 18,4 10,6

  Béns industrials sense productes energètics 97,9 –4,6 –4,7 0,7 0,2

 Serveis 100,3 0,0 –0,3 1,6 1,4

 Inflació subjacent (**) 99,7 –1,5 –1,7 1,6 1,3

ÍNDEX GENERAl 100,3 –0,7 –1,1 3,3 2,0

NOTES: (*) Base 2006 = 100.
(**) Índex general sense energia ni aliments no elaborats.
FONT: Institut Nacional d’Estadística.
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El petroli pressiona  
a l’alça la inflació. 

zen l’oci i la cultura, el conjunt de preus 
dels quals va disminuir el 2,4% només en 
l’últim mes, la disminució mensual més 
important des de l’inici de la crisi. 

La feblesa de la demanda interna és, preci
sament, la raó per la qual la taxa de varia
ció interanual de la inflació subjacent, que 
exclou els aliments frescos i l’energia, es 
va reduir en dues dècimes al gener, fins a 
si  tuarse en l’1,3%. L’índex subjacent ha 
se  guit un patró similar al general i ha acu
mulat una forta caiguda de 4 dècimes en 
els dos últims mesos. Aquesta reducció no 
és menyspreable, ja que la inflació subja
cent és menys volàtil que la general, i una 
reducció d’aquesta quantia no s’experi 
men  tava des de l’inici de la gran recessió 
(la disminució similar que va tenir lloc al 
juliol del 2011 va ser deguda a la desapari
ció dels efectes provocats per la pujada de 
l’impost sobre el valor afegit). 

A l’altre costat de l’espectre, els carburants 
i lubricants van ser la partida que més va 
pressionar a l’alça la inflació en el mes de 
gener i va comptabilitzar un increment in 
teranual del 9,4%. A causa de l’actualització 
de les ponderacions de les diferents parti
des de la cistella de consum, els productes 
energètics augmenten el seu pes en 8 cen
tèsimes i passen a constituir l’11,4% de la 
cistella de la compra. Aquesta nova ponde
ració, unida a la pressió inflacionista del 
preu del petroli, pot augmentar el diferen
cial entre la inflació general i la subjacent 
en els pròxims mesos. 

De fet, el comportament del preu del pe 
troli condiciona la previsió de la inflació. 
L’increment de la incertesa geopolítica al 
golf Pèrsic ha comportat una revisió a 
l’alça del preu del petroli de qualitat Brent, 
que, d’acord amb les nostres previsions, se 
situarà, de mitjana, en cotes properes als 

iNDicADORs D’iNFLAciÓ

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

Preus
agraris

Índex de preus industrials Preus d’importació Deflactor 
del PIB 

(*)Índex 
general

Béns de 
consum

Béns d’equi  
pament

Béns  
intermedis

Béns  
energètics Total Béns de 

consum
Béns de 
capital

Béns inter  
medis (**)

2010

 Desembre 8,5 5,3 1,3 0,7 5,7 13,5 10,4 8,1 2,5 11,8 –

2011

 Gener 3,7 6,8 1,5 1,0 6,8 17,3 11,7 7,3 2,0 12,2 –

 Febrer 1,3 7,6 1,9 0,9 7,9 18,5 11,1 6,2 1,4 13,1 1,3

 Març –5,2 7,8 2,1 1,2 8,0 18,6 10,8 5,4 1,5 11,6 –

 Abril –4,7 7,3 2,5 1,3 7,1 17,1 10,0 4,0 1,6 10,3 –

 Maig –8,1 6,7 2,6 1,3 6,6 15,4 8,7 2,9 0,8 8,2 1,6

 Juny 6,7 6,7 2,6 1,3 6,5 15,4 7,7 2,5 0,6 6,9 –

 Juliol 5,1 7,5 2,8 1,4 6,8 17,9 9,1 3,3 1,0 8,0 –

 Agost 4,2 7,1 2,7 1,3 6,2 17,2 8,9 2,4 1,0 7,2 1,4

 Setembre 5,2 7,1 2,5 1,2 5,5 18,8 9,6 3,2 1,3 6,6 –

 Octubre 2,6 6,5 2,4 1,3 5,0 17,0 9,7 3,8 1,4 5,8 –

 Novembre 6,3 2,6 1,2 4,1 17,0 8,7 2,6 1,2 4,8 1,2

 Desembre 5,2 2,3 1,2 3,0 14,1 6,8 2,4 1,0 3,4 –

NOTES: (*) Dades corregides d’estacionalitat i calendari.
(**) Excepte energia.
FONTS: Institut Nacional d’Estadística, Ministeri d’Economia i elaboració pròpia.



MARÇ 2012 59  INFORME MENSUAL

119 euros per barril fins al final d’enguany. 
Aquest nou context modifica lleugera
ment a l’alça la inflació general, que se si 
tuaria al voltant de l’1,6% per al conjunt de 
l’any 2012. 

