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

2010 2011 2012
2011 2012

I II III IV I II

ECONOMIA INTERNACIONAL Previsions Previsions

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

ECONOMIA ESPANYOLA Previsions Previsions

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

  Demanda nacional  (contr. al △ PIB) –1,0 –1,8 –4,2 –0,8 –1,9 –1,4 –2,9 –3,6 –4,3
  Exportació de béns i serveis 13,5 9,1 1,4 13,1 8,8 9,2 5,2 2,9 2,2
  Importació de béns i serveis 8,9 –0,1 –7,5 6,0 –1,3 0,9 –5,9 –7,6 –7,3
  Producte interior brut –0,1 0,7 –1,5 0,9 0,8 0,8 0,3 –0,3 –1,3
 Altres variables
  Ocupació –2,6 –1,9 –4,3 –1,4 –1,1 –1,9 –3,3 –3,8 –4,9
  Taxa d’atur (% població activa) 20,1 21,6 24,7 21,3 20,9 21,5 22,9 24,4 24,6
  Índex de preus de consum 1,8 3,2 2,0 3,5 3,5 3,1 2,8 2,0 2,1
  Costos laborals unitaris –2,6 –1,9 0,1 –2,0 –1,7 –1,5 –2,5
  Saldo operacions corrents (% PIB) –4,5 –3,9 –2,4 –6,6 –3,2 –2,9 –2,8 –2,9 –2,3
  Cap. o nec. finanç. resta món   
   (% PIB) –4,0 –3,4 –1,9 –6,1 –2,7 –2,4 –2,3 –2,4 –1,8
  Saldo públic (% PIB) –9,3 –8,5 –6,0 –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 2,1 3,4 3,2 2,4 2,0 2,0 2,0
  Bons alemanys 10 anys 2,8 2,6 1,9 3,2 3,1 2,3 2,0 1,9 1,8
 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 248.326

Crèdits sobre clients 182.661

Resultat atribuït al Grup 975

PERSONAL, OFICINES I MITJANS DE PAGAMENT  

Empleats 28.529

Oficines 5.196

Terminals d’autoservei 8.011

Targetes (milions) 10,3

OBRA SOCIAL: PRESSUPOST PER ACTIVITATS PER AL 2012 Milions € 

Socials 331

Ciència i medi ambient 68

Culturals 69

Educatives i investigació 32

TOTAL PRESSUPOST 500
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Índex
La dimensió mitjana de l’empresa espanyola és inferior a la d’altres països amb un grau 
de desenvolupament similar. Segons el Directori Central d’Empreses, l’1 de gener del 
2011, del total de 3,25 milions d’empreses existents a Espanya, el 99,9% eren petites i 
mitjanes, és a dir, tenien menys de 250 assalariats. Les microempreses amb menys de 
10 assalariats constituïen el 95,2% del teixit empresarial, enfront del 92,1% de la Unió 
Europea. Entre el 2000 i el 2010, el nombre total d’empreses va augmentar en més de 
600.000, però el predomini de les pimes amb prou feines es va alterar. 

L’abundància de pimes pot ser conseqüència d’una economia dinàmica i flexible. Una 
alta taxa de creació de negocis pot ser el resultat d’un elevat esperit emprenedor. Però, 
quan el nombre de grans empreses és tan petit i la dimensió empresarial amb prou fei-
nes augmenta fins i tot en els moments culminants del cicle, cal preguntar-se per les 
raons d’aquesta anomalia. Molts estudis conclouen que les economies amb unitats em-
presarials més grans tenen una productivitat més elevada i empreses més orientades 
cap a l’exterior. També existeix l’evidència que la dimensió de l’empresa és un dels fac-
tors més decisius en les seves probabilitats de supervivència en qualsevol període. En 
termes de generació d’ocupació, la creació de noves empreses és molt positiva, però, en 
la comparació entre pimes madures i grans empreses, aquestes últimes solen acabar 
guanyant en termes de creació i de manteniment de llocs de treball. 

Què explica l’escassetat de grans empreses a Espanya? Hi ha factors d’ordre social o 
cultural que poden proporcionar una explicació parcial. Però la menor dimensió cor-
porativa deriva, en gran part, d’un entorn institucional que dificulta l’expansió de l’ac -
ti  vitat empresarial. Les rigideses del mercat laboral, els llargs i dificultosos tràmits bu-
rocràtics, la normativa fiscal i comptable, la disparitat de normes entre els diferents 
ni    vells administratius o una certa inseguretat jurídica en determinats casos entorpei-
xen el desenvolupament corporatiu. Pel que fa, en concret, a les empreses, sovint es 
troba a faltar més ambició, una orientació cap a l’eficiència, un ús més intens de les no-
ves tecnologies i un esforç per incorporar la innovació i la recerca i el desenvolupa-
ment en l’estratègia de gestió. Seria també important comptar amb una major disponi-
bilitat per compartir projectes empresarials d’envergadura. 

En aquest sentit, les polítiques de suport a les pimes són pertinents i poden contribuir 
a compensar els desavantatges de la dimensió. Això és especialment clar en el finança-
ment, on les pimes s’enfronten a grans dificultats per accedir als recursos externs. Am-
pliar l’accés al finançament estable a llarg termini, tant de capital com de deute, opti-
mitzant l’estructura del passiu, reporta beneficis a les pimes i al conjunt de l’economia. 

No obstant això, algunes polítiques es poden convertir en obstacles per a l’increment de 
la dimensió de les empreses. Hi ha estudis que demostren que determinades regu  la       - 
cions orientades a afavorir les pimes, per exemple en els àmbits laboral i fiscal, de  s       - 
in    centiven l’augment de la dimensió de les empreses, que opten per no superar la di-
mensió legal establerta per no perdre els avantatges reguladors. Per tant, cal tendir cap 
a polítiques que donin un suport actiu i eficaç a les noves iniciatives emprenedores i 
que permetin que aquestes iniciatives es consolidin i progressin. D’aquesta manera, 
s’afavoriria l’increment de la dimensió de les empreses, que és un mecanisme potent 
per aconseguir avanços en la productivitat i, per tant, en la competitivitat general de 
l’economia.
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Sensació de fragilitat 

Durant el mes d’abril, alguns dels pilars que 
començaven a donar suport a una incipient 
però prometedora millora de l’escenari 
econòmic i financer han trontollat. En pri-
mer lloc, les dades de conjuntura econòmi-
ca perden empenta a la Xina i als Estats 
Units, els dos grans motors de l’economia 
mundial. En segon lloc, rebrota de nou el 
nerviosisme propiciat per la crisi del deute 
a la perifèria de la zona de l’euro, aquesta 
vegada centrat a Espanya. Aquests factors 
no fan més que minar la confiança dels 
inversors, encara fràgil, i el seu comporta-
ment s’orienta, una vegada més, cap a la 
recerca d’opcions d’inversió en què preval-
gui la seguretat enfront de la rendibilitat. 

Lògicament, aquest canvi de conducta s’ha 
traduït en una pèrdua de valor dels actius 
amb risc, que ha incidit, de manera espe-
cialment intensa, sobre la renda variable 
espanyola. Els pròxims mesos seran cru-
cials, tenint en compte les cites electorals a 
França i a Grècia i la implementació, a 
Es panya, de les mesures d’ajustament. En 
qualsevol cas, continuem abocats a una 
situació de fragilitat que, probablement, 
persistirà més temps del que seria desitjable.

Això es desprèn de l’informe de perspecti-
ves de primavera del Fons Monetari Inter-
nacional (FMI), que contempla un alenti-
ment el 2012 i una recuperació feble el 
2013. El bon comportament de l’economia 
nord-americana i la implementació de po -
lítiques d’urgència a la zona de l’euro han 
reduït el risc d’una recaiguda sobtada i fan 
que l’alentiment sigui menys intens del que 
s’esperava al gener. Però, mentre es confia 
que l’activitat continuï sent sòlida a les eco-

nomies emergents, la insuficiència de de -
manda a les economies avançades obliga a 
calibrar les polítiques tenint en compte la 
necessitat de donar suport al creixement. 

Segons l’FMI, els riscos continuen es  biai -
xats a la baixa. El principal és una escalada 
de la crisi de la zona de l’euro. En segon 
lloc, les tensions geopolítiques podrien pro-
piciar un encariment del petroli. En tercer 
lloc, la dimensió del deute públic de països 
com els Estats Units i el Japó podria afegir 
tensions als mercats de bons. Pel que fa a les 
polítiques que cal seguir, l’FMI estima que, 
atesa la feblesa del creixement a les econo-
mies avançades, els països amb capacitat de 
maniobra haurien de reconsiderar el ritme 
de la consolidació fiscal i deixar espai per a 
polítiques de suport a la demanda. 

Les dades disponibles des del comença-
ment de l’any confirmen aquesta impressió 
de fragilitat. L’economia nord-americana 
viu un inici de 2012 notablement millor del 
que s’esperava fa pocs mesos. No obstant 
això, tot i que la recuperació és sòlida, és 
més modesta del que suggereixen les xifres. 
El sector privat no acaba d’agafar el relleu 
de les polítiques expansives, i el creixe-
ment, per al conjunt del 2012, no anirà gai-
re més enllà del 2%. 

És significativa l’evolució del mercat labo-
ral nord-americà, on les millores són pa -
tents, però a un ritme molt lent. En dos 
anys, s’ha recuperat el 41% dels llocs de 
treball perduts durant la crisi, de manera 
que, si continua el ritme actual, es trigaria 
tres anys a posar el comptador a zero. 
Aquesta lentitud té dues conseqüències 
indesitjables. En primer lloc, retarda la re -
cuperació dels salaris, que acostuma a arri-

RESUM EXECUTIU

La millora incipient de  
la conjuntura mundial  
és qüestionada de nou. 

L’FMI contempla un 
alentiment de l’activitat  
el 2012 i una reactivació 
feble el 2013. 

Es confirma la recuperació 
als Estats Units, però el 
ritme és molt pausat. 
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bar després que hagin augmentat les con-
tractacions i les hores treballades. Sense 
una recuperació dels salaris, els ingressos 
no poden anar cap amunt i no poden cul-
minar el relleu dels estímuls públics pel 
sector privat. En segon lloc, un problema 
conjuntural de falta de demanda corre el 
risc de convertir-se en estructural, atesa 
l’alta proporció d’aturats de llarga durada, 
que són els més difícils de recol·locar. 

Per la seva banda, el PIB de la Xina, la sego-
na economia mundial, va créixer el 8,1% 
interanual en el primer trimestre de l’any, 
per sota del 8,9% del trimestre anterior i de 
les previsions del consens. La moderació de 
la demanda externa per la feblesa de les 
economies avançades, en especial l’euro -
pea, és el principal factor d’aquest alenti-
ment. Així i tot, encara contemplem un 
aterratge suau de la Xina. El recorregut de 
la demanda interna li permetrà mantenir 
una taxa de creixement elevada, amb un 
avanç proper al 8% el 2012, tot i que els 
riscos són a la baixa. Una desacceleració 
més intensa de la prevista a Europa (desti-
nació del 21% de les exportacions de mer-
caderies) tindria un impacte significatiu 
sobre el ritme d’avanç del país. 

I és que Europa és, ara mateix, la baula més 
feble de la cadena de la recuperació mun-
dial. L’FMI ha rebaixat la previsió de crei-
xement de la zona de l’euro per al 2012 en 
dues dècimes, fins a una contracció del 
0,3% interanual. La previsió es basa en una 
primera part de l’any en què es produirà 
una reculada moderada de l’economia, 
mentre que, per al segon semestre, s’espera 
una certa recuperació. Als països que han 
estat intervinguts, com Grècia i Portugal, o 
als països on les primes de risc sobirà es 
mantenen molt altes, com Itàlia i Espanya, 
la recessió serà més intensa, i només es pre-
veu la recuperació d’aquestes economies a 
partir del 2013. Les esperances sobre la 
millora de l’economia durant el segon 
semestre es basen en els indicadors avan -
çats de conjuntura econòmica publicats 

durant els mesos de gener i de febrer, que 
presentaven, en conjunt, una millora en 
relació amb el quart trimestre de l’any pas-
sat. No obstant això, durant les últimes set-
manes, aquesta millora incipient s’ha trun-
cat en alguns indicadors, no solament 
perquè s’ha frenat la seva velocitat de recu-
peració, sinó perquè, en alguns casos, han 
reflectit un deteriorament. 

El factor decisiu de la feblesa d’una bona 
part de les economies de la zona de l’euro, 
i també de fora, és el temor que els ajusta-
ments exigits per al sanejament de les 
hisendes públiques intensifiquin l’estan  ca-
 ment o la recessió, en una espiral de difícil 
solució. Una nova onada de desconfiança 
s’ha generat a l’abril, un cop esvaït, ràpida-
ment, l’efecte de les subhastes del Banc 
Central Europeu (BCE) del desembre i del 
gener. Als mercats de crèdit europeus, això 
s’ha traduït en un augment dels costos de 
finançament públic, ja que han sorgit de 
nou dubtes sobre la capacitat d’alguns paï-
sos per complir els objectius pressupostaris 
imposats des de Brussel·les, en especial en 
el cas d’Espanya, d’Itàlia i, amb menys pes, 
de França. 

Conseqüentment, els inversors s’orienten 
de nou cap a la rendibilitat segura, tot i que 
escassa, que obtenen amb la compra de 
deute públic a llarg termini nord-americà i 
alemany. Els principals atractius d’aquest 
deute són l’elevada solvència dels dos paï-
sos, unes perspectives econòmiques relati-
vament sòlides i un entorn de gran laxitud 
monetària. Als Estats Units, la rendibilitat 
del deute públic a 10 anys s’ha situat de nou 
per sota del 2%. Aquest moviment ha estat 
provocat pel repunt de les tensions credití-
cies a la zona de l’euro i per la percepció, 
en    tre molts analistes, que els missatges dels 
representants de la Reserva Federal, el banc 
central nord-americà, apunten a nous estí-
muls monetaris en els pròxims mesos. 

En el cas d’Espanya, l’estira-i-arronsa sobre 
l’objectiu de dèficit públic per a enguany 

El creixement xinès  
es conté més del que 
s’esperava. 

Recessió moderada a 
Europa, en un entorn 
d’ajustament de la despesa 
pública.

Nova onada de 
desconfiança sobre  
el deute sobirà a l’abril. 
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(es  tablert, finalment, en el 5,3% del PIB) i 
la presentació dels Pressupostos de l’Estat 
per al 2012 han desembocat en un aug-
ment de les tensions financeres pel temor 
que l’economia pugui entrar en una espiral 
d’ajustament de la despesa i de recessió 
econòmica. Aquesta circumstància s’ha 
tra  duït en un repunt de la rendibilitat del 
bo espanyol a 10 anys fins al 6%. Addicio-
nalment, el deteriorament del deute espa-
nyol ha estat paral·lel a un augment de la 
prima de risc d’Itàlia i de França. No obs-
tant això, el BCE i alguns Governs de la 
zona de l’euro han demanat calma als in -
versors i han indicat que, des del punt de 
vista de l’anàlisi fonamental, els atacs que 
han patit aquestes economies són injustifi-
cats. Atesos els resultats de les recents col-
locacions al mercat primari de deute públic 
realitzades per Espanya, Itàlia i França, 
sembla que les pressions al mercat s’han 
contingut, tot i que el grau de tensió conti-
nua sent molt elevat. 

El problema, cada vegada més evident en el 
cas d’Espanya, però també en altres països, 
és que és molt difícil reduir el dèficit quan 
l’economia cau en recessió. Els càlculs del 
Banc d’Espanya, sense disposar encara de 
les xifres oficials de l’Institut Nacional 
d’Estadística, confirmen el que ja se sabia: 
l’economia espanyola torna a estar en 
recessió, la segona en poc més de dos anys. 
D’acord amb el que ha avançat el banc 
emissor, el PIB ha caigut el 0,4% en el pri-
mer trimestre del 2012 i ha situat la taxa de 
variació interanual en terreny negatiu, el 
–0,5%. El bon comportament del sector ex -
terior no ha estat suficient per compensar 
la feblesa de la demanda interna i la manca 
d’inversió. El to recessiu de l’activitat es po -
dria intensificar en els pròxims mesos, ja 
que els Pressupostos de l’Estat per al 2012, 
que determinen, en bona part, el ritme de 
l’activitat durant la resta de l’any, són els 
més austers des de l’inici de la crisi, i no 

sem  bla que, ara com ara, hagin aconseguit 
esvair les incerteses que envolten el procés 
de consolidació fiscal i reimpulsar la con-
fiança. 

L’empitjorament del mercat laboral en el 
primer trimestre, la caiguda de la renda 
bruta disponible i la pèrdua de poder ad -
qui  sitiu (els salaris s’incrementen per sota 
de la inflació i pugen els tipus de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques) 
s’han afegit al clima d’incertesa i han preci-
pitat la caiguda de la confiança del consu-
midor. Al març, l’índex de confiança del 
con  sumidor va caure fins als nivells de la 
primavera del 2009 i, en els tres últims me -
sos, acumula un deteriorament superior als 
13 punts. Una disminució tan ràpida de la 
confiança del consumidor només s’havia 
produït amb anterioritat el 2008. Pel que fa 
a l’oferta, els indicadors corresponents als 
tres primers mesos de l’any tampoc no són 
gens esperançadors. L’índex de producció 
industrial manté un ritme de descens del 
5% anual; les vendes al detall també van 
empitjorar en el trimestre, i els indicadors 
de confiança de la indústria i la construcció 
segueixen una tendència negativa, igual 
que les dades sobre electricitat o tràfic aeri 
de passatgers. 

L’anunci d’un pla creïble de consolidació 
fiscal a mitjà termini és fonamental per re -
cu  perar la confiança. Una millora per-
metria el relaxament dels tipus de finan-
çament de l’Estat, el retorn dels fluxos 
d’in  versió i la represa del camí de tornada 
al creixement. Espanya presentarà, pròxi-
mament, el Programa d’Estabilitat, on 
s’han de detallar les mesures per als tres 
pròxims anys. Una definició clara de la via 
per reduir el dèficit fins al 3% el 2013 seria 
un pas molt important per començar a 
recuperar la credibilitat. 

26 d’abril de 2012 

El deute espanyol, víctima 
de les tensions financeres. 

És possible reduir el dèficit 
públic quan l’economia es 
troba en recessió? 

Un pla creïble de 
consolidació fiscal a mitjà 
termini ajudaria a recuperar 
la confiança. 
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CRONOLOGIA
2011
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. 

març  2

14
30

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

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

AGENDA
Maig Juny
 3
 4
  7
11
15
16
17
18
25
29
30
31

Consell de Govern del Banc Central Europeu.
Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (abril).
Índex de producció industrial (març).
IPC (abril).
Avanç del PIB de la UE (primer trimestre).
IPC harmonitzat de la UE (abril).
Comptabilitat Nacional Trimestral (primer trimestre).
Comerç exterior (març).
Preus industrials (abril).
Ingressos i despeses de l’Estat (abril).
Avanç IPC (maig).
Balança de pagaments (març).

  4
 6
13
14
15
20
22
25
26
28
29

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

A l’informe de perspectives de l’economia 
mundial de l’abril, el Fons Monetari Inter-
nacional (FMI) veu un alentiment el 2012, 
que hauria d’anar seguit d’una recupera-
ció feble el 2013. El bon comportament de 
l’economia nord-americana i la imple-
mentació de polítiques d’urgència a la 
zona de l’euro han reduït el risc d’una re -
cai  guda sobtada i fan que l’alentiment si -
gui inferior al que s’esperava al gener. Però 
la fragilitat de la recuperació continua. 
Men  tre s’espera que l’activitat continuï 
sent sòlida a les economies emergents, la 
in  suficiència de la demanda a les econo-
mies avançades obliga a calibrar les políti-

ques tenint en compte la necessitat de do -
nar suport al creixement. 

El creixement global per al 2012 s’alenteix 
fins al 3,5%, una mica per damunt de les 
pre  visions del gener, mentre que, per al 
2013, s’espera una millora del creixement 
fins al 4,1%. La recuperació és desigual. 
Se  gons el Fons, les economies avançades 
creixeran l’1,4% el 2012 i recuperaran una 
mica de vigor el 2013, amb un avanç del 
2,0%. Per la seva banda, les economies 
emergents creixeran el 5,7% i el 6,0% el 
2012 i el 2013, respectivament. 

Segons l’FMI, la crisi de la zona de l’euro 
tindrà efectes notables sobre la resta 
d’Europa, però, si no es produeix una in -

L’FMI espera un creixement 
global del 3,5% per al 2012 
i del 4,1% per al 2013. 
Continuen els riscos  
a la baixa. 

La fragilitat del  
creixement obliga  
a mantenir polítiques  
de suport a la demanda. 

CONJUNTURA INTERNACIONAL 

NOTA: 2011, 2012 i 2013 són previsions.
FONT: Fons Monetari Internacional.

Economies avançades Economies emergentsTotal mundial

Variació interanual del producte interior brut

ALENTIMENT SEGUIT D’UNA RECUPERACIÓ FEBLE
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Els Estats Units creixen  
el 0,6% en el primer 
trimestre. 

ten  sificació, els efectes sobre l’activitat de 
la resta de les economies no aniran més 
enllà. Per al Fons, polítiques fiscals i mo -
ne  tàries de suport a la demanda com les 
operacions de refinançament a tres anys 
im    pulsades pel Banc Central Europeu o 
l’extensió de les exempcions fiscals a les 
nòmines i de l’assegurança d’atur als Es -
tats Units han contribuït a reduir els riscos 
de recaiguda. Així mateix, moltes econo-
mies avançades han fet progressos en el 
disseny i en la im  plementació de progra-
mes de consolidació fiscal a mitjà termini. 

Els riscos continuen esbiaixats a la baixa. 
El principal risc és el d’una escalada de la 
crisi de la zona de l’euro. En segon lloc, les 
tensions geopolítiques podrien propiciar 
un encariment del petroli. En tercer lloc, la 
dimensió del deute públic de països com 
els Estats Units i el Japó podria afegir ten-

sions als mercats de bons. Pel que fa a les 
polítiques que cal seguir, el Fons estima 
que, atesa la feblesa del creixement a les 
economies avançades, els països amb ca -
pa  citat de maniobra haurien de reconside-
rar el ritme de la consolidació fiscal i dei -
xar lloc per a polítiques de suport a la 
de  manda. Així mateix, cal constatar que és 
necessari definir millor els plans de conso-
lidació fiscal als Estats Units i al Japó. 

Estats Units: una recuperació  
a la recerca del vigor 

L’economia nord-americana està vivint un 
inici de 2012 notablement millor del que 
s’esperava fa dos mesos. Al tancament 
d’aquest Informe, el Departament de 
Comerç va anunciar que el creixement del 
producte interior brut (PIB) del primer tri-

PREvISIONS DE L’FMI

Variació anual en percentatge (*)

PIB Preus de consum Taxa d’atur (**)

2012 2013 2012 2013 2012 2013

 Estats Units 2,1 2,4 2,1 1,9 8,2 7,9

 Japó 2,0 1,7 0,0 0,0 4,5 4,4

 Xina 8,2 8,8 3,3 3,0 4,0 4,0

 Alemanya 0,6 1,5 1,9 1,8 5,6 5,5

 França 0,5 1,0 2,0 1,6 9,9 10,1

 Itàlia –1,9 –0,3 2,5 1,8 9,5 9,7

 Regne Unit 0,8 2,0 2,4 2,0 8,3 8,2

 Espanya –1,8 0,1 1,9 1,6 24,2 23,9

 Zona de l’euro –0,3 0,9 2,0 1,6 10,9 10,8

 Economies avançades 1,4 2,0 1,9 1,7 7,9 7,8

 Països en desenvolupament 5,7 6,0 6,2 5,6 ... ...

 Amèrica Llatina 3,7 4,1 6,4 5,9 ... ...

 Europa de l’Est i Central 1,9 2,9 6,2 4,5 ... ...

 Àsia emergent 7,3 7,9 5,0 4,6 ... ...

 Total mundial 3,5 4,1 4,0 3,7 ... ...

Comerç mundial en volum (***) 4,0 5,6

NOTES: (*) Previsions d’abril de 2012.
(**) Percentatge sobre població activa.
(***) Béns i serveis.
FONT: Fons Monetari Internacional.
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mestre del 2012 va ser del 0,5% intertri-
mestral, el 2,1% interanual, que manté el 
vi  gor amb què es va acabar el 2011. No 
obs  tant això, per bé que la recuperació és 
sò  lida, és més modesta del que aquestes xi -
fres suggereixen. El sector privat no acaba 
d’agafar el relleu de les polítiques expansi-
ves i el creixement, per al conjunt del 2012, 
no hauria d’anar gaire més enllà del 2,0%. 
La crisi de la zona de l’euro i el preu del 
pe  troli continuen sent factors d’incertesa. 

Les raons de la moderada intensitat del 
creixement cal buscar-les en els compo-
nents que més han contribuït als últims 
avanços: l’increment de les existències i el 
consum privat. Mentre que les existències 
obeeixen a una naturalesa f luctuant, la 
fermesa del consum privat, un component 
que representa el 71,0% del total de l’eco -
no  mia, hauria d’anar perdent forces per 
tornar, de forma gradual, a una tònica de 
creixements en el rang 1,5-2,0%. 

Això és així perquè el poder adquisitiu de 
la renda disponible de les llars està estan-

cat des del gener del 2011, amb una recula-
da del 0,2% interanual al febrer. Així ma -
teix, és difícil que, el 2012, la recuperació 
del mercat laboral es tradueixi en un aug-
ment de les nòmines que pugui pal·liar 
aquesta situació, i, sense l’increment dels 
ingressos, el creixement del consum pri-
vat no és sostenible. Així, el consum man-
té el to a costa d’una menor taxa d’estalvi, 
que, al febrer, es va situar en el 3,7% de la 
renda disponible, un mínim des de l’agost 
del 2009, del que s’hauria de recuperar en 
els pròxims mesos, atesa la necessitat de 
re  duc  ció del deute de les famílies. Així, el 
con  sum s’hauria de replegar cap a avanços 
més moderats, que, no obstant això, tro-
barien suport en les millores patrimo-
nials, ja sigui per unes cotitzacions bor-
sàries més elevades o per l ’evolució, 
relativament favorable, del procés de 
despalanque jament, amb un deute de les 
llars que va acabar el 2011 en el 112,7% de 
la renda disponible, una reducció de 17,3 
punts perc  entuals en relació amb el nivell 
màxim del 2009. 

