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

2009 2010 2011
2009 2010

III IV I II III IV

ECONOMIA INTERNACIONAL Previsions Previsions

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

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

ECONOMIA ESPANYOLA Previsions Previsions

Agregats macroeconòmics
Consum de les llars –4,3 1,2 1,1 –4,2 –2,6 –0,3 2,2 1,4 1,3
Consum de les AP 3,2 –0,3 –1,5 2,7 0,2 –0,5 0,1 –0,1 –0,6
Formació bruta de capital fix –16,0 –7,2 –1,7 –16,4 –14,0 –10,4 –6,8 –7,0 –4,8
Béns d’equipament –24,8 2,7 6,1 –25,5 –16,9 –4,4 8,7 2,4 4,0
Construcció –11,9 –10,9 –5,5 –11,7 –11,9 –11,4 –11,4 –11,6 –9,1

Demanda nacional (contr. al 7 PIB) –6,4 –1,1 –0,1 –6,5 –5,3 –2,9 –0,3 –0,8 –0,5
Exportació de béns i serveis –11,6 10,1 7,0 –11,0 –2,1 9,1 11,6 8,7 10,9
Importació de béns i serveis –17,8 5,5 3,8 –17,2 –9,2 2,3 9,3 3,9 6,2
Producte interior brut –3,7 –0,2 0,7 –3,9 –3,0 –1,4 0,0 0,2 0,5
Altres variables
Ocupació –6,6 –2,3 –0,3 –7,2 –6,0 –3,8 –2,5 –1,7 –1,3
Taxa d’atur (% població activa) 18,0 20,0 20,2 17,9 18,8 20,0 20,1 19,8 20,1
Índex de preus de consum –0,3 1,8 2,3 –1,1 0,1 1,1 1,6 1,9 2,5
Costos laborals unitaris 1,0 –1,0 –0,5 0,3 0,0 –0,8 –1,0 –1,4
Saldo operacions corrents (% PIB) –5,5 –4,7 –3,7 –4,0 –4,7 –6,1 –5,0 –3,3
Cap. o nec. finanç. resta món
(% PIB) –5,1 –4,2 –3,2 –3,7 –4,4 –5,4 –4,3 –2,7
Saldo públic (% PIB) –11,1 –9,5 –6,4

MERCATS FINANCERS Previsions Previsions

Tipus d’interès internacionals
Fed Funds 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Repo BCE 1,2 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Bons EUA 10 anys 3,2 3,2 3,3 3,5 3,4 3,7 3,2 2,6 3,2
Bons alemanys 10 anys 3,3 2,7 2,9 3,3 3,2 3,1 2,6 2,3 3,0
Tipus de canvi
$/Euro 1,39 1,33 1,36 1,43 1,48 1,38 1,27 1,29 1,36

C
ACTIVITAT FINANCERA Milions €

Recursos totals de clients 237.799

Crèdits sobre clients 178.026

Resultat atribuït al Grup 1.510

PERSONAL, OFICINES I MITJANS DE PAGAMENT

Empleats 27.505

Oficines 5.326

Terminals d’autoservei 7.951

Targetes (milions) 10,3

OBRA SOCIAL: PRESSUPOST PER ACTIVITATS PER AL 2010 Milions €

Socials 356

Ciència i medi ambient 62

Culturals 55

Educatives i investigació 27

TOTAL PRESSUPOST 500

L’Informe Mensual edició iPad s’ha generat en un format que es pot llegir des de l’iPad d’Apple i des de
la majoria de lectors de llibres electrònics (e-Book readers). S’inclou el format específic dels lectors Kindle
d’Amazon.
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Índex Després de la Segona Guerra Mundial, les potències vencedores van dissenyar un siste-
ma monetari i de comerç mundial que permetés el progrés de les nacions sobre la base 
de l’estabilitat dels tipus de canvi i de l’eliminació dels obstacles al comerç internacio-
nal. Els seus autors tenien molt presents les turbulències desencadenades després de la 
Gran Depressió dels anys trenta del segle passat, quan els països van tractar d’exportar 
el seu atur per la via d’aconseguir superàvits comercials amb l’exterior, forçats amb la 
devaluació de les monedes i amb la implantació de mesures proteccionistes. Després 
de la Gran Recessió del 2008-2009, i ateses les tensions generades als mercats de canvis, 
es torna a parlar de «guerra de divises». Correm el risc de reeditar els turbulents anys 
trenta, amb totes les conseqüències negatives que això comporta? És possible consensuar 
unes normes de comportament acceptades internacionalment?

El sistema monetari de Bretton Woods es va col·lapsar al començament dels anys se-
tanta arran de la impossibilitat de mantenir uns tipus de canvi fixos en un context de 
creixent mobilitat dels capitals. En no ser substituït per cap altre sistema, cada país va 
triar el règim que més li convenia. Fins als anys noranta, la principal preocupació rela-
cionada amb l’absència d’un sistema monetari internacional era la volatilitat dels tipus 
de canvi i l’amplitud o la durada de les fluctuacions. En especial, als països petits o finan -
cerament febles, com és el cas dels països en vies de desenvolupament.

A partir de l’última dècada del segle passat, un nou grup de països va irrompre en 
l’escena internacional. Les economies emergents, majoritàriament asiàtiques, van prio-
ritzar l’exportació com a via cap al creixement i van deixar en un segon terme l’avanç 
de la demanda interna. D’aquesta manera, a més, aconseguien acumular una gran 
quantitat de reserves exteriors, necessàries per blindar-se davant d’eventuals crisis i 
guanyar independència davant de les economies avançades. Molts d’aquests països van 
adoptar un sistema de tipus de canvi fixos, de manera que, amb el pas del temps i amb 
els guanys de productivitat acumulats, la infravaloració de les seves monedes s’ha fet 
cada vegada més evident. La Xina és l’exemple més clar d’aquesta política, que aixeca 
irades protestes, en especial dels Estats Units, que pateix un gran dèficit comercial en-
front del colós asiàtic.

En aquest context, la Gran Recessió representa un nou gir en el complicat entramat 
monetari internacional. D’entrada, dificulta molt el manteniment de dèficits corrents 
elevats en les economies avançades, per la creixent complicació de finançar-los. A 
més a més, ha propiciat l’aplicació, en algunes economies, de polítiques monetàries 
extraordinàriament expansives, que, com en el cas dels Estats Units, es tradueixen en 
una potencial debilitat de la moneda. Les oscil·lacions en els tipus de canvi i les altera-
cions en els fluxos de capitals derivades d’aquestes polítiques han aixecat irades pro-
testes per part de països que, com el Brasil, han patit intenses apreciacions de les seves 
monedes.

Ara com ara, el reflex proteccionista postcrisi ha estat molt moderat, ja que una de les 
potes de l’estructura creada després de la Segona Guerra Mundial, l’Organització 
Mundial del Comerç, continua marcant les regles dels intercanvis internacionals. Però 
el desordre monetari és evident. La solució no és fàcil. Però les autoritats internacio-
nals s’haurien d’esforçar per consensuar unes regles que evitin la inconsistència del 
«campi qui pugui». Mentrestant, continuarem subjectes als riscos intrínsecs de les guer -
res de monedes.
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Milloren les perspectives 
econòmiques per al 2011

Les perspectives de l’economia mundial 
per a l’any 2011 són positives. No obstant 
això, es percep un marcat contrast entre les 
economies avançades, amb un creixement 
en general modest i un atur elevat, i el 
dinamisme que mantenen les economies 
emergents, que, fins i tot, planteja riscos de 
sobreescalfament. La sortida de la recessió 
sembla assegurada, per bé que contrasten 
els plantejaments oposats a una banda i 
l’altra de l’Atlàntic: política fiscal expansiva 
i política monetària extremadament laxa 
als Estats Units i retirada dels estímuls fis-
cals a Europa. Mentrestant, els mercats 
financers van tornant lentament a la nor-
malitat i els preus de les primeres matèries 
s’han orientat clarament a l’alça.

Als Estats Units, les previsions han millorat 
apreciablement. Als bons indicadors de les 
últimes setmanes (confiança empresarial, 
exportacions, etc.) i al nou programa d’ex-
pansió quantitativa plantejat per la Reserva 
Federal s’afegeix un nou pla d’estímul fiscal 
que amplia les rebaixes d’impostos de l’era 
Bush i redueix les cotitzacions socials. El 
president Obama, renunciant a la seva pro-
mesa electoral, ha cedit davant de l’oposi-
ció en acceptar mantenir la reducció de la 
fiscalitat de les rendes mitjanes i altes. Jun-
tament amb altres mesures, el paquet d’es-
tímul arriba a un total de més de 850.000 
milions de dòlars, a repartir entre el 2011 i 
el 2012.

Per aquest motiu, hem revisat la previsió 
de creixement del producte interior brut 
(PIB) dels Estats Units per al 2011 del 2,2% 
al 2,9%, amb una segona meitat d’any en 

què els avanços podrien superar el 3%, que 
és el llindar de creixement a partir del qual 
es comença a reduir la taxa d’atur. El prin-
cipal risc és una possible recaiguda en els 
preus de l’habitatge. Continuem pensant 
que la baixa taxa d’inflació i l’atur alt, que 
caurà poc el 2011, faran que la Reserva 
Federal esperi fins al 2012 per iniciar les 
pujades dels tipus de referència. Així i tot, 
cal destacar l’apreciable augment de les 
rendibilitats del deute públic nord-americà 
a llarg termini en les últimes setmanes. 
Tenint en compte que les expectatives d’in-
flació romanen ancorades i que no s’ha 
incrementat el risc de solvència de l’econo-
mia, atès el que descompten els mercats 
financers, cal atribuir la pujada a un aug-
ment del tipus d’interès real, reflex de la 
millora de les expectatives econòmiques 
per als propers trimestres.

A Europa, la situació és més difusa. L’eco-
nomia de la zona de l’euro ha continuat 
donant mostres de fortalesa en l’últim tram 
de l’any. Malgrat les bones dades de creixe-
ment del segon i del tercer trimestres, no hi 
ha símptomes d’esgotament, més aviat al 
contrari. La publicació del PIB per compo-
nents del tercer trimestre, de fet, apunta a 
una tònica de recuperació més robusta del 
que s’esperava. Així i tot, la gèlida arribada 
de l’hivern, amb el consegüent caos del 
transport i la interrupció dels projectes de 
construcció a bona part dels països de la 
Unió Europea (UE), restarà impuls al crei-
xement en la part final de l’any.

Quan es baixa a nivell de països, però, les 
diferències criden l’atenció, ja que les 
robustes taxes de creixement del nord 
(Alemanya, Suècia, Polònia, Eslovàquia i, 
fins i tot, el Regne Unit) contrasten amb els 

RESUM EXECUTIU

Contrasta el modest 
creixement de les 
economies avançades  
amb el dinamisme  
de les emergents.

El nou pla d’estímul fiscal 
dels Estats Units millora les 
expectatives econòmiques 
per al 2011.

A la UE, les economies 
del nord creixen amb vigor, 
mentre que algunes 
perifèriques continuen 
en recessió.
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discrets resultats del sud (França, Itàlia, 
Espanya) o amb la recessió d’alguns perifè-
rics (Irlanda, Grècia, Romania).

Més enllà de l’evolució conjuntural, al llarg 
de desembre, l’atenció s’ha centrat de nou 
en la millor manera d’afrontar les crisis del 
deute sobirà, actuals i futures. El rebrot de 
les turbulències a partir de l’octubre ha 
estat particularment intens i, en aquesta 
ocasió, ha fet que Irlanda acceptés un pla 
de rescat, atès el greu deteriorament del sis-
tema bancari i el profund desequilibri de 
les finances públiques. Però la pressió 
sobre els bons sobirans s’ha estès també als 
grecs (l’economia grega ja havia estat inter-
vinguda al maig), als portuguesos, als espa-
nyols i, fins i tot, als belgues i als italians. El 
diferencial del deute alemany, que s’ha 
convertit en l’àncora del sistema, amb el 
d’aquests països s’ha disparat als nivells 
màxims des de la creació de l’euro.

Paradoxalment, la recerca de solucions a la 
crisi ha contribuït a agreujar-la. El coneixe-
ment, cap a la meitat d’octubre, de la pro-
posta dels governs que els inversors en 
deute públic en el futur haurien d’acceptar 
pèrdues si el govern corresponent no fos 
capaç d’afrontar els pagaments només va 
servir per ampliar els diferencials. L’anun-
ci, el 21 de novembre, que Irlanda rebria 
assistència financera a canvi de mesures 
d’estabilització no va aconseguir calmar els 
mercats. Les especulacions de la premsa i 
dels mercats financers van apuntar cap a 
Portugal com el següent país que hauria de 
ser intervingut i també cap a Espanya i, fins 
i tot, cap a Bèlgica o Itàlia.

Al començament de desembre, el Banc 
Central Europeu (BCE) va anunciar que 
mantindria les injeccions de liquiditat 
excepcionals per la via del finançament a 
tres mesos, la qual cosa va permetre un 
cert alleujament de les tensions. A més a 
més, la constatació que les compres de 
bons sobirans per part del BCE mantenien 
un bon ritme va permetre la reducció dels 

diferencials. En tot cas, la decisió de diver-
ses agències de qualificació internacional 
de revisar a la baixa o de posar en revisió 
negativa les qualificacions del deute públic 
de Grècia, Portugal, Espanya i Irlanda evi-
dencia que el problema del deute no es 
resoldrà a curt termini.

D’acord amb aquesta constatació, el Con-
sell Europeu del desembre ha donat llum 
verd a la creació d’un Mecanisme d’Estabi-
litat Financera, que, a partir del 2013, con-
vertirà en permanent l’actual Facilitat 
Europea d’Estabilització Financera, creada 
el passat mes de maig per proporcionar 
suport financer als països que experimen-
tin pertorbacions econòmiques o finance-
res greus i dotat amb 440.000 milions d’eu-
ros. Entre d’altres disposicions, s’estableix 
la introducció de clàusules d’acció col-
lectiva normalitzades i idèntiques en tota 
nova emissió de deute públic de la zona de 
l’euro a partir del juny del 2013, de manera 
que, quan un país sembli insolvent, se li 
exigirà un pla de reestructuració integral 
amb els seus creditors privats. El Consell 
Europeu també va acordar que el BCE 
dobli el capital social per atendre els esfor-
ços de compra de deute sobirà. En canvi, 
no es van tenir en compte propostes com 
l’ampliació de la dotació del fons de rescat, 
la possibilitat que aquest fons pugui com-
prar deute públic o que la UE pugui emetre 
eurobons.

A Espanya, el diferencial del deute públic 
amb els bons alemanys va assolir un 
rècord de gairebé 300 punts bàsics al final 
de novembre. De llavors ençà, s’ha mode-
rat, però s’ha mantingut en la zona dels 
250 punts. Esperem que aquest diferencial, 
igual que els corresponents a Grècia, Irlan-
da o Portugal, es vagi reduint a mesura 
que es confirmi que les polítiques econò-
miques implementades permeten consoli-
dar les trajectòries fiscals. No són descar-
tables, en qualsevol cas, nous episodis 
d’alça del diferencial, el qual, combinat 
amb la pujada de la rendibilitat del deute 

Noves tensions als mercats 
de deute sobirà provoquen 
el rescat d’Irlanda.

El BCE actua per alleujar  
la situació, però les 
qualificacions de crèdit  
de les economies afectades
continuen a la baixa.