Si mirem cap a Europa, tot i que la contrac
 ció intertrimestral de l’activitat a la zona 
de l’euro coincideix amb la d’Es  pa  nya, en 
termes interanuals la zona de l’euro va 
créi  xer el 0,7% en l’últim trimestre, en re 
lació amb el 0,3% d’Espanya. Aquest me 
nor creixement del PIB espanyol s’ha vist 
reflectit en l’índex de preus al consum har
 monitzat (indicador que permet la com
parativa entre les diferents cistelles de  
consum europees) en el mes de gener. Les 
da  des facilitades per l’Institut Nacional 

d’Estadística xifren en el 2,0% la taxa de 
variació interanual de l’IPC harmonitzat 
per a Espanya, mentre que Eurostat avança 
un IPC harmonitzat del 2,7% al gener per 
al conjunt de la zona de l’euro. Un diferen
cial d’aquesta magnitud (7 dècimes) no 
s’assolia des del juliol del 2009 i indica que 
Espanya està recuperant la competitivitat 
a l’exterior per la via dels preus. 

La forta caiguda de la inflació experimen
tada en els últims mesos, tot i que reflec
teix la feblesa del consum intern, permet 
que l’economia avanci en el procés de  
de  valuació interna. La culminació d’aquest 
pro  cés permetrà que Espanya pugui com
petir per la via dels preus a l’exterior i con
solidar les bases del creixement futur. 

LA CAIGUDA DE LA INFLACIÓ PERMET RECUPERAR COMPETITIVITAT A L’EXTERIOR

Variació interanual de l’IPCH

NOTA: (*) La dada del mes de gener correspon a l’indicador avançat per Eurostat en el cas de la zona de l’euro. En el cas d’Espanya, 
correspon al de�nitiu presentat per l’INE.
FONTS: Institut Nacional d’Estadística i Eurostat.
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El dèficit comercial continua 
disminuint i assoleix els nivells  
de 1998

El sector exterior es va tornar a convertir, 
en el quart trimestre del 2011, en l’única 
bona notícia per a l’economia espanyola. 
Així, per sisè trimestre consecutiu, la de 
manda exterior va contribuir positiva
ment a l’evolució trimestral del producte 
in  terior brut (PIB) espanyol. L’aportació 
d’1,4 punts percentuals al creixement in 
tertrimestral va ser determinant per evitar 
una major contracció econòmica en aquest 
període. A diferència del que havia succeït 
durant els trimestres precedents, però, el 
bon comportament exterior va tenir lloc 
en un context de reducció real dels fluxos 
comercials. De cara al 2012, esperem una 

nova contracció de les importacions i l’es 
tancament de les exportacions. Tot plegat 
permetrà un nou ajustament del dèficit 
comercial espanyol, que, el 2011, represen
tava el 4,3% del PIB, 7 dècimes per sota del 
nivell assolit l’any anterior. L’evolució dels 
preus del petroli i la recuperació de l’eco 
no  mia europea, que, el 2011, va ser la des
tinació del 66,0% de les exportacions es 
panyoles, en determinaran la intensitat.

En efecte, tant les exportacions com les 
im  portacions reals es van reduir en l’últim 
trimestre de l’any passat, amb caigudes de 
l’1,6% i del 6,5% intertrimestral, respectiva
ment. La major feblesa de la demanda inter
na espanyola en comparació amb la res  ta 
de la Unió Europea explica una gran part 
d’aquesta caiguda més intensa de les impor

El sector exterior 
esmorteeix la caiguda  
de l’activitat en el quart 
trimestre del 2011.

sector exterior

ALENTIMENT DELS FLUXOS COMERCIALS DURANT ELS ÚLTIMS MESOS DEL 2011

Variació interanual dades acumulades dotze mesos

FONT: Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.
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El dèficit comercial es 
redueix fins als 46.338 
milions d’euros el 2011.

tot fa pensar en noves 
correccions del dèficit 
comercial el 2012.

tacions. Aquest comportament tam  bé es 
reflecteix en l’evolució de les sèries nomi
nals. Com ho mostra el gràfic anterior, els 
dos fluxos comercials van alentir el creixe
ment a partir de la segona meitat del 2011.

Al llarg dels últims anys, l’evolució de les 
exportacions ha estat sempre més favora
ble que la de les importacions. Això ha per
mès reduir el dèficit comercial fins als 
46.338 milions d’euros, lleugerament per 
damunt del 4% del PIB espanyol, un nivell 
que no s’assolia des de l’any 1998. Aquest 
ajustament gradual del desequilibri exte
rior respon al bon comportament del saldo 
no energètic al llarg de l’any passat, el qual 
s’explica per l’acceleració de les ex  por  ta 
cions de béns d’equipament el 2011, del 
15,2% anual, i per la reducció de les im  por
 tacions de béns de consum durador, del 

18,8% en el mateix període. Per la seva 
ban  da, el dèficit energètic va augmentar en 
4 dècimes del PIB en relació amb el desem
bre del 2010 i es va situar en el 3,8% del PIB.

En clau de futur, el nostre escenari macro
 econòmic contempla un ajustament del 
dè  ficit comercial impulsat, de nou, pel bon 
comportament del saldo no energètic, el 
qual podria, fins i tot, arribar a registrar 
un balanç positiu. Aquesta millora serà 
neu  tralitzada parcialment per l’encariment 
del Brent registrat durant els primers me 
sos de l’any, i que esperem que es mantin
gui en nivells elevats a mitjà termini. No 
obstant això, un augment superior del 
preu energètic o una recuperació de l’eco 
no  mia europea més lenta del que s’espera 
podrien comprometre la correcció del des
equilibri comercial.

cOmERÇ ExtERiOR

Generdesembre 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 56.258 26,7 22 15.098,9 68,1 7,0 –41.159 26,8