ESTATS UNITS: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2010 2011
2011 2012

II III IV I Abril

PIB real 3,0 1,7 1,6 1,5 1,6 2,1 –

Vendes al detall 6,4 7,7 7,8 8,0 7,0 6,4 ...

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

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

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

Habitatges iniciats 5,6 4,3 –4,9 5,3 24,4 18,0 ...

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

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

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

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

Tipus de canvi efectiu nominal (4) 75,4 70,9 69,6 69,8 72,4 72,9 73,0

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’estancament dels 
ingressos fa preveure una 
moderació de l’expansió. 
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El repunt del consum obeeix 
en part a factors temporals.

Els empresaris continuen 
sent més optimistes que  
els consumidors. 

Els últims indicadors de despesa de con-
sum també apunten cap a aquest patró de 
creixement vigorós amb tendència a la 
moderació. Les vendes al detall, sense 
cotxes ni benzina, es van incrementar el 
5,7% interanual, amb un primer trimestre 
que va presentar un avanç de l’1,2% inter-
trimestral en termes reals, coherent amb 
el comportament robust dels comptes 
nacionals. No obstant això, una part 
important de la millora va ser deguda a un 
hivern especialment benigne, la qual cosa 
fa que, en els pròxims mesos, es pugui 
donar un cert efecte de compensació. 
També confirma aquesta tendència 
l’índex de confiança del consumidor del 
Conference Board, que, al març, va baixar 
lleugerament fins al nivell dels 70,2 punts 
i va interrompre la seva marxa ascendent 
quan encara es troba netament per sota de 
la mitjana històrica. 

En un context més alcista, el sentiment 
empresarial és coherent amb creixements 
superiors, de l’ordre del 3%, i és de preveu-

re que la inversió en capital productiu 
man  tindrà, el 2012, una gran part del vi -
gor de l’any passat, tot i que l’evolució del 
març va ser desigual. Així, l’índex d’ac ti  vi-
 tat de l’Institute for Supply Management 
(ISM) de manufactures va pujar un punt 
fins al nivell dels 53,4 punts. No obstant 
això, l’índex de serveis, que representen el 
86,2% dels llocs de treball i dos terços del 
consum privat, va baixar dels 57,3 als 56,0 
punts. 

El mercat laboral dóna una imatge fidel 
del moment de la recuperació. És evident 
que millora, però de manera lenta i insufi-
cient. Així, la creació de llocs de treball 
con  tinua avançant, amb la creació de 
120.000 llocs de treball nets al març, una 
xifra relativament modesta, que pot obeir 
a una certa compensació pels registres ex -
ces  sivament alcistes del gener i del febrer. 
La taxa d’atur va tornar a recular al març i 
va quedar en el 8,2%, una dècima per sota 
de la lectura del febrer. Una gran part del 
descens és deguda a una reducció de la po -

FONTS: Reserva Federal i elaboració pròpia.

ESTATS UNITS: MÉS CONSUM I MENYS INGRESSOS

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

Renda disponible Despesa de consum privat

2009 2010 2011
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L’atur disminueix fins  
al 8,2%, però les millores 
del mercat laboral van 
excessivament lentes. 

blació activa, a causa de l’increment de 
tre  balladors desanimats. La millora del 
mercat de treball, però, és real, ja que el 
nom  bre de subocupats, que treballen in -
vo    luntàriament a temps parcial, ha baixat 
de 9,1 a 7,6 milions entre el setembre del 
2011 i el març del 2012 i les hores treballa-
des set  manals s’apropen a la mitjana his-
tòrica. 

El problema és que la millora va lenta. Els 
Estats Units han recuperat en dos anys el 
40,7% dels llocs de treball perduts durant 
la crisi, de manera que, si continua el ritme 
actual, es trigaria tres anys a posar el comp-
 tador a zero. Aquesta lentitud té dues con-
seqüències indesitjables. En primer lloc, 
s’ajorna la recuperació dels salaris, que 
acos  tuma a arribar després que augmen-
tin les contractacions i les hores treballa-
des. Sense una recuperació dels salaris, els 
ingressos no poden anar cap amunt i cul-
minar el relleu dels estímuls públics pel 
sec  tor privat. En segon lloc, un problema 
conjuntural de falta de demanda corre el 
risc de convertir-se en estructural, atesa 

l’alta proporció d’aturats de llarga durada, 
que són els més difícils de recol·locar. 

Atesa aquesta tessitura, la Reserva Federal 
es manté cauta. L’escenari central és el de 
mantenir la política monetària actual, 
amb tipus d’interès en mínims. No s’ha de 
descartar, però, la possibilitat de noves ex -
pansions quantitatives si el mercat de tre-
ball mostra símptomes de feblesa. A l’ha -
ver, la inflació continua moderada i, en els 
nivells actuals, deixa marge d’actuació a la 
Fed. L’índex de preus al consum (IPC) del 
març va pujar el 2,7% interanual –el 2,9% 
al febrer– i, si el petroli és manté en els 
nivells actuals, s’hauria de continuar mo -
derant fins al 2,2% al final de l’any. Per la 
seva banda, l’IPC subjacent, que exclou els 
preus energètics i els de l’alimentació, va 
pu  jar el 2,3% interanual –el 2,2% al fe -
brer–, que ajorna, momentàniament, l’es -
pe  rada moderació dels preus. 

També s’ajorna la recuperació del mercat 
de l’habitatge, afectat per la sobreoferta 
per  sistent, que es podria allargar fins ben 

L’IPC puja el 2,7%,  
i el subjacent, el 2,3%, 
però la tendència per  
al 2012 continua sent  
de moderació. 

Índex

20072006 2008 2009 2010 2011 2012
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ESTATS UNITS: LA CONFIANÇA PERDUDA NO ACABA DE TORNAR

Índex de confiança dels consumidors

FONTS: Conference Board, �omson Reuters Datastream i elaboració pròpia.
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Els preus de l’habitatge 
continuen molt baixos,  
i la recuperació esperarà 
fins al final del 2013. 

entrat el 2013. Els preus continuen bai -
xant, tot i que cada vegada menys. L’índex 
Case-Shiller d’habitatges de segona mà va 
acumular, al gener, un descens del 7,5% en 
relació amb el juny del 2010, que va ser 
quan es va reprendre la tònica a la baixa. 
Pel que fa a l’activitat, els preus raonables 
en relació amb l’ingrés mitjà de les llars i 
les execucions d’hipoteques per impaga-
ment comporten repunts de les vendes 
que no arriben a tenir continuïtat. Més in -
di  cativa de la tendència general, la cons-
trucció va recular lleugerament al març, 
amb 654.000 habitatges iniciats, en termes 
anuals, i va perpetuar un nivell que queda 
molt lluny dels 1,5 milions, de mitjana, del 
període 1995-2000, anterior a la bombo-
lla. I és que els 12 milions de llars on el 
deu  te hipotecari supera el valor de l’ha  bi -
tat  ge són una llosa pesada. Atesa la insufi-
ciència del programa governamental de 
modificació d’hipoteques, que intentava 
allargar els terminis i reduir o endarrerir 
els pagaments d’interessos, el Federal 
Hou  sing Finance Board preveu ampliar-
lo amb reduccions efectives del deute hi -
po  tecari pendent d’aquestes llars. Un can-

vi al qual dóna suport l’FMI a l’informe 
de perspectives econòmiques de l’abril. 

Al sector exterior, no s’esperen contribu-
cions importants al creixement, atesa la 
situació de la demanda global. No obstant 
això, la balança comercial de béns i serveis 
del febrer va presentar una millora ostensi-
ble, ja que va baixar fins als 46.025 milions 
de dòlars, una reducció de 6.500 milions 
que s’explica, gairebé en la seva totalitat, 
per la disminució de les importacions de la 
Xina, que podria obeir a l’aturada de l’any 
nou xinès. Per la seva banda, les exporta-
cions no van presentar cap canvi en relació 
amb el gener i van evidenciar l’escàs recor-
regut a l’alça en la conjuntura actual. El 
preu del petroli, però, continua sent una 
incertesa, no ja per al sector exterior, sinó 
per al conjunt de l’economia, pels efectes 
que pot tenir en la renda disponible de les 
llars. El que ha canviat al març és que el 
risc és ara simètric, ja que no es pot descar-
tar que l ’increment de producció de 
l’Aràbia Saudita comporti un abaratiment 
més intens del petroli, que tiraria a l’alça 
del creixement nord-americà. 

Creació (+) o destrucció (–) mensual neta d’ocupació no agrícola

ESTATS UNITS: L’OCUPACIÓ, ENDAVANT DESPRÉS DEL REPUNT
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FONTS: Departament de Treball i elaboració pròpia.

El dèficit comercial es 
redueix temporalment pel 
descens de les importacions 
xineses. 



12 MAIG 2012 INFORME MENSUAL   

El Japó espera un primer 
trimestre expansiu. 

La producció industrial  
es recupera i s’apropa als 
nivells anteriors al tsunami. 

Japó: reconstrucció contra deflació 

L’economia nipona, després d’haver acabat 
el 2011 en un to baix, espera un primer tri-
mestre del 2012 relativament robust. El 
creixement esperat per al conjunt del 2012 
és de l’1,7%. La iniciativa recent del Banc 
del Japó d’establir un objectiu explícit 
d’in  flació de l’1%, acompanyada d’una ex -
pansió quantitativa de 10 bilions de iens (el 
2,1% del PIB), podria estar contribuint a la 
depreciació del ien –que, des del setembre, 
ha perdut el 6,8% enfront del dòlar– i a 
l’enfortiment de la recuperació econòmica. 

Coincidint amb aquesta expectativa alcis-
ta, la producció industrial s’ha recuperat 
en els últims mesos, malgrat la lleugera 
reculada del febrer. L’índex general se situa 
el 4,2% per sota del nivell del febrer  
del 2011, previ al terratrèmol i al tsunami 
–després d’haver arribat a perdre el 16,2%. 
La producció industrial de béns de con-
sum, que ja ha assolit el nivell del febrer del 

2011, presenta, fins i tot, una lectura més 
positiva. La percepció empresarial conti-
nua sent de cautela, però amb un ín  dex 
Tankan per a grans empreses manufactu-
reres que, en el primer trimestre, va re  petir 
el nivell de –4,0 punts, que es cor  respon 
amb creixements baixos. 

La veritable assignatura pendent de l’eco -
no  mia nipona, però, és superar la deflació, 
que ha convertit en costum que els consu-
midors esperin preus cada vegada més 
bai  xos. No obstant això, l’augment global 
dels preus energètics, esperonats pels 
intents de desnuclearització del país, està 
imposant una pressió alcista sobre els cos-
tos industrials que s’està traslladant als 
preus de consum. Així, l’IPC del febrer es 
va incrementar el 0,3% interanual, l’aug -
ment més important des del desembre del 
2008. Així mateix, l’IPC subjacent, el ge -
ne  ral sense energia ni aliments, va regis-
trar la segona pujada intermensual i va re  -
duir al 0,5% la reculada interanual. 

Valor de l’índex Case-Shiller del preu de l’habitatge

ESTATS UNITS: QUAN ARRIBARÀ LA RECUPERACIÓ DE L’HABITATGE?

NOTA: (*) L’índex real s’obté descomptant els increments de l’IPC.
FONTS: Standard and Poor’s i elaboració pròpia.

NominalReal (*)
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Els preus pugen per primera 
vegada des del 2008, 
mentre que el dèficit 
comercial marca  
un altre màxim. 

Els esforços de reconstrucció, l’encariment 
de la factura energètica i l’alentiment de la 
demanda global fan que continuï el dèficit 
comercial, que, en els 12 últims mesos fins 

al març, va arribar al màxim històric de 
4,7 bilions de iens. El creixement de l’1,2% 
interanual de les exportacions del març 
con  trasta amb l’avanç importador del 6,3%. 

JAPÓ: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2011 2012
2011 2012

I II III IV Gener Febrer Març

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

Vendes al detall 2,5 –1,2 –3,0 –1,7 –1,0 0,8 1,8 3,4 ...

Producció industrial 16,6 –2,3 –1,9 –6,7 –0,6 0,0 –1,5 –4,2 ...

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

Habitatges iniciats 2,7 2,6 2,9 4,6 8,0 –4,8 –1,4 7,4 ...

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

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

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

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

Tipus de canvi efectiu nominal (5) 106,0 113,5 110,6 109,3 115,5 118,6 120,9 117,1 111,6

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.

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

JAPÓ: PODRIA SER AQUEST EL FINAL DE LA DEFLACIÓ?

Variació interanual de l’índex de preus al consum

IPC general IPC subjacent
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Xina: alentiment no preocupant 

El PIB de la segona economia mundial va 
créixer el 8,1% interanual en el primer tri-
mestre de l’any, per sota del 8,9% del tri-
mestre anterior i de les previsions del con-
sens. La moderació de la demanda externa, 
propiciada per la feblesa de les economies 
avançades, en especial l’europea, és el 
principal factor d’aquest alentiment a la 
Xina. En particular, les exportacions van 
créixer un molt moderat 7,7% interanual 
en termes corrents en el primer trimestre 
del 2012, enfront del 14,3% de l’últim tri-
mestre del 2011. 

Així i tot, el nostre escenari central conti-
nua contemplant un aterratge suau de la 
Xina. El recorregut de la demanda interna 
li permetrà mantenir una taxa de creixe-
ment elevada, amb un avanç proper al 8% 
el 2012, tot i que els riscos són a la baixa. 
Una desacceleració a Europa (destinació 
del 21% de les exportacions de mercade-
ries) més intensa del que indiquen les pre-
visions tindria un impacte significatiu 
sobre el ritme d’avanç del país.

L’avanç de la producció industrial i de les 
vendes al detall corresponents al mes de 

març reforça el nostre escenari d’aterratge 
suau. Així, la producció industrial va créi-
xer l’11,9% al març, per damunt de l’11,4% 
del primer bimestre. Les vendes al detall 
van pujar el 15,2% interanual en termes 
corrents, també per damunt del 14,8% 
bimestral. En canvi, la inversió en capital 
fix va avançar el 20,9% durant els tres pri-
mers mesos de l’any, 0,6 punts per sota de 
l’acu  mu  lat fins al febrer. 

Tot i que encara és aviat per emetre un ju -
dici definitiu, l’evolució d’aquests indica-
dors d’activitat i el deteriorament del sec-
tor exterior són un lleuger indici, tot i que 
ben  vingut, que l’economia xinesa podria 
estar reequilibrant el patró de creixement 
cap a una major preponderància del con-
sum privat enfront del sector exterior i de 
la inversió en infraestructures. 

En aquest entorn de moderació de l’acti  vi-
 tat, la inflació va pujar fins al 3,6% al març, 
lleugerament per damunt del 3,2% del 
febrer, per la volatilitat en el preu dels ali-
ments, que representen una mica més d’un 
terç de l’índex general de preus. Així i tot, 
la xifra se situa per sota de l’objectiu del 4% 
marcat per l’executiu, i s’espera que es con-
tinuï suavitzant al llarg de l’any. Això ha 

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 Febrer Març

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

Producció industrial (*) 15,7 13,7 14,9 13,9 13,8 12,8 – 11,4 11,9

Producció elèctrica 14,0 10,9 12,1 12,0 10,8 8,9 –5,1 19,4 7,3

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

Balança comercial (**) 184 156 167 172 170 156 178 154 160

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

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

NOTES: (*) La dada per febrer és el combinat gener-febrer. 
(**) 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.

La Xina modera l’avanç  
amb un creixement del 
8,1% interanual en el 
primer trimestre del 2012. 

La producció industrial i les 
vendes al detall avancen 
favorablement al març. 
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per  mès relaxar la política monetària. Al 
començament de l’any, es van reduir els 
coeficients de reserves, i preveiem una dis-
minució de tipus d’interès en 50 punts 
bàsics al llarg del 2012, que donarà suport 
al creixement del crèdit i a la demanda 
interna. En aquesta mateixa línia de suport 
al creixement, la política fiscal continuarà 
sent activa. L’endeutament moderat de 
l’economia, tot i tenint en compte el deute 
dels governs locals, hauria de permetre 
reforçar la xarxa de prestacions socials i 
mantenir un nivell acceptable d’inversió 
en infraestructures.

Finalment, cap a la meitat d’abril, el banc 
central va ampliar la banda diària de fluc-
tuació permesa del renminbi enfront del 
dòlar del ±0,5% al ±1%. De tota manera, 
atès l’alentiment de la demanda externa, 
no esperem que el ritme d’apreciació de la 
moneda xinesa enfront del dòlar superi el 
3% el 2012.

En definitiva, i malgrat un possible dete-
riorament més intens de les economies 
avançades, la lleugera moderació de la 
Xina no sembla alarmant, i, a més a més, 

alguns indicadors insinuen un canvi cap a 
un major protagonisme del consum pri-
vat. Veurem com evolucionen aquests 
indicadors en els pròxims mesos. 

Brasil: estímuls... i més estímuls 

Després del decebedor registre de creixe-
ment de la segona meitat del 2011, i atesa 
l’acumulació d’indicis que el primer tri-
mestre del 2012 no serà gaire millor, les 
autoritats econòmiques brasileres han op -
tat per obrir encara més l’aixeta dels estí-
muls. Al començament d’abril, el Govern 
va anunciar un nou paquet de mesures di -
ri  gides a encoratjar la despesa interna, en -
tre les quals cal esmentar rebaixes fiscals, 
facilitats de crèdit i un seguit d’instruments 
per impulsar un sector industrial que con-
tinua sense consolidar una tònica de crei-
xement robust. Així mateix, la política 
co mercial ha adoptat una orientació clara-
ment més proteccionista, i, fins i tot, s’ha 
considerat la possibilitat d’introduir nous 
aranzels per protegir els sectors més expo-
sats a la competència xinesa, en especial el 
tèxtil. 

El Banc Central amplia  
la banda de fluctuació 
diària del renminbi  
enfront del dòlar. 

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 Febrer Març

PIB real 7,6 2,7 4,1 3,3 2,2 1,4 – ... –

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

Confiança del consumidor (*) 159,7 156,4 161,8 155,4 153,2 155,2 158,3 170,2 164,4

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

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

Balança comercial (***) 20,1 29,8 22,4 25,2 30,5 29,8 28,1 28,6 29,1

Tipus d’interès SELIC (%) 10,00 11,79 11,75 12,25 12,00 11,00 10,50 10,50 9,75

Reals per dòlar (*) 1,78 1,63 1,63 1,56 1,88 1,86 1,75 1,72 1,83

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.

Les autoritats brasileres 
tiren d’estímuls per frenar 
la desacceleració. 
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Per la seva banda, el Banc Central del Bra-
sil va reduir de nou la taxa SELIC en 75 
punts bàsics més i, per sorpresa, va deixar 
la porta oberta a més rebaixes si la conjun-
tura econòmica així ho exigeix. Aquesta 
decisió, que deixa la taxa de descompte en 
el 9%, gairebé en el nivell mínim en quin-
ze anys (el 8,75%), es va basar en una 
moderació progressiva de l’avanç dels 
preus –la taxa d’inflació continua recu-
lant, fins al 5,85% al febrer–, en l’alentiment 
ja esmentat del ritme d’activitat i en els ris-
cos a la baixa que encara amenacen el crei-
xement econòmic global. De tota manera, 
i malgrat que no s’anticipen excessives 
pressions inf lacionistes a curt termini, 
l’elevada indexació dels salaris, les rigi-
deses als serveis i el gir de les polítiques 
econòmiques, més agressivament expan-
siu, mantindran la taxa d’inf lació per 
damunt del punt mitjà del rang objectiu el 
2012 (el 4,5%). Això i l’esperat repunt de 
l’activitat durant la segona meitat de l’any 
fan preveure que el final de la tònica de 
descens del tipus d’interès de referència no 
queda gaire lluny.

Tot i que el nou arsenal d’estímuls, afegits 
als que ja s’han introduït des de mitjan 
2011, pot ser un baló d’oxigen per a la in -
dústria, el seu impacte s’anticipa marginal 
i transitori, ja que no aborden l’arrel del 
pro  blema. A més d’un real excessivament 
sobrevalorat, la indústria brasilera pateix 
d’un seguit d’ineficiències estructurals 
que es tradueixen en elevats costos de pro-
ducció i en una baixa competitivitat. I, de  s  -
afortunadament, no sembla que, ara com 
ara, Dilma Rousseff i el seu equip de go -
vern estiguin per la feina d’emprendre les 
reformes necessàries per neutralitzar aques-
 tes ineficiències.

Mèxic: calma preelectoral 

Els últims indicadors conjunturals esbos-
sen un escenari de perspectives relativa-
ment còmode per a l’economia mexicana. 
El sentiment dels consumidors i dels pro-
ductors és cada vegada més optimista; la 
producció industrial va registrar un fort 
avanç al febrer (el 5,9% interanual, enfront 

El Banc Central del Brasil  
redueix de nou el tipus 
d’interès de referència  
en 75 punts bàsics més  
i el deixa en el 9%. 

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 Febrer Març

PIB real 5,5 4,0 3,9 3,9 4,4 3,7 – ... –

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

Confiança del consumidor (*) 86,3 91,7 92,1 90,7 93,7 90,3 95,4 93,6 93,4

Índex avançat d’activitat (*) 116,5 116,5 119,6 120,4 122,3 122,8 123,8 ... ...

Taxa d’atur (**) 5,4 5,2 5,1 5,2 5,7 4,8 4,9 5,3 4,6

Preus de consum 3,9 3,2 3,5 3,3 3,4 3,5 4,0 3,9 3,7

Balança comercial (***) –3,0 –1,2 –1,5 0,0 –1,5 –1,2 –1,6 –1,4 ...

Tipus d’interès oficial de Banxico (%) 4,50 4,50 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 12,81 12,81

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

L’economia mexicana encara 
un escenari de perspectives 
econòmiques relativament 
còmodes. 
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del 4,3% del gener), i els índexs de gestors 
de compres apunten cap a l’enfortiment del 
cicle manufacturer. Això reflecteix el to 
més positiu, d’una banda, de la demanda 
interna, que continua recuperant em  pen  ta 
gràcies a l’impuls del crèdit, de les remeses 
i de l’ocupació, i, de l’altra, d’una de  manda 
externa que es beneficia de la mi  llora pro-
gressiva del veí del nord. 

En l’àmbit dels preus, tot fa pensar que el 
brot inflacionista de les acaballes del 2011, 
arran d’un shock d’oferta alimentària i de 
l’impacte de la feblesa del peso sobre el com-
ponent subjacent, està amainant. Sens dub-
te, la posició cíclica de l’economia, amb un 
creixement moderat per sota del potencial, 
ha contribuït a moderar l’avanç dels preus.

Aquest escenari macroeconòmic facilita 
molt la tasca de l’autoritat monetària, que, 
davant un creixement sòlid però encara 
mo  derat i en absència de pressions signifi-
catives sobre els preus, es pot permetre 
man  tenir sense canvis la taxa de descomp-
te, en el 4,5% vigent des del juliol del 2009. 
De tota manera, els últims comunicats 
con    tinuen desprenent un clar biaix cap a 
una política monetària més laxa, derivat, 
sens dubte, del context d’extrema laxitud 
monetària a nivell global.

El bon to de la conjuntura econòmica tam-
bé aplana el terreny perquè la campanya 
electoral desenterri propostes de reformes 
estructurals d’envergadura. En aquest sen-
tit, el governador del banc central, Agustín 
Carstens, va emplaçar recentment i de for-
ma explícita els candidats presidencials a 
pensar seriosament en aquestes reformes. 
Unes reformes que, segons va aventurar, si 
es duen a terme amb èxit, poden portar 
l’economia mexicana a taxes de crei  xement 
properes al 5%, el doble del creixement 
mitjà de l’última dècada. 

Canvi de rumb en el petroli? 

El petroli va recular de forma nítida entre 
el 20 de març i el 20 d’abril, amb un retro-
cés del 4,7%, i va quedar en els 118,60 dò -
lars per barril (qualitat Brent, per a lliura-
ments a un mes). El cru se situa, així, el 
10,7% per damunt del nivell del comença-
ment del 2012, però el 4,8% per sota del 
ni  vell d’un any enrere, quan la crisi líbia ja 
havia arribat al punt culminant, de mane-
ra que hauria d’empènyer a la baixa l’IPC 
de la majoria de les economies. 

Sembla que el preu del petroli ha flexionat 
a la baixa. El principal factor podria ser 
l’Aràbia Saudita, que va augmentar la pro-
ducció fins als 10 milions de barrils diaris, 
el nivell màxim en 30 anys. Addicional-
ment, la International Energy Agency 
pre  veu unes condicions de demanda i 
d’ofer  ta que afavoririen un abaratiment 
més intens, el qual, però, es veu obstacu-
litzat per les tensions que genera el pro-
grama nuclear iranià. A més a més, la fe -
ble  sa de la zona de l’euro tira cap avall de 
la demanda de cru.

La resta de primeres matèries es va sumar 
a la tendència a la baixa del cru. L’índex 
CRB va recular el 3,0% entre el 20 de març 
i el 20 d’abril, el descens més important 
des del maig del 2010. Entre els metalls, 
l’alumini i el níquel van perdre gairebé el 
8,0%, mentre que el coure va cedir el 4,3%, 
afectat per l’alentiment de la Xina i per la 
revelació d’un nivell d’existències del ge -
gant asiàtic superior al que es pensava. 
L’ex  cepció als descensos va ser l’or, que va 
cedir un mínim 0,4%. Entre els aliments, 
també van predominar les davallades, amb 
descensos en el preu del blat, del sucre i del 
cafè. L’única excepció va ser l’arròs, que es 
va apreciar l’1,9%.

El banc central continua 
sense moure fitxa, però  
el seu governador insta  
a abordar reformes 
estructurals d’envergadura. 

El petroli cedeix el 4,7% en 
un mes i se situa per sota 
del nivell de l’any passat. 