El Consell Europeu aprova 
la conversió en permanent 
de l’actual fons de rescat 
i l’ampliació del capital  
del BCE.
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alemany, fa que el cost d’emetre deute per 
part del Tresor espanyol sigui el més elevat 
de la dècada, situació que obliga a redoblar 
els esforços per complir els objectius pres-
supostaris.

Els resultats, fins ara, són satisfactoris. En 
els onze primers mesos de l’exercici, el 
dèficit de l’Estat va ascendir al 3,7% del 
PIB, el 46% per sota del mateix període de 
l’any anterior, i que cal comparar amb l’ob-
jectiu per al conjunt de l’any del 6,7% del 
PIB. Pel que fa al pressupost de les comu-
nitats autònomes, el dèficit pressupostari 
agregat al final del tercer trimestre va arri-
bar a l’1,2% del PIB, resultat que permet 
anticipar que es complirà l’objectiu del 
2,4% previst per al 2010. Com l’execució 
pressupostària de la Seguretat Social també 
s’ajusta als objectius, cal preveure que es 
complirà el dèficit del 9,3% del PIB com-
promès per al 2010 (dèficit de l’11,1% el 
2009).

Per al 2011, l’objectiu de la consolidació fis-
cal és el 6% del PIB, per aquest motiu es 
congelaran els salaris públics i la major part 
de les pensions, només es cobrirà una dèci-
ma part de les baixes de personal i es reta-
llaran dràsticament les inversions. En les 
últimes setmanes, el Govern ha adoptat 
noves mesures amb incidència pressupos-
tària, com l’augment de la fiscalitat sobre el 
tabac i la reducció de l’impost de societats 
aplicat a determinat segment de petites i 
mitjanes empreses. A més a més, ha anun-
ciat la privatització de l’ens de gestió dels 
aeroports, AENA, i de l’organisme gestor 
de les loteries de l’Estat, mesures que per-
metran rebaixar de forma substancial el 
deute de l’Estat. Finalment, la reforma  
del sistema de pensions, que es concretarà 

al gener de 2011, clarificarà la solvència dels 
comptes públics a mitjà o a llarg termini.

Pel que fa a l’evolució del sector privat no 
financer –famílies i empreses–, la clau està 
en la trajectòria de recuperació de l’activi-
tat. Les previsions de creixement del PIB el 
2011 efectuades per l’OCDE, la Comissió 
Europea i el consens d’analistes convergei-
xen amb el nostre escenari del 0,7%. Es 
tracta d’una expansió inferior a la dels paï-
sos del nostre entorn, però que estimem 
compatible amb una millora del balanç 
econòmic i financer d’aquests sectors. 
Quant al sector financer, la consolidació 
del sector de les caixes d’estalvis i l’anunci 
del Banc d’Espanya d’oferir més informa-
ció sobre el risc de les entitats permetran 
reduir la incertesa i vèncer els recels provo-
cats en aquest front.

L’ajustament fiscal i la millora de la con-
fiança s’hauran de combinar amb un avanç 
ferm en el terreny de la competitivitat exte-
rior, element clau per consolidar la recupe-
ració i reduir l’elevada taxa d’atur que pesa 
sobre l’economia espanyola. En aquest sen-
tit, la reforma de la negociació col·lectiva, 
que es concretarà en el primer trimestre del 
2011, constituirà un factor determinant en 
l’ajustament de la capacitat de competir de 
les empreses. Cal tenir en compte que, 
durant el període recessiu, els costos labo-
rals van continuar augmentant a taxes ele-
vades, malgrat l’enfonsament de les vendes, 
l’escalada de l’atur i les dificultats de liqui-
ditat de les empreses. La millora de la com-
petitivitat, sens dubte, constituirà l’eix al 
voltant del qual girarà la recuperació eco-
nòmica en els propers anys.

27 de desembre de 2010

Els elevats diferencials 
del deute públic espanyol 
obliguen a un important 
esforç de control  
del dèficit.

El Govern desplega noves 
mesures de política 
econòmica, com la reforma 
de les pensions...

...o l’anunci de la reforma 
de la negociació col·lectiva, 
clau en la recuperació
de la competitivitat.
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CRONOLOGIA
2010
gener 29 El Govern aprova un paquet de mesures d’austeritat pressupostària i planteja allargar l’edat de jubilació als 67 anys.

febrer  9 Acord per a l’ocupació i la negociació col·lectiva 2010, 2011 i 2012 entre representants dels empresaris i els sindicats.

abril  7

 9
10
12

El Govern presenta el Pla extraordinari d’Infraestructures, que mobilitzarà 17.000 milions d’euros en els pròxims 
dos anys.
El Govern aprova un nou paquet de mesures per impulsar l’activitat econòmica.
Els ministres de finances de la zona de l’euro anuncien les condicions de l’ajuda a Grècia.
El Govern proposa un nou pla de reformes del mercat laboral per discutir-lo en el marc del diàleg social.

maig  2
10

20

Els països de la zona de l’euro aproven l’ajuda financera a Grècia, que pujarà a 110.000 milions d’euros.
La Unió Europea adopta un Mecanisme Europeu d’Estabilització dotat amb 750.000 milions d’euros, amb parti-
cipació del Fons Monetari Internacional.
El Govern aprova un Decret-llei pel qual s’adopten mesures extraordinàries per avançar la reducció prevista del 
dèficit públic.

juny 17
 
22

26

27

El Consell Europeu decideix publicar les proves d’esforç dels principals bancs europeus, l’aplicació d’un nou impost 
als bancs i la millora de les normes de disciplina pressupostària i macroeconòmica.
El Congrés dels Diputats convalida el Decret-llei de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball 
proposat pel Govern.
Un any després de la creació del FROB, el Banc d’Espanya considera gairebé acabat el procés de reestructuració 
de les caixes d’estalvis a Espanya.
El G-20 decideix reduir a la meitat els dèficits de les economies avançades el 2013.

juliol  1
 9
22
23

Augmenta el tipus de gravamen de l’IVA general, del 16% al 18%, i del reduït, del 7% al 8%.
El Govern aprova la reforma de la Llei d’Òrgans Rectors de les Caixes d’Estalvis.
El Ministeri de Foment concreta la retallada de la inversió en obra pública.
El Comitè de Supervisors Bancaris Europeus publica els resultats de les proves d’esforç dels bancs europeus.

setembre  9
24

29

El Congrés dels Diputats aprova la reforma laboral.
El Govern aprova el projecte de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2011, que representen un intens ajustament 
destinat a reduir el dèficit públic.
Jornada de vaga general, convocada en contra de la reforma laboral.

octubre 20 Àmplia remodelació del Govern d’Espanya.

novembre 19
24

El Govern estableix un calendari legislatiu que inclou la reforma de les pensions i de la negociació col·lectiva.
Irlanda presenta un pla d’ajustament amb severes mesures de retallada del dèficit públic per rebre els ajuts finan-
cers de la UE i de l’FMI. 

desembre  3

16

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

AGENDA
Gener Febrer
 4
 5
13
14

25

27
28

31

Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (desembre).
Índex de producció industrial (novembre).
Consell de Govern del Banc Central Europeu.
IPC (desembre).
IPC harmonitzat de la UE (desembre).
Preus industrials (desembre).
Comitè de Mercat Obert de la Fed.
Vendes al detall (desembre).
Enquesta de Població Activa (quart trimestre).
PIB dels Estats Units (quart trimestre).
Balança de pagaments (novembre).
Avanç IPCH (gener).

 2
 3
 4
11
15

16
17
25
28

Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (gener).
Consell de Govern del Banc Central Europeu.
Índex de producció industrial (desembre).
Avanç del PIB trimestral (quart trimestre).
IPC (gener).
PIB de la UE (quart trimestre).
Comptabilitat Nacional Trimestral (quart trimestre).
Comitè de Mercat Obert de la Fed.
Preus industrials (gener).
Avanç IPCH (febrer).
IPC harmonitzat de la UE (gener).
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Estats Units: el Govern i la Fed 
impulsen el creixement

L’economia nord-americana veu com 
mi lloren les perspectives per al 2011, tot i 
que l’elevada taxa d’atur i l’endeutament 
continuaran imposant un to modest a la 
recuperació. La raó de la millora és doble. 
En primer lloc, els últims indicadors de 
consum i d’inversió han estat més positius 
del que s’esperava i han reflectit un alenti-
ment en el procés de despalanquejament 
de les llars. Al mateix temps, les polítiques 
fiscal i monetària han anat agafant un 
rumb més expansiu del que es preveia al 
final de l’estiu. Així, mentre la Fed conti-
nua avançant en la segona expansió quan-
titativa, al començament de desembre, la 
Cambra de Representants i el Senat van 

donar llum verd a l’extensió dels subsidis 
d’atur, al manteniment de les retallades fis-
cals de l’era Bush i a una rebaixa en la fis -
calitat de les nòmines. Tot un paquet d’es-
tímuls que arriba als 858.000 milions de 
dòlars, que caldrà repartir, sobretot, entre 
el 2011 i el 2012.

Aquesta millora dels indicadors privats i, 
en especial, l’increment dels ajuts públics 
fan que la nostra previsió de creixement 
del producte interior brut (PIB) per al 
2011 passi del 2,2% al 2,9%, amb una 
segona meitat d’any en què els avanços 
podrien superar el 3%, llindar de creixe-
ment a partir del qual es comença a reduir 
la taxa d’atur. Malgrat aquests aires de 
millora, la recuperació continuarà essent 
precària, perquè l’activitat del sector pri-

Els Estats Units milloren les 
perspectives de creixement 
per al 2011, amb un avanç
esperat del 2,9%.

La millora obeeix als 
estímuls públics i al bon to 
del consum privat, però la 
recuperació continuarà 
essent modesta.

CONJUNTURA INTERNACIONAL

ESTATS UNITS: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2008 2009
2009 2010

IV I II III Octubre Novembre

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

Vendes al detall –1,0 –6,3 1,6 5,7 6,9 5,8 8,0 7,7

Confiança del consumidor (1) 58,0 45,2 51,0 51,7 58,2 50,9 49,9 54,1

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

Índex activitat manufacturera (ISM) (1) 45,5 46,2 54,6 58,2 58,8 55,4 56,9 56,6

Habitatges iniciats –32,9 –38,4 –14,8 16,5 12,2 0,4 0,9 –5,8

Taxa d’atur (2) 5,8 9,3 10,0 9,7 9,7 9,6 9,6 9,8

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

Balança comercial (3) –698,8 –374,9 –374,9 –398,9 –451,6 –486,6 –493,0 ...

Tipus d’interès interbancari 3 mesos (1) 2,8 0,7 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3 0,3

Tipus de canvi efectiu nominal (4) 74,5 77,7 72,8 74,8 77,6 75,9 72,3 72,8

NOTES: (1) Valor.
(2) Percentatge sobre població activa.
(3) Saldo acumulat de 12 mesos de la balança de béns i serveis. Milers de milions de dòlars.
(4) Índex del tipus de canvi ponderat pels fluxos del comerç exterior. Valors més grans impliquen apreciació de la divisa.
FONTS: OCDE, organismes nacionals d’estadística i elaboració pròpia.
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Les vendes al detall 
assoleixen els nivells  
del desembre del 2007, 
gràcies a una moderació 
de l’estalvi.

Els empresaris continuen 
veient aires d’expansió 
moderada, però la 
disminució de les  
comandes genera dubtes.

vat continua sense agafar el testimoni dels 
estímuls públics i perquè els llasts de l’e  co-
   nomia subsisteixen. En aquest sentit, l’en-
deutament de les llars es manté en un 
elevat 117,6% de la renda disponible i, per 
la seva banda, la sobreoferta d’habitatges 
i l’atur es continuaran realimentant mú -
tua  ment i exercint una pressió a la baixa 
sobre el preu dels immobles durant la pri-
mera meitat del 2011. Finalment, l’exten-
sió de les polítiques expansives retardarà 
la necessària consolidació fiscal, amb un 
dèficit de les administracions públiques 
que, per al conjunt del 2011, s’espera que 
es mantingui per damunt del 10% del 
PIB.

Entre els indicadors positius dels últims 
mesos, destaca el protagonisme del con-
sum privat. A l’octubre, les llars van estal-
viar el 5,7% de la renda disponible, un per-
centatge que s’ha moderat des del pic del 
6,3% del juny. Aquesta taxa d’estalvi, rela-
tivament més baixa, i la disminució en els 
pagaments per interessos que han d’efec-
tuar les llars es reflecteixen en el bon com-

portament de les vendes al detall, que, al 
novembre, van créixer el 6,8% interanual, 
sense comptar els automòbils ni la benzi-
na. Al novembre, els consumidors van 
assolir una fita, ja que, un cop descomptat 
l’efecte de les variacions de preus, el co -
merç al detall va ser capaç de recuperar el 
nivell del desembre del 2007, previ a la cri-
si de crèdit.

Aquesta millora del consum privat es va 
afegir al moderat optimisme que regna 
entre els empresaris. L’índex de senti-
ment empresarial de l ’Institute for  
Supply Management del novembre es va 
prendre un respir després del repunt de 
l’octubre, amb un índex de manufactures 
que va baixar lleugerament fins als 56,9 
punts, mentre que l’índex de serveis va 
fer el mateix fins al nivell dels 57,0 punts. 
En els dos casos, el sentiment dels empre-
saris continua essent coherent amb una 
economia en expansió. No obstant això, 
el descens del component de noves 
comandes recorda la precarietat de la 
recuperació.

NOTA: (*) Dades de�actades per l’índex de preus de consum sense energia ni aliments.
FONTS: Departament de Comerç i elaboració pròpia.

2006 2007 2008 2009 2010
M J S D M J S D M J S D M J S D M S MDJ
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Vendes al detall reals sense automòbils ni benzina (*)  

ESTATS UNITS: LA RECUPERACIÓ DEL CONSUM PRIVAT AVANÇA

Base 100 = desembre del 2007
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En l’apartat de l’habitatge, afectat per pro-
blemes de sobreoferta, el sector continuarà 
clarament per darrere dels empresaris i 
dels consumidors al llarg del 2011. Els 
habitatges iniciats del novembre no van 
mostrar millores rellevants i van continuar 
sumits en nivells que són un terç de la mit-
jana històrica anterior al recent boom im -
mobiliari. Per bé que les vendes surten una 
mica del forat en què van caure després del 
final dels ajuts públics, això és degut més a 
les davallades dels preus que a una verita-
ble reactivació de la demanda. En aquest 
sentit, l’índex Case-Shiller de l’habitatge 
de segona mà va presentar al setembre el 
tercer mes consecutiu de reculades. Les 
davallades dels preus haurien de conti-
nuar durant la primera meitat del 2011, i, 
tot i que l’escenari central preveu que els 
descensos siguin moderats, si la destruc-
ció de riquesa immobiliària s’agreugés, 
podria haver-hi efectes contractius en el 
consum privat.

El principal llast de l’economia nord-ame-
ricana és el mercat de treball, la feblesa del 

qual continua alimentant la sobreoferta 
d’ha  bitatges per la via de les execucions d’hi-
   poteques per impagament. La taxa d’atur 
es va incrementar al novembre del 9,6% al 
9,8%, a causa de la incorporació al mercat 
laboral de treballadors desanimats, men-
tre que la creació d’ocupació privada con-
tinua essent anèmica. Per bé que la millora 
de les perspectives de creixement fa que es 
puguin albirar reduccions en la taxa d’a -
tur, és difícil que els descensos es puguin 
situar per sota del 8,5% durant el 2011. La 
lentitud de la recuperació fa que la propor-
ció d’aturats de llarga durada, el 41,9%, 
dupliqui el màxim anterior del 1982. En 
aquest sentit, sense l’extensió del període 
de cobertura de l’atur, més de dos milions 
de llars perdrien el subsidi en el primer tri-
mestre del 2011, amb el consegüent efecte 
contractiu sobre la demanda agregada.