 Béns de consum 61.247 3,3 23 68.572,8 8,8 32,0 7.326 112,0

  Alimentaris 16.417 5,0 6 25.741,9 8,0 12,0 9.325 156,8

  No alimentaris 44.829 2,7 17 42.830,9 9,4 20,0 –1.999 95,5

 Béns de capital 17.587 –3,9 7 18.525,5 17,9 8,6 938 105,3

 Béns intermedis no energètics 125.731 8,3 48 112.288,3 14,5 52,4 –13.443 89,3

Per àrees geogràfiques

 Unió Europea 137.596 5,9 53 141.656,1 12,6 66,0 4.060 103,0

  Zona de l’euro 111.573 6,7 43 113.233,4 9,6 52,8 1.661 101,5

 Altres països 123.227 14,0 47 72.829,4 21,3 34,0 –50.398 59,1

  Rússia 8.463 38,2 3 2.526,1 26,6 1,2 –5.937 29,8

  EUA 10.564 12,8 4 7.889,3 20,8 3,7 –2.675 74,7

  Japó 3.199 –7,9 1 1.861,2 30,8 0,9 –1.338 58,2

  Amèrica Llatina 17.487 22,0 7 12.253,2 19,7 5,7 –5.234 70,1

  OPEP 27.665 19,3 11 8.674,3 26,7 4,0 –18.991 31,4

  Resta 55.850 8,1 21 39.625,3 20,1 18,5 –16.224 70,9

ToTAl 260.823 9,6 100 214.485,5 15,4 100,0 –46.338 82,2

FONTS: Ministeri d’Economia i elaboració pròpia.
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El dèficit corrent  
assoleix el 3,9% del PiB 
espanyol el 2011.

La balança corrent registra  
el primer superàvit des del 1998

Si ampliem la nostra anàlisi al conjunt de 
la balança corrent, observem que, segons 
les dades de la Comptabilitat Nacional, va 
assolir un dèficit del 3,9% del PIB. Això 
significa una contracció de 7 dè    cimes en 
relació amb el desembre del 2010. El des
glossament per components, disponible 
fins al novembre, permet anticipar que 
aquest menor desequilibri va ser conse
qüència de la millora de tots els comptes, 
llevat de la de rendes, la qual es va deterio
rar per l’augment dels tipus d’interès exi
gits al deute espanyol.

A més del menor dèficit de la balança de 
béns, el saldo de serveis també va registrar 
una important millora durant l’any passat, 

la qual va respondre al bon comportament 
dels ingressos per turisme, que, al novem
bre, van créixer el 8,4% interanual. Per al 
2012, esperem un menor dinamisme de 
l’en    trada de turistes. Malgrat tot, la feblesa 
de la demanda nacional continuarà millo
rant el saldo de les balances de béns i de 
ser  veis. Això explica que preveiem que el 
dèficit corrent assolirà un nivell equivalent 
al 2,1% del PIB al final de l’any.

Pel que fa al compte financer, s’observa, a 
partir de la segona meitat del 2011, una 
im  portant modificació del patró de fi  nan
 çament del desequilibri extern. Així, la 
prin  cipal font de capital durant els onze 
primers mesos de l’any passat va ser el re 
curs al Banc Central Europeu (BCE), que 
va augmentar en 84.435 milions d’euros 
en relació amb el mateix període del 2010, 

BALANÇA DE PAGAmENts

Novembre 2011

Acumulat any Dotze últims mesos

Saldo en 
milions
d’euros

% variació 
anual

Saldo en 
milions
d’euros

Variació anual

Absoluta %

Balança corrent

 Balança comercial –36.060 –15,3 –40.646 5.809 –12,5

 Serveis

  Turisme 29.426 13,8 30.519 3.564 13,2

  Altres serveis 4.168 366,3 4.113 2.909 241,7

  Total 33.594 25,5 34.632 6.473 23,0

 Rendes –26.675 21,8 –26.708 –2.399 9,9

 Transferències –7.038 –13,4 –6.031 1.706 –22,0

 Total –36.179 –21,1 –38.753 11.589 –23,0

Compte de capital 5.152 –4,9 6.027 –180 –2,9

Balança financera

 Inversions directes –5.595 – –4.020 –3.305 462,2

 Inversions de cartera –909 – –2.507 –33.978 –

 Altres inversions –28.086 – –35.478 –32.813 –

 Total –34.590 – –42.004 –70.096 –

Errors i omissions –9.552 133,2 –7.909 –5.013 173,1

Variació d’actius del Banc d’Espanya 75.169 – 82.638 63.700 336,3

NOTA: El saldo resultant de la suma de la balança corrent, del compte de capital i de la balança financera es compensa per la 
variació d’actius del Banc d’Espanya més els errors i omissions.
FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.
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El recurs al BcE es 
converteix en la principal 
font de finançament 
exterior al novembre  
del 2011.

situació que respon a l’augment de les ten
sions als mercats de deute sobirà europeu 
durant aquest període, que van provocar 
l’enduriment de les condicions de finança
ment a través d’altres canals. Esperem que 

aquesta tendència es mantingui en els prò
 xims mesos, ateses les importants subhas
tes de liquiditat realitzades per part de la 
màxima autoritat monetària al desembre 
del 2011 i al febrer del 2012.

com reduir la costosa factura energètica espanyola? 