Es confirma el canvi  
de direcció de les primeres 
matèries.
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EVOLUCIÓ DE PRIMERES MATÈRIES SELECCIONADES (*)

NOTA: (*) Dades corresponents a l’últim dia del mes (última dada, 20 d’abril).
FONTS: �e Economist, �omson Reuters Datastream i elaboració pròpia.
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Empresa i productivitat: una qüestió de dimensió 

A Espanya, el teixit empresarial es caracteritza per una gran fragmentació, amb una prevalença evident d’empreses 
petites i de microempreses i, en contrapartida, amb un nombre reduït de companyies de grans dimensions. En 
part, aquesta distribució pot estar reflectint impediments per créixer o desavantatges de ser gran, una qüestió gens 
irrellevant quan s’ha demostrat que les empreses més grans tendeixen a ser més productives i també més propen-
ses a exportar. En el context actual, de forta feblesa de la demanda interna, és essencial que les nostres empreses 
guanyin quota al mercat intern i extern, i això exigeix millorar en productivitat i estalviar en costos. En definitiva, 
potenciar la competitivitat i la internacionalització, dos elements que s’associen positivament a la dimensió de 
l’empresa. Per aquest motiu, aquest requadre defensa la importància d’un entorn regulador que fomenti la creació 
d’empreses (en els seus inicis, la majoria de dimensions molt petites) i el seu creixement. 
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Des d’una perspectiva internacional, la dimensió mitjana de l’empresa espanyola representativa és inferior a la d’altres 
països amb un grau de desenvolupament similar. Segons les dades recopilades per l’OCDE, el 2007 operaven a Espa-
nya 3.305 empreses amb més de 250 treballadors (considerades grans empreses), sobre un total de 2.712.397 empre-
ses. Aquesta xifra és, per exemple, sensiblement inferior a l’equivalent a Alemanya, on, en el mateix període, operaven 
8.995 empreses de grans dimensions sobre un total d’1.818.909. En contrapartida, Espanya destaca per ser un dels 
països avançats amb un pes més gran de les microempreses (empreses amb menys de 10 assalariats), les quals repre-
senten el 93% del total d’empreses, en relació amb el 83% a Alemanya, que coincideix amb la mitjana de l’OCDE.(1) 

En termes d’ocupació, les petites i mitjanes empreses (menys de 250 empleats) copen el 78% del total de l’ocupació 
a Espanya, mentre que, a Alemanya, només ocupen el 60,4% i, als Estats Units, el 47,3%. A més a més, la distribu-
ció de l’ocupació també mostra un clar biaix cap a la microempresa, amb el 38,3% del total, en relació amb el 19% 
d’Alemanya o amb l’11% dels Estats Units. Tot i que les empreses industrials tendeixen a ser més grans que les 
empreses de serveis, el biaix espanyol cap a l’empresa de petites dimensions no es pot atribuir a un major pes del 
sector terciari. Si ens limitem a la branca manufacturera, les pimes també s’emporten la part del lleó, amb el 73% 
de l’ocupació, i les empreses amb menys de 20 treballadors capturen el doble de treballadors que a Alemanya (el 
29% en relació amb el 15%). La gran empresa manufacturera, en canvi, només ocupa el 27% del total de l’ocupació 
sectorial a Espanya, en relació amb el 53% al país germànic (vegeu el gràfic anterior). 

A hores d’ara, és una dada coneguda i ben documentada que les empreses més grans són més propenses a expor-
tar.(2) La raó principal és la presència de costos fixos d’entrada en l’activitat exportadora, més fàcilment assumibles 

LA PIME A ESPANYA COPA LA MAJOR PART DE L’OCUPACIÓ

Distribució d’ocupats per dimensió de l’empresa al sector manufacturer

NOTA: A partir de les últimes dades disponibles, corresponents al 2007.
FONTS: OCDE Structural and demographic business statistics i elaboració pròpia.
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(1) Vegeu OCDE, Entrepreneurship at a Glance, 2011. 
(2) Vegeu, per exemple, Bernard, Jensen, Redding i Schott, «Firms in International Trade», Journal of Economic Perspectives, 2007. 
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per a una empresa més gran. A Espanya, durant el període 2001-2007, només el 12% del total d’empreses van 
exportar algun tipus de mercaderia. No obstant això, entre les grans empreses, ho van fer el 57%, en relació amb 
el 2,9% de les microempreses.(3) Així mateix, un estudi recent conclou que, davant el col·lapse del comerç mundial 
el 2009, les empreses espanyoles que més van deixar d’exportar van ser, en general, les més petites. Els resultats 
també revelen que, en el cas de les grans empreses, l’ajustament del volum exportat es va produir més per la via de 
la reducció del marge intensiu (és a dir, del valor mitjà exportat) que per la via del marge extensiu (abandonament 
del mercat), recurs pel qual es van decantar, en canvi, les empreses petites.(4)

A més d’una major inclinació exportadora, les empreses més grans tendeixen també a ser més productives. 
L’associació positiva entre productivitat i dimensió empresarial s’explica, fonamentalment, per la presència de 
rendiments creixents a escala que permeten reduir, de forma progressiva, els costos unitaris a mesura que augmen-
ta la dimensió de l’empresa. Segons les dades recopilades per l’OCDE sobre la productivitat al sector manufacturer, 
les grans empreses espanyoles són gairebé 3 vegades més productives que les microempreses i 1,6 vegades més 
productives que les mitjanes. Aquestes diferències en productivitat per dimensió són comparables a les observades 
en altres països, com Alemanya (vegeu el gràfic anterior). 

Aquestes mateixes dades mostren també una regularitat que, d’entrada, pot sorprendre: quan es compara com-
panyies de dimensions similars, la productivitat de les empreses espanyoles no és gaire diferent de la de les homòlo-

(3) Font: Butlletí Econòmic del Banc d’Espanya, novembre del 2010. 
(4) Vegeu el Butlletí Econòmic del Banc d’Espanya del gener del 2012. 
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NOTA: A partir de les últimes dades disponibles, corresponents al 2007.
FONTS: OCDE Structural and demographic business statistics i elaboració pròpia.
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gues alemanyes. De fet, les grans empreses espanyoles són, fins i tot, més productives que les alemanyes. En con-
trapartida, les microempreses i les empreses petites són una mica menys productives a Espanya. Això suggereix 
que el diferencial entre la productivitat mitjana de les empreses manufactureres alemanyes i la de les espanyoles (el 
20% superior a Alemanya) es podria atribuir al menor pes de les empreses a Espanya. 

En aquest sentit, un exercici revelador consisteix a calcular com canviaria la productivitat mitjana del sector 
manufacturer a Espanya si la distribució de l’ocupació entre empreses de diferents dimensions fos la mateixa que 
a Alemanya. Els resultats evidencien que, en aquest cas, la productivitat mitjana espanyola seria equivalent a 
l’alemanya. Si, en canvi, mantenim la composició per dimensió actual de l’empresa espanyola, però suposem que 
són igual de productives que les empreses alemanyes de dimensions equivalents, trobem que la productivitat mit-
jana a Espanya seria encara el 16% inferior a la del país germànic. Per tant, efectivament, la menor productivitat 
mitjana a Espanya en relació amb Alemanya es pot explicar, des d’un punt de vista estrictament comptable, per un 
efecte de composició derivat de la fragmentació excessiva del teixit empresarial espanyol i del seu biaix, en termes 
d’ocupació, cap a la petita empresa, que és menys productiva no solament a Espanya, sinó a tot arreu. 

Què explica, llavors, l’escassetat de grans empreses a Espanya? Tot fa pensar que la menor dimensió de l’empresa 
mitjana deriva tant de rigideses i d’obstacles en l’entorn institucional i de mercat en què operen les empreses –que 
en dificulta el creixement–, com de factors socials i culturals més amplis que limiten, d’entrada, l’horitzó de molts 
projectes empresarials. Vegeu «La dimensió empresarial a Catalunya: Situació, característiques, determinants i 
propostes», Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement, Generalitat de Catalunya, desembre 
del 2011. Aquests factors limitadors s’exploren més a fons en els requadres «Créixer o no créixer, aquest és el pro-
blema», «La regulació laboral afavoreix el creixement empresarial?» i «El finançament de les pimes a Espanya: 
emergència a curt termini, repte a llarg termini» d’aquest mateix número. Els dos primers examinen la influència 
de l’entorn institucional sobre el creixement empresarial, mentre que el tercer aborda la relació entre accés al fi -
nan  çament i dimensió de l’empresa. 

En definitiva, la gran empresa espanyola és competitiva i, en els últims anys, ha demostrat un dinamisme expor-
tador notable. El problema és que aquestes empreses encara tenen un pes molt reduït en l’economia. Atesa la 
perspectiva d’una despesa interna llastada pels ajustaments durant un període llarg de temps, la millor opció per 
a l’economia espanyola per encarrilar de nou el creixement és guanyar quota de mercat a l’exterior. Això exigeix, 
sí o sí, que més empreses pugin al tren de la productivitat i de la internacionalització. I és clar que guanyar en 
dimensió abarateix el bitllet.

Aquest requadre ha estat elaborat per Marta Noguer
Departament d’Economia Internacional, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”
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Zona de l’euro: més incertesa 

El Fons Monetari Internacional (FMI) ha 
actualitzat les previsions de creixement del 
producte interior brut (PIB) per a les dife-
rents regions i països del món. En el cas de 
la zona de l’euro el 2012, l’ha rebaixat en 
dues dècimes, fins a una contracció del 
0,3% interanual. La previsió de l’organisme 
supranacional es basa en una primera part 
de l’any en què es produirà una contracció 
moderada de l’economia, mentre que, en 
el segon semestre, s’espera una certa recu-
peració, tal com ho avancen els indicadors 
de conjuntura econòmica. Als països que 
han estat intervinguts, com Grècia i Por-
tugal, o als països en què les primes de risc 
sobirà romanen molt altes, com Itàlia i Es -
panya, les recessions seran més intenses, i 

només es preveu la recuperació d’aquestes 
economies a partir del 2013. 

L’esperança sobre la recuperació de l’eco -
nomia durant el segon semestre es basa en 
els indicadors avançats de conjuntura eco-
 nòmica publicats durant els mesos de ge -
ner i de febrer, que presentaven, en con-
junt, una millora en relació amb el quart 
tri    mestre de l’any passat. No obstant això, 
durant les últimes setmanes, aquesta mi -
llora incipient s’ha truncat en alguns indi-
cadors, no solament perquè s’ha frenat la 
velocitat de la recuperació, sinó també per-
què, en alguns casos, han reflectit un dete-
riorament. 

Així, per exemple, des del punt de vista de 
la demanda, la Comissió Europea va pu -

L’FMI rebaixa la previsió  
de creixement per  
a la zona de l’euro. 

La confiança dels 
consumidors es redueix i... 

UNIÓ EUROPEA

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 Febrer Març

PIB 1,9 1,5 2,4 1,6 1,3 0,7 – ... –

Vendes al detall 0,9 –0,6 0,1 –0,5 –0,5 –1,3 –1,1 –2,1 ...

Confiança del consumidor (1) –14,2 –14,6 –11,0 –10,7 –15,9 –20,6 –20,7 –20,3 –19,1

Producció industrial 7,4 4,8 6,5 4,1 3,9 –0,2 –1,7 –1,8 ...

Sentiment econòmic (1) 100,5 101,0 106,9 105,2 98,4 93,6 93,4 94,5 94,4

Taxa d’atur (2) 10,1 10,2 10,0 10,0 10,2 10,5 10,7 10,8 ...

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

Balança comercial (3) 4,6 –19,6 –10,0 –16,9 –22,0 –19,6 –3,0 2,6 ...

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

Tipus de canvi efectiu nominal de l’euro (4) 103,7 103,4 102,7 105,2 103,5 102,1 98,9 99,6 99,8

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

El mercat laboral, amb un 
augment de la taxa d’atur 
fins al 10,8%, mostra 
feblesa.

blicar el resultat de l’enquesta sobre la con-
fiança de les famílies del mes d’abril. L’ín-
dex es va reduir per a la zona de l’euro del 
–19,1 al –19,8. Per bé que el canvi és reduït, 
trenca la tendència de recuperació de la 
con  fiança dels consumidors iniciada al fi -
nal de l’any passat. L’increment del preu del 
carburant, les retallades pressu  pos   tàries i 
les pujades d’impostos per complir la con-
solidació fiscal afecten ne  ga  tivament els 
patrons de compra de les famílies europees. 

Aquesta reducció de la confiança de les 
famílies s’ha traduït en una caiguda d’una 
dècima de les vendes al detall del mes de 
febrer, resultat que va empènyer la taxa in -
teranual a una intensa contracció del 2,1%. 
Geogràficament, aquesta reculada ha estat 
liderada per Alemanya, amb una reducció 
de l’1,1% en el mes, després de la forta cai-
guda al gener, de l’1,2%. No obstant això, va 
ser compensada, en part, per les vendes al 
detall de França, que van repuntar l’1,2%. 
El desglossament per sectors mostra que 
els consumidors concentren les compres en 
alimentació, beguda i tabac (0,6%), men  tre 
que les vendes de tots els altres productes 

en global, exceptuant les vendes a les esta-
cions de servei, (tèxtils, béns de la llar, equi-
pament electrònic, despesa mèdica i far-
macèutica) es mantenen inalterades (0%). 

Pel que fa a la despesa en consum, també 
evoluciona de forma desfavorable, tal com 
ho mostra l’evolució de les matriculacions 
de cotxes, que, al març, van presentar un 
registre negatiu del 10,4% in  teranual al 
conjunt de la zona de l’euro. L’in    crement 
de la incertesa sobre la situació econòmica 
ha reduït, fins i tot, la substitució dels vehi-
cles i ha comportat l’envelliment del parc 
automobilístic europeu. 

La situació del mercat laboral a la zona de 
l’euro, fonamental en la presa de decisions 
de despesa de les famílies, continua mos-
trant feblesa, ja que la taxa d’atur del mes 
de febrer va pujar en una dècima fins al 
10,8%. Aquesta dada oculta l’heteroge  neï -
tat entre països: mentre que, a Àustria, la 
taxa d’atur se situa en el 4,2%, a Espanya 
arriba fins al 23,6%. Al febrer, es va incre-
mentar el nombre d’aturats en 167.000, de 
manera que el total d’aturats a la zona de 

FONT: Eurostat.
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L’aportació del sector 
exterior al creixement 
econòmic continua sent 
positiva. 

El sector de la construcció  
a la zona de l’euro decep. 

l’euro s’ha situat en 17,1 milions, als quals 
cal afegir, segons Eurostat, els 5,7 milions 
de treballadors que treballen a temps par-
cial i que voldrien fer-ho més hores. 

Afortunadament, el sector exterior, l’apor-
 tació del qual al creixement econòmic de 
la zona de l’euro continua sent positiva, va 
presentar, al febrer, un superàvit comercial 
amb la resta del món de 2.763 milions 
d’euros. Una dada positiva si es compara 
amb el mateix mes de l’any anterior, quan 
va presentar un dèficit. El superàvit va ser 
auxiliat per un augment de les exporta-
cions fins als 150.000 milions d’euros, 
mentre que les importacions es van incre-
mentar menys, fins als 147.200 milions 
d’euros. En aquest últim cas, l’encariment 
de les importacions energètiques va conti-
nuar incrementant el dèficit energètic 
europeu. 

Des de l’òptica de l’oferta, la producció 
industrial del mes de febrer va presentar 
un bon resultat, amb un augment del 0,5% 
intermensual, tot i que la taxa interanual 
es manté en terreny negatiu i empitjora en 

una dècima, fins al –1,8%. La bona evolu-
ció del mes de febrer és deguda a la pro-
ducció industrial francesa (0,2% inter-
mensual) i holandesa (13,0%), mentre que 
Alemanya (–0,2%) i Espanya (–0,5%) han 
pesat negativament en l’índex.

No obstant això, les perspectives per a la 
inversió no són gaire esperançadores, ja 
que els índexs de confiança dels sectors de 
serveis i de construcció presenten baixa-
des. En el cas del sector de la construcció, 
en el mes de febrer, la producció va presen-
tar una reculada del 7,1% intermensual, de 
manera que la caiguda interanual va arri-
bar al 12,9%. Certament, la climatologia 
del mes de febrer va ser adversa per a la 
construcció, però, de tota manera, la dada 
confirma la tendència negativa. 

Pel que fa a l’evolució dels preus a la zona 
de l’euro, la dada d’inflació del mes de març 
es va incrementar el 0,2% intermensual, 
mentre que la taxa interanual es va mante-
nir estable en el 2,7%. Aquest és el quart 
mes consecutiu en què la inflació es manté 
ancorada en aquest nivell. Els epígrafs més 

FONT: Eurostat.
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Els indicadors de conjuntura 
avancen un creixement 
negatiu en el segon 
trimestre. 

Els riscos a la baixa  
en el creixement econòmic 
s’intensifiquen. 

La bona marxa del mercat 
laboral germànic sosté la 
confiança dels consumidors. 

inflacionistes van ser vestit i calçat (pel 
final de les rebaixes) i energia per al trans-
port (el preu del petroli continua alt). Des 
del punt de vista de l’estabilitat de preus, 
ara com ara no representa un pro  blema 
real, ja que no es produeixen efectes de 
segona ronda, és a dir, no s’està traslladant 
a increments de salaris. No obstant això, 
l’increment dels preus té un impacte ne  -
gatiu sobre la renda disponible de les famí-
lies, que es deteriora i en limita la possibi-
litat de despesa.

Pel que fa a la trajectòria de creixement del 
trimestre actual, l’indicador avançat del sen-
 timent econòmic a la zona de l’euro, que 
recull la confiança dels consumidors i dels 
empresaris, i que havia millorat al ge  ner i 
al febrer, es va reduir marginalment en 
una dècima al març fins als 94,4 punts. La 
caiguda s’explica per la reducció de la con-
 fiança a la indústria i al sector de la cons -
trucció. En canvi, al març, la confian  ça 
dels consumidors als sectors de serveis i de 
comerç al detall es va incrementar. En tot 
cas, es frena la recuperació que aquest 
indicador va presentar durant el període 
desembre-febrer. 

És a dir, els indicadors de conjuntura eco -
nòmica apunten a una certa atonia de l’ac-
 tivitat econòmica privada en consum i en 
inversió. Si, a més a més, hi afegim els es -
for  ços de consolidació fiscal i la previsible 
reducció de la despesa pública al conjunt 
de la zona de l’euro, no es pot descartar 
que presenti un creixement negatiu en el 
segon trimestre. 

Resumint, les últimes dades econòmiques 
apunten a un increment del risc de l’acti  vi-
 tat econòmica a la baixa i a una inflació que 
es resisteix a reduir-se. En els pròxims tri-
mestres, dos dels temes clau seran l’evo  lu -
ció de la situació a Espanya i a Itàlia i el risc 
d’un possible contagi a la resta de la zona 
de l’euro. Aquest factor serà clau a l’ho  ra de 

definir el perfil de creixement i la recupe-
ració esperada durant el segon se  mestre. 

Primavera amb optimisme  
a l’economia alemanya

Sembla que l’economia germànica ha dei -
xat enrere l’ensopegada registrada en el 
quart trimestre del 2011, quan va recular 
el 0,2% intertrimestral. No obstant això, 
els indicadors disponibles presenten un 
panorama amb clarobscurs, de manera 
que l’avanç en el primer trimestre de 2012 
deu haver estat modest. Els indicadors d’o-
 pinió són els que mostren un to més po    si -
tiu. D’aquesta manera, per al conjunt de 
l’e  xercici, preveiem un augment moderat 
del PIB, de l’ordre del 0,5%, amb el su  port, 
sobretot, de la demanda interna. 

Pel que fa a la despesa, les vendes al detall 
van caure l’1,1% al febrer, en termes deses-
tacionalitzats i ajustats de calendari en re -
lació amb el mes anterior, afectades, en part, 
pel repunt de la inflació en el mes fins al 
2,3% interanual, impulsada pels preus 
energètics. No obstant això, la confiança 
dels consumidors va millorar lleugera-
ment al març i se situa en un nivell relativa-
 ment alt, animada per la bona marxa del 
mercat laboral. També són positives les 
expectatives d’increment de les rendes dis-
ponibles, per bé que, en el quart trimestre 
del 2011, el salari real, és a dir, un cop des-
comptada la inflació, es va col·locar en el 
ma  teix nivell que un any abans. 

Les perspectives per a la inversió també 
són més aviat favorables, ateses les projec-
cions d’un augment de la demanda. Així 
mateix, els baixos tipus d’interès faciliten 
la inversió. En el mateix sentit, es pot 
assenyalar que les restriccions creditícies 
al comerç i a la indústria van marcar un 
ni  vell mínim al març. 
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Es revifen les comandes 
industrials alemanyes  
al febrer, en especial  
les provinents de l’exterior 
de la zona de l’euro. 

El deute públic d’Alemanya 
disminueix fins al 81%  
del PIB el 2011. 

Pel que fa al sector exterior, les perspecti-
ves són moderadament bones. Al febrer, 
les exportacions de mercaderies van aug-
mentar l’1,6% en relació amb el mes previ 
en termes desestacionalitzats, mentre que 
les importacions es van incrementar el 
3,9%. No obstant això, en comparació 
amb el febrer del 2011, les exportacions van 
augmentar el 8,6%, enfront del 6,1% de les 
im  portacions. En termes de balança de pa -
gaments, al febrer, el superàvit per compte 
corrent es va expandir fins als 11.100 mi -
lions d’euros, gràcies a l’excedent comer-
cial i a la disminució del dèficit per tran -
sac  cions de serveis, rendes i transferències 
corrents.

Des del punt de vista de l’oferta, es consta-
ta una lleugera reculada de la producció 
industrial al febrer, afectada, en part, pel 
mal temps. No obstant això, les comandes 
industrials es van revifar, en especial les 
provinents de l’exterior de la zona de l’euro. 
La producció de la construcció es va en -
fon  sar al febrer arran de l’onada de fred. 
No obstant això, les perspectives eren fa -
vo  rables. Així, al gener, les comandes van 

augmentar el 15,4% en termes reals en 
relació amb dotze mesos abans. Pel que fa 
als serveis, la xifra de negocis de l’hoteleria 
i de la restauració es va incrementar el 2% 
en termes reals al febrer en relació amb el 
mateix mes de l’any precedent. 

La creació d’ocupació, al seu torn, con-
tinua donant suport al consum de les fa -
mílies. Al febrer, els llocs de treball van 
augmentar en 40.000 en termes desesta-
cionalitzats, malgrat les incidències cli-
màtiques. L’indicador BA-X de demanda 
de treball va pujar lleugerament al març i 
es va col·locar en un nivell alt. L’increment 
de la demanda de treball era comú a la ma -
joria de les branques. D’altra banda, l’atur 
va continuar davallant al març. De fet, el 
nom  bre d’aturats va registrar el nivell mí -
nim històric des de la reunificació el 1990. 
El dinamisme del mercat laboral es veu 
afavorit per unes moderades demandes 
salarials en general.

La tònica de recuperació de l’economia 
alemanya va permetre que el deute públic, 
mesurat segons el protocol de dèficit ex -

FONTS: Thomson Reuters Datastream i elaboració pròpia.

LA CONSTRUCCIÓ CONTINUA IMPULSANT L’ECONOMIA ALEMANYA
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El consum de les llars 
franceses es conté per les 
expectatives desfavorables 
sobre l’evolució del mercat 
laboral. 

cessiu, es reduís en 1,8 punts percentuals 
del PIB, fins al 81,2% al final del 2011, mal-
grat un dèficit públic de l’1,0% del PIB. Per 
al 2012, es preveu un ajustament mo  derat 
per apropar de forma progressiva el nivell 
del deute públic al límit establert del 60% 
del PIB, cota que es va perdre el 2002. En 
canvi, no s’espera que la locomotora euro-
pea tiri sensiblement dels socis comercials. 

Escàs dinamisme  
de l’economia francesa 

Malgrat una millora del clima econòmic al 
febrer i al març, els indicadors disponibles 
indiquen un estancament en el primer tri-
mestre del 2012, que representa una desac-
celeració en relació amb l’expansió inter-
trimestral del PIB del 0,2% anotada en 
l’últim trimestre de l’any passat. Per al 
con      junt de l’exercici, mantenim una previ-
sió d’un creixement molt modest, a causa 
de la situació d’alguns dels socis comer-
cials de la zona de l’euro, de problemes de 
competitivitat acumulats i de l’efecte de la 
política pressupostària contractiva. No 
obstant això, segons l’evolució de la crisi 
del deute dels països de la perifèria de la 
zona de l’euro i dels preus del petroli, es 
podrien produir sensibles desviacions de 

la nostra projecció, tant a l’alça com a la 
baixa. 

Des de l’òptica de la demanda, el consum 
de les llars es mostra força contingut en el 
primer trimestre, en part per les expectati-
ves desfavorables sobre l’evolució del mer-
cat laboral i per la persistència de la infla-
ció. En efecte, l’escàs creixement del PIB es 
tradueix en reculades de l’ocupació i en la 
tendència a l’alça de la taxa d’atur, que es 
va situar en el 10,0% al febrer. Per la seva 
banda, la inflació es va mantenir en el 2,3% 
al març. Al febrer, el consum de béns ma -
nufacturats per part de les famílies es va 
si  tuar en el 3,0% en volum en relació amb 
el mes anterior en termes desestacionalit-
zats i corregits d’efectes de calendari, però 
aquest resultat va ser degut, sobretot, a 
l’in    crement de les despeses en energia pro-
vocat per l’onada de fred. El consum de 
béns no alimentaris i energètics va aug-
mentar el 0,9% en relació amb el gener, per 
bé que els automòbils van baixar el 0,8%.

Pel que fa a l’oferta, la producció industrial 
va registrar un increment mensual del 
0,3% al febrer, propiciat, sobretot, pels ri -
gors climàtics, ja que les manufactures van 
anotar una contracció de l’1,2%. Les pers-
pectives a curt termini, ateses les entrades 

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 Febrer Març

PIB 3,6 3,1 4,6 2,9 2,7 2,0 – ... –

Vendes al detall 1,5 1,2 0,8 2,4 0,9 0,7 –1,0 –2,0 ...

Producció industrial 10,0 8,1 12,8 8,1 8,2 3,4 1,6 –0,9 ...

Índex d’activitat empresarial (Ifo) (*) 107,8 111,3 114,6 114,1 109,7 106,9 108,4 109,7 109,8

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

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

Balança comercial (***) 154,9 158,1 157,9 158,7 159,0 158,1 161,2 164,0 ...

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.
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Perspectives de 
manteniment de l’activitat 
industrial a curt termini  
a França. 

Es revisa lleugerament a la 
baixa l’objectiu de dèficit 
públic francès per al 2012 
fins al 4,4% del PIB. 

de comandes, eren de manteniment. En 
general, el clima era millor a la construc-
ció, per bé que es va afeblir lleugerament al 
març. Per la seva banda, l’activi  tat als ser-
veis es va accelerar en el mateix mes, grà-
cies al transport i a les activitats d’en  gi -
nyeria. 