La inflació, per la seva banda, continua 
essent extremadament moderada, amb un 
índex general de preus al consum (IPC) 
que va avançar un continuista 1,1% inter-
anual al novembre. L’índex subjacent, que 

La construcció continua 
sense recuperar-se, i 
l’habitatge baixa per tercer 
mes consecutiu.

El major llast de la 
recuperació cal buscar-lo  
en la persistència de l’alta 
taxa d’atur, que puja  
al 9,8%.

ESTATS UNITS: LA RECUPERACIÓ DE L’HABITATGE S’HA ESVAÏT

Valor de l’índex Case-Shiller del preu de l’habitatge (*)

NOTA: (*) Sèrie desestacionalitzada per al conjunt de les àrees més signi�catives.
FONTS: Standard & Poor’s i elaboració pròpia.
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exclou els preus de l’energia i de l’alimen-
tació, va pujar el 0,8% interanual, per 
damunt del 0,6% de l’octubre i de les pre-
visions dels analistes. La inflació subjacent 
es veu pressionada a la baixa per la renova-
da disminució del preu dels béns dura-
dors, que han acumulat una reculada de 
l’1,1% en els tres últims mesos, mentre que 
els lloguers dels immobles actuen en sentit 
contrari. Confirmant aquesta direcció, la 
millora de les expectatives de creixement  
i l’expansió quantitativa de la Reserva  
Fe   deral ens haurien d’allunyar de forma 
gra dual de l’escenari deflacionista sense 
dur-nos, per això, a tensions de preus apre-
 ciables. Tal com ho indiquen els mercats 
de deute, és difícil que els preus pugin el 
2011 i el 2012 gaire més enllà del 2%, atesa 
la persistent baixa utilització de la capaci-
tat productiva de l’economia nord-ameri-
cana.

El sector exterior també es va apuntar al 
conjunt d’indicadors positius a l’octubre. 
El dèficit comercial de béns i serveis va ser 
de 38.714 milions de dòlars, el nivell més 
baix des del gener passat, quan encara s’es-
tava sota els efectes de la crisi del comerç 
internacional. El més significatiu de la 
dada va ser el bon comportament de les 
exportacions, que van tenir un repunt des-
prés d’un seguit de mesos d’alentiment. 
Però el repunt es va centrar més en la ven-
da de primeres matèries, subjectes a més 
vaivens, que en l’exportació de manufac-
tures i de béns de capital, motiu pel qual 
caldrà esperar la confirmació d’aquesta 
tendència per veure si el sector exterior pot 
tenir una contribució positiva al creixe-
ment durant el 2011. D’altra banda, cal 
esperar que la persistència del dèficit co -
mercial i que la política expansiva de la 
Fed continuïn mantenint un dòlar relati-
vament feble.

ESTATS UNITS: UN ATUR ELEVAT I PERSISTENT

Taxa d’atur en relació amb la població activa

FONTS: Departament de Treball i elaboració pròpia.

99 00 01 02 03 04 05 06 07 10

%

3

5

8

6

11

10

9

7

4

0908

L’IPC puja l’1,1% i l’IPC 
subjacent, amb el 0,8%, 
abandona el seu mínim 
històric.

El dèficit comercial millora 
ostensiblement gràcies  
a les exportacions.
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Guerra de divises: preludi d’una guerra comercial?

Al final de setembre, el ministre de Finances brasiler va donar l’alarma sobre una aparent «guerra de divises». De 
llavors ençà, les tensions per la manipulació de determinats tipus de canvi han anat en augment, agreujades per 
la decisió de la Reserva Federal d’implementar una segona expansió quantitativa. A més de la volatilitat que 
generen i de la seva eventual repercussió més enllà del mercat de divises, preocupa la possibilitat que aquestes 
picabaralles canviàries acabin provocant una guerra comercial en tota regla.

En l’àmbit econòmic, la incertesa sobre el tipus de canvi no és insubstancial, ja que condiciona qualsevol decisió 
que depengui, directament o indirectament, d’aquest valor. Així i tot, si algun sector pateix especialment els 
vaivens als mercats canviaris, aquest és, sens dubte, el sector exportador-importador. Quan el tipus de canvi 
fluctua, els qui participen en l’intercanvi de béns i de serveis amb l’exterior se solen veure obligats a actuar, ja 
sigui ajustant el volum i/o el preu dels seus productes o bé reassignant els recursos productius. D’altra banda, les 
empreses predisposades d’entrada a embarcar-se en operacions comercials a l’estranger es poden desanimar 
davant d’aquest risc canviari o davant dels costos d’ajustament que implicaria en materialitzar-se.

Des de l’adopció generalitzada del sistema de tipus de canvi flexible el 1973, la relació entre la volatilitat als mer-
cats canviaris i el volum de comerç internacional ha despertat un enorme interès. No obstant això, ni l’anàlisi 
teòrica ni els esforços per quantificar la magnitud d’aquest impacte han aconseguit arribar a un consens. Pel que 
fa a la teoria, el presumpte impacte negatiu de la volatilitat canviària sobre el comerç depèn de supòsits específics, 
no generalitzables, motiu pel qual no existeix una relació precisa entre les dues variables. De fet, s’han plantejat 
escenaris en què una major volatilitat pot, fins i tot, ampliar l’espectre d’oportunitats d’una empresa i esperonar 
la seva activitat comercial a l’exterior.

L’ambigüitat de les prediccions teòriques reforça la motivació de l’anàlisi empírica. Desafortunadament, en 
aquest cas, els resultats tampoc són irrefutables i fins i tot, a vegades, són contradictoris. Sense aconseguir un 
judici concloent, la majoria d’estimacions fan pensar que una major volatilitat inhibeix l’avanç del comerç, i, si 
en algun punt s’intueix el consens, és en la petita magnitud d’aquest impacte. Un dels estudis més esmentats, el 
de Broda i Romalis (2003), estima que eliminar la volatilitat canviària comportaria un augment del comerç inter-
nacional de béns manufacturats al voltant del 5% i del comerç total al voltant del 3%.

Així, doncs, des del punt de vista del comerç, la volatilitat canviària no és una preocupació major. A més a més, 
no solament s’ha reduït notòriament aquesta volatilitat en les tres últimes dècades (vegeu el gràfic següent), sinó 
que el seu impacte sobre el volum de comerç s’hauria anat atenuant a mesura que proliferaven els instruments de 
cobertura del risc canviari. El que sí preocupa, en canvi, és la possibilitat que les  disputes internacionals al mer-
cat canviari acabin desencadenant una guerra comercial.

No es tracta de temors infundats, ja que l’experiència dels anys trenta suggereix que les disputes pel tipus de 
canvi poden ser molt perilloses per la seva capacitat de provocar pressions proteccionistes. Durant la Gran 
Depressió, els països aferrats al patró or i, per tant, amb menys capacitat per controlar el tipus de canvi van res-
pondre a la creixent pèrdua de competitivitat de les seves monedes amb una onada de mesures proteccionistes. 
Això va provocar una espiral de represàlies que va acabar enfonsant el comerç internacional en la crisi més pro-
funda i l’economia global en el pou de la depressió.
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LA VOLATILITAT DEL TIPUS DE CANVI S’HA ATENUAT EN LES ÚLTIMES DÈCADES

Comerç mundial i volatilitat del tipus de canvi (*)
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NOTA: (*) Comerç calculat com la mitjana d’exportacions i importacions mundials i volatilitat del tipus de canvi, com la desviació 
estàndard de la primera diferència del logaritme natural del tipus de canvi en els 5 anys precedents, en mitjanes mòbils a 12 mesos 
i en percentatge.
FONTS: FMI (International Financial Statistics i Direction of Trade Statistics) i elaboració pròpia.

Volatilitat del tipus de canvi real 
(escala dreta)

Comerç global 
(escala esquerra)
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Tot fa pensar que, durant la crisi recent, la influència d’un eventual repunt proteccionista va pesar poc en el com-
portament del comerç internacional. Com ho il·lustra el gràfic següent, després d’un 2008 relativament tranquil, 
es va produir un rebrot brusc de les mesures obertament proteccionistes en el 2009, però no només va ser tardà, 
sinó moderat i sense conseqüències notables. Segons el Banc Mundial, menys del 2% del col·lapse comercial 
durant la crisi es pot atribuir a mesures proteccionistes. En els anys trenta, en canvi, es va atribuir a aquestes 
mesures gairebé la meitat de l’enfonsament comercial.

Tot i que, ara com ara, els desacords als mercats canviaris han tingut un efecte limitat sobre l’adopció de mesures 
discriminatòries, les tensions continuen presents al voltant de tres focus: la reticència de la Xina a revaluar el 
renminbi; la política monetària de les economies més avançades i, en especial, dels Estats Units, que impulsa 
l’afluència de capital cap a altres destinacions, majoritàriament emergents; i, finalment, la reacció d’aquests paï-
sos davant de la massiva entrada de capital estranger i de la consegüent apreciació de les seves monedes. Si la 
recuperació no millora prou ràpid les condicions econòmiques dels grans països avançats, aquestes pressions 
proteccionistes, fins ara contingudes, poden anar en augment i, si es materialitzen, poden comportar danys eco-
nòmics incalculables.

A curt termini, el proteccionisme pot salvaguardar la capacitat productiva domèstica, però, a llarg termini, exer-
ceix un impacte molt nociu tant sobre el comerç com sobre el creixement. S’estima que l’impacte de les barreres 
formals sobre el comerç internacional és molt més negatiu que el de la volatilitat del tipus de canvi: diversos estu-
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Aquest requadre ha estat elaborat per Marta Noguer
Departament d’Economia Internacional, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”

(1) Vegeu, per exemple, Head and Ries (2001). American Economic Review.

dis estimen que un augment de l’1% en els aranzels pot comportar una caiguda del comerç propera al 10%.(1) La 
solució òptima a les tensions existents apel·la, doncs, al reajustament gradual i coordinat dels desequilibris glo-
bals, per evitar, costi el que costi, el proteccionisme. La història ens ha ensenyat que les actuacions unilaterals en 
aquest terreny són molt perilloses i que una espiral proteccionista com la del segle passat ens podria abocar a 
l’abisme o, el que és el mateix, a una altra Gran Depressió.

Tal com va afirmar la cèlebre economista britànica Joan Robison: «Que un soci comercial tiri roques al seu port 
no és motiu suficient perquè hom en tiri al seu». Tot i que, per a alguns, respondre a un greuge proteccionista 
amb més proteccionisme sembla la decisió justa, la veritat és que no porta enlloc. Igual que un vaixell encallat en 
un port empedrat.

EL REPUNT PROTECCIONISTA DURANT LA CRISI VA SER TARDÀ I MODERAT

Nombre de mesures proteccionistes implementades

NOTA: (*) Dades per al 4t trimestre del 2010, només �ns al novembre.
FONT: GTA Report, novembre 2010.

Total trimestre (*)
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Japó: una revisió a l’alça 
amb molts dubtes

L’economia japonesa va revisar a l’alça el 
creixement i, probablement, avançarà  
el 4,4% en el conjunt del 2010. La revisió 
dels tres primers trimestres de l’any es va 

centrar, a parts iguals, en el consum pri-
vat, el consum públic i la inversió en equi-
pament. No obstant això, la nostra previ-
sió de creixement per al 2011 continua per 
sota del 2,0%. La revisió accentua la 
importància que han tingut els estímuls 
governamentals durant el 2010, però, el 

El Japó pot créixer per 
damunt del 4% el 2010, 
però el 2011 serà un any 
d’alentiment.
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2011, l’economia japonesa es trobarà sense 
el rebot que han tingut les exportacions en 
la primera meitat del 2010 i amb un estí-
mul governamental que ha d’anar a menys 

en una economia amb unes arques públi-
ques que acumulen un endeutament supe-
rior al 200% del PIB.

JAPÓ: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2008 2009
2009 2010

IV I II III Octubre Novembre

PIB real –1,2 –6,3 –1,8 5,5 3,5 5,0 – ...

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

Producció industrial –3,4 –21,8 –5,1 27,1 21,1 12,9 5,8 ...

Índex d’activitat empresarial 
 (Tankan) (1) –2,8 –40,8 –24,0 –14,0 1,0 8,0 – 5,0
Habitatges iniciats 2,5 –27,6 –20,7 –6,7 –1,1 13,9 6,6 ...

Taxa d’atur (2) 4,0 5,1 5,2 4,9 5,2 5,1 5,1 ...

Preus de consum 1,4 –1,4 –2,0 –1,1 –0,9 –0,8 0,2 ...

Balança comercial (3) 4,2 4,0 4,0 6,7 7,4 8,2 8,0 ...

Tipus interbancari 3 mesos (4) 0,8 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3

Tipus de canvi efectiu nominal (5) 86,6 98,6 99,6 101,1 102,8 109,1 111,2 110,7

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: LA INDÚSTRIA RECAU

Índex de producció industrial
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Si les exportacions han estat l’autèntic 
motor del creixement el 2010, la balança 
comercial del novembre, segons les dades 
de la comptabilitat de duanes, continua 
projectant un 2011 difícil. Malgrat el lleu-
ger repunt de les vendes a l’exterior en 
relació amb el novembre, les exportacions 
van continuar alentint l’avanç fins al 7,1% 
interanual, molt lluny dels ritmes supe -
riors al 30% que van caracteritzar la pri-
mera meitat del 2010. La descomposició 
per països també apunta en la mateixa 
direcció, ja que les vendes a la resta d’Àsia, 
que representen més de la meitat del total i 
van ser les principals contribuents al 
repunt del 2010, són les que més es desac-
celeren. Pel costat importador, el mes de 
novembre va ser un mes de fortes pujades, 
arran de l’embranzida del consum privat.

Confirmant aquesta tendència d’alenti-
ment, la producció industrial, que al Japó 
té una forta correlació amb la marxa de 
l’economia, va recular significativament a 
l’octubre. La davallada acumulada en 
aquests cinc últims mesos de descensos 
consecutius és del 5,4%, amb un nivell 

resultant que se situa el 16,8% per sota del 
de maig del 2008, que va marcar l’inici de 
la crisi. Per la seva banda, la inversió en 
equipament presenta un panorama una 
mica més positiu, amb unes comandes de 
maquinària destinades a l’exportació que 
van presentar un cert repunt a l’octubre.

Un exemple de la dificultat de la demanda 
privada per agafar el relleu dels ajuts 
públics són les vendes d’automòbils, que, 
al novembre, van recular el 33,3% intera-
nual per l’efecte de base que representa 
comparar-les amb el mateix període de 
l’any anterior, quan estaven en vigor els 
incentius per a la compra de vehicles. El 
sector de l’habitatge, per la seva banda, 
continua sense donar senyals de recupera-
ció, amb un preu del sòl per a les sis ciutats 
més importants que va tornar a recular en 
el tercer trimestre, amb una pèrdua acu-
mulada del 17,9% en relació amb el primer 
trimestre del 2008.

Al mercat laboral, la taxa d’atur de l’octu-
bre va pujar lleugerament fins al 5,1%, 
mentre que els preus de l’octubre van 

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

JAPÓ: UN FINAL DUR DELS ESTÍMULS PER A L’AUTOMÒBIL

Vendes d’automòbils. Variació interanual
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El preu del sòl continua 
baixant.