Al febrer, la Comissió Europea ha alertat del risc que representa l’elevat dèficit corrent espanyol per a la sostenibi
litat de la nostra economia. De fet, malgrat la intensa disminució del desequilibri exterior a partir del 2008, quan 
superava el 10% del producte interior brut (PIB) espanyol, es mantenia encara entre els més alts de la zona de l’euro 
el 2011, amb el 3,9% del PIB. L’elevat dèficit energètic, proper al 4% del PIB l’any passat, és el principal obstacle per 
a l’ajustament del dèficit corrent. Reduir la factura energètica és, per tant, un dels principals reptes de la nostra 
economia, en especial davant les perspectives de manteniment del preu dels béns energètics en cotes relativament 
elevades. L’augment de l’eficiència i de l’autoproveïment energètic és la principal via que permetrà avançar cap a 
aquest objectiu. La qüestió és quin és el marge de millora del dèficit energètic. 

La costosa factura energètica espanyola respon, principalment, a dos factors: el reduït autoproveïment energètic 
espanyol i el nivell d’eficiència energètica de l’economia. Pel que fa al primer factor, el gràfic següent mostra que la 
producció energètica a Espanya només cobria el 26,2% del total d’energia consumida al país el 2010. Aquesta pro
porció es troba lluny de la mitjana de la Unió Europea, concretament del 47,2%. 

FONTS: Eurostat i elaboració pròpia.
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La menor dependència europea és deguda a diversos motius. En alguns països, s’explica per l’existència d’importants 
jaciments energètics. Aquest és el cas dels Països Baixos o del Regne Unit, on les fonts principals d’energia nacional 
van ser, el 2010, el gas natural i el petroli, respectivament. En altres països, en canvi, les energies renovables (que 
engloben, principalment, la hidràulica, la solar, l’eòlica, la geotèrmica i els biocarburants) i l’energia nuclear copen 
el gros de la producció energètica nacional. Així, a França, el 41,2% de l’energia consumida en aquest mateix any 
provenia de les centrals nuclears, mentre que, a Àustria, l’intens ús de fonts renovables permetia proveir el 24,8% 
del consum energètic intern. Per la seva banda, a Suècia, les dues fonts d’energia van generar el 63,0% del total de 
l’energia consumida. 

Pel que fa a Espanya, l’energia nuclear i les renovables van generar el 47,0% i el 43,0%, respectivament, de la pro 
duc ció energètica nacional. Els combustibles sòlids van aportar, per la seva banda, un 9% addicional. Sens dubte, 
des  taca l’augment del pes relatiu de les energies renovables, que, el 2010, ja produen l’11,4% del consum total 
d’energia, enfront del 5,4% registrat el 2002. 

Malgrat el bon comportament del sector renovable, l’important pes del petroli i del gas natural en el total del con
sum energètic espanyol manté elevada la dependència energètica de l’exterior. De fet, les importacions dels dos 
productes van representar al voltant del 70% del consum energètic al final del 2010, una xifra 20 punts percentuals 
superior a la mitjana europea. Això exposa l’economia espanyola a la intensa volatilitat del preu dels béns ener
gètics. Un clar exemple va ser l’escalada del preu del petroli al començament del 2008, que va incrementar el dèfi
cit energètic del primer trimestre d’aquest any fins al 4,7% del PIB trimestral, 1,6 punts percentuals per damunt 
del que s’havia registrat mig any enrere. D’altra banda, aquestes importacions procedeixen de molt pocs països, els 
quals, a més a més, presenten una elevada inestabilitat política. Així, el 67,3% de les importacions espanyoles de 

LA INTENSITAT ENERGÈTICA ESPANYOLA ENCARA ES MANTÉ PER DAMUNT DE L’EUROPEA

Intensitat energètica: consum primari d’energia per unitat de PIB

FONTS: Eurostat i elaboració pròpia.
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Aquest requadre ha estat elaborat per Joan Daniel Pina 
Departament d’Economia Europea, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”

petroli i el 79,1% de les de gas procedeixen de països de l’Orient Mitjà o del Nord d’Àfrica, la qual cosa no fa pensar 
que aquesta vulnerabilitat pugui disminuir a mitjà termini. 

La necessitat de reduir la dependència energètica de l’exterior és, per tant, evident. En aquesta línia se situa l’objectiu 
recollit al Pla d’Acció Nacional d’Energies Renovables d’Espanya (PANER), que pretén incrementar, el 2020, la 
producció energètica amb fonts renovables fins al 17,9% de l’energia primària consumida al país. Si es compleix 
aquest objectiu, i mantenint estable la cobertura de la resta de fonts energètiques, l’autoproveïment espanyol con
tinuarà dibuixant una tònica creixent fins a assolir gairebé el 33% del consum final. De fet, si s’hagués assolit 
aquest ni  vell el 2010, les importacions de productes energètics haurien estat el 7,0% inferiors, la qual cosa hauria 
significat una disminució del dèficit energètic de 3 dècimes, fins al 3,1% del PIB. Una reducció important, però 
potser insuficient per reduir la pressió sobre el dèficit per compte corrent. Si s’adoptessin mesures més profundes, 
que aconseguissin augmentar l’autoproveïment espanyol fins a un nivell similar al registrat pel conjunt de la Unió 
Europea, el dèficit energètic es podria reduir, aproximadament, en 1 punt percentual, fins al 2,4% del PIB. 