Pel que fa al sector exterior, al comença-
ment de l’any, les importacions de merca-
deries es mostraven més dinàmiques que 
les exportacions, amb el consegüent empit-
 jorament del dèficit comercial, en part pels 
rigors hivernals. Durant el període desem-
bre-febrer, les exportacions van augmentar 
l’1,2% en relació amb els tres mesos ante-
riors, mentre que les importacions van 
pujar l’1,5%. No obstant això, en relació 
amb el mateix període de l’any anterior, el 
creixement de les exportacions, del 6,9%, 
esperonat per la demanda procedent de 
l’exterior de la Unió Monetària, era supe-
rior al de les importacions, del 5,0%.

D’altra banda, el crèdit al sector privat 
man  tenia la tendència a la desacceleració. 
La taxa de variació interanual es va situar 
en el 3,2% al febrer, mig punt menys que al 
gener. Aquest alentiment va afectar tant 
les empreses com les famílies. No obstant 
això, les societats no financeres la van 
com  pensar mitjançant una emissió supe-

rior de deute, de manera que la taxa inter -
anual d’endeutament va romandre en el 
6,1%. 

Finalment, el dèficit públic de l’exercici 
2011 va ser del 5,2% del PIB, mig punt per 
sota de l’objectiu compromès, malgrat un 
creixement econòmic inferior al previst. 
Aquest resultat va ser propiciat per l’aug -
ment dels ingressos i per la moderació de 
les despeses, les quals, per primera vegada 
des del 1960, es van estabilitzar en volum. 
Arran d’aquest èxit en el Programa d’Esta-
 bi  litat de França 2012-2016 presentat a l’a -
bril, es va revisar en una dècima a la baixa 
l’objectiu per al 2012, fins al 4,4% del PIB, 
i es va mantenir en el 3,0% per al 2013 i en 
el 0,0% per al 2016. D’altra banda, el deute 
públic va augmentar fins al 85,8% del PIB 
al final del 2011, 3,5 punts més que l’any 
anterior.

No obstant això, el qüestionament de la 
po  lítica d’austeritat promoguda per la 
Unió Europea per part de François Ho -
llande, el vencedor, tot i que amb un marge 
ajustat, de la primera volta de les eleccions 
presidencials franceses del 22 d’abril, que 
va proposar l’ajornament de l’assoliment 
de l’equilibri pressupostari fins al 2017, va 
introduir una certa incertesa. La prima de 
risc, mesurada pel diferencial amb les 

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 Febrer Març

PIB 1,4 1,7 2,3 1,7 1,6 1,3 – ... –

Consum de manufactures per les llars 1,7 0,9 3,6 1,3 –0,9 –0,3 –3,3 –3,2 ...

Producció industrial 4,6 2,4 4,7 1,8 2,8 0,5 –1,9 –1,9 ...

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

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

Balança comercial (**) –51,9 –70,4 –59,7 –65,1 –69,5 –70,4 –69,5 –70,1 ...

NOTES: (*) Percentatge sobre població activa, corregit d’estacionalitat.
(**) Saldo acumulat de 12 mesos. Milers de milions d’euros.
FONTS: OCDE, Eurostat, INSEE, Comissió Europea i elaboració pròpia.
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Sembla que la recessió 
italiana continuarà...

...però alguns senyals fan 
pensar en una atenuació.

obligacions de l’Estat alemanyes a llarg 
termini, ha continuat repuntant en les 
últimes setmanes, però es troba per sota 
del rècord del novembre del 2011 i reflec-
teix també les tensions en altres països de 
la perifèria de la zona de l’euro. 

Economia italiana: diminuendo 

D’acord amb els indicadors econòmics 
disponibles, sembla que la recessió en què 
es troba immersa l’economia italiana des 
del segon semestre del 2011 continuarà en 
el primer trimestre d’enguany. Atesos els 
problemes de competitivitat acumulats, 
els efectes de la política de consolidació 
pressupostària i la crisi encara no resolta 
del deute perifèric, mantenim la previsió 
d’una caiguda del PIB de l’1,5% per al con-
junt de l’exercici. D’aquesta manera, la re -
cuperació queda per a més endavant, quan 
es notarà l’impacte de les reformes adop-
tades pel Govern de l’excomissari europeu 
Monti. 

No obstant això, dins la situació delicada 
de l’últim període, han aparegut alguns 
senyals de millora. Així, al gener, les ven-
des al detall van créixer el 0,7% en relació 
amb el mes anterior en termes reals, des-
prés de dues davallades consecutives. Així 

i tot, en general, el consum és feble, ja que, 
ateses les expectatives de disminució de la 
renda disponible i la tendència alcista de 
l’atur, les famílies es mostren cautes. 
D’aquesta manera, les vendes d’automòbils 
es van enfonsar el 26,7% al març en relació 
amb el mateix mes de l’any anterior. Les 
perspectives per a la inversió tampoc no 
són favorables, atesos el context de deman-
da interna en retirada, la baixa utilització  
de la capacitat productiva i les condicions de 
fi    nançament més aviat tenses, tot i que s’han 
relaxat una mica gràcies a les intervencions 
del Banc Central Europeu.

Des de l’òptica de l’oferta, s’aprecia, sobre-
tot, la mala conjuntura que travessen la 
indústria i la construcció. La producció in -
dustrial es va reduir el 0,7% al febrer en 
relació amb el mes anterior i el 6,8% en 
relació amb el mateix mes del 2011. A més 
a més, la cartera de comandes es va con-
treure el 2,5% intermensual al febrer, tot i 
que les procedents de l’exterior van aug-
mentar l’1,1%. Així i tot, la confiança in -
dustrial va repuntar una mica al març. Pel 
que fa a la construcció, al febrer, la produc-
ció va disminuir el 9,9% intermensual i el 
23,0% interanual en dades corregides dels 
efectes de calendari. No obstant això, la 
confiança del sector també es va recuperar 
una mica al març. Així mateix, el senti-

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 Febrer Març

PIB 1,8 0,5 1,2 1,0 0,4 –0,4 – ... –

Vendes al detall 0,1 –1,1 –0,4 –0,3 –1,5 –2,1 –1,6 ... ...

Producció industrial 6,7 0,3 2,7 1,9 –0,3 –3,0 –4,0 –6,1 ...

Taxa d’atur (*) 8,4 8,4 8,2 8,2 8,4 8,7 9,1 9,3 ...

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

Balança comercial (**) –30,0 –24,6 –34,2 –34,1 –32,1 –24,6 –22,7 –20,8 ...

NOTES: (*) Percentatge sobre població activa, corregit d’estacionalitat.
(**) Saldo acumulat de 12 mesos. Milers de milions d’euros.
FONTS: OCDE, Eurostat, organismes nacionals d’estadística i elaboració pròpia.
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L’equilibri pressupostari 
s’ajorna fins al 2015.

Els mercats tornen  
a pressionar la prima  
de risc italiana. 

ment del sector serveis també va millorar 
al final del primer trimestre. 

Atesa la desfavorable situació interna, el 
sector exterior és l’únic recurs per al crei-
xement. En aquest sentit, sembla que les 
dades dels primers mesos de l’any apunten 
a un cert suport de la demanda externa. 
Així, durant el període desembre-febrer, 
les exportacions de mercaderies van créi-
xer el 2,1% en relació amb els tres mesos 
anteriors, mentre que les importacions 
van recular l’1,6%. 

Pel que fa a la política econòmica, el 2011, 
el dèficit públic es va situar en el 3,9% del 
PIB i va assolir l’objectiu previst. No obs-
tant això, al Programa d’Estabilitat 2012 
presentat a l’abril, la meta de l’equilibri 
pressupostari, que s’havia d’assolir el 2013, 
s’ajorna fins al 2015. Per al 2012, l’objectiu 
és de l’1,7% del PIB sobre la base d’una 
projecció de caiguda del PIB de l’1,2%, su -
perior a l’anterior. El creixement es repren-
drà el 2013 i se situarà en el 0,5%, segons el 
document oficial. Així mateix, la ràtio del 
deute públic en relació amb el PIB, després 
del 123,4% del 2012, tendirà a disminuir.

El projecte de reforma laboral presentat 
pel Govern el 23 de març té com a objectiu 
la creació d’un mercat laboral més dinà-
mic, flexible i inclusiu, capaç de contribuir 
al creixement i d’estimular la competitivi-
tat de les empreses, la tutela de l’ocupació i 
l’ocupabilitat dels ciutadans. Entre d’altres 
mesures, facilita l ’acomiadament per 
motius econòmics i apuja les cotitzacions 
dels contractes temporals. No obstant 
això, atesa l’oposició dels sindicats i del 
Partit Democràtic, el Govern es va avenir a 
canviar el redactat per permetre la read -
missió en cas que un jutge estimi que els 
mo  tius econòmics al·legats no tinguin 
prou base, a canvi d’indemnitzacions per 
acomiadament més baixes. Això va moti-
var l’oposició dels representants de la pa -
tronal. 

Ara com ara, la reforma laboral segueix el 
seu curs al parlament i pot aconseguir un 
ampli suport polític. No obstant això, la 
imminència de les eleccions locals al maig 
i de les generals el 2013 representen un cert 
risc. Atès aquest panorama, el diferencial 
del deute públic italià ha repuntat sensible-
ment a l’abril i ha arribat a superar els 400 
punts bàsics. Malgrat tot, es manté molt 
per sota del rècord del novembre del 2011 i 
del màxim del gener. 

vent de cua per a l’economia  
del Regne Unit 

La revisió de la dada final del producte in -
terior brut (PIB) del quart trimestre del 
2011 va causar decepció. L’economia brità-
nica es va contreure el 0,3% en taxa inter-
trimestral, una dècima més del que avan -
çava la xifra preliminar, mentre que la taxa 
interanual es va situar en el 0,5% positiu. 
La feblesa s’estén a tots els sectors: des de la 
indústria a la construcció i als serveis. 

Des de l’òptica de la demanda, el consum 
va augmentar durant l’últim trimestre el 
0,4%, una dècima menys que la dada avan-
 çada. I tot plegat malgrat la davallada de la 
renda disponible de les famílies, que va 
cau  re el 0,2% en el quart trimestre del 2011 
i es va contreure l’1,2% en el conjunt de 
l’any. Les famílies van finançar aquest con-
   sum apel·lant a la taxa d’estalvi, la qual va 
recular en dues dècimes, fins al 7,7% de la 
renda disponible, la qual cosa hauria aju -
dat a l’augment del consum.

Afortunadament, i malgrat totes les difi-
cultats que suporten les famílies, l’última 
dada de vendes al detall del mes de març 
va sorprendre favorablement, ja que es va 
incrementar l’1,5% intermensual i va des-
fer la dada negativa del mes anterior, quan 
es va contreure el 0,7%. Amb aquest aug-
ment, la taxa interanual repunta fins al 
2,8%. En part, la bona dada és deguda a la 

Milloren les perspectives 
econòmiques britàniques 
del segon trimestre. 
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climatologia del mes de març, que ha estat 
el més càlid de l’últim mig segle. Això va 
im  pulsar la compra de roba i d’equipament 
de jardineria, efecte que, en principi, 
s’hau    ria de corregir en els mesos d’abril i 
de maig. 

En canvi, el dèficit comercial del mes de 
fe  brer ha augmentat fins als 3.396 milions 
de lliures esterlines i s’ha revisat a la baixa 
el registre del mes anterior fins a un dèficit 
de 2.501 milions, des dels 1.762 milions de 
lliures. L’empitjorament de la balança de 
béns correspon, sobretot, al deteriorament 
de les exportacions als països de l’exterior 
de la Unió Europea, potser a causa de l’apre-
 ciació de la divisa britànica. 

Des de la perspectiva de l’oferta, la produc-
ció industrial va presentar un creixement 
del 0,4% intermensual en el mes de febrer, 
que va dur la taxa interanual a una caigu-
da del 2,3%, la millor taxa interanual des 
del setembre de l’any passat. La feblesa de 
la demanda i de les exportacions continua 
afectant el sector industrial. 

D’altra banda, les actes de la reunió del 
Banc d’Anglaterra celebrada els dies 4 i 5 

d’abril evidencien que tots els membres 
van votar a favor de mantenir el tipus 
d’interès oficial en el 0,5%. Un dels mem-
bres del consell de política monetària va 
votar a favor d’un increment del programa 
de la compra d’actius i va proposar am -
pliar-lo fins als 350.000 milions de lliures, 
però va ser l’únic que va defensar aquesta 
posició. Les actes reflecteixen la preocupa-
ció, per segon mes consecutiu, per la infla-
ció. L’última dada coneguda del mes de 
març de l’índex de preus al consum (IPC) 
va presentar un creixement interanual del 
3,5% i sembla que dóna la raó al banc cen-
tral, ja que va augmentar en una dècima 
en relació amb el mes anterior, en un con-
text de feblesa econòmica. Certament, la 
reducció de l’IPC no mostra la velocitat 
que el banc emissor descomptava al co -
men  çament d’enguany. 

Les dades de conjuntura econòmica reve-
len que l’economia britànica podria retor-
nar a la via del creixement durant el segon 
trimestre de l’any. No obstant això, les 
perspectives continuen sent fràgils, a cau-
sa d’una inflació elevada que escanya els 
pressupostos familiars i d’un entorn, a la 
zona de l’euro, que amenaça alguns dels 

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 Febrer Març

PIB 2,1 0,8 1,6 0,4 0,3 0,5 – ... –

Vendes al detall –0,3 0,7 1,6 0,4 –0,5 1,2 0,8 1,0 2,8

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

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

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

Balança comercial (2) –96,3 –101,1 –98,3 –98,7 –100,7 –101,1 –99,6 ... ...

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

Tipus de canvi efectiu nominal de la lliura (4) 80,4 78,4 78,4 78,6 77,1 79,4 80,4 80,8 82,4

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.

La inflació preocupa.

Els Jocs Olímpics  
poden ser un revulsiu  
per a l’economia.
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principals socis comercials del Regne 
Unit. En aquest sentit, cal afegir també la 
política fiscal restrictiva. Així i tot, la cele-
bració dels Jocs Olímpics serà un bon 
re vulsiu que hauria de dinamitzar l’econo-
 mia del Regne Unit. En definitiva, si assi-
miléssim l’economia del Regne Unit a un 
pacient, es podria afirmar que evoluciona 
de forma favorable, però encara no està 
fora de perill. 

Europa emergent: un 2012 complicat 
anirà seguit d’un 2013 més positiu 

A hores d’ara, sembla clar que el 2012 serà, 
a l’Europa emergent, un exercici complicat 
i per al qual no es pot descartar la possibi-
litat que vagi a pitjor. Si això últim no pas-
sa, el 2013 hauria de ser un any més dinà-
mic en aquesta zona geogràfica. Atesa la 
forta integració comercial i financera de 
l’Europa emergent amb la zona de l’euro, 
l’escenari macroeconòmic que esperem es 
veu molt condicionat per l’evolució de les 
economies de la moneda única. En parti-

cular, per l’abast de la recessió a la zona de 
l’euro i per l’evolució de la crisi del deute 
so  birà. Les previsions que es presentaran 
tot seguit es basen en un escenari per a la 
zona de l’euro que combina un any de re -
cessió mínima el 2012 amb una recupera-
ció tè  nue el 2013 amb una situació de con-
tenció i de millora molt lenta en el front de 
les tensions financeres derivades de la crisi 
del deute. 

Així i tot, aquests dos desenvolupaments 
exteriors no determinen, aïlladament, l’e -
vo  lució econòmica a nivell nacional. Dos 
factors estrictament interns són rellevants 
per establir l’escenari econòmic. En pri-
mer lloc, els desequilibris macroeconò-
mics que cada país afronta, ja que, si són 
elevats, el marge de maniobra per pal·liar 
els efectes induïts per la fluixa evolució de 
la zona de l’euro en termes d’activitat serà 
més reduït. El segon element nacional re -
llevant és el patró de creixement seguit el 
2009-2011. Aquí, el factor central és el pa -
per que ha jugat la demanda interna en la 
recuperació econòmica anterior a l’etapa 

L’any 2012, l’Europa 
emergent es veurà afectada 
per la recessió de la zona  
de l’euro i per la crisi  
del deute. 

Polònia es beneficia d’una 
demanda interna sòlida. 

L’EUROPA EMERGENT RECUPERARÀ UNA PART DEL DINAMISME EL 2013

Previsió de creixement real

FONTS: O	cines nacionals d’estadística, Eurostat i elaboració pròpia.
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actual d’afebliment de l’activitat, ja que, si 
ha mantingut un ritme de creixement 
apre  ciable, el país en qüestió estarà en con-
dicions de desacoblar amb més empenta el 
seu cicle del de la zona de l’euro.

A cada país dels que habitualment resse-
nyem en aquestes pàgines –Polònia, Hon-
gria, la República Txeca, Eslovàquia i Ro -
mania– es combinen de manera diferent 
els factors esmentats més amunt. Ini   cia -
rem aquest recorregut país per país a Po -
lònia. Es tracta d’una economia que com-
bina un grau relativament reduït de 
de        pendència exportadora cap a la zona de 
l’euro, uns desequilibris interns contin-
guts (només preocupa el nivell de deute 
públic, de l’ordre del 50% del PIB el 2011) i 
una demanda interna que s’ha mostrat no -
tablement robusta. Això li hauria de per-
metre trampejar sense gaires dificultats els 
anys 2012 i 2013, exercicis en què preveiem 
que el creixement se situarà en el 2,5% i en 
el 3,4%, respectivament.

A partir de la combinació més virtuosa de 
la regió, la de l’economia polonesa, es po -
den derivar altres situacions conjuntural-
ment menys satisfactòries. La República 
Txeca, per exemple, mostra una clara ab -
sència de desequilibris (de fet, presenta un 
balanç més positiu, fins i tot, que el de Po -
lònia), però la seva forta connexió ex  por -
tadora i financera (pel vincle bancari amb 
Àustria i amb altres països de la zona de 
l’euro) i l’escàs impuls de la demanda in -
terna fan esperar un 2012 amb l’activitat 
en mínims (avanç del PIB del 0,4%) i una 
sortida el 2013 en suau expansió (creixe-
ment del 2,2%). Plantegem un escenari 
similar per a Eslovàquia. Notablement sin-
cronitzada al cicle inversor i de consum 
durador alemany, el 2012 serà un any de 
creixement reduït. Així i tot, unes perspec-
 tives relativament positives en matèria de 
captació d’inversió estrangera i una certa 
laxitud en la gestió de la política eco  nò -
mica haurien de facilitar un 2012 més di -

nàmic que el de la República Txeca. El 2013, 
el creixement previst per a Eslovà  quia és 
gairebé idèntic al txec.

Romania, per la seva banda, manté una 
situació relativament més complicada. 
Circulant pels rumbs del programa d’a  jus-
 tament econòmic que marquen les institu-
cions multilaterals per garantir l’ajut fi -
nan  cer, la demanda interna s’ha mostrat 
continguda. Així i tot, una collita del 2011 
superior a l’habitual ha permès un segon 
semestre de l’any passat millor del que es -
tava previst. Ara, el 2012, la dificultat per 
repetir aquest resultat agrícola excepcio-
nal, una política econòmica amb un mar-
ge escàs de maniobra per contrapesar la 
reculada exportadora i una vinculació es -
treta amb Grècia, a nivell financer i comer-
cial, justifiquen una previsió de creixe-
ment moderat per a l’any, al voltant de l’1%. 
Així i tot, a mesura que l’entorn millori, 
es        perem que, el 2013, l’economia roma-
nesa enfili un ritme d’activitat més dinà-
mic (previsió de creixement del 2,2%). 

Finalment, la situació d’Hongria continua 
sent de les més incertes de la regió. El nos-
tre escenari central es formula sota la pre-
missa que el Govern hongarès acabarà 
realitzant el gir fiscal cap a l’austeritat que 
li demanen les institucions comunitàries. 
Aquest canvi, juntament amb altres ajus -
ta  ments de política econòmica, facilitarà 
que pugui disposar de l’assistència finan-
cera internacional del Fons Monetari In -
ternacional i de la Unió Europea. Arran 
d’aquesta política d’ajusta  ment, i atesa la 
forta dependència financera i exportadora 
de la zona de l’euro, preveiem que l’eco  no-
 mia hongaresa caurà el 0,4% el 2012. El 
man  teniment de la política d’austeritat i el 
lent procés de reducció del deute que estan 
duent a termes les llars, les empreses i el 
govern possibilitaran un retorn al creixe-
ment positiu, però amb prou feines supe-
rior a l’1%.

La República Txeca  
i Eslovàquia, molt 
dependents comercialment 
i financerament de la zona 
de l’euro, amb prou feines 
creixeran el 2012. 

A Romania i a Hongria,  
la política de rigor 
pressupostari limita  
el potencial alcista  
de la recuperació. 

El 2013, la regió tornarà  
a créixer, per bé que ho  
farà en xifres relativament 
contingudes.
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Créixer o no créixer, aquest és el problema

Un país amb una taxa elevada de creació de negocis i amb abundància de petites i mitjanes empreses (pimes) sol 
ser demostratiu d’elevat dinamisme, flexibilitat i esperit emprenedor. Però, quan les pimes dominen de forma 
aclaparadora el teixit productiu i el nombre de grans empreses passa a ser gairebé inapreciable, s’encén un llum 
d’alarma. A Espanya, les pimes predominen en l’estructura empresarial molt per damunt del que ho fan en altres 
països del nostre entorn. A més a més, aquest predomini es manté constant al llarg del temps, malgrat l’elevada 
taxa de naixement i de mortalitat d’empreses. Com s’explica aquesta anomalia? 

Una possible explicació seria que l’especialització sectorial de l’economia espanyola pot estar esbiaixant la distri-
bució empresarial cap a la micro i la petita empresa. Per exemple, el pes de sectors com l’hoteleria i el turisme, la 
construcció i les activitats immobiliàries, que solen comptar amb empreses menys grans, podria estar condicio-
nant el resultat final. No obstant això, tal com s’explica al requadre «Empresa i productivitat: una qüestió de 
dimensió», el biaix cap a l’empresa de reduïdes dimensions a Espanya s’observa també en la indústria manufactu-
rera, un sector més propens a una dimensió empresarial més gran. 

Alternativament, el predomini d’empreses de dimensió reduïda també podria ser degut al marc institucional exis-
tent: regulació del mercat laboral, tràmits burocràtics, disparitat de normatives entre diferents nivells administra-
tius, inseguretat jurídica, etc. Són elements que influeixen directament sobre la productivitat, però que, a més a 
més, sovint frenen el creixement de la dimensió empresarial, la qual cosa també pot tenir un impacte indirecte 
sobre aquesta productivitat. En ocasions, algunes polítiques específiques destinades al suport de les pimes, com les 
exempcions reguladores o fiscals o una normativa menys exigent (en termes de comptabilitat i de disponibilitat 
d’informació), es poden convertir en obstacles per a l’increment de la dimensió. Això succeeix quan una norma 
que tracta d’alleujar els possibles desavantatges financers, fiscals o laborals específics de les pimes desincentiva el 
creixement de les seves dimensions, ja que es considera que la pèrdua dels avantatges dels quals gaudeixen no és 
compensada per l’avanç en la dimensió de les operacions. 

Aquest eventual efecte «pervers» de les polítiques dirigides a les pimes no és fàcil d’identificar, però l’evidència 
disponible mostra que, en alguna mesura, es produeix. En aquest sentit, el gràfic següent dóna una primera indi-
cació: s’hi estima la distribució de la població assalariada del sector privat a Espanya al començament del 2011 (una 
mica més de 12 milions de persones, incloses les empreses públiques, segons l’enquesta de població activa de 
l’Institut Nacional d’Estadística) en funció de la dimensió de les empreses que, a 1 de gener del 2011, proporciona 
el Directori Central d’Empreses del mateix Institut Nacional d’Estadística, on caldria esperar que la distribució del 
nombre de treballadors segons la dimensió de l’empresa seguís un patró regular. En canvi, s’observa un biaix que 
provoca una concentració en els estrats d’assalariats de 20 a 49 i de 200 a 499. Crida l’atenció que, en els dos casos, 
els estrats anterior i posterior presentin un nombre molt inferior d’assalariats. Tot i que es tracta d’un exercici molt 
limitat i merament estimatiu, la polarització observada coincideix amb els estrats que marquen o que inclouen les 
definicions que, conceptualment i normativament, engloben les pimes a Espanya i a la Unió Europea. Així, s’entén 
per petita empresa la que té fins a 50 treballadors, mentre que la mitjana empresa és la que n’ocupa entre 50 i 250. 

La sospita que desperta aquesta primera inspecció de les dades –que alguns factors de caire regulador o normatiu 
poden estar desincentivant el pas d’una petita empresa a una mitjana o d’una mitjana a una gran, en definitiva, el 
creixement empresarial– troba suport en els resultats d’un seguit de treballs recents d’investigació econòmica. En 
un estudi que compara l’experiència de diferents països europeus, Kumar, Rajan i Zingales (1999)(1) ja identifiquen 

(1) Krishna B. Kumar, Raghuram Rajan i Luigi Zingales (1999), «What Determines Firm Size?», NBER working paper series núm. 7.208; Cam-
bridge: National Bureau of Economic Research.
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DISTRIBUCIÓ D’ASSALARIATS PER DIMENSIÓ DE L’EMPRESA: BIAIXOS SOSPITOSOS

Nombre d’assalariats segons la dimensió de l’empresa

FONTS: Elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa i del Directori General d’Empreses (Institut Nacional 
d’Estadística).
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(2) Santaló, J. i F. Marcos (2010), «Regulation, Innovation and Productivity», IE Business School Working Paper, WP 10-04.
(3) Vegeu, per exemple, Dharmapala, D., Slemrod, J. i J.D. Wilson (2011), «Tax policy and the missing middle: Optimal tax remittance with firm-level 
administrative costs», Journal of Public Economics 95 (9-10).
(4) Almunia, M. i D. López (2012), «Corporate Tax Evasion in Spain», Mimeo.

una relació positiva entre millors institucions, mesurat en el seu cas com eficiència del sistema judicial, i dimensió 
empresarial. Així mateix, Santaló i Marcos (2010)(2) corroboren, per al cas particular d’Espanya, una relació negati-
va entre la intensitat reguladora al mercat de béns i serveis i el percentatge d’empreses amb més de 200 empleats. El 
seu estudi parteix d’una anàlisi economètrica que contrasta l’impacte de les diferències reguladores entre comuni-
tats autònomes sobre la propensió a comptar amb grans empreses. D’altra banda, uns quants estudis recents també 
identifiquen una associació negativa entre una fiscalitat menys exigent sobre les empreses de dimensions reduïdes 
(en relació amb les grans) i el creixement empresarial.(3) En el cas espanyol, Almunia i López (2012)(4) troben evidèn-
cia de la influència de la regulació fiscal sobre la distribució de la dimensió del teixit empresarial. Pel que fa als 
avantatges de la petita empresa en l’àmbit laboral, l’evidència disponible també suggereix que van en detriment del 
creixement de les empreses (vegeu el requadre «La regulació laboral afavoreix el creixement empresarial?»). 