La producció industrial 
suma el cinquè mes de 
descensos.
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Els preus pugen el 0,2%, el 
primer increment des del 
desembre del 2008.

donar una nota positiva i van evidenciar 
que el final de la deflació podria tenir lloc 
abans del que s’esperava. L’IPC general va 
pujar el 0,2% interanual, percentatge que 
representa la primera variació positiva des 
del desembre del 2008. Sembla també que 
l’índex subjacent, el general sense l’energia 
ni els aliments, s’apunta a aquesta tendèn-
cia positiva amb un descens interanual del 
0,8%, clarament menys intens que l’1,5% 
del setembre. No obstant això, caldrà 
esperar la continuïtat d’aquest canvi de 
tendència per confirmar aquesta afirma-
ció, ja que els preus de Tòquio del novem-
bre, que són un indicador avançat de l’IPC 
japonès, es van estancar després del repunt 
de l’octubre.

Xina: sobreescalfament  
i forta activitat

El nou repunt de la inflació, que, al novem-
bre, es va situar en el 5,1% interanual, i la 
fortalesa dels indicadors conjunturals 
agreugen els riscos de sobreescalfament de 
l’economia xinesa i fan més evident la 
necessitat de continuar restringint la polí-
tica monetària.

Ateses les tensions inflacionistes i l’enèrgic 
momentum del país, el banc central va tor-

nar a apujar el coeficient de caixa, fins al 
19% per als grans bancs. Aquest incre-
ment, el setè del 2010 i el tercer amb prou 
feines en un mes, forma part de l’enduri-
ment de les condicions monetàries desta-
cades per l’executiu durant la Conferència 
Econòmica Central anual celebrada al 
desembre. A més a més, s’uneix a l’aug-
ment del tipus d’interès del mes d’octubre 
(des del 5,31% al 5,56%), a l’anunci cap a la 
meitat de juny d’una major flexibilització 
del tipus de canvi enfront del dòlar i a les 
diverses mesures destinades a refredar el 
sector immobiliari, entre les quals desta-
quen les restriccions al crèdit.

Malgrat aquestes mesures correctores, la 
inflació continua marcant màxims i supe-
ra tant les previsions del consens com l’ob-
jectiu marcat per l’executiu per al 2010, del 
3%. Tot i que la trajectòria dels aliments 
explica, de nou, una bona part del com-
portament de l’índex de preus, el ritme del 
component sense aliments s’ha accelerat. 
Això ha empès les autoritats del país a apu-
jar el nivell objectiu per al 2011 fins al 4%.

Per la seva banda, les dades d’activitat més 
recents, corresponents al mes de novem-
bre, no deixen entreveure signes de mode-
ració. Així, la producció industrial va 
avançar el 13,3% interanual en termes 

XINA: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2008 2009
2009 2010

IV I II III Octubre Novembre

PIB real 9,6 9,1 11,3 11,9 10,3 9,6 – –

Producció industrial 12,6 12,5 17,9 19,8 16,0 14,5 13,1 13,3

Producció elèctrica 6,7 6,8 24,3 22,6 17,8 11,8 6,7 6,8

Preus de consum (*) 5,9 –0,7 0,6 2,2 2,9 3,5 4,4 5,1

Balança comercial (**) 298 196 196 148 156 183 186 190

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

Renminbi per dòlar (*) 6,9 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,7 6,7

NOTES: (*) Mitjana.
(**) 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 inflació xinesa se situa 
en el 5,1% interanual al 
novembre i assoleix un nou 
màxim.
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reals, enfront del 13,5% del tercer trimes-
tre. Les vendes al detall van créixer el 18,7% 
en termes nominals, en línia també amb la 
mitjana de l’últim trimestre. Al capítol in -
ver  sor, la inversió en actius fixos va pujar 
un robust 24,9%, tot i que sense exhibir 
l’alentiment previst, malgrat les esmenta-
des mesures de refredament al sector de 
l’habitatge.

Així mateix, el creixement del crèdit tampoc 
no ha mostrat la correcció desitjada per les 
autoritats monetàries. La concessió de nous 
crèdits al novembre va vorejar els 564.000 
milions de renminbis, la qual cosa va situar 
el to  tal de l’any en els 7,4 bilions i gairebé 
va garantir la superació dels 7,5 bilions 
anuals fixats pel banc central per al 2010.

En aquest entorn, són necessàries mesures 
monetàries més agressives. Per aquest mo -
tiu, va sorprendre la immobilitat del tipus 
d’interès en la reunió del 13 de de  sembre. 
Aquesta decisió il·lustra la interrelació 
existent entre política monetària i política 
canviària i la creixent tensió acumulada 
entre les dues. Els increments en el tipus 
d’interès impliquen una major atracció de 
fluxos de capital cap a la Xina, la qual cosa 
tendeix a apreciar el renminbi. Aquesta 

pressió apreciadora entra en contradicció 
amb el gradualisme amb què es desitja 
moure el tipus de canvi.

Una major flexibilització de la moneda no 
solament donaria la possibilitat de desple-
gar una política monetària independent, 
sinó que també propiciaria la correcció 
dels desequilibris externs. En particular, i 
malgrat la lleugera caiguda al novembre, el 
superàvit de la balança comercial ha anat 
recuperant el seu vigor. Així, mentre l’acu-
mulat fins a l’agost se situava el 15% per 
sota del valor del 2009, al novembre aquest 
acumulat ja només era el 3,7% inferior al 
registrat un any abans.

Brasil: una caixa de sorpreses

En el tercer trimestre, el PIB del Brasil va 
tornar a sorprendre a l’alça amb un creixe-
ment del 6,8% interanual i del 0,5% en 
relació amb el trimestre anterior, motiu 
pel qual està pràcticament garantit un 
creixement anual proper al 7,5% al tanca-
ment del 2010. Tot i que, tal com esperà-
vem, el ritme d’avanç es va moderar en 
relació amb els dos trimestres anteriors,  
es confirma la fermesa de la recuperació 

S’intensifiquen les tensions 
entre política monetària  
i canviària.

Després de créixer el 6,8% 
en el tercer trimestre,  
el Brasil tancarà el 2010 
amb un creixement al 
voltant del 7,5%.

BRASIL: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2008 2009
2009 2010

IV I II III Octubre Novembre

PIB real 5,2 –0,7 4,9 9,3 9,1 6,8 – –

Producció industrial 2,9 –7,2 6,3 17,3 14,2 8,1 3,8 …

Confiança del consumidor (*) 140,4 138,3 154,2 158,1 154,6 159,5 154,5 159,3

Taxa d’atur São Paulo (**) 13,0 12,8 11,8 12,4 13,2 12,1 10,9 …

Preus de consum 5,7 4,9 4,2 4,9 5,1 4,6 5,2 5,6

Balança comercial (***) 24,8 25,3 25,3 23,2 19,3 16,9 17,4 17,1

Tipus d’interès SELIC (%) 11,25 11,25 8,75 8,75 10,25 10,75 10,75 10,75

Reals per dòlar (*) 1,8 2,3 1,7 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7

NOTES: (*) Valor.
(**) Percentatge sobre població activa.
(***) Saldo acumulat de 12 mesos. Milers de milions de dòlars.
FONTS: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Banco Central do Brasil i elaboració pròpia.     
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brasilera i el caràcter autòcton dels seus 
motors.

Efectivament, en el tercer trimestre del 
2010, la despesa interna es consolida com 
el puntal principal del creixement del Bra-
sil: la inversió lidera la força motriu amb 
un avanç interanual del 21,1%, seguida 
dels consums privat i públic, que van 
avançar el 5,9% i el 4,1%, respectivament. 
Malgrat el renovat ímpetu de l’exportació, 
que va créixer el 38,3%, el f lanc extern 
continua restant al creixement i pateix la 

fortalesa del real i el persistent avanç de 
les importacions (el 53,3% en el tercer tri-
mestre).

Malgrat l’alentiment de l’avanç, els indica-
dors avançats continuen evidenciant un 
creixement fort. Per començar, la confian-
ça del consumidor brasiler va tornar a 
repuntar al novembre i es manté en nivells 
històricament elevats. Així mateix, les 
vendes al detall van créixer el 8,8% inter-
anual a l’octubre, amb el suport de la for-
talesa del crèdit i del mercat laboral, amb 

EVOLUCIÓ DEL PIB DEL BRASIL PER COMPONENTS

Percentatge de variació interanual en termes reals

FONTS: Institut Brasiler de Geografia i Estadística, Banc Central del Brasil i elaboració pròpia.
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continua deteriorant.
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una taxa d’atur en mínims històrics (el 
10,9%).

Pel costat de l’oferta, la producció indus-
trial de l’octubre va alentir l’avanç, però 
continua a l’alça, amb un augment del 
3,8% en relació amb el mateix període de 
l’any anterior. Per la seva banda, l’índex  
de gestors de compra (PMI) va assolir el 
seu valor màxim en cinc mesos i continua 
en nivells indicatius d’expansió, impulsat 
pel sector serveis i pel repunt de l’indica-
dor de les manufactures.

Atès aquest escenari, persisteixen els indi-
cis de sobreescalfament de l’economia 
brasilera. Tot i que s’espera una contenció 
de l’avanç dels preus alimentaris al desem-
bre, situació que hauria de comportar una 
inflació més baixa que la del mes anterior, 
el còmput final per al 2010 superarà, sens 
dubte, l’objectiu del Banc Central de Bra-
sil, del 4,5% (±1%). Per aquest motiu, tot i 
que, en la seva última reunió de política 
monetària, i després d’haver augmentat 
els requisits de reserva i de capital la set-
mana anterior, van optar per no apujar la 

taxa Selic, tot fa pensar que es reprendrà 
aviat la tònica de pujada de tipus.

Per la seva banda, el president més popular 
de la història del Brasil es prepara per 
abandonar la cadira presidencial. No obs-
tant això, quan falten pocs dies per cedir  
el comandament a la seva successora en el 
càrrec, Dilma Roussef, Lula va decidir 
donar una última sorpresa als seus conciu-
tadans: en quatre anys, es podria tornar a 
presentar.

Mèxic: bé per a tu, bé per a mi

Les perspectives de creixement econòmic 
a Mèxic milloren sensiblement arran de 
l’escenari que s’ha anat esbossant als Estats 
Units en les últimes setmanes. Al nord del 
Río Grande, els indicadors de tendència 
evolucionen de manera favorable, la Reser-
va Federal ha decidit implementar una 
segona expansió quantitativa, i és probable 
que no mogui el tipus fins ben entrat el 
2012, i el Congrés ha aprovat un nou pa -
quet d’estímuls fiscals.

Es mantenen els riscos  
de sobreescalfament de 
l’economia, però, ara com 
ara, no puja el tipus 
de referència.

La millora de les 
perspectives als Estats 
Units es trasllada a Mèxic.

MÈXIC: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2008 2009
2009 2010

IV I II III Octubre Novembre

PIB real 1,5 –6,1 –2,2 5,1 7,3 5,3 – –

Producció industrial –0,4 –7,0 –2,4 5,4 7,5 6,5 4,6 …

Confiança del consumidor (*) 92,2 80,5 78,4 81,5 84,9 89,2 89,2 88,5

Índex avançat d’activitat (*) 118,2 110,9 113,9 115,1 116,7 117,6 … …

Taxa d’atur general (**) 4,0 5,5 5,3 5,4 5,2 5,6 5,7 …

Preus de consum –11,8 0,0 4,0 4,8 4,0 3,7 4,0 4,3

Balança comercial (***) –17,3 –4,6 –4,6 –1,9 –2,4 –2,0 –3,0 …

Tipus d’interès oficial de Banxico (%) 7,50 6,75 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50

Pesos mexicans respecte al dòlar (*) 10,6 14,2 13,1 12,3 12,8 12,6 12,3 12,5

NOTES: (*) Valor.
(**) Percentatge sobre població activa.
(***) Saldo acumulat de 12 mesos. Milers de milions de dòlars.
FONTS: Banc de Mèxic i elaboració pròpia.
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Atès el fort vincle entre la producció ma -
nufacturera als Estats Units i el cicle eco-
nòmic a Mèxic, i tenint en compte la revi-
sió retrospectiva de les dades de creixement 
del PIB, hem revisat a l’alça les previsions 
per a l’economia asteca tant enguany com 
el 2011. Al tancament del 2010, anticipem 
un creixement al voltant del 5,2%, mentre 
que, per a l’any vinent, situem l’avanç del 
PIB en el 3,8%.

Atesos la progressiva moderació de les 
exportacions en els últims mesos i el con-
següent deteriorament del saldo comer-
cial, la favorable ràfega de vents del nord 
ha estat molt oportuna. Així i tot, el crei-
xement de l’economia asteca es va reequi-
librant amb la creixent embranzida dels 
sectors terciari i primari, eclipsats fins ara 
per l’arrencada de la indústria. Això re -
flecteix la gradual reacció de la despesa 
interna, que, a poc a poc, es va recuperant 
dels efectes de la crisi. L’última dada de 
vendes al detall també apunta en aquesta 
direcció, amb un sòlid avanç del 0,67% a 
l’octubre en relació amb el setembre i del 
4,4% en relació amb el mateix mes de l’any 
anterior.

En els propers mesos, esperem que la ten-
dència anterior es consolidi, amb una con-
tribució a l’alça de la despesa interna i un 
menor pes de la demanda externa. D’altra 
banda, l’abundant liquiditat global i l’en-
torn macroeconòmic relativament favora-
ble pot empènyer el peso a l’alça, accelerar 
aquest reequilibri i donar marge addicional 
a Banxico per mantenir el tipus d’interès 
de referència intacte fins al 2012, tot i que 
el 2010 la inflació superarà el seu ob  jectiu.

Petroli i aliments a l’alça

El preu del petroli va recuperar la tendèn-
cia alcista i va superar la referència dels 90 
dòlars. Així, entre el 19 de novembre i el 20 
de desembre, el preu del cru va pujar un 
substancial 9,0% i es va situar en els 91,81 
dòlars per barril (qualitat Brent, per a lliu-
raments a un mes), la qual cosa representa 
un increment del 18,0% des del gener.

L’arribada dels rigors hivernals i l’escasse-
tat d’existències als Estats Units expliquen 
la pujada del desembre. No obstant això, 
el preu actual se situa per damunt dels 
nivells confortables per a l’OPEP, i és difí-
cil que, en els propers mesos, es continuï 
apreciant. L’Aràbia Saudita, el principal 
productor mundial, en té prou amb uns 
preus superiors a 74 dòlars per barril per 
mantenir els ingressos de les finances 
públiques.

Les alces també van predominar en el con-
junt de les primeres matèries, amb un 
índex The Economist que va pujar el 4,8% 
en el mes i que acumula uns guanys del 
31,7% des del gener. Entre els metalls, que 
van mantenir els guanys passats en con-
servar la tendència alcista, destaca l’apre-
ciació del 9,0% del coure, afectat per serio-
 sos problemes d’oferta, mentre que l’or va 
continuar prop dels màxims històrics. 
Van ser els aliments, però, els que van pre-
 sentar les alces més importants, amb el su -
cre, que es va apreciar un rotund 24,4%, i 
el blat, que va pujar el 14,9%, al capdavant. 
Aquesta pujada del preu dels aliments afe-
geix pressió a les tensions inflacionistes 
d’algunes economies emergents.

Els aliments i el coure 
lideren els guanys de la 
resta de primeres matèries.

La despesa interna i els 
serveis evolucionen a l’alça.