A més de l’augment en la producció d’energia domèstica, un segon factor que permet corregir el dèficit energètic 
és la millora de l’eficiència energètica de l’economia. Si prenem com a referència el consum d’energia per unitat 
de PIB espanyol, també anomenat índex d’intensitat energètica, s’observa una important reducció a partir de 
l’any 2005 (o, el que és el mateix, una millora de l’eficiència). Com ho mostra el gràfic anterior, això va permetre 
aproximarse fins als nivells d’eficiència registrats pel conjunt de països de la zona de l’euro. Així, el 2010, la inten
sitat energètica espanyola superava només en un 4,9% la de la zona de l’euro, enfront del 14,0% del 2007. Aquesta 
millora de la bretxa d’eficiència es pot explicar per dos factors: en primer lloc, la major sensibilitat del consum 
energètic espanyol a les contraccions del PIB va significar una reducció del consum d’energia més intensa que a 
la resta d’Europa; en segon lloc, l’augment del pes de l’energia renovable en la composició del consum energètic 
espanyol, impulsat, en part, per importants subvencions, també ha afavorit aquesta millora de l’eficiència. Això 
és degut al fet que el rendiment en la generació d’energia elèctrica a partir d’aquestes fonts és superior al d’altres 
tipus de tecnologia. 

Prosseguint el càlcul anterior, l’efecte potencial de convergir cap al nivell d’eficiència de la resta de països de la zona 
de l’euro comportaria una reducció del dèficit energètic en relació amb el PIB de 2 dècimes addicionals. Això, 
juntament amb un autoproveïment igual a l’europeu, situaria el saldo energètic en el 2,2% del PIB, un nivell proper 
al desequilibri mitjà registrat pel conjunt de països europeus. 

En definitiva, el marge per corregir l’elevada factura energètica espanyola és ampli. No obstant això, per assolir 
aquest objectiu és necessari aprofundir en les reformes addicionals que apropin l’eficiència i l’autoproveïment 
energètics fins a nivells similars als europeus. Els avanços realitzats en les dues direccions, en aquests últims anys, 
marquen la tònica que cal seguir, però, sens dubte, encara cal recórrer un llarg camí per aconseguir una menor 
dependència exterior. 
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Els pressupostos generals marcaran  
el rumb de l’ajustament espanyol 

Les declaracions del Govern durant les úl 
times setmanes han situat el dèficit públic 
del 2011 per damunt del 8% del producte 
interior brut (PIB) espanyol. Aquesta xifra 
significa una desviació de més de 2 punts 
percentuals en relació amb l’objectiu fixat 
al programa d’estabilitat. Tot i que encara 
no es disposa del desglossament del dèficit 
per institucions públiques, tot sembla in 
di  car que les comunitats autònomes van 
ser les que es van desviar més de l’objectiu 
marcat. De cara al mes de març, l’expec    
ta  ció se centrarà, principalment, en la pre
 sen  tació dels pressupostos generals de 
l’Es  tat al final del mes. La seva redacció 
permetrà esvair els dubtes sobre l’objectiu 
de dèficit marcat per al 2012. 

En efecte, les mesures d’ajustament anun
ciades al final de l’any passat representen, 
segons les estimacions del nou executiu, 
una reducció del dèficit públic de 15.175 mi 
lions d’euros el 2012. Aquesta quantitat no 
és suficient per corregir el dèficit fins a 
l’objectiu del 4,4% del PIB acordat amb la 
Comissió Europea per a l’exercici actual. 
Això fa que sigui necessari adoptar mesu
res addicionals per reduir el desequilibri 
pressupostari. 

Sens dubte, l’esforç que exigirà assolir 
aquesta intensa consolidació fiscal passarà 
factura a l’evolució de l’economia espanyo
 la d’enguany. En aquest sentit, les previ
sions de la Comissió Europea, tenint en 
compte només les mesures anunciades 
fins ara, situen la contracció del PIB real 
espanyol en l’1,0% el 2012. Per tant, l’adop

El dèficit públic del 2011  
es va situar per damunt  
del 8% del PiB, segons  
el Govern. 

sector públic 

L’AJUSTAMENT FISCAL REDUEIX LA CONTRIBUCIÓ DEL SECTOR PÚBLIC 
AL CREIXEMENT ECONÒMIC

Contribució del consum públic al creixement de l’economia
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 ció d’ajustaments fiscals addicionals, de 
l’ordre dels 3 punts percentuals del PIB, 
po  dria provocar una contracció de l’eco 
nomia molt superior. 

De fet, les dades de comptabilitat nacional 
de l’any 2011 posen de manifest l’impacte 
negatiu dels ajustaments fiscals sobre el 
creixement econòmic. Així, com ho mos
tra el gràfic anterior, la contribució inter
trimestral del consum públic durant l’any 
passat va ser, de mitjana, de 0,2 punts per
centuals negatius cada trimestre. Aquesta 
xifra es va situar 5 dècimes per sota de la 
contribució assolida el 2008, quan es van 
implementar els plans d’estímul fiscal per 
reactivar l’economia. Per tant, sembla lò 
gic plantejarse un allargament dels exi
gents terminis especificats al programa 
d’estabilitat. Això permetria reduir par
cialment la pressió de l’ajustament fiscal 
sobre l’economia espanyola sense repre
sentar un risc per a la solvència del deute 
públic, atès el seu nivell relativament re 
duït en relació amb el registrat al conjunt 
de la zona de l’euro. 