A Espanya, les polítiques de suport a les petites i mitjanes empreses són nombroses i es promouen tant a nivell 
estatal com autonòmic i, fins i tot, municipal. Tracten d’afavorir les pimes en aquells àmbits en què la dimensió 
condiciona la competitivitat o la generació de beneficis (com el finançament, la innovació, la internacionalització, 
l’adaptació dels recursos laborals o la fiscalitat) i de promoure activament la creació d’empreses i l’esperit empre-
nedor. Tenint en compte l’evidència que la dimensió de l’empresa és un dels factors més decisius no solament en 
les seves probabilitats de supervivència, sinó també en termes de productivitat i de capacitat de fer el salt al mercat 
exterior amb èxit, s’hauria de posar més èmfasi en els programes que donen suport a l’augment de la dimensió de 
les empreses. Al cap i a la fi, no deixa de ser una estratègia apropiada per afrontar el difícil moment econòmic 
actual, en què preval recuperar la productivitat i la competitivitat. 

Aquest requadre ha estat elaborat per Joan Elias 
Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”
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Una altra vegada les turbulències, 
amb Espanya a l’epicentre 

Durant el mes d’abril, alguns dels pilars 
que començaven a donar suport a una in -
cipient, però prometedora, millora de l’es -
ce    nari econòmic i financer han trontollat. 
En primer lloc, les dades de conjuntura 
econòmica van perdre força a la Xina i als 
Estats Units, els dos grans motors de 
l’economia mundial. En segon lloc, va te -
nir lloc un nou rebrot del nerviosisme pro-
piciat per la crisi del deute a la perifèria de 
la zona de l’euro, concretament a Espanya. 
Aquests factors van minar la confiança, 
en  cara fràgil, dels inversors. El seu com-
portament va girar, una vegada més, cap a 
la recerca d’opcions d’inversió en què, més 
que la rendibilitat, prevalgui la seguretat. 
Lògicament, aquest canvi de conducta 
s’ha traduït en una pèrdua de valor dels 
d’a  ctius amb risc, que ha incidit de manera 
especialment intensa sobre la renda varia-
ble espanyola. Si s’ha de jutjar pel seu estat 
fonamental, cal esperar que els pilars es -
mentats resisteixin, tot i que, a curt termi-
ni, puguin continuar patint. Sembla que 
les sorpreses negatives en les dades dels 
Es  tats Units i de la Xina són manifesta-
cions de les dents de serra pròpies de l’eta -
pa d’inflexió que travessen les dues econo-
mies (reactivació a la primera i aterratge 
suau a la segona). Les tensions sobre Es  pa-
 nya s’alleujaran si les autoritats locals per-
severen en les reformes i en la racionalitza-
ció dels comptes públics i si, al mateix temps, 
a la zona de l’euro, s’avança en el redisseny 
i en el reforçament polític de la unió mone-
tària. Els pròxims mesos seran crucials, 
te  nint en compte les cites electorals a Fran-
 ça i a Grècia i la implementació, a Espanya, 

de les mesures aprovades, de les anuncia-
des i d’altres addicionals. Una evolució fa -
vorable en aquests fronts impulsaria, sens 
dubte, una recuperació més ferma i conso-
lidada dels actius amb risc. 

Els bancs centrals es plantegen  
la necessitat de més estímuls 

La sotragada viscuda, en les últimes set-
ma    nes, per l’escenari econòmic i financer 
global ha alimentat les expectatives dels 
inversors sobre un possible increment dels 
estímuls monetaris per part dels bancs 
cen  trals als Estats Units i a la zona de l’euro, 
els quals no s’han pronunciat de manera 
oficial sobre aquest tema, però sembla que 
els debats interns estan oberts. 

Als Estats Units, sembla que la Reserva Fe -
deral (Fed) es troba davant la difícil tessi-
tura d’aprovar o no una tercera ronda de 
quantitative easing. Des de la tardor de l’any 
passat, s’aprecia una tònica de millora de 
l’economia nord-americana, però fràgil i 
irregular. Les condicions en què operen les 
famílies, les empreses i les entitats finance-
res han evolucionat de forma favorable, 
però encara queda molt per recórrer per 
poder parlar d’un escenari de creixement 
sostenible. Els responsables de la Fed iden-
tifiquen diversos obstacles que impedei-
xen que el ritme de creixement sigui més 
vigorós. En el cas de les famílies, l’elevat 
grau d’endeutament i la delicada situació 
del mercat laboral llasten les decisions de 
despesa. Per a les empreses, la incertesa 
que es percep en l’entorn frena la inversió. 
I, per a les entitats financeres, els canvis re -
guladors imposen condicions al seu fun-

La confiança dels inversors 
pateix els efectes de 
l’aparició de nous obstacles. 

Els inversors guaiten 
l’actuació dels bancs 
centrals. 

La Fed considera que 
l’economia nord-americana 
encara presenta febleses. 

Mercats monetaris i de capital 

MERCATS FINANCERS 
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La política de la Fed 
continua basada en tipus 
d’interès baixos i en l’ús  
de mesures quantitatives. 

Molts economistes opinen 
que, abans que acabi l’any, 
hi haurà una tercera ronda 
de quantitative easing. 

cionament. Atesa aquesta circumstància, 
el president de l’entitat, Ben Bernanke, ha 
insistit, en les últimes compareixences, en 
la necessitat de prioritzar el creixement 
eco  nòmic i la reducció de la taxa d’atur. 
Per aquest motiu, la Fed reitera el compro-
mís de mantenir les polítiques acomodatí-
cies. En l’actualitat, els elements bàsics de 
la política monetària de la Fed són situar 
els tipus d’interès en el rang mínim possi-
ble del 0%-0,25%, mantenir la dimensió 
de la ingent cartera de bons que ha adqui-
rit en els últims anys i allargar-ne el termi-
ni mitjà de venciment. 

En matèria de tipus, tot indica que la Fed 
reiterarà el compromís de perllongar el 
baix nivell actual fins al final del 2014. Pel 
que fa a la segona eina, les opcions estan 
obertes. Atesos el final de l’operation twist 
al juny i la insistència, per part de des-
tacats membres de la Fed, en la seva dispo-
sició a reforçar l’estratègia monetària per 
assolir un major creixement econòmic, 
molts eco  nomistes i inversors anticipen 
l’anunci de mesures addicionals de caràc-
ter quantitatiu abans que acabi l’any. El 

contingut d’aquestes mesures, però, és 
una incògnita sobre la qual amb prou fei-
nes hi ha pistes.

Per la seva banda, el BCE es troba també 
en un moment d’impasse. En el context de 
la crisi del deute sobirà dels països de la 
perifèria de la zona de l’euro, l’autoritat 
mo  netària ha utilitzat diverses eines per 
reduir els efectes nocius sobre l’economia 
real i per recuperar la normalitat als mer-
cats de crèdit de la regió. En primer lloc, 
l’entitat ha rebaixat el tipus d’interès rector 
fins a l’1%. En segon lloc, el BCE ha realit-
zat diverses injeccions de liquiditat a dife-
rents venciments, les més rellevants de les 
quals han estat les dues últimes LTRO a 
tres anys (dutes a terme al desembre del 
2011 i al febrer d’enguany). I, en tercer lloc, 
atès l’augment de les turbulències als paï-
sos de la perifèria, el banc central va deci-
dir realitzar compres de bons públics als 
mercats secundaris de deute. Segons la 
valoració realitzada per l’òrgan de govern 
del BCE, l’efecte conjunt de totes aquestes 
eines és relativament favorable, però de 
cap manera és la panacea per als proble-

TERCERA RONDA D’EXPANSIÓ QUANTITATIVA?

Programa de compra de bons de la Reserva Federal

FONT: Reserva Federal.
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El BCE podria comprar deute 
dels països de la perifèria 
si s’intensifiquen  
les tensions. 

mes de la regió. De fet, la intensificació de 
les tensions de la crisi sobirana durant la 
se  gona meitat del mes ha representat un 
nou obstacle per als esforços de l’entitat. 
En aquesta ocasió, Espanya ha estat l’epi -
centre, i ha planat el temor a la caiguda en 
una espiral d’«ajustament-recessió». El re -
flex als mercats de crèdit europeus es va 
tra    duir en un augment dels costos de fi -
nan    çament públic d’Espanya, d’Itàlia i, 
amb menys intensitat, de França. Atès 
l’em    pitjorament de la confiança dels inver-
sors, Benoît Coeuré, membre del Comitè 
Executiu del BCE, va manifestar la conve-
niència de frenar el deteriorament del 

mercat de deute espanyol. En concret, va 
recordar que la institució continua dispo-
sant de diversos recursos poderosos amb 
aquesta finalitat, en especial el programa 
de compra de bons públics. Tot i que altres 
membres del BCE s’han desmarcat de la 
utilització d’aquesta via, no és descartable 
una nova etapa d’intervenció directa del 
BCE si els mercats de deute no s’estabilitzen 
aviat. Igualment, està oberta la possibilitat 
de reforçar les operacions d’injecció de li -
quiditat a través dels bancs, per bé que, 
després de les dues operacions recents a 
tres anys esmentades més amunt, no sem-
bla que, ara mateix, aquest sigui el coll 

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

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

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

2012

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

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

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

 Abril (1) 1,00 0,73 1,35 0,25 0,47 0,20 0,50 1,01 0,32

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

Els tipus d’interès 
interbancaris entren en  
una fase d’estabilització. 

d’ampolla. Finalment, en matèria de tipus 
oficials, el marge d’actuació és molt escàs, 
de manera que no cal esperar novetats en 
aquest àmbit. 

Pel que fa als països emergents, l’actuació 
dels bancs centrals continua orientada, de 
manera decidida, cap al relaxament de  
les condicions financeres. La majoria d’a -
quests països han centrat els esforços a evi-
tar un deteriorament sobtat de les taxes de 
creixement. Per aquest motiu, s’han basat 
en retallades successives dels tipus d’in -
terès oficials i en mesures quantitatives 
que afavoreixen les condicions de finança-
ment a les empreses i als particulars. A 
l’abril, les actuacions que van acaparar 
l’atenció als mercats financers van ser pro-
tagonitzades pel Brasil, la Xina i l’Índia. El 
Brasil va re baixar el tipus d’in  terès fins al 
9%. A la Xina, el banc central va anunciar 
que incrementarà les operacions de mercat 
obert i que reduirà els requeriments de 
reserves als bancs, tot plegat amb la finali-
tat d’alliberar liquiditat i d’aconseguir una 
desacceleració suau de l’economia. Per la 
seva banda, l’Índia va rebaixar el tipus ofi-
cial del 8,5% al 8,0% per impulsar el crei-
xement. 

Pel que fa als tipus d’interès interbancaris 
a la zona de l’euro i als Estats Units, el mes 
d’abril s’ha caracteritzat per la continuïtat 
de la lenta caiguda dels tipus euríbor i per 
l’estabilització dels tipus líbor en dòlars. 
Pel que fa als tipus euríbor, es pot afirmar 
que les dues LTRO del BCE han aportat 
una calma notable a aquest mercat i han 
propiciat la caiguda del risc de contrapar-
tida. No obstant això, l’evolució del mer  cat 
monetari europeu continua mostrant una 
clara disfuncionalitat. Aquest aspecte es 
posa de manifest en l’elevat volum de di -
pò  sits overnight que els bancs continuen 
realitzant al BCE.

La crisi europea marca el ritme  
del deute públic

Si, al març, la conjuntura financera inter-
nacional va propiciar una preferència inci-
pient dels inversors pels actius amb un 
con  tingut de risc més elevat, a l’abril, els 
bons sobirans dels Estats Units i d’Ale  ma -
nya van recuperar el protagonisme posi-
tiu. Un cop esgotat, si més no parcialment, 
l’efecte balsàmic de les injeccions de liqui-
ditat del BCE sobre les condicions finance-
res de la zona de l’euro, van sorgir de nou 
els dubtes sobre la capacitat d’alguns paï-
sos de complir els objectius pressupostaris 
imposats des de Brussel·les. En concret, el 
nerviosisme es va centrar sobre Espanya  
i, en segon lloc, sobre Itàlia. Aquesta cir -
cums    tància va comportar que els inver-
sors s’orientessin de nou cap a la rendibili-
tat segura, tot i que escassa, que obtenen 
amb la compra de bons nord-americans i 
alemanys. Els principals atractius d’aquests 
bons són l’elevada solvència dels dos paï-
sos, unes perspectives econòmiques relati-
vament sòlides i un entorn de gran laxitud 
monetària. Als Estats Units, la TIR (taxa 
in  terna de rendibilitat o yield) dels bons a 
deu anys ha corregit a la baixa en les últi-
mes setmanes del mes i s’ha situat de nou 
per sota del 2%. Aquest moviment va ser 
provocat pel repunt de les tensions credití-
cies de la zona de l’euro i per la percepció, 
entre molts analistes, que els missatges 
dels representants de la Fed representen 
l’acceptació que s’implementaran nous es -
tímuls monetaris en els pròxims mesos. 

A la zona de l’euro, la yield del deute ale-
many a 10 anys va baixar arran del rebrot 
dels dubtes generats per la crisi del crèdit 
sobirà i es va situar en la zona de l’1,70%. 
Per bé que és cert que la delicada situació 
pressupostària i de deute que travessen 
alguns països de la zona centra l’atenció 

El deute alemany es 
beneficia dels problemes  
a la perifèria. 

A l’abril, els bons sobirans 
d’elevada solvència van 
tornar a ser actiu refugi. 
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La Xina amplia la banda  
de fluctuació del iuan  
per reequilibrar el model 
econòmic. 

dels inversors, aquesta no va ser l’única 
causa de l’augment del nerviosisme als 
mercats europeus. També van contribuir a 
incrementar les tensions la feblesa de les 
dades d’activitat de l’economia real europea 
i la incertesa sobre les properes cites elec-
torals a França i a Grècia. Els resultats 
d’aques  tes conteses seran molt importants 
de cara a les negociacions polítiques que 
di  lucidaran el futur de la Unió Econòmica 
i Monetària. Centrant-nos en la perifèria 
europea, les últimes setmanes del mes es 
van caracteritzar per l’intens augment 
dels spreads del deute d’aquests països en 
re  lació amb l’alemany, i, en aquest sentit, 
destaca, principalment, el cas d’Espanya. 
L’estira-i-arronsa sobre l’objectiu de dèficit 
fiscal per a enguany (establert, finalment, 
en el 5,3% del PIB) i la presentació dels 
pressupostos de l’Estat van desembocar en 
un augment de les tensions financeres, 
pro  piciat pel temor que la nostra econo-
mia pugui entrar en una espiral d’ajusta -
ment de la despesa i de recessió econòmi-

ca. Aquesta circumstància es va traduir en 
un repunt de la rendibilitat del bo espa -
nyol a 10 anys fins al 6%. Addicionalment, 
el deteriorament del deute d’Espanya va 
comportar un augment de la prima de risc 
d’Itàlia i de França. No obstant això, el BCE 
i alguns dels governs de la zona de l’euro 
han apel·lat a la calma dels inversors i han 
apuntat que, des del punt de vista de l’anà-
 lisi fonamental, els atacs que han patit 
aquestes economies són injustificats. Ate-
sos els resultats de les recents col·locacions 
al mercat primari de bons públics realitza-
des per Espanya, Itàlia i França, sembla 
que les pressions als mercats de deute s’han 
contingut, tot i que el grau de tensió conti-
nua sent molt elevat.

La Xina dota de més llibertat el iuan

Seguint la mateixa tònica dels últims me -
sos, el tipus de canvi de l’euro i del dòlar 
continua dominat per una volatilitat nota-

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

 Març 3,4 3,7 5,3 4,8 3,5 1,3 3,7 2,0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2012

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

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

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

 Abril (*) 1,67 3,10 5,99 5,72 1,93 0,92 2,14 0,75

NOTA: (*) Dia 23.
FONT: Bloomberg.
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L’activitat als mercats 
primaris de bons 
corporatius es manté 
ferma. 

ble, alimentada per diferents successos 
econòmics i financers a les dues econo-
mies. No obstant això, el suport simultani 
dels respectius bancs centrals (la Reserva 
Federal i el BCE) per impulsar el creixe-
ment i per reduir els riscos als mercats fi -
nancers genera una fase en què les oscil·la-
 cions en el preu del canvi entre les dues 
di        vises són més limitades. Això tendeix a 
re    forçar la perspectiva que, a mig termini, 
el nivell d’intercanvi continuarà fluctuant 
al voltant dels nivells actuals. 

D’altra banda, el banc central de la Xina va 
anunciar que ampliarà la banda de fluc -
tua  ció diària del iuan amb el dòlar del 
0,5% a l’1%. Com molts observadors ja ha -
vien anticipat, aquest moviment respon a 
l’in  tent de les autoritats de reorientar el 
model de desenvolupament del país. En 
l’àmbit financer, pretén fomentar la pre -
sència a l’escena internacional. En el pla 

econòmic, busca estimular l’aportació de 
la demanda interna.

Prossegueix l’elevada activitat del 
mercat primari de bons corporatius 

El primer trimestre de l’any va finalitzar 
de manera satisfactòria per als mercats de 
crèdit. L’afany incipient pel risc dels inver-
sors, la reducció dels spreads corporatius i 
l’allau d’emissions van dominar el pols de 
la renda fixa privada en aquest període. 
Per bé que, durant l’abril, es va mantenir 
una gran part d’aquestes directrius, l’em -
pit  jorament del clima a la perifèria europea 
va comportar nous obstacles per a la re -
cerca de finançament de les empreses 
d’aquests països. No obstant això, i lluny 
d’interrompre l’activitat emissora, als 
mer        cats primaris va seguir imperant el 
bon to dels mesos anteriors. Aspectes com 

TIPUS DE CANvI DE LES PRINCIPALS MONEDES

23-04-12

Tipus de canvi
% variació (*)

Mensual s/desembre 2011 Anual

Enfront del dòlar dels Estats Units

 Ien japonès 81,1 –1,6 5,2 –0,9

 Lliura esterlina 0,621 1,4 3,5 –2,5

 Franc suís 0,916 0,8 –2,5 3,7

 Dòlar canadenc 0,997 –0,1 –2,5 4,2

 Pes mexicà 13,174 3,2 –5,8 11,9

Enfront de l’euro

 Dòlar dels EUA 1,313 1,1 –1,3 10,0

 Ien japonès 106,5 –2,6 6,4 –12,1

 Franc suís 1,202 –0,3 –1,2 –6,9

 Lliura esterlina 0,815 –2,5 –2,2 –8,4

 Corona sueca 8,864 –0,8 –0,6 –0,4

 Corona danesa 7,440 0,1 0,1 –0,2

 Zloty polonès 4,204 1,2 –6,2 6,1

 Corona txeca 25,02 1,7 –2,2 3,7

 Forint hongarès 298,8 1,8 –5,4 11,3

NOTA: (*) Un signe positiu indica una apreciació del dòlar (primer grup) o de l’euro (segon grup).
FONT: Bloomberg.
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Els bons high yield  
nord-americans presenten 
nivells de tipus d’interès 
molt reduïts. 

Les borses internacionals 
han corregit a la baixa, i,  
en aquest sentit, destaca la 
caiguda de l’índex espanyol. 

Múltiples factors han 
contribuït al descens  
de l’Ibex 35.

els elevats nivells de sobresubscripció, el 
bon comportament de les emissions als 
mercats secundaris i la caiguda de les pri-
mes requerides pels inversors en són una 
bona prova. Pel que fa al capítol de les 
emissions, va destacar l’increment de les 
emissions de bons d’elevada qualitat (in 
vest  ment grade) de països centrals de la 
zona de l’euro. En segon lloc, tot i que 
man  tenint-se a força distància, es van si -
tuar les emissions realitzades pel sector 
bancari de la regió. Les facilitats de fun
ding obtingudes recentment del BCE i la 
possibilitat de poder descomptar al banc 
central els anomenats covered bonds han 
centrat l’activitat de les entitats en aquests 
últims bons. En canvi, les companyies dels 
països de la perifèria (Espanya i Itàlia) gai-
rebé van interrompre l’activitat emissora 
que havien reprès al febrer i al març. 

Per la seva banda, als Estats Units, l’entorn 
econòmic i financer, més estable que a 
Europa, continua representant un escena-
ri particularment propici per al desenvolu-
 pament dels mercats de deute corporatiu. 
Com es ve apreciant des de fa mesos,  
un dels principals factors que afavoreix el 
bon comportament d’aquests mercats és 
l’af luèn  cia de f luxos de capitals cap als 
fons de renda fixa privada, amb especial 
preferència pels bons d’elevat risc (high 
yield). Des del punt de vista tècnic, l’aug -
ment de la demanda estaria dirigit per 
l’augment dels f luxos nets d’in  versors 
finals i també pels cobraments de cupons i 
per l’excedent de liquiditat en mans de 
molts fons d’inversió.

Finalment, als països emergents, les dades 
posen de manifest l’excel·lent moment que 
travessa el mercat de bons corporatius. A 
més de les bones perspectives econòmi-
ques i de les qualificacions creditícies favo-
 ra  bles, els inversors troben en aquests 
mer    cats l’oportunitat d’obtenir rendibili-
tats elevades, valoracions atractives i pe -
río  des d’inversió més curts que a Occi-

dent. No obstant això, en el cas particular 
de la Xina, es tem que la flexibilització del 
tipus de canvi del renminbi i la consegüent 
intensificació de la volatilitat canviària pu -
guin alentir, temporalment, els volums de 
noves emissions. 

La borsa espanyola en el punt de mira

Des del punt de vista de la renda variable, 
l’abril va ser un mes marcat per les pèr-
dues. Per bé que la majoria dels índexs 
bor  saris acumulen guanys apreciables des 
del començament de l’any, la moderació 
de les xifres de creixement i d’activitat en 
economies com la xinesa o la nord-ameri-
cana i l’agreujament de les tensions regio-
nals a la zona de l’euro van pe  sar negativa-
ment sobre el sentiment dels inversors. 
Però és el mercat d’accions es  pa  nyol el que, 
desafortunadament, ha patit la davallada 
més severa. Al temor sobre la ca    pacitat de 
la nostra economia, ja comentada, es van 
afegir dos factors addicionals que van esti-
mular el nerviosisme i la fugida dels inver-
sors cap a actius amb menys risc. El pri-
mer va ser l’aprovació per part de les 
auto  ritats del pla de sanejament del sector 
financer, pel qual s’exigeix a les entitats de 
crèdit que incrementin les provisions i el 
capital en relació amb els actius vinculats a 
l’activitat immobiliària. El se  gon va ser 
l’expropiació, per part d’Ar  gen  tina, de la 
filial YPF a la petroliera Repsol. Les dues 
notícies van contribuir, de for  ma signifi-
cativa, a les caigudes de l’Ibex 35. Un altre 
aspecte que evidencia la delicada situació 
actual és que, des del punt de vista de la va -
loració de les companyies, més de la meitat 
de les empreses que formen el principal 
índex espanyol cotitzen per sota del seu 
valor comptable. 

Des d’una perspectiva més internacional, 
a l’abril, va començar la campanya de pu -
blicació de resultats del primer trimestre 
de les companyies cotitzades a banda i 



MAIG 2012 43  INFORME MENSUAL

ÍNDEXS DE LES PRINCIPALS BORSES MUNDIALS

23-04-2012

Índex
(*)

% variació
mensual

% variació
acumulada

% variació
anual

Nova York

 Dow Jones 13.029,3 –0,4 6,6 4,2

 Standard & Poor’s 1.378,5 –1,3 9,6 3,1

 Nasdaq 3.000,5 –2,2 15,2 6,4

Tòquio 9.542,2 –4,7 12,9 –1,4

Londres 5.673,0 –3,1 1,8 –5,7

Zona de l’euro 2.257,9 –10,6 –2,5 –23,1

 Frankfurt 6.563,3 –6,2 11,3 –10,0

 París 3.120,5 –10,2 –1,2 –22,4

 Amsterdam 301,5 –7,6 –3,5 –16,0

 Milà 14.086,0 –14,6 –6,7 –35,4

 Madrid 6.851,7 –17,3 –20,0 –35,3

Zuric 6.128,2 –1,8 3,2 –5,1

Hong Kong 20.624,4 –0,2 11,9 –14,6

Buenos Aires 2.338,5 –13,8 –5,0 –31,5

São Paulo 62.494,1 –5,0 10,1 –6,8

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.

FONT: Bloomberg.
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ban  da de l’Atlàntic. El consens dels analis-
tes considera que els beneficis de les com-
panyies nord-americanes es moderaran, 
però mantenint un to relativament ferm. 
En aquest sentit, destaquen les notícies po -
sitives relacionades amb els sectors finan-
cer, industrial i tecnològic. En canvi, per a 
les empreses europees, les perspectives són 
menys favorables. Els efectes nocius de la 

crisi del deute sobirà sobre l’economia real 
i l’elevat grau d’exposició de la banca al 
deu  te sobirà dels països membres són  
els principals llastos per a l’evolució dels 
comp  tes de resultats de les empreses de la 
zona de l’euro. No obstant això, l’opinió 
ma    joritària dels analistes passa per desta-
car que la tendència hauria de ser de millo-
ra de cara a la resta de l’any.

El consens dels analistes 
preveu una millora dels 
guanys empresarials  
de cara al final de l’any. 