El petroli recupera la 
tendència alcista i supera 
els 90 dòlars per barril.
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EVOLUCIÓ DE PRIMERES MATÈRIES SELECCIONADES (*)

NOTA: (*) Dades corresponents a l’últim dia del mes (última dada, 20 de desembre).
FONTS: «�e Economist», �omson Reuters Datastream i elaboració pròpia.
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Zona de l’euro: el creixement  
és més ferm

L’economia de la zona de l’euro va conti-
nuar donant mostres de fortalesa durant 
l’últim tram de l’any. Malgrat les bones 
dades de creixement del segon i del tercer 
trimestres, no hi ha símptomes d’esgota-
ment, més aviat al contrari. De tota mane-
ra, continuen existint diferents factors 
que poden fer que la recuperació perdi 
força a curt termini. En aquest sentit, les 
principals incògnites per al 2011 són el 
desenllaç de la crisi del deute públic dels 
països perifèrics i l’efecte dels plans de 
contenció fiscal.

Ara com ara, tot això fa que la incertesa es 
mantingui elevada, però no aconsegueix 
afectar el ritme de creixement. La publica-
ció del producte interior brut (PIB) per 
components del tercer trimestre, de fet, 
apunta a una tònica de recuperació més 
robusta del que s’esperava. El creixement 
dels consums públic i privat explica el mo -
derat avanç del PIB, que es va situar en el 
0,4% en termes intertrimestrals. Tots dos 
van sorprendre positivament. El consum 
públic, que va avançar el 0,4%, hauria de 
començar a notar els efectes dels plans de 
contenció fiscal, motiu pel qual no esperem 
que pugui mantenir aquest ritme de creixe-
ment en els propers trimestres. En canvi, el 
consum privat, que va avançar el 0,3% en 
relació amb el trimestre anterior, presenta 
una tendència molt positiva: la taxa de crei-
xement mitjana dels quatre últims trimes-
tres és del 0,3%, només una dècima per sota 
de la mitjana històrica.

Això és una molt bona notícia, ja que una 
de les principals incògnites del procés de 
recuperació era el recorregut que el consum 
privat podia tenir en un context de despa-
lanquejament generalitzat. A més a més, els 
indicadors avançats del quart trimestre ens 
permeten ser relativament optimistes. Les 
vendes al detall, per exemple, van avançar 
el 0,5% a l’octubre en termes intermensuals. 
Així mateix, les dades dels mesos anteriors 
van ser revisades substancialment a l’alça, 
de manera que la sèrie ha passat de mos-
trar-se estancada a oferir una notable ten-
dència alcista. La confiança del consumi-
dor també presenta una evolució positiva 
en el conjunt del quart trimestre, malgrat 
que, en el mes de desembre, ha patit una 
lleugera reculada.

La resistència del consum s’està duent a ter-
me en un context laboral advers. La taxa 
d’atur es manté estancada en el 10,1% i con-
tinua sense mostrar símptomes de millora. 
La raó per la qual el consum del conjunt de 
la zona de l’euro està assolint aquestes 
bones dades malgrat l’entorn laboral la tro-
bem, en bona part, en la forta recuperació 
experimentada per l’economia alemanya. 
Sembla que, finalment, el país germànic ha 
assumit el lideratge que, durant tants anys, 
se li havia reclamat. En aquest país, a més a 
més, la taxa d’atur amb prou feines va aug-
mentar durant els anys de recessió i ara pre-
senta una tendència a la baixa que ja l’ha 
situat en els nivells més baixos des de la reu-
nificació.

A diferència del consum privat, la inversió 
va interrompre la trajectòria positiva i amb 

El PIB creix el 0,4% en el 
tercer trimestre del 2010...

...impulsat pels consums 
privat i públic.

Malgrat el context laboral 
advers, el consum privat 
continua creixent. 

UNIÓ EUROPEA
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La inversió manté  
la tendència positiva  
en el quart trimestre.

prou feines va avançar en termes intertri-
mestrals. Atesa, però, la naturalesa de la 
sèrie, que històricament ha presentat una 
evolució més erràtica, hem de llegir la dada 
del tercer trimestre conjuntament amb la del 
segon trimestre, en què sí va presentar un 
avanç molt important, de l’1,7%. A més a 
més, tot fa pensar que, en els últims mesos 
del 2010, la inversió va recuperar la força. 
Una mostra d’això és l’evolució de l’índex 

PMI dels gestors de compres, que, després 
d’un tercer trimestre amb lleugeres recu-
lades, va tornar a recuperar el to alcista. 
L’índex de producció industrial també va 
presentar una evolució positiva, tot i que, en 
aquest cas, sí que s’observa un cert alenti-
ment del ritme d’avanç.

L’evolució del sector exterior va oferir menys 
sorpreses. Tant les exportacions com les 

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

Percentatge de variació interanual

FONTS: Eurostat i elaboració pròpia.
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ZONA DE L’EURO: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2008 2009
2009 2010

IV I II III Octubre Novembre

PIB 0,3 –4,0 –2,0 0,8 2,0 1,9 – ...

Vendes al detall –0,7 –2,4 –1,1 0,6 0,6 1,6 1,4 ...

Confiança del consumidor (1) –18,1 –24,7 –17,0 –16,8 –16,7 –12,1 –10,9 –9,4

Producció industrial –1,8 –14,9 –7,4 4,7 9,0 6,9 6,9 ...

Sentiment econòmic (1) 93,5 80,8 91,9 96,6 99,4 102,2 103,8 105,3

Taxa d’atur (2) 7,5 9,4 9,9 9,9 10,0 10,0 10,1 ...

Preus de consum 3,3 0,3 0,4 1,1 1,5 1,7 1,9 1,9

Balança comercial (3) –1,2 –13,6 16,1 28,1 22,9 9,6 9,7 ...

Tipus d’interès euríbor 3 mesos 4,6 1,2 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 1,0

Tipus de canvi efectiu nominal de l’euro  (4) 110,6 111,7 113,8 108,8 103,2 102,3 106,1 104,8

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 majors impliquen apreciació de la moneda.
FONTS: Eurostat, Banc Central Europeu, Comissió Europea i elaboració pròpia.

importacions van continuar presentant 
taxes de creixement notables. La recupera-
ció del comerç a nivell global i les perspec-
tives d’una recuperació gradual del consum 
i de la inversió faran que el ritme d’avanç 
de les dues sèries es mantingui en els pro-
pers trimestres. Per tant, difícilment veu-
rem grans contribucions del sector exte rior 
al creixement del conjunt de l’economia.

El que molt probablement continuarà 
centrant tota l ’atenció en els propers 
mesos és l’evolució dels anomenats països 
perifèrics. Després de l’aprovació del fons 
de rescat a Irlanda, es vigilarà atentament 
l’efecte de les mesures addicionals que 
aquest país ha adoptat per sanejar el sector 
bancari i els comptes públics. També se 
seguirà amb atenció Portugal i Espanya, 
països als quals els inversors continuen 
exigint importants primes en les emis-
sions de deute públic. De fet, és probable 
que aquestes primes es mantinguin en 
nivells elevats fins que aquests països no 

mostrin una taxa de creixement una mica 
més robusta i no donin mostres convin-
cents de la seva capacitat de reduir el dèfi-
cit públic.

Atès aquest entorn, els caps d’estat de la 
Unió Europea continuen fent passos per 
definir millor el marc en què s’han de dur a 
terme els rescats. Al desembre, van tancar 
un acord per aprovar un mecanisme de res-
cat permanent de països de la Unió Euro-
pea i van rubricar una declaració ferma de 
suport a l’euro. Aquest pas era imprescindi-
ble, ja que el mecanisme existent en l’actua-
litat, el Mecanisme Europeu d’Estabilitat 
Financera, expirava el 2013. Els detalls 
encara no s’han definit. Ara com ara, per 
poder posar en funcionament el nou ins-
trument, serà necessària una modificació 
del Tractat de Lisboa, i, en els propers me -
sos, es concretarà el paper que jugarà el 
capital privat en les possibles operacions de 
salvament, així com les condicions d’aques-
ta ajuda.

La resolució de la crisi  
del deute sobirà és  
una prioritat.

Els caps d’estat de la  
Unió Europea aproven  
un mecanisme de rescat 
permanent.
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El Banc Central Europeu (BCE) sempre ha 
subratllat la importància de dur a terme 
aquests passos, ja que ha vist com els bancs 
de les economies amb més dificultats es 
feien molt dependents de les diferents faci-
litats de liquiditat que ha engegat. Aquesta 
situació, segons el BCE, era contrapro-
duent, ja que aquestes mesures han estat 
dissenyades perquè el sistema financer 
superi les turbulències temporals que po -
drien afectar l’estabilitat de preus, però no 
per solucionar problemes estructurals. En 
aquest sentit, destaca l’apel·lació al recurs 
del BCE que els bancs d’Irlanda, Portugal i 
Grècia estan fent, tot i que és previsible que 
amb les mesures adoptades s’aconsegueixi 
moderar-ho.

No sembla que, en els propers mesos, la 
inflació pugui posar en dubte la política del 
BCE. En el mes de novembre, la variació 
interanual de l’índex de preus al consum 
harmonitzat es va situar en l’1,9%, de ma -

nera que ja fa tres mesos que es manté prop 
del 2%. Tot i que es podria mantenir en 
aquests valors a curt termini, tot fa pensar 
que, al llarg del 2011, se situarà prop de 
l’1,5%. De tota manera, haurem de seguir 
amb atenció l’evolució del preu de les pri-
meres matèries i dels aliments. El repunt 
que han experimentat durant els últims 
mesos és, en part, a causa del fort ritme de 
creixement dels països emergents. Atès que 
s’espera que aquest creixement es mantin-
gui en els propers anys, la pressió sobre els 
preus podria augmentar.

En definitiva, la zona de l’euro comença el 
2011 amb la tònica de creixement ben en -
carrilada, i, en general, els indicadors d’ac-
tivitat i de demanda ens permeten ser rela-
tivament optimistes. De tota manera, és 
molt important tenir en compte els dife-
rents riscos que encara planen sobre el pro-
cés de recuperació. Si se superen, el 2012 es 
podrà recuperar la velocitat de creuer.

FONTS: Eurostat i elaboració pròpia.
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Alemanya avança cap a un creixement 
més equilibrat

Segons la Comissió Europea, l’economia 
alemanya va créixer per damunt del 3,5% 
l’any passat i es va convertir en el principal 
motor econòmic de la zona de l’euro du -
rant el 2010. Aquesta intensa recuperació i 
la capacitat de mantenir el dèficit públic en 
uns nivells moderats han reforçat el lide-
ratge de l’economia alemanya al si de la 
Unió Europea, una gran responsabilitat en 
el moment actual de fortes tensions als 
mercats de deute públic europeus.

Tot sembla indicar que la tònica de creixe-
ment del producte interior brut (PIB) se 
suavitzarà en els propers anys. De tota ma -
nera, s’esperen creixements propers al 2% 
in  teranual el 2011 i el 2012, per damunt 
dels nivells potencials. No obstant això, a 
diferència del que va succeir durant els 
últims trimestres del 2009, es preveu un 
creixement econòmic menys dependent 
del sector exterior. Aquest major equilibri 
respon al dinamisme del consum privat i 
de la inversió, dos factors que es perfilen 
com els principals factors de creixement a 
mitjà termini.

El repunt del consum privat respon a la 
bona situació del mercat laboral alemany, 
amb una taxa d’atur que es va mantenir en 
el 7,5% al novembre, molt a la vora del mí -
nim assolit el 1992. A més a més, les bo  nes 
expectatives de l’ocupació futura van em -
pènyer la confiança dels consumidors fins 
a un nou màxim històric al desembre. Per 
tant, s’estima un bon ritme de creixement 
de les vendes al detall durant els propers 
mesos i s’espera que assoleixin nivells si -
milars als registrats abans de la recessió. 
La recuperació gradual del crèdit també 
jugarà un paper important en l’evolució 
del consum.

Aquest increment del consum de les llars 
propiciarà que el creixement de les impor-
tacions se situï en nivells elevats. Les últi-
mes dades disponibles del mes d’octubre 
mostren un creixement de les importa-
cions del 23,0% interanual, dues dècimes 
per damunt del de les exportacions. A més 
a més, la recuperació més lenta del que 
s’esperava dels països europeus, en par -
ticular de les economies perifèriques, po -
dria reduir la tònica de creixement de les 
exportacions germàniques el 2011. Conse-
qüentment, la contribució al creixement 

ALEMANYA: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2008 2009
2009 2010

IV I II III Octubre Novembre

PIB 0,7 –4,7 –2,0 2,1 3,9 3,9 – ...

Vendes al detall 0,0 –2,9 –2,4 1,0 0,5 2,8 1,3 ...

Producció industrial –0,1 –15,5 –8,0 6,1 12,2 9,9 11,7 ...

Índex d’activitat empresarial (IFO) (*) 96,8 87,7 93,4 96,5 101,8 106,6 107,7 109,3

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

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

Balança comercial (***) 195,2 142,8 133,1 143,1 149,7 149,1 154,8 ...

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

La Comissió Europea estima 
un creixement del PIB 
alemany del 3,5% 
intertrimestral el 2010.

La millora del mercat 
laboral enforteix  
el consum privat.

La contribució del sector 
exterior germànic serà  
molt reduïda el 2011.
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de la demanda exterior se situarà en nivells 
propers a zero. Això comportarà una re -
duc  ció del superàvit per compte corrent, 
fins al 4,6% del PIB el 2011, segons la Co -
missió Europea, tres punts percentuals per 
sota del màxim del 2007.

Pel costat de l’oferta, l’anàlisi dels indica-
dors d’activitat mostra un nou increment 
de la producció industrial a l’octubre, del 
2,9% intermensual. Al seu torn, la major 
demanda domèstica i dels països tercers 
van empènyer les comandes industrials, 
que van créixer l’1,6% en el mateix període. 
Aquesta intensificació de l’activitat es tra-
duirà en nous increments de la inversió 
durant els propers mesos, arran de l’elevada 
utilització de la capacitat productiva, que va 
assolir, al desembre, nivells propers a la seva 
mitjana històrica.

Atès aquest context, l’índex IFO de senti-
ment empresarial va assolir un nou màxim 
històric en el mes de desembre. El repunt 
d’aquest indicador, que, com s’observa al 
gràfic anterior, reflecteix el pols econòmic 

general del país, anticipa un nou augment 
del creixement del PIB en el quart trimes-
tre, en línia amb les estimacions dels princi-
pals organismes internacionals.

Aquesta millora de l’economia alemanya 
al llarg del 2010 i la contenció de la despesa 
van permetre que l’executiu alemany 
mantingués el dèficit públic en un nivell 
moderat, del 3,7% del PIB segons les estima-
 cions de la Comissió Europea. El mateix 
organisme situa els dèficits del 2011 i del 
2012 en el 2,7% i en l’1,8% del PIB, respec-
tivament.

Malgrat aquestes bones perspectives eco-
nòmiques per als propers anys, les enques-
tes mostren que els dos partits que formen 
el govern de coalició alemany no podrien 
reeditar la seva majoria. Una dada signifi-
cativa si es té en compte que, el 2011, se cele-
braran eleccions en sis dels setze estats que 
formen el país. Uns mals resultats afeblirien 
el lideratge de la cancellera Angela Merkel, 
tant a l’interior com a l’exterior de les fron-
teres germàniques.

La utilització de la 
capacitat productiva  
torna als nivells anteriors  
a la crisi.

El dèficit públic se situarà 
per sota del 3% el 2011.

LA CONFIANÇA EMPRESARIAL ANTICIPA UN REPUNT DEL PIB AL FINAL DEL 2010

Índex IFO (mensual) i variació interanual del PIB (dades trimestrals)

FONTS: Institut d’Estadística alemany i IFO.
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Forta pujada del consum  
de les famílies gal·les  
al novembre.