La introducció de mecanismes que re  duei
 xin el risc de patir desequilibris pressupos
taris pot reforçar els comptes públics. En 
aquest sentit, el Govern espanyol va redac
tar, al gener, la Llei d’estabilitat pressupos
tària i sostenibilitat financera de les ad  mi

 nistracions públiques, amb la qual es li   
mita el creixement de la despesa pública, 
llevat de partides com el pagament dels in 
teressos del deute o com la despesa no dis
crecional en prestacions d’atur, per sota de 
la taxa de creixement del PIB nominal a 
llarg termini. Així mateix, a partir de l’any 
2020, el dèficit públic estructural, és a dir, 
corregit pel cicle econòmic, no podrà su 
perar el 0,4% del PIB espanyol. Un límit 
que només es podrà traspassar en condicions 
de recessió econòmica o d’emergència ex 
traordinària. Aquesta llei també estableix 
mecanismes correctors en cas d’incom 
pliment dels objectius fixats que podrien 
arribar a comportar sancions econòmiques.

En aquest context, la prima de risc exigida 
al deute públic espanyol, definida com el 
diferencial entre la rendibilitat dels bons  
a 10 anys espanyols i els seus homòlegs  
alemanys, es va mantenir al voltant dels  
320 punts bàsics al febrer. Uns nivells con
siderablement inferiors als màxims asso
lits tres mesos enrere, quan va arribar als 
500 punts bàsics. Aquesta situació va ser 
aprofitada pel Tresor espanyol per col·locar 
no  ves emissions de deute a un cost menor 
a l’exigit en subhastes anteriors. Una bona 
notícia si tenim en compte els elevats ven 
ci  ments de deute pendents per als 10 úl  tims 
mesos de l’any, que arriben als 133.689 mi 
lions d’euros. 

El compliment de l’objectiu 
de dèficit del 2012 pot 
intensificar la contracció 
econòmica. 

El Govern espanyol aprova 
la Llei d’estabilitat 
pressupostària, que limita 
la despesa i el dèficit 
estructural públics. 

La prima de risc 
s’estabilitza al voltant dels 
320 punts bàsics al febrer.
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La nova reforma financera  
no aconseguirà frenar la caiguda  
del crèdit 

El Govern espanyol ha aprovat al febrer el 
reial decret llei de sanejament del sistema 
financer. El principal objectiu de la refor
ma és esvair els dubtes sobre la solvència 
de la banca davant l’augment dels actius 
im  mobiliaris problemàtics en el seu ba 
lanç. Per aquest motiu, s’exigeix a la ban    ca 
un increment de la cobertura de la cartera 
immobiliària estimada, aproximadament, 
en 50.000 milions d’euros addicionals 
abans que acabi l’any. Inicialment, aquesta 
mesura ha estat ben rebuda pels analistes. 
No obstant això, existeixen interrogants 
so  bre el possible efecte de la llei sobre l’e  vo
 lució del crèdit al sector privat. 

Segons els càlculs presentats pel ministre 
d’Economia, la cobertura addicional es 
desglossa de la següent manera: gairebé 
10.000 milions d’euros procedents dels be 
neficis de les entitats es destinaran a provi
sionar fins al 7% dels actius sans vinculats 
a la promoció immobiliària. Els 40.000 mi 
lions restants augmentaran la cobertura 
dels actius immobiliaris problemàtics, que, 
al juny del 2011, van arribar als 175.000 mi 
lions d’euros. Aquests actius inclouen els 
actius adjudicats, els crèdits dubtosos i els 
que presenten risc d’im  pa  gament. D’aquests 
40.000 milions d’euros, 15.000 es carrega
ran contra els fons propis i instruments de 
ca  pital i els altres 25.000 milions, contra 
els beneficis. 

A conseqüència d’aquestes noves exigèn
cies, la dotació per cobrir les potencials pèr
    dues dels actius immobiliaris augmentarà 
de forma significativa. Així, la cobertura 

s’ampliarà fins al 80% en el cas del sòl, el 
65% per a les promocions en curs i el 35% 
per a habitatges i per a promocions acaba
des. Aquestes xifres signifiquen, en relació 
amb els nivells de cobertura anteriors a la 
ac  tual disposició, uns augments de 49, 38 i 
10 punts percentuals, respectivament. Amb 
aquest in  crement, el sector bancari reforça 
la solvència davant les potencials caigudes 
del preu dels actius immobiliaris, la qual 
cosa permetrà esvair els dubtes dels inver
sors sobre la solidesa dels balanços bancaris. 

La recuperació gradual de la confiança es 
veurà reforçada, a més a més, per la nova 
reestructuració que el sector bancari es  pa
 nyol abordarà el 2012. En efecte, la re  for 
ma financera incentiva els processos de 
fu  sió entre entitats. En aquest sentit, les 
en  titats immerses en processos de fusió 
podran perllongar un any el compliment 
de les exigències de cobertura aprovades 
en el decret llei i podran sanejar el deterio
rament dels actius contra patrimoni. A 
més a més, el Fons de Reestructuració Or 
denada Bancària (FROB) s’ha ampliat en 
6.000 milions d’euros per poder finançar 
aquestes entitats mitjançant l’adquisició 
de bons convertibles contingents. A canvi, 
les entitats fusionades s’hauran de com
prometre a augmentar el crèdit a les llars i 
a les empreses. 