El finançament de les pimes a Espanya: emergència a curt termini,  
repte a llarg termini

El finançament de les petites i mitjanes empreses (pimes) és un element central en el complex panorama que 
afronta l’economia espanyola. En primer terme, la crisi iniciada el 2008 ha generat restriccions financeres agudes 
que incideixen de manera especialment dura en les pimes. Com a rerefons, Espanya arrossega, des de fa dècades, 
un problema estructural en el subministrament adequat de finançament a les empreses que aborden el repte de 
créixer. Això contribueix al problema endèmic de la insuficiència d’escala del nostre teixit empresarial.(1) Certa-
ment, la situació d’alarma generada per la crisi estimula múltiples reaccions per part dels agents privats i de les 
autoritats, que busquen solucions per al greu problema que planteja l’absència de liquiditat. No obstant això, con-
vé que allò que és urgent a curt termini no desviï l’atenció del que és important a llarg termini. En concret, és 
desitjable que les mesures que s’adoptin ara incorporin elements que millorin les possibilitats d’expansió de les 
pimes espanyoles. Això passa, necessàriament, per potenciar els canals i els instruments que proporcionen 
finançament a llarg termini (el que permet ampliar les operacions, escometent inversions en noves plantes o esta-
bliments o adquirint altres empreses complementàries o competidores). 

El gràfic següent presenta dades sobre l’estructura de finançament empresarial segons les dimensions de les 
empreses a Espanya i a altres països del seu entorn.(2) Ajuda a il·lustrar tres fets estilitzats ben contrastats en múlti-
ples ocasions. El primer és que les empreses petites descansen bàsicament en l’autofinançament, i que, quan la 
dimensió augmenta, el finançament extern tendeix a guanyar protagonisme.(3) El segon és que el deute és la moda-
litat de finançament extern dominant a les pimes, per davant dels instruments de capital. El tercer és que el canal 
bàsic d’endeutament d’aquestes empreses és el crèdit bancari, que va cedint espai al finançament per la via del 
mercat de capitals a mesura que la dimensió creix. Espanya és un bon exponent d’aquestes pautes, ja que hi desta-
ca el pes relativament menor del finançament extern i, dins el finançament extern, la notable preponderància dels 
préstecs bancaris, tot plegat en paral·lel a la menor escala de les seves empreses. Algunes preguntes sorgeixen 
immediatament: què explica aquests fets estilitzats?, és una dinàmica millorable?, com? 

En termes conceptuals, es consideren dos elements fonamentals que expliquen les dificultats o els obstacles que 
afronta una empresa petita per accedir al finançament extern. El primer és l’existència d’un problema, més sever 

(1) Vegeu el requadre «Empresa i productivitat: una qüestió de dimensió» en aquest mateix volum.
(2) Tret d’O. Arce, E. López i L. Sanjuán, «L’accés de les pimes amb potencial de creixement als mercats de capitals», Document de Treball, núm. 52, 
CNMV (2012). 
(3) Aquesta circumstància no s’aprecia degudament al gràfic, ja que la rúbrica «patrimoni net» engloba tant els recursos generats internament 
com els captats externament (borsa, private equity, etc.). 
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(4) Destaquen les aportacions pioneres de R. Levine, «Finance and Growth: Views and Agenda», Journal of Economic Literature, vol. 35 (1997), i de 
R. Rajan i L. Zingales, «Financial Dependence and Growth», American Economic Review, vol. 88 (1998). 
(5) Vegeu T. Beck, A. Demirguc-Kunt, L. Laeven i R. Levine, «Finance, Firm Size and Growth», Journal of Money, Credit and Banking, vol. 40 
(2008). 

que en el cas de les empreses grans, d’«asimetria d’informació» entre els finançadors potencials i l’empresari/ges-
tor. És a dir, un problema d’opacitat (típicament unit a una menor capacitat d’oferir garanties) que frena o encareix 
el finançament. Això és especialment rellevant quan es pretén apel·lar als mercats de capitals i una mica menys 
quan es recorre al crèdit bancari, en la mesura que entitats bancàries adequadament preparades poden realitzar 
tasques de vigilància i de control sobre l’empresa. El segon és, estrictament, la qüestió de l’escala: els costos d’alguns 
instruments de finançament extern són tan alts que converteixen en prohibitiva la seva utilització per a operacions 
de baix volum. Això és el que succeeix en considerar els costos (per procediments legals, comercials, administra-
tius, etc.) d’una emissió de bons al mercat de capitals, i més encara en el cas d’una sortida a borsa. A més d’aquests 
factors vinculats a l’«oferta», són importants també els que limiten la «demanda», en especial les reticències de 
molts petits empresaris a acceptar el que conceben com una ingerència en el control de l’empresa. 

Nombrosos estudis han documentat que l’eliminació d’obstacles al finançament comporta beneficis per al conjunt 
de l’economia i de la societat.(4) Més en concret, una conclusió àmpliament acceptada(5) és que és molt fructífer 
ampliar les possibilitats de finançament de les pimes, en especial facilitar el seu accés a recursos estables a llarg 
termini, procedents de proveïdors diversificats i vinculats tant al capítol de capital com al de deute (la qual cosa 
permet optimitzar l’estructura de passiu d’acord amb l’evolució de les condicions i compassar el procés de creixe-
ment). Aquesta observació és especialment rellevant per a Espanya en l’actual procés de reforma profunda del 

NOTA: (*) Inclou capital, reserves, provisions i meritacions. P&M: Petites i mitjanes empreses; G: Grans empreses.
AL: Alemanya; FR: França; IT: Itàlia; ES: Espanya.
FONT: CNMV.   
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sector financer, ja que s’obre l’oportunitat de corregir les ineficiències i les mancances que han generat la regulació 
i les pràctiques dels agents privats.(6)

Convé que les pimes facin tot el possible per millorar la transparència de la seva activitat davant els possibles 
finançadors. La via directa és comunicant la seva estratègia, proporcionant puntualment els comptes auditats, 
informant de fets rellevants, etc. Una via indirecta és professionalitzant la gestió i millorant les pràctiques de 
govern corporatiu. La incorporació de consellers independents o l’entrada d’accionistes amb bona reputació solen 
ser un senyal positiu per a la resta d’inversors i de prestadors. D’altra banda, instruments que permeten ampliar 
les possibilitats d’oferir garanties (com, per exemple, les Societats de Garantia Recíproca) es podrien utilitzar amb 
més profusió. A les autoritats els correspon dissenyar les reformes reguladores tenint en compte, simultàniament, 
les necessitats urgents a curt termini i els reptes a llarg termini. En aquest sentit, els mercats bancaris i els mercats 
de capitals (accions i bons) són àrees que s’han de complementar per permetre el finançament de l’expansió de les 
pimes en condicions satisfactòries. 

Pel que fa als canals bancaris, convé vigilar que els efectes combinats de les múltiples iniciatives de reforma per 
respondre a la crisi no generin incentius perversos de cara al finançament de les pimes amb potencial de creixe-
ment. Un àmbit determinant és l’estructura i la configuració del sector. El model de «banca universal i relacional» 
ha demostrat els seus avantatges: disposar d’un grup d’entitats amb elevada capil·laritat sobre el terreny (properes, 
per tant, a les empreses) i amb múscul i knowhow financers permet acompanyar les pimes en el procés de creixe-
ment, ja que els ofereix una gamma àmplia de productes i de serveis (des dels propis de la banca comercial als més 
associats a la banca d’inversió). I tot plegat conreant les relacions de confiança a llarg termini. Seria, doncs, conve-
nient que les reformes preservessin aquest model. Un altre front important és la regulació prudencial bancària 
(solvència i liquiditat), l’enduriment de la qual és una amenaça que plana sobre l’oferta de crèdit en general i per a 
les pimes en particular. Hi ha elements d’aquesta regulació que poden ser transcendentals, com, per exemple, la 
dimensió màxima per rebre la consideració de pime, que convindria elevar.(7)

Pel que fa als mercats de capitals, les actuacions de les autoritats haurien d’anar dirigides a facilitar-hi l’accés de 
les pimes en condicions raonables. En aquest sentit, eliminar les barreres i rebaixar els costos són els objectius. 
Tradicionalment, els mercats de capitals de renda fixa han estat un territori exclusiu de les empreses grans, pels 
motius esmentats més amunt. Això significa un privilegi, ja que, durant aquests últims anys de crisi financera, els 
mercats de bons corporatius internacionals han mantingut un vigor envejable, que contrasta amb l’atonia del 
crèdit bancari. Tot i que la seva posició de partida no és gaire propícia, Espanya es podria sumar als esforços que 
diversos països comencen a fer perquè les pimes s’endinsin en aquests mercats. El Regne Unit n’és un cas destacat, 
amb projectes com la creació d’agències que centralitzin i que agreguin les emissions.(8) Així mateix, la creació 
recent de la plataforma SEND per a la negociació electrònica de renda fixa és un instrument que pot ser de gran 
ajuda en aquest propòsit. 

Els mercats de renda variable són un terreny més conegut, però la veritat és que poc transitat, per la pime espa-
nyola. Cal diferenciar dos grans àmbits: el mercat alternatiu borsari (MAB) i el private equity. El 2008, va tenir lloc 
la creació de MAB Expansió, un segment específicament concebut per a les empreses de creixement. Els resultats 

(6) Es poden consultar les ponències del «Seminari sobre el Finançament de les Pimes» organitzat pel Banc d’Espanya i la CNMV al febrer del 2012. 
També la monografia «Pime: impacte i reptes de la crisi en el seu finançament» de la Fundació d’Estudis Financers (2012). 
(7) Vegeu la Circular 3/2008 del Banc d’Espanya. 
(8) «Boosting finance options for business», Report of industry-led working group on alternative debt markets, U.K. Government (març 2012). 
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són prometedors, però lluny encara del seu veritable potencial. És necessari insistir en aquesta direcció, mitjançant 
accions divulgatives i relaxant, on sigui possible, els requisits d’accés.(9) El desenvolupament del private equity pre-
senta també un recorregut de millora molt ampli a Espanya, en especial al segment crític del capital desenvolupa-
ment. La llista de mesures que podrien potenciar-lo és àmplia, però, en aquests moments, les més resolutives no 
farien referència a les entitats o als fons de private equity, sinó a la resta d’agents involucrats. És crucial, en primer 
lloc, canviar la predisposició dels petits empresaris, fomentant actituds més obertes al govern corporatiu i al con-
trol accionarial. En segon terme, cal estimular les fonts de finançament últim de les entitats de private equity, per 
exemple a través dels fons d’inversió i de pensions i de les companyies d’assegurances. 

Totes aquestes consideracions no constitueixen, de cap manera, una llista exhaustiva, però sí permeten destacar 
l’ampli camp d’acció existent per a les polítiques públiques i per a la iniciativa privada en l’àmbit del finançament 
de les pimes, en particular en el repte que representa impulsar-ne el creixement a llarg termini. 

Aquest requadre ha estat elaborat per Pilar Buil i Avelino Hernández 
Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”

(9) Fins i tot un país amb mercats borsaris tan desenvolupats com els Estats Units continua promovent iniciatives de referència, per exemple la 
re  cent «Jumpstart our Business Start-Ups Act», que pretén alleujar els requisits reguladors de les empreses que surten a borsa. 
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De nou en recessió 

El Banc d’Espanya acaba de confirmar la 
segona recessió de l’economia espanyola 
en poc més de dos anys. D’acord amb les 
da    des avançades pel supervisor bancari,  
el producte interior brut (PIB) va caure,  
en el primer trimestre del 2012, el 0,4% 
intertrimestral, fins a situar la taxa de va -
riació in  teranual en terreny negatiu amb 
una caiguda del 0,5%. El bon comporta-
ment del sector exterior no va ser suficient 
per compensar la feblesa de la demanda 
interna i la falta d’inversió. El to recessiu 
de l’activitat es podria intensificar en els 
pròxims me  sos, ja que els Pressupostos 
Generals de l’Es  tat, que determinen, en 
bona part, el rit me de l’activitat per a la 
resta de l’any, a més de ser els més austers 

des de l’inici de la crisi, no sembla que, ara 
com ara, hagin esvaït les incerteses que 
envolten el procés de consolidació fiscal i 
hagin impulsat la confiança.

El consum final de les llars representa gai-
rebé el 60% de la nostra economia, de ma -
nera que conèixer les causes de la seva con-
tracció interanual de l’1,1% en el quart 
tri    mestre del 2011 permet extreure lliçons 
valuoses de cara al futur. La taxa d’estalvi 
de les llars i de les institucions sense finali-
tat de lucre es va situar en l’11,6% de la ren-
da disponible el 2011, 2,3 punts menys que 
l’any anterior. Atès que no s’ha produït un 
augment de l’estalvi per precaució davant 
les turbulències financeres, la caiguda del 
consum de les llars en el quart trimestre va 
ser deguda a la davallada de la renda bruta 

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

Activitat econòmica 

CONJUNTURA ESPANYOLA 

EL CONSUM DE LES LLARS ES MANTÉ MOLT FEBLE

Variació interanual del consum de les llars i índex de conança del consumidor

FONTS: Ministeri d’Economia i Hisenda, INE i elaboració pròpia.
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disponible, la qual va disminuir l’1,5% in -
teranual, a causa, principalment, de la cai-
guda del 2,1% de la remuneració dels assa-
lariats. 

Si la caiguda del consum, en el quart tri-
mestre, hagués estat per un increment de 
la taxa d’estalvi, la recuperació del consum 
hauria pogut ser relativament ràpida. No -
més caldria esperar la recuperació de la 
con  fiança. No obstant això, en ser conse-
qüència de la disminució de la renda dis-
ponible, la recuperació del consum serà, 
pro  bablement, més lenta. Segons la prime-
ra estimació del Banc d’Espanya, el con-
sum de les llars va continuar mostrant una 
feblesa notable en el primer trimestre del 
2012 i va anotar una reculada intertrimes-
tral del 0,4%. 

La pobra evolució del mercat laboral, la 
caiguda de la renda bruta disponible i la 
pèrdua de poder adquisitiu (els salaris s’in-
 crementen per sota de la inflació i han pu -

jat els tipus de l’impost a la renda sobre les 
per  sones físiques (IRPF)) se sumen al cli-
ma d’incertesa i precipiten la caiguda de la 
confiança del consumidor. En el mes de 
març, concretament, l’índex de confiança 
del consumidor va caure fins al nivell de la 
primavera del 2009 i, en els tres últims me -
      sos, acumula un deteriorament superior 
als 13 punts. Una disminució tan ràpida de 
la confiança del consumidor només s’ha -
via produït amb anterioritat el 2008. Al -
tres indicadors de demanda, com les ma -
triculacions d’automòbils, van ser una 
mica més benèvols i van anotar, al març, 
un descens del 4,5% en relació amb el ma -
teix mes de l’any passat, lluny de la caigu-
da del 21% interanual experimentada per 
la matriculació de vehicles industrials en 
aquest mateix període. 

Pel que fa a l’oferta, els indicadors corres-
ponents als tres primers mesos de l’any 
tam  poc no són gens esperançadors. L’ín -
dex de producció industrial va registrar, al 

INDICADORS DE DEMANDA

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

2010 2011
2011 2012

I II III IV Gener Febrer Març

Consum 

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

 Importació de béns de consum (**) –9,5 –2,2 –1,1 –8,7 1,2 0,4 –2,2 –3,8 ...

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

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

 Indicador de confiança  
  dels consumidors (***) –20,9 –17,1 –19,6 –16,1 –15,8 –16,8 –20,2 –24,7 –28,9

Inversió

 Producció de béns d’equipament (*) –3,3 0,8 3,0 2,5 2,6 –4,8 –7,2 –10,6 ...

 Importació de béns d’equipament (**) 6,5 –3,1 2,3 –4,9 –1,5 –7,2 –11,3 –6,4 ...

 Matriculació de vehicles industrials 7,0 –6,6 –2,2 –11,2 5,8 –15,1 –17,4 –18,1 –21,0

Comerç exterior (**) 

 Importacions no energètiques 10,3 1,0 7,4 –0,7 0,8 –3,1 –6,8 –3,4 ...

 Exportacions 15,6 10,1 16,0 9,0 10,9 5,4 1,9 –0,2 ...

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

La taxa d’estalvi de les llars 
va disminuir fins a l’11,6% 
el 2011. 
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febrer, un cop eliminat l’efecte calendari, 
un descens del 5,1% en relació amb el ma -
teix mes de l’any passat, vuit dècimes  
me  nys que al gener. Les vendes al detall 
també van empitjorar al febrer i van ano-
tar un descens del 6,2% interanual. Els 
indicadors de confiança de la indústria i la 
construcció, dels quals disposem de dades 
del mes de març, mantenen una tendència 
ne  ga  tiva, igual que les dades sobre electri-
citat o tràfic aeri de passatgers. 

D’altra banda, l’aportació del sector exte-
rior continua sent vital per atenuar la cai-
guda del producte interior brut. No obs-
tant això, l’alentiment de l’activitat que 

també experimenten els nostres socis co -
mercials, principalment els europeus, mo -
dera el creixement de les exportacions i, 
per tant, la seva contribució al PIB. 

Les dades corresponents al mes de febrer 
mostren que, en termes reals, el volum de 
les exportacions va disminuir, el 0,2%, per 
primera vegada des del 2009. Aquesta últi-
ma dada confirma l’alentiment del comerç 
exterior davant la feblesa de la demanda 
agregada. Les importacions segueixen una 
tendència similar, i el seu volum, en ter-
mes reals, també es va reduir. Si, en l’últim 
trimestre del 2011, la zona de l’euro es va 
con  treure el 0,3% intertrimestral, el con-

INDICADORS D’OFERTA

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

2010 2011
2011 2012

I II III IV Gener Febrer Març

Indústria

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

 Índex de producció industrial (2) 0,8 –1,4 1,8 –1,1 –1,4 –5,0 –4,3 –5,1 ...

 Indicador de confiança en la indústria (3) –13,8 –12,5 –8,6 –10,7 –14,4 –16,5 –14,8 –14,2 –15,5

 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 –8,0 –3,2 ...

Construcció

 Consum de ciment –15,4 –16,9 –1,5 –16,6 –21,0 –26,8 –23,3 –32,0 ...

 Indicador de confiança en la construcció (3) –29,7 –55,4 –54,1 –55,4 –58,6 –53,6 –58,4 –45,3 –47,6

 Habitatges (visats obra nova) –17,3 –14,6 –6,8 –19,5 –5,3 –26,1 –30,7 ... ...

 Licitació oficial –38,0 –46,2 –45,5 –35,0 –45,2 –59,7 –67,6 ... ...

Serveis

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

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

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

 Mercaderies ferrocarril (t-km) 6,4 2,0 8,2 1,8 7,7 –9,8 –8,1 –8,5 ...

 Tràfic aeri passatgers 2,9 6,0 5,0 10,6 6,2 1,5 –3,0 –5,7 –7,0

 Consum de gasoil automoció –1,2 –3,7 –1,6 –4,6 –2,7 –5,7 –3,4 ... ...

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.

Els indicadors d’oferta  
i demanda no són 
esperançadors. 
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El sector exterior comença 
a donar signes de feblesa. 

La presentació  
dels pressupostos  
no aconsegueix que  
retorni la confiança.

sens d’estudis econòmics preveu un crei-
xement per al 2012 del –0,4% interanual. 
Si aquesta previsió es confirma, limitarà la 
contribució del sector exterior al creixe-
ment de l’activitat a Espanya. 

En aquest entorn d’empitjorament de les 
perspectives, el Govern va presentar el 
pro  jecte dels Pressupostos Generals de l’Es-
   tat (PGE), que defineix el procés de conso-
lidació fiscal que ha de seguir l’Ad  mi -
nistració central. Tot i que es tracta d’uns 
pressupostos molt austers (per a una anàli-
si en profunditat, consulteu el capítol sobre 
sector públic), durant la setmana següent 
al seu anunci, la prima de risc es va mante-
nir per damunt dels 400 punts i l’Ibex va 
perdre el 2,9% del seu valor. Els dubtes so -
bre la capacitat d’ajustar els comptes pú -
blics persisteixen i s’uneixen a la incertesa 

sobre el procés de reestructuració ban-
cària. Això explica que el Govern anunciés 
un ajustament addicional de 10.000 mi -
lions en educació i en sanitat. 

L’anunci d’un pla creïble de consolidació 
fiscal a mitjà termini és imprescindible per 
recuperar la confiança. Una millora per-
metria no solament el relaxament dels 
tipus de finançament de l’Estat, sinó el 
retorn dels f luxos d’inversió i l’inici del 
camí de retorn al creixement. Espanya 
haurà de presentar pròximament davant la 
Unió Europea el programa d’estabilitat que 
detalla el conjunt de mesures econòmiques 
per als pròxims tres anys. Una definició 
clara de la via per reduir el dèficit fins al 3% 
el 2013 seria un pas molt important per 
començar a recuperar la credibilitat. 

Variació anual del PIB esperada

FONTS: Consensus Forecast i elaboració pròpia.
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L’atur als comptes públics 

L’increment del nombre d’aturats experi-
mentat de forma gairebé ininterrompuda 
des de l’inici del 2007 no solament reflec-
teix el deteriorament de l’activitat econò-
mica, sinó que implica un seguit de costos 
addicionals per a l’Estat. Les partides des-
tinades a cobrir les prestacions per atur i el 
foment de l’ocupació representen el 9% i el 
2%, respectivament, del Pressupost conso-
lidat de despesa del 2012. Un cost addicio-
nal de l’atur deriva, també, de la caiguda 
de les cotitzacions a la Seguretat Social, 
arran del descens de l’afiliació, que provo-
ca la disminució dels ingressos i, junta-
ment amb una despesa en pensions crei-
xent, exerceix una forta pressió sobre els 
comptes de la Seguretat Social. 

Al març, el nombre d’aturats registrats va 
augmentar en 38.769 persones i va assolir 
un total de 4.750.867 persones aturades. 
L’atur ha augmentat de forma continuada 
des del juliol de l’any passat, però, si tenim 
en compte l’estacionalitat, l’última vegada 
que va disminuir l’atur va ser al desembre 
del 2010. En els dotze últims mesos, el Ser-
vei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) va 
registrar un increment del 9,6% en el nom-
bre d’aturats. 

Segons les últimes dades disponibles, dels 
4.750.867 aturats registrats al febrer, no -
més 3.023.142 es van beneficiar d’algun 
ti pus de prestació. És a dir, la taxa de co -
bertura del mes de febrer es va situar en el 
64%. Des del març del 2010, poc més de 
dos anys després del començament de la 

Les partides destinades al 
mercat laboral copen l’11% 
del pressupost. 

El 36% dels aturats no rep 
cap tipus de prestació. 

Mercat de treball 

ATUR REGISTRAT PER SECTORS, SEXE I EDATS

Març 2012

Aturats
Variació sobre
desembre 2011

Variació sobre el mateix
període de l’any anterior %  

participació
Absoluta % Absoluta %

Per sectors

 Agricultura 168.344 22.383 15,3 24.913 17,4 3,5

 Indústria 539.832 30.362 6,0 34.659 6,9 11,4

 Construcció 810.375 34.447 4,4 47.847 6,3 17,1

 Serveis 2.819.402 206.873 7,9 287.978 11,4 59,3

 Primera ocupació 412.914 34.443 9,1 21.801 5,6 8,7

Per sexes

 Homes 2.371.782 162.044 7,3 221.534 10,3 49,9

 Dones 2.379.085 166.464 7,5 195.664 9,0 50,1

Per edats

 Menors de 25 anys 508.879 48.318 10,5 25.628 5,3 10,7

 Resta d’edats 4.241.988 280.190 7,1 391.570 10,2 89,3

ToTal 4.750.867 328.508 7,4 417.198 9,6 100,0

FONTS: Servei Públic d’Ocupació Estatal i elaboració pròpia.
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L’atur continua  
augmentant, però baixa  
la taxa de cobertura. 

crisi, les prestacions assistencials i la renda 
mínima d’inserció (prestacions no contri-
butives) han superat en nombre les presta-
cions contributives. Això és degut al fet 
que les prestacions contributives, que no -
més tenen dret a cobrar les persones que 
han cotitzat prèviament, tenen una dura-
da màxima de dos anys. La quantia de les 
contributives, la mitjana de les quals va 
pu  jar a 866 euros al febrer, és, general-
ment, superior a la de les no contributives. 

Una altra forma de mirar aquestes matei-
xes dades és fixar-se en els 1.689.000 atu-
rats registrats al febrer que no tenien cap 
tipus de prestació. L’enquesta de població 
activa (EPA) comptabilitzava, al desem-
bre, 5.274.000 aturats, de manera que, si 
utilitzem aquesta estimació, considerada 
un indicador més ajustat del pols del mer-
cat laboral, el nombre d’aturats sense 
prestació puja fins als 2.346.500. Al de -
sembre, la taxa de cobertura va caure del 
66% al 56%, segons l’atur sigui computat 
mitjançant el SEPE o estimat a través de 
l’EPA. 

Pel que fa als aturats que reben prestació, 
el nombre total va disminuir el 2,9% el 
2011. Les prestacions assistencials van des-
tacar amb una caiguda del 8,8%, que con-
trasta clarament amb l’increment del 44,5% 
del nombre de beneficiaris de la renda mí -
nima d’inserció, destinada a complemen-
tar els ingressos de persones amb re  cursos 
econòmics mínims.

El dret al cobrament d’una prestació per 
atur té, en general, caràcter temporal, de 
manera que, a mesura que s’allarga la crisi, 
tendeix a disminuir el nombre de persones 
que reben prestacions. Això explica que la 
taxa de cobertura hagi disminuït en 11 
punts des del 75% registrat el 2010 i que el 
Govern hagi estimat, als Pressupostos 
Generals del 2012, que el nombre de bene-
ficiaris a nivell contributiu es mantindrà 
constant en relació amb el desembre del 
2011, tot i que enguany, segons les previ-
sions governamentals, es destruiran 
631.100 llocs de treball. Ara com ara, en els 
dos primers mesos de l’any, el nombre de 
beneficiaris de prestacions contributives 

LES PRESTACIONS NO CONTRIBUTIVES SUPEREN JA LES CONTRIBUTIVES

Nombre de bene�ciaris

FONT: Servei Públic d’Ocupació Estatal.
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El pressupost destinat  
a l’atur baixa el 5,5%. 

Espanya és el país europeu 
que dedica més recursos a 
les polítiques d’ocupació. 

ha augmentat l’1,4% en relació amb el ma -
teix període del 2011. 