El Banc de França preveu  
un avanç del 0,6% durant 
l’últim trimestre del 2010.

El creixement de l’economia francesa 
es manté ferm 

L’economia francesa es continua nodrint 
del consum de les llars, i, gràcies a això, s’es
pera que avanci a bon ritme durant l’últim 
trimestre del 2010. Així, el consum de les 
famílies va augmentar el 2,8% al novembre 
i es va col·locar en un nivell històricament 
elevat. Altres variables, com la millora de la 
confiança del consumidor i l’increment de 
les matriculacions en el mes de novembre, 
també fan pensar que aquesta partida serà 
el pilar fort del creixement del PIB gal. Així 
mateix, l’augment del total d’assalariats, el 
0,4% interanual en el tercer trimestre del 
2010, facilitarà que el consum mantingui 
aquesta fortalesa.

Pel que fa als altres components de la de 
man  da interna, s’espera que el paper de la 
despesa pública sigui menor en els propers 
mesos, atesa la voluntat del Govern d’ajus
tar el pressupost. Per la seva banda, les 
dades indiquen que la inversió contri buirà 
positivament a la recuperació de l’econo
mia, ja que l’índex d’utilització de la ca 
pacitat productiva va mantenir la tònica de 
creixement al novembre, tot i que es va 
mantenir encara per sota de la mitjana de 
llarg termini. A més a més, cal assenyalar 
que algunes de les reformes dutes a terme 

pel Govern gal des de l’inici de la crisi estan 
orientades, precisament, a impulsar la in 
versió, com la reforma sobre l’impost de 
l’ac  tivitat local (taxe professionnelle) i la cre
ació del Fonds Stratégique d’Investissement. 
Després de diversos mesos, aquestes mesu
res haurien de ser més efectives.

En aquest context de reformes estructu
rals per dinamitzar l’activitat econòmica, 
destaca també la creació del règim especial 
de l’auto-entrepreneur, efectiu des del ge 
ner del 2009. Aquest programa busca faci
litar la creació d’empreses, ja que permet 
que, mentre no hi hagi facturació, no es 
pa  guin les quotes a la seguretat social. Les 
dades li atorguen una valoració positiva, 
perquè, en el període genersetembre del 
2010, es van crear 470.000 empreses, una 
xifra rècord.

Per part de la demanda externa, no està 
previst que les vendes a l’exterior partici
pin intensament en la reactivació de l’eco
nomia gal·la, si més no a curt termini. No 
obstant això, el fet que alguns indicadors 
internacionals mostrin un cert avanç en la 
competitivitat francesa, com, per exemple, 
el World Bank Doing Business o el World 
Economic Forum Global Competitiveness 
Index, ens permet ser moderadament op 
timistes.

FRANÇA: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2008 2009
2009 2010

IV I II III Octubre Novembre

PIB 0,1 –2,5 –0,5 1,1 1,6 1,8 – ...

Consum de les llars –0,3 0,8 4,1 1,8 0,4 1,6 –0,3 1,5

Producció industrial –2,7 –12,3 –4,9 5,3 7,5 5,3 4,7 ...

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

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

Balança comercial (**) –50,3 –49,0 –41,9 –42,9 –45,1 –49,7 –50,8 ...

NOTES: (*) Percentatge sobre població activa.
(**) Saldo acumulat de 12 mesos. Milers de milions d’euros.
FONTS: OCDE, Eurostat, INSEE, Comissió Europea i elaboració pròpia.
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Pel costat de l’oferta, les perspectives són 
favorables, com ho posa de manifest el bon 
comportament de les enquestes empresa -
rials publicades en l’informe de conjuntu    -
ra del Banc de França del passat dia 8 de 
de  sem    bre. A partir de diversos indicadors 
d’oferta, aquest organisme preveu un crei-
xement del 0,6% en el quart trimestre en 
relació amb el trimestre anterior. Aquesta 
taxa supera en una dècima l’estimació de 
l’informe del mes anterior i fa pensar que el 
creixement de França mantindrà el bon to.

El nou any presenta importants 
reptes per a l’economia italiana

L’economia italiana comença el nou curs 
amb l’important repte d’enfortir el creixe-
ment iniciat durant l’any anterior. No 
obstant això, la Comissió Europea preveu 
un increment del PIB de l’1,1% interanual 
el 2011, igual a l’estimat per a l’any passat, 
un ritme menor a l’esperat per al conjunt 
de la zona de l’euro. De fet, aquest alenti-
ment de la tònica de creixement ja es va 
co  mençar a perfilar en el tercer trimestre, 
quan la contribució negativa del sector 
exterior i del consum públic va reduir el 
creixement intertrimestral en dues dèci-
mes, fins al 0,3%.

Els indicadors de més alta freqüència tam-
bé apunten cap a aquest menor dinamisme 
de l’economia transalpina en el quart tri-
mestre. Així, pel costat de l’oferta, la pro-
ducció industrial es va mantenir gairebé 
estancada a l’octubre, amb una reducció 
del 0,1% intermensual. La lenta recupera-
ció de la confiança industrial i de la utilit-
zació de la capacitat productiva augura 
increments de la inversió en els propers tri-
mestres inferiors al de l’estiu passat, del 
0,9% intertrimestral. A més a més, a dife-
rència de la primera meitat de l’any, el sec-
tor exterior deixarà de contribuir al creixe-
ment. Així, el dèficit comercial es va tornar 
a incrementar a l’octubre en relació amb el 
mateix mes del 2009 i va mantenir la ten-
dència iniciada en els mesos anteriors.

De tota manera, s’espera que el consum 
privat continuï contribuint positivament al 
creixement durant els propers trimestres. 
L’avanç gradual de la confiança del consu-
midor, impulsada per la millora de les 
perspectives laborals, permet preveure 
increments de les vendes al detall en els 
propers mesos. Aquest augment del con-
sum, juntament amb l’augment del preu 
del petroli, mantindrà la tònica creixent de 
la inflació, que, al novembre, es va situar en 
l’1,7%, el nivell màxim des del 2008.

ITÀLIA: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2008 2009
2009 2010

IV I II III Octubre Novembre

PIB –1,3 –5,1 –2,8 0,5 1,3 1,1 – ...

Vendes al detall –0,3 –1,6 –0,6 –0,3 –0,2 0,7 ... ...

Producció industrial –3,8 –18,2 –9,0 3,5 7,9 6,3 3,3 ...

Taxa d’atur (*) 6,7 7,8 8,3 8,4 8,5 ... – ...

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

Balança comercial (**) –10,0 –10,2 –6,6 –7,7 –13,2 –19,1 –22,3 ...

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

La Comissió Europea preveu 
un creixement del PIB de 
l’1,1% interanual el 2011.

El consum privat mantindrà 
la contribució positiva  
al creixement.
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L’Office for Budget 
Responsibility preveu  
un creixement del 2,1%  
el 2011 en l’economia 
britànica.

Les perspectives de 
creixement per a l’últim 
trimestre del 2010 són 
bones...

Sens dubte, però, entre els principals reptes 
que haurà d’afrontar l’economia transalpi-
na durant aquest nou any es troba el saneja-
ment dels comptes públics. Així, malgrat 
mantenir el dèficit públic al voltant del 5% 
del PIB durant els dos últims anys, el deute 
públic italià equivalia al 118,9% del PIB el 
2010, segons les estimacions de la Comissió 
Europea. Atès aquest elevat endeutament, 
l’executiu italià va aprovar, al desembre, el 
pla d’austeritat anunciat durant l’estiu pas-
sat per reduir el dèficit en 25.000 milions 
d’euros en els dos propers anys. Aquestes 
mesures permetrien mantenir els costos de 
finançament del deute públic en nivells sos-
tenibles i suavitzarien els possibles efectes 
adversos provocats per la inestabilitat del 
Govern.

El Regne Unit inicia l’any nou 
submergit en un fort pla d’austeritat

El ritme d’avanç de l’economia britànica 
en el segon i en el tercer trimestres del 2010 
va resultar millor del que estava previst. 
No obstant això, les expectatives són que 
l’economia del Regne Unit continuï la 
recuperació amb menys intensitat. Això és 
degut al sever ajustament fiscal planejat 
pel Govern i al fet que una part important 
del creixement durant el semestre passat 
va ser probablement un avançament en 
l’ajustament de les existències per part de 
les empreses.

En efecte, l’Office for Budget Responsibi-
lity, un organisme independent encarregat 
de realitzar les previsions de l’economia 
sobre les quals es basen els pressupostos, 
va anunciar, el passat 29 de novembre, un 
creixement interanual de l’1,8% el 2010 i 
del 2,1% el 2011. Això representa una mi -
llora en la taxa per a aquest any en relació 
amb l’estimació del mes de juny, però tam-
bé una reculada de dues dècimes en la 
xifra prevista per al proper període. No 
obstant això, altres organismes consideren 

que aquestes perspectives de creixement 
són massa optimistes, ja que atorguen un 
pes molt elevat al comerç exterior i a la 
inversió.

Els principals indicadors dels últims mesos 
permeten intuir que hi haurà una desacce-
leració molt lleugera en el progrés de l’acti-
vitat econòmica del Regne Unit en l’últim 
trimestre de l’any. Així, pel costat de l’ofer-
ta, la producció industrial va recular el 
0,2% a l’octubre, motiu pel qual el ritme de 
creixement interanual va baixar cinc dèci-
mes fins al 3,3%. Per la seva banda, els 
índexs de confiança industrial i de serveis 
van mostrar resultats força erràtics. A par-
tir d’aquests indicadors, el National Ins -
titute of Economic and Social Research  
es   tima que l’economia britànica va aug -
mentar el 0,6% en els tres mesos fins al no -
 vembre, la qual cosa denota un ritme de 
creixement molt proper al 0,7% registrat en 
el tercer trimestre, amb prou feines una 
dècima inferior.

D’altra banda, les variables de demanda 
també són força favorables per a l’últim tri-
mestre de l’any, ja que el consum de les llars 
va augmentar el 0,3% al novembre i va 
si tuar la taxa interanual en l’1,1%. És possi-
ble també que, atesa la pujada de l’IVA del 
17,5% al 20% al gener del 2011, les vendes 
augmentin al desembre si les famílies anti-
cipen les compres.

Per la seva banda, la inversió es va enfon -
sar gairebé el 20% durant la recessió a 
conseqüència de l’encariment i les restric-
cions del crèdit i de la incertesa de les em -
preses. Segons les enquestes, les perspecti-
ves per a aquesta partida són més favorables, 
ja que les dades mostren que la situació de 
les empreses està força sanejada i que les 
condicions creditícies estan millorant.  
No obstant això, existeix encara una in -
frautilització de la capacitat de producció, 
i això podria frenar-ne la voluntat d’in-
versió.

La reducció del deute públic 
italià es converteix en una 
prioritat.
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Pel que fa a la contribució del sector exte-
rior a la recuperació, ara com ara ha estat 
decebedora, tot i que la lliura ha perdut 
més d’un quart del seu valor des de l’a  gost 
del 2007. Aquesta depreciació de la mo -
ne  da hauria de fer més atractives les ven-
des a l’exterior i facilitar la competència 
en el cas dels productes d’importació. 
Per exemple, els costos laborals unitaris 
al Regne Unit són ara més d’un 25% in  fe-
 riors als de l’inici de la recessió. D’a  ques-
 ta manera, el sector exterior hauria de 
te    nir més empenta en els propers me  sos. 
En efecte, per bé que les xifres mostren 
un comportament feble de les ex  por -
tacions en serveis financers, les enquestes 
apunten a un increment notable de les co -
mandes per a l’exportació de béns ma -
nufacturats.

En definitiva, després de la sorpresa grati-
ficant del bon to d’avanç del PIB en l’últim 
semestre del 2010, el creixement de l’any 
vinent podria ser una mica més feble que 
el previst si la implementació de les mesu-
res d’ajustament apaivaga el consum 
intern.

Europa emergent:  
consolidant l’expansió

Amb la publicació de les dades de compta-
bilitat nacional del tercer trimestre de Polò-
nia, es tanca una ronda de resultats global-
ment excel·lents en matèria de creixement. 
De les economies que ressenyem habitual-
ment en aquestes pàgines, només Romania 
ha experimentat una reculada del 0,7% en 
taxa intertrimestral, mentre que la resta 
(Polònia, Hongria, la República Txeca i 
Eslovàquia) han registrat avanços de l’ordre 
de l’1% intertrimestral. En aquestes quatre 
economies, aquests registres baten les pre-
visions considerades amb anterioritat. 
Aquest fet, juntament amb els indicadors 
conjunturals que es coneixen del quart tri-
mestre, suggereix que l’embranzida de l’ac-
tivitat està augmentant.

A més del seu dinamisme, la composició 
del creixement també té un caire positiu. 
Sense obviar que la demanda externa conti-
nua essent un motor clau de la recuperació, 
la demanda interna es comença a recuperar 
en aquests països. Així, unes dades més 
positives del que s’esperava en matèria de 

REGNE UNIT: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2008 2009
2009 2010

IV I II III Octubre Novembre

PIB –0,1 –4,9 –2,8 –0,3 1,6 2,7 – ...

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

Producció industrial –3,1 –10,1 –5,9 0,2 1,5 3,2 3,3 ...

Taxa d’atur (1) 2,8 4,7 5,0 4,9 4,6 4,5 4,5 4,5

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

Balança comercial (2) –93,6 –86,8 –82,4 –83,0 –85,0 –90,3 –93,3 ...

Tipus d’interès líbor 3 mesos (3) 5,5 1,2 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7

Tipus de canvi efectiu nominal de la lliura (4) 97,6 73,9 79,1 80,4 78,2 81,5 79,3 79,9

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

A l’Europa emergent,  
la notable embranzida  
de l’activitat en el tercer
trimestre...

...però hi haurà una 
desacceleració el 2011.

...i el bon to a la zona  
de l’euro justifiquen  
una revisió a l’alça  
del creixement
previst per al 2011.
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L’evolució pressupostària, 
focus d’atenció en el cas 
d’Hongria i, en menor grau, 
de Polònia.

comportament de la inversió (i, en certs 
casos, també del consum) en el tercer tri-
mestre se sumen a tendències igualment 
alcistes dels indicadors de consum del quart 
trimestre. Sembla, per tant, que la consoli-
dació de l’expansió es concreta amb més 
vigor del que s’esperava i amb una aporta-
ció interna més apreciable del que estava 
previst.

Tot plegat, juntament amb l’evidència que 
Alemanya i els altres mercats fonamentals 
de la zona de l’euro registren bons ritmes 
d’activitat, justifica una moderada revisió a 
l’alça de les previsions de creixement que 
manteníem per al 2011. Tot i que no es trac-
ta d’un canvi substancial si es considera la 
regió en conjunt, sí té una certa importàn-
cia en el cas de la principal economia de la 
zona, Polònia, per a la qual esperem un 
avanç del PIB del 3,9% el 2011, enfront del 
3,4% de la nostra previsió anterior.

Quina és la principal amenaça per a la rea-
lització d’aquests bons pronòstics en matè-
ria de creixement el 2011? La situació pres-
supostària. Tot i que la borrasca fiscal que 
assola les economies perifèriques de la zona 
de l’euro amb prou feines ha provocat un 
suau marejol a l’Europa emergent, es tracta 
d’una qüestió que requereix una atenció 
constant, atesa la sensibilitat dels inversors 
internacionals en aquest àmbit. Fins ara, 
l’evolució dels indicadors de risc-país sug-

gereix que l’atenció financera s’ha centrat a 
Hongria i a Polònia, i no hi ha res que faci 
pensar que el 2011 aquesta font de risc s’ha-
gi de tancar totalment.