Al febrer, ja es va observar una certa ober
tura dels mercats majoristes de finança
ment per a la banca, amb la col·locació de 
noves emissions de deute per part de les 
principals entitats financeres. No obstant 
això, els elevats venciments que ha d’afron
 tar el sector bancari espanyol el 2012 man
tenen elevades les necessitats de finan
çament. Esperem, per tant, que el recurs al 

La nova reforma financera 
incrementa la cobertura 
dels actius immobiliaris  
en 50.000 milions  
d’euros addicionals... 

...i permetrà esvair  
els dubtes als mercats 
majoristes de finançament. 

Estalvi i finançament 
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Banc Central Europeu (BCE) continuï 
sent la principal font de finançament en els 
prò  xims mesos. Així, al gener del 2012, el 
prés  tec del BCE a les entitats va as  so  lir un 
nou màxim en situarse en els 133.177 mi 
lions d’euros. El manteniment d’aquesta 
tendència creixent serà la tònica en els prò
 xims mesos, sobretot amb la nova injecció 
de liquiditat per part del BCE al final de 
febrer. 

Malgrat aquesta major liquiditat als mer
cats, però, el procés de despalanquejament 
del sector privat i el deteriorament de la 
con  juntura econòmica pressionaran a  
la baixa l’evolució del crèdit el 2012. Les úl 
times dades disponibles mostren una cai
guda del 10,9% en la concessió d’operacions 
creditícies noves durant la segona meitat 
del 2011. Conseqüentment, el crèdit als al 
tres sectors residents va registrar la con
tracció més intensa des de l’inici de la re 
cessió econòmica, amb una caiguda del 3,3% 
interanual al desembre del 2011. Com ho 
mostren les dades de finançament del sec

tor privat recollides en la taula se  güent, 
aquesta caiguda es va distribuir de for  ma 
homogènia entre empreses no fi  nanceres i 
llars. Els dos sectors van reduir l’en  deu 
tament el 2,4% anual el 2011. Aques  ta xifra 
contrasta amb l’increment del deu  te públic 
el 2011, del 13,7%. 

Segons l’enquesta sobre préstecs bancaris 
publicada pel Banc d’Espanya, els motius 
sub  jacents a aquesta caiguda responen a 
factors d’oferta i de demanda. Tant el lleu
ger enduriment de les condicions de con
cessió de crèdit com la feblesa de la deman
da creditícia, en especial pel que fa a les 
llars, expliquen la feblesa del crèdit. En 
clau de futur, la mateixa enquesta anticipa 
noves contraccions del crèdit durant el 
primer trimestre d’enguany, provocades, 
sobretot, pel deteriorament de la conjun
tura macroeconòmica. Aquests resultats 
són coherents amb la nostra previsió sobre 
l’evolució del crèdit per al conjunt d’en 
guany, en què apuntem que es reduirà a un 
ritme similar al registrat l’any passat. 

El recurs al BcE  
és la principal font  
de finançament de  
la banca espanyola. 

El crèdit al sector privat 
resident es redueix  
el 3,3% anual el 2011. 

FiNANÇAmENt ALs sEctORs NO FiNANcERs (1)

Desembre 2011

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

Sector privat 2.132.332 –75.248 –2,4 74,3 

 Empreses no financeres 1.260.821 –48.195 –2,4 44,0 

  Préstecs d’entitats residents (3) 841.174 –55.656 –5,0 29,3 

  Valors diferents d’accions 65.360 4.713 7,8 2,3 

  Préstecs de l’exterior 354.287 2.748 2,4 12,4 

 Llars (4) 871.511 –27.053 –2,4 30,4 

  Préstecs per a l’habitatge (3) 665.410 –14.548 –1,9 23,2 

  Altres (3) 203.025 –12.260 –4,0 7,1 

  Préstecs de l’exterior 3.075 –245 4,3 0,1 

Administracions públiques (5) 736.250 94.367 13,7 25,7 

ToTAl 2.868.582 19.119 1,5 100,0 

NOTES: (1) Residents a Espanya.
(2) Taxes de variació interanual calculades com a flux efectiu/saldo al començament del període.
(3) Inclouen els préstecs titulitzats fora del balanç bancari.
(4) Inclouen les institucions sense ànim de lucre al servei de les llars.
(5) Total de passius (consolidats). Es dedueixen els passius entre administracions públiques.
FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.
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La morositat torna a 
repuntar fins al 7,62%  
al desembre del 2011. 

s’estima un estancament  
de l’estalvi de les llars en  
el quart trimestre del 2012. 

A més a més, el deteriorament esperat de 
l’economia espanyola durant enguany 
con  tinuarà pressionant a l’alça la ràtio de 
morositat bancària. L’última dada dispo
nible mostra un nou creixement de 9 punts 
bàsics, fins a situarse en el 7,62% del crè
dit total. Tot i que encara no es disposa del 
desglossament per sectors productius, tot 
fa pensar en un deteriorament generalitzat 
de les ràtios en l’últim trimestre, amb es 
pecial intensitat en el cas dels actius im 
mobiliaris. 

En definitiva, la nova reforma financera 
aprovada pel Govern consolidarà el sector 
bancari espanyol i ajudarà a restablir la 
confiança dels mercats majoristes de fi 
nançament. No obstant això, difícilment 
po  drà evitar una nova recaiguda del crèdit 
el 2012. Primer cal corregir l’endeutament 
excessiu del sector privat espanyol i, a més 
a més, ha de millorar la conjuntura eco
nòmica. Dos requisits que no es compliran 
enguany. 

un canvi de tendència en l’estalvi  
de les llars? 