Aquestes estimacions, afegides al lleuger 
descens del nombre de beneficiaris de 
prestacions no contributives, es traduei-
xen en una caiguda del 5,5% de la partida 
destinada a l’atur en relació amb el Pressu-
post inicial del 2011, fins als 28.800 milions 
d’euros. Els pressupostos recullen, a més a 
més, una reducció del 21,3% de les parti-
des destinades al foment de l’ocupació.

D’altra banda, el deteriorament del mercat 
laboral no solament es manifesta en l’in -
crement del nombre d’aturats, sinó també 
en la caiguda de les cotitzacions a la Segu-
retat Social. Tot i que el nombre mitjà 
d’afi  liats a la Seguretat Social va augmen-
tar al març en 5.419 persones, fins a situar-
se en els 16.902.530 treballadors, si tenim 

en compte l’estacionalitat, el nombre d’afi-
 liats va disminuir en 56.021 persones. La 
caiguda de l’afiliació representa uns in -
gressos més baixos per cotitzacions a la Se -
guretat Social. Les quotes dels treballadors 
serveixen per finançar les pensions, de 
ma  nera que baixa el nivell d’ingressos i 
augmenta la pressió sobre els comptes de 
la Seguretat Social (per a una avaluació 
més detallada, consulteu el capítol dedicat 
al sector públic). 

Una anàlisi a nivell europeu atorga una 
perspectiva de l’esforç de l’Estat en relació 
amb el mercat laboral. Les últimes dades 
disponibles d’Eurostat, corresponents al 
2010, revelen que Espanya és el país que 
més recursos dedica a les polítiques d’ocu-
pa  ció, el 3,9% del PIB, un punt i mig per 
damunt del segon país, França. Atès l’alt 
nombre d’aturats, Espanya utilitza el 80% 

INDICADORS D’OCUPACIÓ

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

2010 2011
2011 2012

I II III IV Gener Febrer Març

afiliats a la Seguretat Social (1)

 Sectors d’activitat

  Indústria –4,8 –2,7 –2,8 –2,4 –2,4 –3,3 –3,7 –4,2 –4,6

  Construcció –13,4 –12,2 –9,6 –11,4 –13,0 –14,9 –15,5 –16,6 –17,0

  Serveis 0,0 0,2 0,3 0,5 0,3 –0,3 –0,8 –0,9 –1,1

 Situació professional

  Assalariats –1,8 –1,4 –1,1 –1,0 –1,3 –2,1 –2,6 –2,9 –3,2

  No assalariats –2,8 –1,2 –1,6 –1,2 –1,0 –1,0 –1,6 –1,2 –1,3

 Total –2,0 –1,3 –1,2 –1,0 –1,2 –1,9 –2,4 –2,6 –2,8

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

llocs de treball (3) –2,6 –2,0 –1,6 –1,3 –2,0 –3,3 – – –

Contractes registrats (4)

 Indefinits –6,4 –9,6 –1,8 –5,0 –8,4 –22,8 –26,1 –21,1 –11,4

 Temporals 3,8 1,0 0,7 3,9 0,9 –1,2 –5,0 –3,5 –11,1

 Total 2,8 0,1 0,4 3,1 0,2 –3,0 –6,9 –5,2 –11,1

NOTES: (1) Dades mitjanes mensuals.
(2) Estimació de l’enquesta de població activa.
(3) Equivalents a temps complet. Estimació de la comptabilitat nacional; dades corregides d’estacionalitat i calendari.
(4) Al Servei Públic d’Ocupació Estatal.
FONTS: Institut Nacional d’Estadística, Ministeri de Treball i Assumptes Socials, Servei Públic d’Ocupació Estatal i elaboració pròpia. 
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Espanya va invertir  
la quarta part que França  
en foment d’ocupació  
per beneficiari. 

d’aquests recursos a prestacions per atur, 
un percentatge similar al d’Itàlia, però més 
de 20 punts per damunt del percen tatge 
utilitzat per França o per Alemanya. 

Pel que fa a la despesa per beneficiari, el 
2010, Espanya va dedicar 904 euros de 
prestacions per atur per beneficiari i mes, 
prop de la mitjana dels països mostrats al 
gràfic anterior, però lluny dels 1.258 euros 
que hi dedica Itàlia. Quant a la despesa per 
beneficiari en polítiques de foment de l’o -
cu  pació, Espanya hi va invertir 200 euros 

per beneficiari i mes, menys de la meitat 
dels països de la mostra i molt lluny dels 
820 euros invertits per França. 

En definitiva, el cost en l’erari públic és un 
més dels múltiples impactes que l’atur té 
sobre la societat. Tot i que la despesa en 
polítiques d’ocupació a nivell agregat sem-
bli elevat, l’anàlisi a nivell europeu de la 
despesa en prestacions i del foment de l’ocu-
 pació per beneficiari permet matisar els 
resultats.

ESPANYA DEDICA EL 80% DELS SEUS RECURSOS PER A L’OCUPACIÓ A COBRIR L’ATUR

Despesa en polítiques d’ocupació

NOTES: (*) Inclou partides per a prestacions per atur i prejubilacions.
(**) Inclou partides per a formació, rotació d’ocupació, incentius a l’ocupació, suport a l’ocupació i a la rehabilitació, creació directa 
d’ocupació i incentius per als emprenedors.
FONTS: Eurostat i elaboració pròpia.

Atur (*) Foment de l’ocupació (**)
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La regulació laboral afavoreix el creixement empresarial?

La regulació del mercat laboral està en el punt de mira. La majoria de països europeus han canviat o són a punt de 
canviar alguns aspectes clau de les seves legislacions. El temor a un estancament econòmic ha fet que temes con-
siderats tabú fins avui, com els costos d’acomiadament o la negociació col·lectiva, estiguin damunt la taula. Sembla 
que les reformes que s’estan discutint són àmplies i profundes. No obstant això, no s’ha dit gairebé res sobre el 
tracte diferent de la legislació laboral a les empreses en funció de la seva dimensió. Aquest aspecte, segons diversos 
estudis, podria estar limitant, en gran part, el creixement del teixit productiu dels principals països europeus. 

Com s’ha comentat al requadre «Empresa i productivitat: una qüestió de dimensió», la dimensió empresarial és, 
en general, una condició indispensable per poder millorar la productivitat i per guanyar quota exportadora. La 
regulació del mercat laboral no és aliena a tot això. La relació entre el grau de flexibilitat del mercat laboral i la 
dimensió empresarial és evident. Com ho mostra el gràfic següent, als països amb un mercat laboral més flexible, 
el percentatge d’ocupats en grans empreses augmenta. 

Aquesta relació, però, no es pot interpretar de forma causal. Podria ser, per exemple, que els països amb més rigi-
deses al mercat laboral estiguin especialitzats en indústries en què la dimensió òptima de l’empresa és menor. Un 
estudi publicat per l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) utilitza tècniques 
estadístiques més sofisticades que permeten tenir en compte, precisament, aquestes consideracions.(1) La seva con-

(1) Vegeu «Product and labour markets interactions in OECD countries» (2001). G. Nicoletti, A. Bassanini, E. Ernst, S. Jean, P. Santiago i P. Swaim. 
WP 312.

Percentatge d’ocupats en empreses amb més de 250 treballadors

Índex de rigidesa del mercat laboral (1-100) (*)

NOTA: (*) Números superiors de l’índex estan associats a més rigideses del mercat laboral.
FONTS: OCDE, Banc Mundial i elaboració pròpia.
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(2) Vegeu «Firm Size Distortions and the Productivity Distribution: Evidence from France» (2012). L. Garicano, C. Lelarge i J. V. Reenen.
(3) Vegeu «Identifying the effects of firing restrictions through size-contingent differences in regulation» (2008), F. Schivardi i R. Torrini, Labour 
Economics. També «Employement Protection Legislation and the Size of Firms», A. Borgarello, P. Garibaldi i L. Pacelli, HISSA Discussion 
Papers, 2003. 
(4) Vegeu «The incredible shrinking portuguese firm», S. Braguinsky, L. G. Branstetter i A. Regateiro, NBER WP 17265, 2011.

clusió és contundent: una legislació excessivament restrictiva del mercat laboral dificulta la capacitat de creixe-
ment de moltes empreses. Això fa que empreses que són molt productives i que, potencialment, podrien ocupar 
molta gent limitin la dimensió i que, viceversa, empreses que haurien de desaparèixer o ser molt petites s’aprofiten 
d’això i, malgrat no ser gaire productives, tenen una dimensió considerable. 

Aquesta relació podria ser especialment preocupant a Espanya. Com s’observa al gràfic anterior, Espanya és un 
dels països amb una de les regulacions del mercat laboral més rígides i, al mateix temps, amb menys pes de grans 
empreses. L’estudi esmentat ens diu poc sobre quins aspectes de la regulació laboral poden ser claus. No obstant 
això, sí s’han fet anàlisis de casos concrets, els quals ens poden oferir pistes sobre els aspectes potencialment 
decisius. 

A França, per exemple, el percentatge de grans empreses és significativament menor que als Estats Units o que al 
Regne Unit. Alguns estudis ho han relacionat amb l’existència d’un augment important dels costos laborals per a 
les empreses amb més de 50 treballadors. Aquestes empreses, per exemple, si volen acomiadar 10 o més treballa-
dors han d’oferir-los un pla social que ha de ser aprovat pel Ministeri de Treball o han de crear un comitè per a la 
seguretat i la salut dels treballadors, els membres del qual han de ser adequadament formats per l’empresa. Un 
estudi de L. Garicano et al. conclou que el nombre d’empreses que decideix quedar-se just per sota del llindar dels 
50 treballadors per evitar la regulació és molt significatiu, i, per tant, això té importants conseqüències per a la 
capacitat de creixement del teixit productiu gal.(2) De fet, estimen que el cost generat per aquesta legislació és equi-
valent a un augment dels salaris que oscil·la entre el 5% i el 10%. 

A Itàlia, el pes de les empreses petites també és molt important, i, en part, això també és degut al tracte discrimi-
natori de la regulació laboral en funció de la dimensió de l’empresa. Per exemple, en un acomiadament declarat 
improcedent pel jutge, les empreses que tenen més de 15 treballadors han de readmetre el treballador o donar-li 
una indemnització equivalent a 15 mensualitats. Les empreses amb menys de 15 treballadors no estan obligades a 
readmetre el treballador, i la indemnització que han d’efectuar oscil·la entre les 2,5 i les 6 mensualitats. Els costos 
relacionats amb els acomiadaments col·lectius també augmenten, de forma considerable, a partir dels 15 treballa-
dors. Aquests són només dos exemples de l’augment dels costos laborals que tenen les empreses italianes amb més 
de 15 treballadors. Segons un estudi de Borgarello et al., el seu impacte sobre la distribució de la dimensió empre-
sarial és significatiu.(3) 

Portugal és un altre país en què la regulació del mercat laboral ofereix importants variants en funció de la dimen-
sió de l’empresa. De fet, alguns estudis situen aquest aspecte com un dels factors clau per explicar la baixa produc-
tivitat del país en l’última dècada.(4) Entre les diferents distorsions existents, destaquen, d’una banda, els subsidis 
oferts a les empreses amb menys de 50 treballadors per a la contractació de joves i perquè inverteixin i, de l’altra, 
les menors exigències burocràtiques requerides a les empreses amb menys de 20 treballadors en els acomiada-
ments per causes objectives. 

A Espanya, la relació entre dimensió empresarial i regulació del mercat laboral encara no s’ha estudiat a fons, però 
la regulació de França, d’Itàlia i de Portugal és força semblant a l’espanyola. Els costos d’acomiadament, per exem-
ple, no són iguals per a totes les empreses. En el cas de les empreses amb menys de 25 treballadors, dels 20 dies 
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d’indemnització per any treballat, en cas d’acomiadament objectiu, 8 són proporcionats pel Fons de Garantia 
Salarial. El contracte de suport als emprenedors ofereix importants beneficis fiscals a les empreses amb menys  
de 50 treballadors, i els costos de representació sindical s’incrementen a mesura que augmenta la dimensió de 
l’empresa. 

Les perspectives de creixement de l’economia espanyola no són gens esperançadores. El 2012, molt probablement, 
la reculada de l’activitat tornarà a ser notable, i, a mitjà termini, la capacitat de recuperació es veurà llastada per 
una demanda interna que haurà de completar el procés de despalanquejament. El gran repte de l’economia espa-
nyola és, per tant, millorar la productivitat i fer un gir cap al sector exportador. Moltes empreses ja ho han fet i són 
capdavanteres a nivell mundial en el seu sector. Els obstacles per a les empreses que poden i volen seguir aquest 
camí han de ser mínims. Espanya ha d’estar segura que la regulació del mercat laboral no les penalitza, sinó que 
els dóna suport.

Aquest requadre ha estat elaborat per Oriol Aspachs Bracons 
Departament d’Economia Europea, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”
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El pes de la regulació i dels impostos 

En l’últim mes, el Govern ha pres diverses 
decisions que afectaran l’evolució dels 
preus en el pròxim any. La pujada de la ta -
rifa regulada de la llum, del gas i dels pro-
ductes del tabac, afegida als alts preus del 
petroli, pressionarà a l’alça la inflació a 
par  tir del mes d’abril. 

Després de dos mesos d’estabilitat, al març, 
la taxa de variació interanual de l’índex de 
preus al consum (IPC) va baixar en una 
dè  cima en relació amb el mes anterior i es 
va situar en l’1,9%. La inflació s’ha estabi-
litzat, en els últims mesos, en cotes prope-
res al 2,0%, percentatge que contrasta amb 
la forta caiguda experimentada en els úl -
tims compassos del 2011. 

El principal responsable d’aquesta caiguda 
va ser el grup d’aliments i begudes no alco-
hòliques, que va baixar 3 dècimes en rela-
ció amb el mes de febrer i, al març, es va 
si    tuar en el 2,3%. Altres béns i serveis, im -
pulsats per l’estabilitat dels preus de les 
assegurances, també es van situar 3 dèci-
mes per sota del mes anterior. Les assegu-
rances d’automòbils evidencien molt bé 
l’efecte de base que explica aquesta caigu-
da, ja que, si en els tres primers mesos de 
l’any passat el preu de les assegurances 
d’automòbils es va incrementar el 2,0%, 
en  guany els preus s’han mantingut cons-
tants. La caiguda de les matriculacions a 
taxes cada vegada superiors des que va co -
mençar el 2012 pot estar ajudant a conte-
nir els preus. Les assegurances mèdiques i 
les assegurances per a habitatge també 

L’IPC va disminuir en  
una dècima i es va situar  
en l’1,9%. 

El pes dels aliments i 
begudes no alcohòliques  
va determinar la caiguda. 

Preus 

LA INFLACIÓ DISMINUEIX LLEUGERAMENT MALGRAT ELS ALTS PREUS DEL PETROLI

Variació interanual de l’IPC

FONT: Institut Nacional d’Estadística (INE).
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El transport i l’habitatge 
exerceixen les pressions 
inflacionistes més intenses. 

han experimentat pujades inferiors a les 
experimentades en el primer trimestre de 
l’any passat. L’efecte de base també es va 
manifestar en la partida d’habitatge, que 
va disminuir en 2 dècimes en relació amb 
el mes de febrer, a causa de la menor puja-
da del gasoil per a calefacció. 

Els aliments i begudes no alcohòliques, 
altres béns i serveis, habitatge i hotels, cafès 
i restaurants, que també van registrar una 
lleugera caiguda, sumen poc més de la 
mei  tat de la cistella de la compra i, conjun-
tament, van exercir una pressió a la baixa 
de poc més d’una dècima. En canvi, oci i 
cultura va registrar, al març, una inflació 
moderada, del 0,7%, però 3 dècimes per 
damunt de la del mes passat, i, al costat de 
la pujada del vestit i calçat, explica que la 
caiguda final de la inflació fos d’una dèci-
ma. Per la seva banda, la inflació subjacent, 
que exclou els aliments frescos i l’energia, 
es va mantenir constant en l’1,2%. 

De cara al futur, les partides que continua-
ran exercint una pressió més intensa sobre 
la inflació seran les partides de transport i 
habitatge, ja que, actualment, registren 

una variació interanual dels preus del 5,2% 
i del 3,1%, respectivament, i totes dues en -
globen, en el seu còmput, els productes 
ener  gètics. 

El preu del petroli s’ha incrementat el 15% 
des de l’inici de l’any, resultat que s’ha tra-
duït en un augment interanual del preu 
dels carburants i lubrificants de l’ordre del 
9,0% al març. Els carburants formen part 
de la partida de transport, que és el segon 
grup que pesa més, el 15%, en la cistella de 
consum. Altres factors que contribuiran, 
tot i que amb menys intensitat, a incre-
mentar el preu del transport seran l’alça de 
les tarifes de transport urbà a diverses co -
mu  nitats autònomes i la pujada de les ta -
xes aèries. 

Per la seva banda, la partida d’habitatge 
en  globa no solament el lloguer, sinó els 
costos derivats del manteniment. Així, les 
despeses en electricitat, gas i altres com-
bustibles configuren una part important 
del consum en habitatge. En aquest sentit, 
la decisió del Govern d’incrementar la Ta -
rifa d’Últim Recurs (TUR) el 7% per als 
con  sumidors domèstics s’uneix a la deci-

ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM

2011 2012

%
variació
mensual

% variació
s/desembre

2010

%
variació

anual

%
variació
mensual

% variació
s/desembre

2011

%
variació

anual

Gener –0,7 –0,7 3,3 –1,1 –1,1 2,0

Febrer 0,1 –0,6 3,6 0,1 –1,0 2,0

Març 0,7 0,1 3,6 0,7 –0,3 1,9

Abril 1,3 1,4 3,8

Maig 0,0 1,3 3,5

Juny –0,1 1,2 3,2

Juliol –0,5 0,7 3,1

Agost 0,1 0,8 3,0

Setembre 0,2 1,0 3,1

Octubre 0,8 1,8 3,0

Novembre 0,4 2,2 2,9

Desembre 0,1 2,4 2,4

FONT: Institut Nacional d’Estadística.
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La pujada de l’electricitat  
i del gas se sumarà als alts 
preus del petroli. 

sió, també governamental, d’incrementar 
el 5% la tarifa reguladora del gas. Amb 
aquestes mesures, es pretén complir la 
interlocutòria del Tribunal Suprem i limi-
tar el dèficit de tarifa elèctrica per al 2012 
en 1.500 milions, de manera que també es 
van adoptar mesures addicionals relatives 
als pagaments per distribució, capacitat i 
transport que cobren les empreses. Així 
mateix, la pujada del gas, acompanyada 
d’una reorganització del sector, tracta de 
neutralitzar el dèficit creixent del sector 
gasista. 

La pujada de la TUR per a les llars es va 
complementar amb la pujada del preu de la 
part regulada per a altres col·lectius, de 
manera que la llum puja el 4,1% per a les 
petites i mitjanes empreses, el 2,8% per a la 
indústria mitjana i el 0,9% per a les grans 
em  preses. Les últimes dades disponibles, 
pertanyents a l’últim semestre del 2011, 
mostren que el cost de la llum per quilo -
watt-hora per al consumidor espanyol és el 
més alt d’Europa. De fet, al final del 2011, el 
preu de la llum a Espanya era el 21% supe-
rior al d’Alemanya i el 66% al de França. 

ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM PER GRUPS DE COMPONENTS

Març

Índexs
(*)

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

2011 2012 2011 2012 2011 2012

Per classes de despesa

 Aliments i begudes no alcohòliques 101,6 0,3 0,1 0,3 0,5 1,8 2,3

 Begudes alcohòliques i tabac 102,7 0,2 0,1 2,5 0,5 14,7 2,1

 Vestit i calçat 95,1 3,6 3,9 –12,5 –12,7 0,3 0,2

 Habitatge 102,2 0,4 0,2 3,5 0,9 8,1 3,1

 Parament 100,3 0,3 0,3 –0,6 –0,7 1,0 1,0

 Medicina 97,7 0,1 0,0 0,1 –0,1 –1,2 –3,0

 Transport 105,1 1,5 1,5 3,9 4,2 9,8 5,2

 Comunicacions 97,2 0,0 0,1 –0,1 –1,9 –0,7 –3,4

 Oci i cultura 99,8 0,4 0,7 –0,9 –1,5 –1,0 0,7

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

 Hotels, cafès i restaurants 100,2 0,3 0,2 0,5 0,2 1,8 0,9

 Altres 101,6 0,5 0,1 1,6 0,9 3,1 2,0

agrupacions

 Aliments amb elaboració 102,0 0,2 0,1 1,0 0,6 3,7 2,7

 Aliments sense elaboració 101,1 0,5 0,1 –0,3 0,3 3,1 1,4

 Conjunt no alimentari 100,9 0,9 0,8 0,0 –0,5 3,6 1,8

 Béns industrials 101,1 1,4 1,5 –0,6 –1,2 5,6 2,4

  Productes energètics 107,1 2,4 2,1 8,4 5,6 18,9 7,5

  Carburants i combustibles 109,6 3,3 2,8 8,4 7,7 20,3 9,9

  Béns industrials sense productes energètics 98,6 1,0 1,2 –4,0 –4,0 0,7 0,3

 Serveis 100,6 0,3 0,2 0,6 0,1 1,7 1,2

 Inflació subjacent (**) 100,2 0,5 0,5 –0,9 –1,2 1,7 1,2

ÍNDEX GENERal 101,1 0,7 0,7 0,1 –0,3 3,6 1,9

NOTES: (*) Base 2006 = 100.
(**) Índex general sense energia ni aliments no elaborats.
FONT: Institut Nacional d’Estadística.
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El tabac pujarà a causa  
de l’augment dels impostos 
especials. 

Una altra de les mesures adoptades pel 
Go    vern que influirà en la inflació dels prò-
 xims mesos és l’augment dels impostos 
especials sobre el tabac. A més de l’IVA, el 
Govern taxa l’alcohol i les begudes deriva-
des, la cervesa, l’electricitat, els hidrocar-
burs, el tabac i altres productes intermedis 
amb un impost indirecte addicional. 
Aquests béns comparteixen la característi-
ca de ser inelàstics, és a dir, davant els in -
crements de preus, la caiguda de la deman-
da és d’un ordre inferior. Amb l’increment 
dels productes del tabac es pretén recaptar 
uns ingressos addicionals de 150 milions 
d’euros, segons ho recullen els Pressupos-
tos Generals de l’Estat. El 2011, es van re -
captar 18.983 milions d’euros mitjançant 

els impostos especials, dels quals la meitat 
van correspondre a hidrocarburs, el 40% 
al tabac i el 7% a l’electricitat. L’any passat, 
els impostos especials van sumar el 40% 
del total dels ingressos generats per l’IVA. 

En definitiva, les decisions governamen-
tals, a més de tenir un efecte recaptador, 
tenen un impacte en el nivell de preus. En 
els pròxims mesos, la pujada dels produc-
tes energètics es traduirà en pressions in -
flacionistes en alguns grups de la cistella 
de consum. La feblesa de la demanda evi-
tarà que aquesta pujada es traslladi a un 
augment generalitzat dels preus de tots els 
grups de l’IPC.

LES LLARS ESPANYOLES PAGUEN MÉS PER L’ELECTRICITAT QUE LES EUROPEES

Euros per quilowatt-hora excloent els impostos

FONTS: Eurostat i elaboració pròpia.
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El creixement de les exportacions 
mostra signes d'esgotament 

Durant els dos últims anys, les exporta-
cions de béns i serveis han registrat un di -
na  misme important. Conseqüentment, les 
previsions situaven el sector exterior com 
el component que podia mitigar la feble 
de  manda domèstica del 2012 i que, amb 
posterioritat, es podia convertir en el prin-
cipal motor de la recuperació econòmica. 
No obstant això, les dades del febrer van 
ra  tificar l'alentiment de les exportacions 
de béns mostrat un mes abans. Aquesta 
evolució és coherent amb el menor creixe-
ment del comerç mundial previst per a en -
guany pel Fons Monetari Internacional 
(FMI). Concretament, aquest organisme 
espera que les exportacions dels països 
avançats augmentin el 2,3% anual, 3 punts 

percentuals per sota de l'increment de l'any 
anterior. Atès aquest escenari, sembla ade-
quat revisar lleugerament les previsions 
del sector exterior per al 2012. 

L'evolució de les exportacions reals, és a 
dir, un cop descomptat l'efecte dels preus, 
va registrar una caiguda del 0,2% inter -
anual al febrer. Es tracta de la primera 
con  tracció des de l'octubre del 2009. Com 
ho mostra el gràfic següent, aquesta caigu-
da de les exportacions reals va mantenir la 
tendència decreixent mostrada des del ge -
ner del 2011. Tot fa pensar que el motiu de 
l'esgotament d'aquesta via de creixement 
és la feblesa de la demanda externa.

En efecte, l'evolució de les exportacions 
no  minals de béns reflecteix la feblesa de la 
demanda de la zona de l'euro, destinació 

Segons el Fons Monetari 
Internacional, el comerç 
mundial alentirà el ritme 
de creixement el 2012.

Sector exterior 

FONTS: Ministeri d’Economia i elaboració pròpia.

Variació interanual de les exportacions reals
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Les exportacions cap la 
zona de l'euro es redueixen 
l'1,3% interanual en el 
primer bimestre del 2012. 

Revisem a la baixa la 
contribució del sector 
exterior al creixement  
de l'economia. 

de més de la meitat dels productes expor-
tats per Espanya el 2011. En el primer bi -
mestre d'enguany, les exportacions cap als 
països de la unió monetària es van reduir 
l'1,3% interanual, enfront del creixement 
del 9,2% anual registrat en el conjunt de 
l'any passat. Durant els dos primers mesos 
del 2012, destaquen les caigudes de les ex -
portacions cap a Itàlia i Portugal, del 8,0% 
i del 9,2% interanual, respectivament. 

No obstant això, el comerç amb els socis 
del mercat comú no va ser l'únic que va 
re  gistrar un alentiment important. Així, 
durant els dos primers mesos de l'any, el 
creixement interanual de les exportacions 
va ser del 13,1% a Àsia, del 5,2% a l'Amèrica 
Llatina i de l'1,8% a l'Amèrica del Nord. 
Aquestes xifres se situen, respectivament, 
8, 14 i 19 punts percentuals per sota dels 
in        crements del 2011. 