En el primer cas, el de l’economia magiar, la 
preocupació fonamental deriva de les 
mesures heterodoxes que el país està adop-
tant per controlar el dèficit públic, basades 
en augments de la recaptació fiscal mitjan-
çant l’aplicació de taxes a sectors concrets 
(banca, cadenes comercials i energia i tele-
comunicacions, fonamentalment) i en la 
progressiva eliminació del pilar privat del 
sistema de pensions. Aquesta preocupació 
s’ha expressat explícitament tant a nivell 
intern com internacional.

En l’àmbit nacional, el banc central del país 
va decidir augmentar en dues ocasions, al 
novembre i desembre, el tipus de referència, 
que ha passat del 5,25% al 5,75%. La decisió, 
que va sorprendre els analistes i els inver-
sors, que no esperaven un tensionament de 
tipus fins ben entrat el 2011, la va justificar 
el banc central com una mesura preventiva 
contra la inflació, atesa la insuficient con-
tenció de la política fiscal. Poc després, 
l’agència Moody’s va rebaixar en dos nivells 
la qualificació creditícia del deute sobirà del 
país. Tot i que encara es manté un nivell per 
damunt del grau d’inversió, es tracta d’un 
avís seriós sobre l’estratègia adoptada per 
reconduir la consolidació fiscal.

FONTS: Comissió Europea i elaboració pròpia.

ELS CONSUMIDORS RECUPEREN L’OPTIMISME

Diferencial entre el valor actual i el mínim de l’índex de con�ança del consumidor
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Rebaixa del rating del deute 
sobirà i augment del tipus 
d’interès a Hongria.

El segon país que ha registrat un cert im -
pacte de la crisi del deute irlandès ha estat 
Polònia. Tot i que no mostra una ex  cessiva 
intensitat, es tracta d’un recordatori que la 
trajectòria pressupostària del país podria 
ser sensiblement millor. Fins ara, l’evolució 
de Polònia en matèria fiscal ha confiat els 
esforços de contenció en la bona evolució 
cíclica dels ingressos i de les despeses. No 
obstant això, fins i tot en el cas de l’única 
economia de la Unió Europea que no ha 
caigut en recessió durant la crisi recent, 
l’augment del deute públic no s’ha aturat en 
els últims exercicis.

Les previsions per al 2011 contingudes al 
Programa d’Estabilitat i Creixement polo-
nès anoten una xifra de deute públic equi-

valent al 55,6% del PIB. Cal recordar que, 
si aquesta magnitud supera el llindar del 
55% del PIB, l’executiu està obligat, consti-
tucionalment, a realitzar retallades de la 
despesa. En un intent de controlar aquesta 
evolució creixent del deute, Polònia ha ne -
gociat i ha vist reconeguda per la Comissió 
Europea que el cost per reformar el seu sis-
tema de pensions sigui considerat en els 
càlculs de dèficit i de deute públic exces-
sius. Això contribuirà a contenir una mica 
la tendència al creixement dels desequi li-
bris públics. Així i tot, persisteix la sen-
sació que s’està ajornant un esforç que, 
tard o d’hora, s’haurà d’assumir. Això man-
 té obert un front de risc financer menor, 
però no negligible.

Quins tipus de canvi estan lluny de l’equilibri?

Els últims mesos han estat carregats de recriminacions per les intervencions d’alguns països als mercats de divises. 
Una majoria acusa les autoritats xineses de manipular el tipus de canvi del renminbi, mantenint-lo artificialment 
baix. La Xina respon afirmant que la possible infravaloració no és excessiva i que, de fet, s’està corregint. A més a 
més, al·lega que altres països, com el Brasil, també intervenen al mercat de divises per frenar l’apreciació de les 
seves monedes. El Brasil, per la seva banda, ha defensat la seva intervenció per evitar un encariment del real, que 
ja consideren sobrevalorat. Qui té raó? Desafortunadament, estimar si una moneda està infravalorada o sobreva-
lorada, i en quina magnitud, no és senzill. Existeixen diverses metodologies, i les seves conclusions no sempre són 
del tot coincidents.

El tipus de canvi d’equilibri, el preu just d’una moneda, no és directament observable. Es tracta d’un concepte 
teòric. En principi, és el tipus de canvi que permetria a una economia aconseguir un equilibri tant intern com 
extern en un termini de temps raonable (per exemple, en un termini de quatre anys). Per equilibri intern es pot 
entendre que el nivell d’activitat coincideixi amb el potencial de l’economia en qüestió i que la taxa d’atur s’estabilitzi 
en un nivell que no provoqui pressions inflacionistes. Un tipus de canvi d’equilibri fa que una economia no se 
sobreescalfi, però, també, que no romangui massa freda. Així, doncs, ha d’ajudar a aconseguir la temperatura 
justa.

Per equilibri extern entenem que el saldo comercial (o, més estrictament, el saldo per compte corrent) sigui cohe-
rent amb els fonaments demogràfics i econòmics de l’economia en qüestió. Aquest saldo, per descomptat, ha de 
garantir que la dinàmica del deute extern del país sigui sostenible. El tipus de canvi d’equilibri ha de permetre que 
l’economia sigui prou competitiva als mercats internacionals, però no massa. Si un tipus de canvi dóna un avan-
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tatge de competitivitat a una economia, per definició fa que en perdin les altres. Aquest tipus de canvi no seria el 
d’equilibri.

Els requisits anteriors ja deixen entreveure que la definició dels tipus de canvi d’equilibri és molt complexa, ja que 
depenen de multitud de factors, interns i externs, els quals, a més a més, varien al llarg del temps. A la pràctica, la 
metodologia més utilitzada per analitzar la sobrevaloració o la infravaloració dels tipus de canvi emfatitza el con-
cepte d’equilibri extern. Aquest enfocament requereix tres passos: en primer lloc, projectar el saldo per compte 
corrent a mitjà termini en un escenari base de previsions que manté constant el tipus de canvi; en segon lloc, és 
necessari estimar quin és el saldo per compte corrent d’equilibri per a aquesta economia, atesos els seus fonaments, 
i, finalment, s’ha de calcular quina seria la variació necessària en el tipus de canvi per eliminar la diferència entre 
el compte corrent previst i el compte corrent d’equilibri. El primer pas i l’últim són relativament estàndards. El 
primer és una tasca habitual de l’analista dedicat a realitzar previsions econòmiques. L’últim pas requereix un 

COMPARACIÓ ENTRE ELS TIPUS DE CANVI D’EQUILIBRI ENFRONT DEL DÒLAR I ELS VIGENTS  
AL DESEMBRE DEL 2010 (*)

Divises per dòlar, llevat quan s’indica
Sobrevaloració (–) /  
infravaloració (+)País Tipus de canvi  

d’equilibri
Tipus de canvi 
desembre 2010

Austràlia (**) 0,81 0,98 –17,5

Brasil 1,85 1,70 –8,3

Canadà 1,03 1,01 –2,1

Xina 5,57 6,66 19,6

República Txeca 19,80 18,93 –4,4

Área euro (**) 1,31 1,33 –1,2

Hong Kong 6,36 7,77 22,2

Hongria 214 209 –2,2

Índia 44,10 48,26 9,4

Indonèsia 8.178 9.022 10,3

Japó 84,00 83,68 –0,4

Corea 1.077 1.145 6,3

Malàisia 2,54 3,14 23,7

Mèxic 12,80 12,41 –3,0

Polònia 3,14 3,02 –3,8

Singapur 0,98 1,31 33,6

Sud-àfrica 8,55 6,88 –19,5

Suïssa 0,97 0,98 1,0

Taiwan 26,40 30,13 14,1

Tailàndia 29,40 30,02 2,1

Turquia 1,70 1,50 –12,0

Regne Unit  (**) 1,52 1,57 –3,2

NOTES: (*) Els tipus de canvi d’equilibri provenen de Cline i Williamson (2010).
Els tipus de canvi del desembre són la mitjana entre els dies 1 i 20 del mes.
(**) Tipus de canvi expressat en dòlars per unitat monetària.
FONTS: Cline i Williamson (vegeu la cita en el text) i elaboració pròpia.
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coneixement de la sensibilitat del saldo del compte corrent, bàsicament de les exportacions i de les importacions, 
al tipus de canvi (una mesura que un analista també coneix raonablement bé). El pas més complicat és el segon.

Com estimar quin és el saldo per compte corrent d’equilibri? Els enfocaments utilitzats per respondre aquesta 
qüestió són bàsicament dos.

Un primer enfocament relaciona empíricament, utilitzant models estadístics, el saldo corrent amb una sèrie de 
variables fonamentals de tipus econòmic i demogràfic.(1) La majoria d’estimacions detecten que el saldo corrent 
tendeix a variar amb el saldo fiscal (un major dèficit públic redueix el saldo exterior, en disminuir l’estalvi públic); 
la proporció de població jubilada (una major població inactiva també redueix el saldo exterior, en disminuir 
l’estalvi privat); el nivell de deute extern (a més deute, menys saldo exterior a causa dels pagaments per interessos); 
el nivell de desenvolupament i el ritme de creixement econòmic (els països menys desenvolupats tendeixen a tenir 
un saldo exterior menor, igual que els que més creixen, ja que, en els dos casos, la demanda d’importacions acos-
tuma a créixer més de pressa que les exportacions), i el saldo petrolier (els països més dependents de les importa-
cions de petroli tenen un saldo exterior menor). Aquestes relacions típiques defineixen quin és el saldo corrent 
d’equilibri per a cada economia.

Un segon enfocament defineix, simplement, el compte corrent d’equilibri com el que estabilitza el deute extern en 
un nivell considerat raonable de manera més o menys arbitrària. A la pràctica, aquest enfocament és complemen-
tari de l’anterior. Atesa la incertesa que envolta qualsevol d’aquestes estimacions, els analistes utilitzen habitual-
ment les dues tècniques per arribar a una conclusió final.

Un estudi recent del Peterson Institute for International Economics, que ha tingut un ampli ressò, ha combinat 
aquestes metodologies per estimar el nivell de sobrevaloració o d’infravaloració de les principals divises enfront 
del dòlar.(2) Segons aquestes estimacions (vegeu la taula anterior), podem distingir tres grans grups de divises: les 
que mostren diferències poc significatives en relació amb el seu nivell d’equilibri, com l’euro; les que sembla  
que estan sobrevalorades, com el dòlar australià, el real brasiler, el rand sud-africà i la lira turca, i, finalment, les que 
exhibeixen una infravaloració important. Entre aquestes últimes, destaquen diverses monedes asiàtiques: el ren-
minbi xinès, el dòlar de Singapur, el dòlar de Hong Kong i el ringgit malai. El renminbi, en particular, estaria 
infravalorat el 19,6% enfront del dòlar. De mitjana, el dòlar dels Estats Units estaria només lleugerament sobreva-
lorat (el 2,5%).

Malgrat la incertesa que pot envoltar les estimacions dels tipus de canvi d’equilibri, hi ha conclusions que no 
deixen un gran marge per al dubte. Que el renminbi està excessivament barat i que s’hauria d’apreciar n’és una. 
Una altra és que hauria de fer-ho molt més del 2,5% que porta guanyat des del juny, quan les autoritats xineses van 
tornar a permetre la flotació del tipus de canvi enfront del dòlar.

(1) Com el saldo per compte corrent és, per una identitat comptable, igual a la diferència entre estalvi nacional i inversió domèstica, tot allò que 
determina l’estalvi i la inversió pot ser considerat com un determinant del saldo exterior.
(2) William Cline i John Williamson (2010). “Currency Wars?”, Peterson Institute for International Economics, Policy Brief, 10-26, novembre.

Aquest requadre ha estat elaborat per Enric Fernández
Departament d’Economia Internacional, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”
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Més llums que ombres al tancament 
del 2010

El comiat del 2010 ens deixa alguns aspec-
tes positius i alguns altres que no ho són 
tant.  Entre els favorables, podem destacar 
el canvi en les perspectives de creixement 
a nivell global. L’activitat econòmica als 
Estats Units i a la zona de l’euro –en parti-
cular, a Alemanya– fa pensar que les dues 
regions estan consolidant un raonable 
ritme d’avanç. El principal aspecte negatiu 
el trobem en les tensions que afecten el 

deute sobirà dels anomenats països peri-
fèrics de la zona de l’euro: Grècia, Irlanda, 
Portugal i Espanya.

Per evitar que les turbulències en el deute 
sobirà de la zona de l’euro es convertissin 
en un problema sistèmic, el Banc Central 
Europeu (BCE) va anunciar que manté la 
«barra lliure» (full allotment) de liquiditat, 
si més no fins al tancament del primer tri-
mestre del 2011 i, ara com ara, no es plan-
teja aplicar les subhastes competitives. 
Això indica que l’autoritat monetària 

El ressorgiment de les 
tensions en el deute sobirà 
enterboleix un tancament 
d’any encoratjador.

Mercats monetaris i de capital

MERCATS FINANCERS

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

2010

 Gener 1,00 0,67 1,23 0,25 0,25 0,26 0,50 0,62 0,34

 Febrer 1,00 0,66 1,22 0,25 0,25 0,25 0,50 0,64 0,36

 Març 1,00 0,63 1,21 0,25 0,29 0,24 0,50 0,65 0,28

 Abril 1,00 0,66 1,24 0,25 0,35 0,24 0,50 0,68 0,21

 Maig 1,00 0,70 1,26 0,25 0,54 0,25 0,50 0,71 0,13

 Juny 1,00 0,77 1,31 0,25 0,53 0,24 0,50 0,73 0,28

 Juliol 1,00 0,90 1,42 0,25 0,45 0,24 0,50 0,75 0,42

 Agost 1,00 0,89 1,42 0,25 0,30 0,24 0,50 0,73 0,59

 Setembre 1,00 0,89 1,43 0,25 0,29 0,22 0,50 0,73 0,32

 Octubre 1,00 1,03 1,52 0,25 0,29 0,20 0,50 0,74 0,23

 Novembre 1,00 1,03 1,53 0,25 0,30 0,19 0,50 0,74 0,20

 Desembre (1) 1,00 1,02 1,53 0,25 0,30 0,19 0,50 0,75 0,20

NOTES: (1) Dia 22.
(2) Tipus d’interès marginal. Últimes dates de variació del tipus mínim:  8-10-08 (3,75%), 6-11-08 (3,25%), 4-12-08 (2,50%), 5-03-09 (1,50%), 2-04-09 (1,25%), 7-05-09 (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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mantindrà, en cas de necessitat, una posi-
ció de suport selectiu als països que regis-
trin problemes.

De tota manera, el president del BCE, 
Jean-Claude Trichet, ha deixat clar que 
l’objectiu central de la institució –salva-
guardar l’estabilitat monetària i de preus– 
es manté i que, en cap cas, persegueixen 
una expansió quantitativa. Una prova 
d’això és que, d’una banda, totes les com-
pres que s’han realitzat a través del progra-
ma de bons continuen essent esterilitzades. 
I, de l’altra, s’ha decidit retornar gai rebé 
per complet al sistema de col·laterals que 
regia abans del començament de la crisi 
global. Això demostra que el banc emissor 
manté ferma la seva voluntat de retirar, de 
forma gradual, els components excepcio-
nals de les facilitats de crèdit i de liquiditat, 
a mesura que els mercats es vagin norma-
litzant. És important tenir en compte que, 
des d’un punt de vista tècnic, aquests ajus-
taments en la línia d’acció del banc central 
no representen, en cap cas, un impedi-
ment per a l’adequada gestió dels tipus 
d’interès oficials.