En aquest context de feblesa de l’economia 
espanyola, l’evolució de la taxa d’estalvi de 
les famílies es converteix en una variable 
clau per determinar el comportament de 

la demanda nacional. Al setembre del 2011, 
se situava en el 12,0% de la renda bruta 
disponible de les famílies espanyoles, lluny 
del 18,5% assolit el 2009. Un màxim que 
responia a l’augment de l’estalvi preventiu, 
ateses les magres perspectives econòmi
ques existents, i que intensificava la con
tracció del consum privat. 

Pel que fa al quart trimestre del 2011, esti
mem que el deteriorament de l’escenari 
ma  croeconòmic espanyol va aturar la tò 
nica de reducció de l’estalvi registrada en 
els últims anys. Fins i tot podria augmen
tar lleugerament durant el 2012, a causa, 
en part, de la possible caiguda de la renda 
bruta disponible de les famílies. 

Les dades sobre els passius de les entitats 
de crèdit al tancament del 2011 poden 
aportar informació sobre el comporta
ment de la taxa d’estalvi al final de l’any 
passat. Destaca la caiguda dels passius ban
 caris en mans de les famílies i de les em 
preses del 4,6% interanual al desembre. 
Això respon, en gran part, al comporta
ment dels dipòsits a termini, que, al de 
sembre, es van reduir el 5,5% en el mateix 
període. Una part d’aquesta reducció s’ex 
plica pel transvasament dels estalvis cap a 
productes de deute públic, que van experi
mentar un increment de la rendibilitat en 
els últims mesos de l’any passat. Per la seva 

PAssius DE LEs ENtitAts DE cRÈDit ENFRONt D’EmPREsEs i FAmÍLiEs 

Desembre 2011

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

A la vista 270.041 8.275 3,2 8.275 3,2 19,7 

D’estalvi 202.949 –8.338 –3,9 –8.338 –3,9 14,8 

A termini 702.743 –40.905 –5,5 –40.905 –5,5 51,2 

En moneda estrangera 17.719 –1.664 –8,6 –1.664 –8,6 1,3 

Total dipòsits 1.193.452 –42.633 –3,4 –42.633 –3,4 87,0 

Resta del passiu (*) 178.971 –24.040 –11,8 –24.040 –11,8 13,0 

ToTAl 1.372.423 –66.673 –4,6 –66.673 –4,6 100,0 

NOTA: (*) Balanç agregat segons els estats de supervisió. Inclou transferències d’actius, passius financers híbrids, cessió temporal d’actius i dipòsits subordinats.
FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.
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banda, el conjunt dels dipòsits a curt ter
mini (vista i estalvi), que són els que més 
reaccionen a les variacions de l’es  talvi pre
ventiu, es va mantenir estancat al final de 
l’any passat. No obstant això, aquest com

portament contrasta amb les caigudes re 
gistrades en el tercer trimestre del 2011, 
si  tuació que podria anticipar un canvi de 
tendència en la taxa d’estalvi de les famílies. 

Els passius bancaris  
es redueixen el 4,6%  
al desembre, empesos  
pels dipòsits a termini.
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Previsions
% de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat d’indicació expressa

2010 2011 2012
2011 2012

I II III IV I II

ECONOMIA INTERNACIONAL Previsions Previsions

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

ECONOMIA ESPANYOLA Previsions Previsions

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

  Demanda nacional  (contr. al △ PIB) –1,0 –1,8 –4,0 –0,8 –1,9 –1,4 –2,9 –4,2 –4,4
  Exportació de béns i serveis 13,5 9,1 0,5 13,1 8,8 9,2 5,2 2,0 1,1
  Importació de béns i serveis 8,9 –0,1 –9,3 6,0 –1,3 0,9 –5,9 –9,7 –9,5
  Producte interior brut –0,1 0,7 –1,0 0,9 0,8 0,8 0,3 –0,5 –1,1
 Altres variables
  Ocupació –2,6 –1,9 –3,6 –1,4 –1,1 –1,9 –3,3 –3,3 –4,4
  Taxa d’atur (% població activa) 20,1 21,6 24,1 21,3 20,9 21,5 22,9 24,1 24,3
  Índex de preus de consum 1,8 3,2 1,6 3,5 3,5 3,1 2,8 1,9 1,5
  Costos laborals unitaris –2,6 –1,9  –2,0 –1,7 –1,5 –2,5
  Saldo operacions corrents (% PIB) –4,5 –3,9 –2,1 –6,6 –3,2 –2,9 –2,8 –2,6 –2,0
  Cap. o nec. finanç. resta món   
   (% PIB) –4,0 –3,4 –2,0 –6,1 –2,7 –2,4 –2,3 –2,1 –1,5
  Saldo públic (% PIB) –9,3 –8,5 –5,5 –5,3 –9,9 –6,1  –12,8   

MERCATS FINANCERS Previsions Previsions

 Tipus d’interès internacionals
  Fed Funds 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
  Repo BCE 1,0 1,3 1,0 1,0 1,3 1,5 1,3 1,0 1,0
  Bons EUA 10 anys 3,2 2,8 2,0 3,4 3,2 2,4 2,0 2,0 2,1
  Bons alemanys 10 anys 2,8 2,6 2,0 3,2 3,1 2,3 2,0 1,9 2,0
 Tipus de canvi
  $/Euro 1,33 1,39 1,30 1,37 1,44 1,41 1,35 1,31 1,31

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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