Aquesta tendència i les magres expectati-
ves econòmiques de la zona de l'euro ens 
porten a reduir lleugerament el creixe-
ment esperat de les exportacions el 2012. 
Sens dubte, aquesta revisió disminuirà la 
contribució de les exportacions al creixe-
ment del producte interior brut (PIB). 
Aquest efecte serà parcialment compensat 
per una contracció més important de les 
importacions. Això s'explica pel pols més 
feble de la demanda, tant interna com ex -
terna, i, per tant, de les importacions ne -
ces  sàries per satisfer-la. En definitiva, la 
contribució final del sector exterior es 
reduirà lleugerament el 2012. 

Per la seva banda, el valor de les importa-
cions del febrer va repuntar el 6,6% inter -
anual, impulsat pel component energètic, 
que va créixer el 31,2% en aquest mateix 
període. Aquesta xifra se situa força per 

COMERÇ EXTERIOR

Gener - febrer 2012

Importacions Exportacions Saldo
Taxa de

cobertura
(%)Milions

d’euros
% variació

anual 
en valor

% 
partici-
pació

Milions
d’euros

% variació
anual 

en valor

% 
partici-
pació

Milions
d’euros

Per grups de productes

 Energètics 10.519 14,7 25,1 2.333 28,2 6,8 –8.186 22,2

 Béns de consum 9.321 2,6 22,2 11.587 2,4 33,5 2.266 124,3

  Alimentaris 2.365 3,4 5,6 4.722 9,7 13,7 2.357 199,7

  No alimentaris 6.956 2,3 16,6 6.866 –2,0 19,9 –90 98,7

 Béns de capital 2.352 –10,5 5,6 2.640 –5,7 7,6 287 112,2

 Béns intermedis no energètics 19.779 –2,9 47,1 17.997 4,9 52,1 –1.782 91,0

Per àrees geogràfiques

 Unió Europea 21.233 –1,6 50,6 22.601 1,4 65,4 1.368 106,4

  Zona de l’euro 17.095 –2,5 40,7 17.983 –1,3 52,0 888 105,2

 Altres països 20.738 5,3 49,4 11.956 10,7 34,6 –8.782 57,7

  Rússia 1.081 –31,2 2,6 450 28,6 1,3 –631 41,6

  EUA 1.604 –7,6 3,8 1.289 0,8 3,7 –314 80,4

  Japó 527 –7,9 1,3 325 20,5 0,9 –202 61,8

  Amèrica Llatina 3.441 60,5 8,2 1.949 3,7 5,6 –1.491 56,7

  OPEP 5.501 18,3 13,1 1.433 26,8 4,1 –4.068 26,0

  Resta 8.584 –4,8 20,5 6.509 10,6 18,8 –2.075 75,8

ToTal 41.971 1,7 100,0 34.557 4,4 100,0 –7.414 82,3

FONTS: Ministeri d’Economia i elaboració pròpia.
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L'augment de la prima de 
risc deteriora el dèficit  
de la balança de rendes  
del 2012. 

damunt de les registrades en els últims 
me  sos, a causa de l'increment significatiu 
del volum de les importacions energèti-
ques, després de diversos mesos gairebé 
es  tancades. L'increment de la demanda de 
béns energètics, provocat per les baixes 
tem  peratures registrades al febrer, podria 
explicar una part d'aquest augment. Con-
seqüentment, el dèficit comercial va aug-
mentar el 15,7% en relació amb el febrer 
del 2011, malgrat la millora del saldo no 
energètic, que, al febrer, va assolir un nou 
superàvit de 547 milions d'euros. En clau 
de futur, però, esperem que el dèficit co -
mercial reprengui la tònica de correcció. 

Si ampliem la nostra anàlisi al conjunt de 
la balança de pagaments, observem una 
nova correcció del dèficit corrent al gener, 
del 7,2% interanual. No obstant això, la 
desacceleració del procés d'ajustament del 

dèficit exterior mostra els dos principals 
obstacles per a la reducció del dèficit. 

En primer lloc, l'augment constant del 
superàvit de la balança de serveis comença 
a mostrar signes d'esgotament. Concreta-
ment, les dades d'entrada de turistes en el 
primer trimestre del 2012 van augmentar 
el 2,6% en relació amb el mateix període 
de l'any anterior. Aquesta xifra representa 
una reducció de 4,8 punts percentuals en 
relació amb el creixement registrat el 2011. 
En segon lloc, cal tenir en compte el dete-
riorament del dèficit de la balança de ren-
des, en especial després de la intensa puja-
da del cost de finançament del deute 
es  panyol a l'abril. Aquests dos factors ens 
porten a revisar a l'alça la nostra previsió 
del dèficit corrent per al conjunt de l'any 
fins al 2,4% del PIB, 3 dècimes per damunt 
de l'anterior.

BALANÇA DE PAGAMENTS

Gener 2012

Acumulat any Dotze últims mesos

Saldo en 
milions
d’euros

% variació 
anual

Saldo en 
milions
d’euros

Variació anual

Absoluta %

Balança corrent

 Balança comercial –3.193 –27,5 –38.488 9.155 –19,2

 Serveis

  Turisme 1.845 8,6 30.750 3.658 13,5

  Altres serveis –3 –95,5 3.454 2.647 328,3

  Total 1.842 12,6 34.204 6.305 22,6

 Rendes –3.280 43,1 –27.122 –5.842 27,5

 Transferències –1.096 –1,0 –5.916 1.225 –17,2

 Total –5.727 –7,2 –37.322 10.843 –22,5

Compte de capital 68 –62,5 5.374 194 3,8

Balança financera

 Inversions directes 2.567 – –2.215 –3.250 –

 Inversions de cartera –4.892 – –39.471 –64.669 –

 Altres inversions –3.017 – –47.816 –51.465 –

 Total –5.342 – –89.501 –119.384 –

Errors i omissions 1.468 111,4 –794 1.560 –66,3

Variació d’actius del Banc d’Espanya 9.533 – 122.244 106.786 –

NOTA: El saldo resultant de la suma de la balança corrent, del compte de capital i de la balança financera es compensa per la 
variació d’actius del Banc d’Espanya més els errors i les omissions.
FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.
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Els pressupostos no esvaeixen  
els dubtes als mercats de deute 

El Govern espanyol es troba davant un 
repte de gran envergadura. D’una banda, 
ha d’adoptar les mesures necessàries per 
assolir l’ajustament fiscal compromès 
amb la Unió Europea, de 3,2 punts per-
centuals, el més important des de l’inici 
de la democràcia. De l’altra, aquest procés 
de consolidació ha de representar el me -
nor llast possible per a l’economia, el dete-
riorament de la qual estima en l’1,7% anual 
per a enguany. Els Pressupostos Ge  nerals 
de l’Estat (PGE) mostren l’estratègia a se -
guir per part de l’executiu, que conside  - 
ra que la correcció del desequilibri dels 
comptes de l’administració central s’acon-
 seguirà mitjançant intenses retallades de 
la despesa i augments impositius. No obs-
tant això, els dubtes als mercats de deute 
persisteixen. 

La feblesa de l’economia el 2011, concreta-
ment durant la segona meitat de l’any, va 
ser un dels motius del desviament del dèfi-
cit públic en relació amb l’objectiu marcat. 
A tall d’exemple, la recaptació d’impostos 
sobre la producció i les cotitzacions socials 
van recular, en conjunt, en 4.030 milions 
d’euros en relació amb el 2010. De forma 
anàloga, el deteriorament del mercat labo-
ral i l’increment del cost del finançament 
del deute van augmentar el pagament de 
les prestacions socials i dels interessos en 
7.259 milions d’euros en aquest mateix 
període. Això va contrarestar els esforços 
realitzats per contenir les despeses. La re -
ducció de la formació bruta de capital, de 
10.468 milions d’euros en un any, n’és un 
clar exemple. 

Els comptes de l’Estat no es van mantenir 
al marge d’aquest efecte i van registrar un 
dèficit equivalent al 5,1% del producte 
interior brut (PIB), 3 dècimes per damunt 
de l’objectiu del programa d’estabilitat. De 
cara al 2012, l’Estat ha de reduir la neces-
sitat de finançament en 1,6 punts percen-
tuals, fins al 3,5% del PIB. No obstant 
això, l’efecte del deteriorament econòmic 
sobre els comptes públics incrementa, se -
gons els PGE, el valor de les mesures d’ajus-
   tament necessàries fins als 27.300 milions 
d’euros, que afecten tant els in  gres  sos com 
les despeses. 

Pel que fa als ingressos, el Govern va pre-
sentar una bateria de mesures tributàries 
que quantifica en 12.314 milions d’euros. 
Aquestes mesures inclouen l’augment del 
gravamen temporal de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques aprovat al 
desembre del 2011, que proporcionarà 
4.100 milions d’euros. A aquesta xifra cal 
afegir els 5.350 milions d’euros que el Go -
vern estima que representarà la modifica-
ció de l’impost de societats. Destaquen, 
principalment, el límit a les grans deduc-
cions, la introducció, el 2012, d’un grava-
men sobre els dividends de font es  tran  gera 
i el canvi en el sistema de càlcul dels paga-
ments fraccionats. D’altra banda, l’aprova-
 ció d’un programa extraordinari per fer 
aflo    rar rendes ocultes proporcionarà 2.500 
milions d’euros addicionals. L’augment dels 
impostos especials sobre el tabac i les taxes 
ju  rídiques aportaran els 264 milions d’euros 
restants. 

No obstant això, la menor activitat econò-
mica durant el 2012 contrarestarà, en part, 
l’efecte d’aquestes mesures. Aquest és el 

Els Pressupostos Generals de 
l’Estat presenten importants 
mesures d’ajustament  
tant d’ingressos com  
de despeses... 

...que pugen fins als 27.300 
milions d’euros el 2012. 

Mesures per aconseguir  
un augment important  
de la recaptació impositiva, 
malgrat el deteriorament  
de l’economia.

Sector públic 
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cas de la recaptació de l’impost sobre el va -
lor afegit (IVA), que, d’acord amb els PGE, 
es reduirà en 1.612 milions d’euros en -
guany, una caiguda del 3,3% anual. Con-
seqüentment, la millora dels ingressos tri-
butaris serà de 6.966 milions d’euros. Un 
cop considerats els efectes de la liquidació 
del sistema de finançament del 2010 i al -
tres ajustaments comptables, l’augment dels 
ingressos equivaldrà a 0,8 punts percen-
tuals del PIB. 

Pel que fa als pagaments pressupostats, 
s’espera una reducció de les despeses mi -
nisterials de 13.406 milions d’euros. En 
aquest sentit, destaquen els ajustaments 
en inversió. Si la comparem amb la liqui-
dació del 2011, la suma de les inversions 
reals i de les transferències de capital es 
reduirà al voltant de 7.000 milions d’euros, 
que corresponen a una caiguda del 23,4%  
i del 51,5% anual, respectivament. En con-
 tra  posició, s’espera un augment im      portant 
del pagament d’interessos, de 6.668 mi -
lions d’euros. Amb menys intensitat, les 
transferències corrents, que in  clouen el 
pa    gament de les pensions i les aportacions 
al Servei Públic d’Ocupació Estatal, també 
aug  mentaran. En conjunt, després d’apli -
car els ajustaments comptables necessaris, 
les despeses de l’Estat apor  taran les 8 dèci-
mes restants a la correcció del dèficit. 

Si s’ha de jutjar per la reacció dels mercats, 
la publicació dels PGE no ha ajudat a es -
vair els dubtes sobre el procés de consoli-
dació fiscal. Això es reflecteix en l’intens 
creixement de la prima de risc, és a dir, el 
diferencial de la rendibilitat dels bons es -
pa  nyols a deu anys amb els equivalents 
ale  manys, que va superar els 420 punts bà -
sics al final d’abril. Els motius d’aquesta 
es  calada se centren en dos aspectes. 

En primer lloc, hi ha una certa incertesa 
sobre l’assoliment dels objectius marcats 
pels Pressupostos Generals de l’Estat. En 
concret, l’efecte de la recessió econòmica 
sobre algunes partides d’ingressos i de des-
peses podria estar infravalorat. Aquest és 
el cas de les despeses en les cotitzacions per 
atur, que, d’acord amb els PGE, es reduiran 
en un context de destrucció d’ocupació. 
Així mateix, la contracció de la recaptació 
d’alguns impostos, com l’IVA, podria ser 
lleugerament optimista. Probablement, les 
dades d’execució pressupostària del mes de 
febrer no van ajudar a calmar aquestes ten-
sions. En efecte, en termes de comptabilitat 
nacional, el dèficit acumulat durant els dos 
primers mesos de l’any va arribar a l’1,9% 
del PIB, 6 dècimes per damunt del registrat 
un any abans. No obstant això, una part 
d’aquest increment respon a l’avançament 
de les transferències a les comunitats autò-
nomes i a la Seguretat Social. 

En segon lloc, cal esmentar els dubtes so -
bre el procés de consolidació de les comu -
ni  tats. En aquest sentit, el Consell de Mi -
nistres va aprovar una retallada de 10.000 
milions en sanitat i en educació. D’aquest 
total, 7.000 milions provenen de la sanitat, 
mitjançant l’augment del copagament far-
macèutic i el límit a l’accés als serveis sani-
taris als es  trangers no residents. L’educació 
aportarà els 3.000 mi  lions d’euros res-
tants, amb l’aug  ment de les taxes universi-
tàries i l’in  crement del nombre d’alumnes 
per aula. Amb aquesta reforma, el Govern 
ha de  mostrat que la seva prioritat se centra 
en l’assoliment dels ambiciosos objectius 
de dèficit. Una estratègia que, malgrat tot, 
no coincideix amb les recomanacions del 
Fons Monetari Internacional, més parti-
dari de suavitzar el ritme de correcció del 
dèficit públic a can  vi de no deteriorar en 
excés l’economia.

Les despeses ministerials 
es redueixen en 13.406 
milions d’euros en relació 
amb els pressupostos  
del 2011. 

La prima de risc repunta 
amb intensitat a l’abril,  
fins als 420 punts bàsics. 

El Govern reacciona  
amb celeritat i aprova  
una retallada de  
10.000 milions d’euros  
en sanitat i en educació.
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L’augment del deute extern es cobreix  
amb el finançament de l’Eurosistema

L’evolució del deute dels sectors públic i 
privat va mostrar signes contraposats el 
2011. Mentre que, en el primer cas, l’en -
deutament continuava creixent a un ritme 
elevat, en el segon, mantenia la tònica de 
despalanquejament iniciada dos anys en -
rere. Les dades del 2012 no mostren un 
canvi en aquesta tendència. Les injeccions 
de liquiditat de l’Eurosistema han jugat un 
paper important en l’augment de l’endeu -
ta  ment públic. De cara al 2012, és molt 
important vèncer la desconfiança que ha 
tancat les vies de finançament tradicio-
nals. En aquest sentit, la reordenació del 

sistema bancari en  guany jugarà un paper 
important. 

En el cas del sector privat, les societats no 
financeres i les llars van ser prestadores 
netes el 2011, amb una capacitat de fi  nan -
çament equivalent al 5,1% del producte 
interior brut (PIB). Malgrat que aquesta 
xifra és només 3 dècimes inferior a la re -
gistrada un any enrere, s’aprecien diferèn-
cies importants en el desglossament de la 
ca  pacitat de finançament dels dos sectors. 
En el cas de les llars, la capacitat de finan -
çament es va reduir en 1,5 punts percen-
tuals i va arribar al 2,3% del PIB. En canvi, 
la de les empreses va augmentar fins al 
2,8% del PIB l’any passat i es va convertir 

El sector privat es 
despalanqueja el 2011, 
mentre que el deute del 
sector públic continua 
creixent. 

La capacitat de 
finançament de les 
empreses arriba al 2,8%  
del PIB. 

Estalvi i finançament 

FINANÇAMENT ALS SECTORS NO FINANCERS (1)

Febrer 2012

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

Sector privat 2.116.331 –13.637 –2,4 73,5 

 Empreses no financeres 1.254.893 –4.058 –2,2 43,6 

  Préstecs d’entitats residents (3) 831.183 –10.650 –4,7 28,9 

  Valors diferents d’accions 67.937 2.830 9,0 2,4 

  Préstecs de l’exterior 355.773 3.762 2,3 12,4 

 Llars (4) 861.438 –9.579 –2,7 29,9 

  Préstecs per a l’habitatge (3) 661.005 –5.834 –2,0 23,0 

  Altres (3) 197.356 –3.767 –5,2 6,9 

  Préstecs de l’exterior 3.077 22 5,2 0,1 

Administracions públiques (5) 764.000 29.039 13,7 26,5 

ToTal 2.879.358 15.401 1,4 100,0 

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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Augmenta el pes del 
finançament del deute 
extern per part del BCE  
fins al 9,9% el 2011. 

en la més elevada de l’última dècada. No 
obstant això, la capacitat de finançament 
del sector privat no va ser suficient per su -
fragar el dèficit de les administracions pú -
bliques, del 8,5% del PIB. 

Les dades disponibles dels dos primers 
mesos del 2012 mostren el manteniment 
d’aquesta tendència. El deute del sector 
pri  vat es va reduir en 13.637 milions d’euros 
durant els dos primers mesos de l’any, xi -
fra que representa una caiguda del 0,6% en 
relació amb el desembre del 2011. En can-
vi, les administracions públiques van aug-
mentar l’endeutament en 29.039 mi  lions 
d’euros en aquest mateix període. Per tant, 
els passius totals dels sectors no financers 
van tornar a créixer i van assolir un nou 
mà    xim històric al febrer. 

Com s’observa al gràfic següent, l’incre -
ment de l’endeutament va comportar tam-
bé un augment del volum de deute espa-
nyol en mans estrangeres, que va arribar, 
al desembre del 2011, els 1,8 bilions d’euros. 
Aquest increment va deixar en una anèc-

dota el procés de reducció iniciat un any 
enrere. A més de la seva evolució, però, 
l’anàlisi del deute extern mostra un aug-
ment gradual de la dependència de l’eco -
nomia espanyola del finançament de  
l’Eu  ro  sistema. De fet, al desembre del 
2011, la màxima autoritat monetària euro-
pea fi  nan  çava el 9,9% del deute extern total 
d’Es  panya. Aquesta proporció representa, 
gairebé, un increment de 7 punts percen-
tuals en relació amb el nivell del 2010. En 
canvi, l’entrada de capital mit  jançant els 
canals tradicionals de fi  nançament es va 
reduir de forma significativa. Això reflec-
teix el deteriorament de la confiança que 
suscita el mercat espanyol entre els inver-
sors es  trangers. 

Aquesta injecció de capital del Banc Cen-
tral Europeu (BCE) es va dur a terme mit-
jançant els préstecs a tres anys atorgats a la 
banca europea al desembre del 2011 i al 
febrer del 2012. Les dificultats de finança-
ment del sistema bancari espanyol van fer 
que la banca augmentés la posició deutora 
neta amb l’Eurosistema en 129.630 milions 

FONT: Banc d’Espanya.
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La banca augmenta  
la posició neta amb 
l’Eurosistema en  
129.630 milions d’euros. 

El saldo viu del crèdit al 
sector privat es redueix el 
3,0% interanual al febrer. 

L’estalvi de les llars es va 
reduir fins a l’11,6% de  
la renda disponible bruta  
el 2011. 

d’euros durant els cinc m  e    sos previs al 
març del 2012. Per tant, s’es    pera que el per-
centatge de deute extern fi    nan  çat per 
l’Euro  sistema continuï aug  men    tant du -
rant el primer trimestre d’en  guany. 

Aquest recurs elevat a l’Eurosistema ha 
permès, d’una banda, l’alleujament de les 
tensions de liquiditat de la banca i, de l’al -
tra, l’adquisició de deute públic espanyol 
per part del sistema financer. En canvi, el 
crèdit al sector privat es va continuar con -
traient al començament del 2012. Concre-
tament, el volum de crèdit concedit en el 
primer bimestre de l’any es va reduir l’11,2% 
interanual, la qual cosa va provocar una 
contracció del saldo viu creditici del 3,0% 
al febrer en relació amb el mateix mes de 
l’any anterior. La taxa de morositat, per la 
seva banda, va augmentar en 25 punts bà -
sics en aquest mes i va arribar al 8,16% del 
crèdit total. Esperem que aquesta tònica 
de creixement continuï augmentant en els 
pròxims mesos, atesa la feblesa prevista de 
l’economia espanyola. 

En aquest context de deteriorament de la 
cartera creditícia, el sistema bancari es  pa-
nyol haurà de complir els nous requisits de 
cobertura dels actius de naturalesa im -
mobiliària, aprovats en el reial decret llei 
de sanejament del sistema financer. 
S’estima que aquestes mesures representa-
ran al voltant de 50.000 milions d’euros 
addicionals per al sector. Al final de març, 
les entitats financeres van presentar les 
estratègies per assolir el compliment 
d’aquests nous requisits al final del 2012, 
entre les quals destaquen el càrrec a bene-
ficis o a excedents de capital, la venda d’ac-
 tius o la captació de capital privat. La fusió 
entre entitats, que permet allargar el ter-
mini de compliment d’aquests requeri-
ments fins al desembre del 2013, només ha 
estat anunciada en dos casos. 

En definitiva, s’espera que aquest nou re -
or  denament del sector bancari ajudi a 
esvair els dubtes sobre la solvència de la 

banca a mitjà termini. Això reobriria els 
canals tradicionals de finançament de la 
banca i permetria assegurar la canalitza-
ció de crèdit cap als diferents sectors de 
l’eco  nomia quan es comenci a recuperar. 

Els dipòsits a termini anticipen noves 
caigudes de l’estalvi 

Atesa la feblesa creixent de l’economia, la 
taxa d’estalvi de les llars espanyoles es va 
tornar a reduir en el quart trimestre del 
2011 i es va situar en l’11,6% de la renda 
dis  ponible bruta en el conjunt de l’any. 
Aquesta xifra representa una caiguda de 
2,3 punts percentuals en relació amb el 
nivell de l’any anterior. Aquesta reculada 
és deguda al fet que l’augment del 3,0% 
anual de la despesa en consum final va ser 
superior a l’increment de la renda bruta 
disponible, del 0,4% en el mateix període.

Les comparacions amb el trimestre ante-
rior mostren un cert esgotament de la tò -
nica de creixement del consum final. No 
obs  tant això, la renda bruta disponible ja 
es va reduir en aquest mateix període. 
Aquest comportament contrasta amb el re -
gistrat durant l’últim cicle recessiu, quan 
la caiguda del consum final va precedir la 
de la renda bruta a causa de l’efecte de l’es-
 talvi de precaució. En aquest cas, la ràtio 
d’estalvi de les llars va arribar al 18,5%. Es -
perem que, al llarg del 2012, l’estalvi es con-
 tinuï reduint, tot i que a un ritme lleugera-
ment inferior. 

Les dades dels passius bancaris en mans 
de les famílies i de les empreses són cohe-
rents amb aquesta previsió, ja que van dis-
minuir l’1,2% interanual durant els dos 
primers mesos del 2012. Destaca la con-
tracció dels dipòsits a curt termini, que in -
clouen els dipòsits a la vista i d’estalvi, amb 
caigudes del 2,9% i del 3,3%, respectiva-
ment, en aquest mateix període. Aquesta 
contracció és molt significativa si tenim en 
compte que són els dipòsits a curt termini 
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Els dipòsits a curt termini 
es redueixen durant els dos 
primers mesos de l’any. 

els que reflecteixen millor l’evolució de la 
taxa d’estalvi. A tall d’exemple, al desem-
bre del 2009, quan la taxa d’estalvi va asso-
lir el seu màxim, els dipòsits a curt termini 

van augmentar el 10,4% anual, enfront de 
la caiguda de l’1,3% anual dels dipòsits a 
llarg termini. 

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

Febrer 2012

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

A la vista 261.827 –7.883 –2,9 2.368 0,9 19,3 

D’estalvi 196.345 –6.604 –3,3 –11.095 –5,3 14,5 

A termini 698.962 1.226 0,2 –41.455 –5,6 51,5 

En moneda estrangera 17.279 –439 –2,5 –2.311 –11,8 1,3 

Total dipòsits 1.174.414 –13.701 –1,2 –52.492 –4,3 86,5 

Resta del passiu (*) 182.851 –2.113 –1,1 –6.151 –3,3 13,5 

ToTal 1.357.265 –15.814 –1,2 –58.643 –4,1 100,0 

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

2010 2011 2012
2011 2012

I II III IV I II

ECONOMIA INTERNACIONAL Previsions Previsions

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

ECONOMIA ESPANYOLA Previsions Previsions

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

  Demanda nacional  (contr. al △ PIB) –1,0 –1,8 –4,2 –0,8 –1,9 –1,4 –2,9 –3,6 –4,3
  Exportació de béns i serveis 13,5 9,1 1,4 13,1 8,8 9,2 5,2 2,9 2,2
  Importació de béns i serveis 8,9 –0,1 –7,5 6,0 –1,3 0,9 –5,9 –7,6 –7,3
  Producte interior brut –0,1 0,7 –1,5 0,9 0,8 0,8 0,3 –0,3 –1,3
 Altres variables
  Ocupació –2,6 –1,9 –4,3 –1,4 –1,1 –1,9 –3,3 –3,8 –4,9
  Taxa d’atur (% població activa) 20,1 21,6 24,7 21,3 20,9 21,5 22,9 24,4 24,6
  Índex de preus de consum 1,8 3,2 2,0 3,5 3,5 3,1 2,8 2,0 2,1
  Costos laborals unitaris –2,6 –1,9 0,1 –2,0 –1,7 –1,5 –2,5
  Saldo operacions corrents (% PIB) –4,5 –3,9 –2,4 –6,6 –3,2 –2,9 –2,8 –2,9 –2,3
  Cap. o nec. finanç. resta món   
   (% PIB) –4,0 –3,4 –1,9 –6,1 –2,7 –2,4 –2,3 –2,4 –1,8
  Saldo públic (% PIB) –9,3 –8,5 –6,0 –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 2,1 3,4 3,2 2,4 2,0 2,0 2,0
  Bons alemanys 10 anys 2,8 2,6 1,9 3,2 3,1 2,3 2,0 1,9 1,8
 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 248.326

Crèdits sobre clients 182.661

Resultat atribuït al Grup 975

PERSONAL, OFICINES I MITJANS DE PAGAMENT  

Empleats 28.529

Oficines 5.196

Terminals d’autoservei 8.011

Targetes (milions) 10,3

OBRA SOCIAL: PRESSUPOST PER ACTIVITATS PER AL 2012 Milions € 

Socials 331

Ciència i medi ambient 68

Culturals 69

Educatives i investigació 32

TOTAL PRESSUPOST 500
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