Aquestes actuacions per part de l’autoritat 
monetària han contribuït a evitar que la 
crisi del deute sobirà contagiés negativa-
ment el mercat interbancari de la zona de 
l’euro. De fet, els tipus d’interès interban-
caris no han registrat variacions destaca-
bles. Això no implica que tot estigui nor-
malitzat, ja que les entitats bancàries dels 
països més greument afectats són penalit-
zades amb l’exigència d’un tipus d’interès 
més alt a l’hora d’aconseguir finançament 
en aquest mercat. De cara a mitjà i a llarg 
termini, els tipus interbancaris a la zona 
de l’euro prendran una tònica suaument 
alcista a partir del moment en què el BCE 
indiqui als inversors que iniciarà la pujada 
dels tipus oficials.

En el cas de la Reserva Federal (Fed), presi-
dida per Ben Bernanke, el final de l’any es 

presenta com un període de transició. Així, 
en la reunió del desembre –i atès que la deci-
sió de realitzar una segona expansió quanti-
tativa (QE2) es va adoptar al novembre–, la 
institució es va limitar a reafirmar que 
manté el compromís d’apuntalar el creixe-
ment, reduir l’atur i evitar que la inflació 
romangui en nivells massa deprimits.

Tenint en compte les actuacions adoptades 
per la Fed, l’extensió dels estímuls fiscals 
aprovada pel Govern i la millora que regis-
tra l’activitat, els observadors econòmics 
apunten que és poc probable que la insti-
tució consideri l’adopció de mesures addi-
cionals el 2011.

En aquest context, el mercat interbancari 
dels Estats Units es caracteritza per 
l’estabilitat i l’absència de tensions, fona-
mentalment gràcies a dos factors. El pri-
mer és l’abundància de liquiditat, que es 
continua incrementant a causa de les com-
pres de bons que realitza la Fed. El segon 
està relacionat amb el progressiu saneja-
ment de les entitats bancàries, procés que 
afavoreix unes primes de risc de contra-
partida més baixes. Cal destacar que la 
crisi als països de la perifèria europea ha 
ocasionat algunes tensions en l’accés de les 
entitats financeres de la regió al mercat 
interbancari en dòlars. No obstant això, 
atès que la Fed i el BCE han prorrogat 
l’acord de swap de divises, aquestes fric-
cions són de caràcter moderat i aniran 
remetent de forma progressiva.

Divergència entre el deute públic dels 
Estats Units i el de la zona de l’euro

Durant els mesos d’estiu, la tònica de la 
taxa de rendibilitat del deute públic nord-
americà va ser descendent, a causa dels 
dubtes sobre la velocitat de recuperació de 
l’economia i de l’esperat anunci de com-
pres de bons per part de la Fed. Aquesta 
tendència a la baixa es va interrompre des-

El BCE manté la barra  
lliure de liquiditat, però 
manté el rumb.

El QE2 de la Fed i l’extensió 
dels estímuls fiscals 
busquen apuntalar 
l’activitat i reduir l’atur.

El tipus d’interès del deute 
públic dels Estats Units 
repunta...
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prés dels mínims assolits a l’agost. Des del 
final d’octubre, la rendibilitat del deute 
públic dels Estats Units ha repuntat de for-
ma accelerada i ha creat una certa inquie-
tud entre els analistes i els inversors.

Dos factors principals han truncat la tòni-
ca a la baixa de les yields dels bons. En pri-
mer lloc, l’anunci, per part del Tresor 
nord-americà, del nou pla fiscal, que 
donarà un nou impuls al creixement 
econòmic per la via de la inversió i del con-
sum intern. En segon lloc, la publicació de 
dades macroeconòmiques que mostren 
una lleugera millora en el cicle econòmic 
nord-americà.

Tenint en compte que les expectatives 
d’inflació romanen ancorades i que no 
s’ha incrementat el risc de solvència sobirà 
(segons el que cotitzen els mercats de 

CDS), l’increment dels tipus d’interès exi-
gits al deute públic dels Estats Units és 
degut a una pujada del tipus d’interès real, 
reflex de la millora d’expectatives econò-
miques per als propers trimestres. A la 
taula següent, es pot verificar com, des del 
final d’octubre, la rendibilitat del treasury 
amb venciment a 10 anys ha augmentat 72 
punts bàsics (100 punts bàsics és l’1%), des 
del 2,60% fins al 3,32% que cotitzava el dia 
21 de desembre.

Per la seva banda, la situació a la zona de 
l’euro és més complexa. Certament, les 
dades econòmiques publicades apunten 
també a una tendència de millora per al 
conjunt de la regió, però aquesta tendència 
continua marcada per les tensions en el 
deute sobirà perifèric. Tot i que la Unió 
Europea ha aprovat un nou mecanisme per 
afrontar les futures crisis de deute sobirà, 

...situació que reflecteix la 
millora de les expectatives 
de creixement.

Es mantenen els 
diferencials elevats del 
deute perifèric en relació 
amb el deute d’Alemanya.

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

2009

 Novembre 3,16 3,42 3,75 4,02 3,20 1,27 3,52 1,84

 Desembre 3,39 3,59 3,98 4,14 3,84 1,30 4,02 1,90

2010

 Gener 3,20 3,46 4,12 4,12 3,58 1,33 3,91 2,00

 Febrer 3,10 3,40 3,86 4,00 3,61 1,31 4,03 1,90

 Març 3,09 3,42 3,82 3,98 3,83 1,40 3,94 1,88

 Abril 3,02 3,29 4,03 4,02 3,65 1,29 3,85 1,78

 Maig 2,66 2,92 4,26 4,14 3,28 1,27 3,58 1,54

 Juny 2,58 3,05 4,56 4,09 2,93 1,09 3,36 1,48

 Juliol 2,67 2,95 4,21 3,95 2,91 1,07 3,33 1,46

 Agost 2,12 2,47 4,05 3,83 2,47 0,97 2,83 1,13

 Setembre 2,28 2,66 4,12 3,88 2,51 0,94 2,95 1,40

 Octubre 2,52 2,91 4,21 3,94 2,60 0,94 3,08 1,49

 Novembre 2,67 3,15 5,50 4,67 2,80 1,19 3,23 1,56

 Desembre (*) 2,97 3,32 5,54 4,65 3,32 1,18 3,48 1,78

NOTA: (*) Dia 21.
FONT: Bloomberg.



38 GENER 2011 INFORME MENSUAL   

A mitjà termini, l’absència 
d’augments dels tipus 
d’interès oficials i d’inflació 
hauria de provocar una suau 
tendència alcista en els 
tipus d’interès.

Els països emergents 
intenten evitar l’apreciació 
de les seves divises enfront 
del dòlar.

El franc suís s’aprecia 
enfront de l’euro, en exercir 
de moneda refugi.

els diferencials entre Alemanya i els països 
afectats continuen en nivells molt elevats.

Així, per exemple, el diferencial entre el bo 
espanyol amb venciment a 10 anys i el bo 
alemany cotitza 257 punts bàsics. Es tracta 
de nivells inferiors als d’Irlanda i Portugal, 
però, en els tres casos, són massa elevats 
per poder afirmar que s’hagin superat les 
turbulències de la crisi.

La decisió de diverses agències de qualifi-
cació internacional de revisar a la baixa o 
de col·locar en revisió negativa els ratings 
del deute públic de diversos països afectats 
no ha ajudat a calmar els mercats. Els can-
vis més significatius sobre aquest tema són 
els de Grècia, Portugal, Espanya i Irlanda. 
Els inversors més inquiets estudien amb 
lupa els calendaris de venciments del deute 
públic d’aquests països, amb l’objectiu 
d’identificar els mesos que estan més 
carregats, i podrien aparèixer dificultats 
per renovar el paper que venç. Simultània-
ment, sembla que els inversors més cen-
trats en el llarg termini esperen que les 
dades econòmiques confirmin el final del 
deteriorament fiscal d’aquests països.

A mitjà termini, tant per als bons dels Estats 
Units com per als d’Alemanya, esperem 
una suau tendència alcista de les taxes de 
rendibilitat. Els motius que permetran que 
aquest moviment no sigui gaire ràpid són 
dos. En primer lloc, per l’absència de puja-
des de tipus oficials durant força mesos 
d’ara endavant, ja que els bancs centrals 
han indicat la necessitat de donar suport a 
la recuperació econòmica. En segon lloc, 
la previsió d’absència de tensions de preus 
a les dues regions. Els diferencials entre el 
deute alemany i el dels països perifèrics a 
la zona de l’euro (Grècia, Irlanda, Portugal 
i Espanya) es reduiran a mesura que es 
confirmi que les polítiques econòmiques 
implementades en aquests països perme-
ten consolidar les trajectòries fiscals.

La gestió de les divises és un repte 
per als països emergents

L’expansiva política monetària als Estats 
Units ha contribuït a reprendre la tònica 
d’apreciació de les divises dels països 
emergents enfront del dòlar. Per a Llatino-
amèrica i Àsia, la fortalesa de les divises 
s’explica també per les elevades expectati-
ves de creixement de les economies i per 
l’encariment de les primeres matèries, ja 
que alguns d’aquests països són eminent-
ment exportadors d’aquests productes i es 
beneficien de l’increment dels seus preus.

Per evitar un reescalfament de l’economia 
i els riscos d’un tensionament excessiu dels 
preus, alguns països es veuen abocats a 
implementar polítiques més restrictives. 
Per eludir les pujades dels tipus d’interès 
directors, però, han optat per aplicar 
mesures administratives (increment dels 
coeficients de reserves, pujades d’impostos 
al capital estranger que inverteix en actius 
financers, etc.). El propòsit, evidentment, 
és evitar, en la mesura que sigui possible, 
l’apreciació de les divises. En aquest sentit, 
així com la Xina va permetre una lleugera 
apreciació del renminbi en el període previ 
a l’última reunió del G-20, aquesta ten-
dència ha estat congelada durant el mes de 
desembre.

En canvi, les divises d’alguns països de 
l’Europa de l’Est, com, per exemple, el 
forint hongarès o el zloty polonès, han 
estat una excepció, ja que més aviat  
han patit pressions negatives. El motiu 
d’aquesta situació cal buscar-lo en el con-
tagi de la crisi del deute sobirà a la zona de 
l’euro. Efectivament, les turbulències del 
deute sobirà de la zona de l’euro continuen 
marcant no solament les divises esmenta-
des més amunt, sinó, lògicament, l’euro. El 
tipus de canvi entre l’euro i el dòlar s’ha 
mogut en un estret rang entre 1,30 i 1,35 
durant el mes de desembre, amb un to de 



GENER 2011 39  INFORME MENSUAL

El comportament dels bons 
corporatius depèn de 
l’origen geogràfic,  
del sector econòmic i del 
nivell de prelació.

feblesa de la divisa europea. El moviment 
ha estat més significatiu en el tipus de can-
vi del franc suís enfront de l’euro. La 
moneda única es canviava, el 22 de desem-
bre, per 1,24 francs suïssos, mínim histò-
ric des del llançament de l’euro. Sens dub-
te, la divisa suïssa continua demostrant 
que, en èpoques d’incertesa, funciona com 
a moneda refugi.

Les perspectives de la cotització euro-
dòlar durant el 2011 no apunten a grans 
moviments en relació amb la cotització 
actual (al voltant d’1,35 dòlars). El risc 
seria asimètric, cap a una major aprecia-
ció del dòlar si es produís algun o una 
combinació dels següents tres factors: un 
increment de les turbulències a la zona de 
l’euro, una acceleració del creixement als 
Estats Units o una major apreciació del 
renminbi.

Maduresa i divergències als mercats 
de renda fixa privada

La renda fixa privada manté un to positiu, 
tot i que prudent, i encaixa sense grans 
ensurts la volatilitat produïda pels diver-
sos riscos que sacsegen altres mercats 
financers. En aquest entorn, entre els bons 
corporatius, s’han registrat notables diver-
gències en les últimes setmanes. Per poder 
entendre aquestes diferències, és impor-
tant classificar la renda fixa corporativa 
segons el segment de risc, l’emissió geo-
gràfica i els sectors econòmics.

Les mesures de política econòmica imple-
mentades als Estats Units (polítiques 
monetàries i fiscals expansives) i a la zona 
de l’euro (nou mecanisme permanent per 
afrontar les potencials crisis de deute 
sobirà) han estat positives per a la renda 

TIPUS DE CANVI DE LES PRINCIPALS MONEDES

21-12-2010

Tipus de canvi
% variació (*)

Mensual s/desembre 2009 Anual

Enfront del dòlar dels Estats Units

 Ien japonès 83,7 0,4 –11,1 –8,9

 Lliura esterlina 0,645 –3,0 –4,3 –3,5

 Franc suís 0,960 –3,1 –7,9 –9,0

 Dòlar canadenc 1,017 –0,1 –3,5 –4,4

 Pes mexicà 12,411 0,9 –5,5 –4,2

Enfront de l’euro

 Dòlar dels EUA 1,315 3,5 8,2 7,9

 Ien japonès 110,1 –3,2 –21,0 –18,3

 Franc suís 1,262 –6,8 –17,5 –18,3

 Lliura esterlina 0,849 –0,6 –4,5 –4,9

 Corona sueca 8,984 –4,4 –14,1 –16,1

 Corona danesa 7,451 –0,1 0,2 0,1

 Zloty polonès 3,996 1,2 –2,6 –5,0

 Corona txeca 25,24 2,0 –4,8 –3,8

 Forint hongarès 276,2 0,5 2,1 0,4

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 dels països 
emergents han resistit 
molt bé les recents 
pertorbacions financeres.

fixa de baixa qualificació creditícia. No 
obstant això, han perjudicat els bons cor-
poratius d’elevada qualitat, a causa dels 
estrets marges que ja havien assolit i de 
l’augment dels tipus d’interès de govern a 
molts països. Geogràficament, la renda 
fixa privada a Europa ha mostrat un pitjor 
comportament relatiu que els bons corpo-
ratius dels Estats Units, perquè ha patit els 
efectes de la crisi del deute sobirà a la zona 
de l’euro. Segons la segmentació per sec-
tors econòmics, han sofert amb més inten-
sitat els bons emesos pel sector financer 
europeu i, sobretot, les emissions amb un 
nivell de prelació inferior, que tenen una 
major capacitat d’assumir pèrdues. Aques-
tes emissions reben el nom tècnic de deute 
subordinat o júnior i, en el cas de fallida de 
l’entitat emissora, han d’esperar que la res-
ta d’inversors en bons d’emissions sènior 
rebin tot els diners, i només recuperen la 
inversió en el cas que continuïn havent-hi 
prou fons.

Les notícies sobre la necessitat d’ampliació 
de capital per part d’alguns bancs per 

reforçar els recursos propis i els comenta-
ris i les reflexions sobre els canvis regula-
dors emanats del que s’ha batejat com a 
Basilea III també han influït negativament 
sobre els preus dels bons emesos per 
alguns bancs.

En canvi, els bons corporatius dels països 
emergents han mostrat una gran estabili-
tat davant de les turbulències del deute 
sobirà als països perifèrics de la zona de 
l’euro i de les pressions alcistes en els tipus 
d’interès de les corbes de deute públic a 
Occident. Les variables que donen suport 
a aquesta bona evolució són diverses. 
D’una banda, unes expectatives econòmi-
ques molt positives i, de l’altra, uns fona-
ments financers molt sòlids. A nivell gene-
ral, els bons corporatius d’alt risc (o high 
yield) dels països emergents continuen 
oferint diferencials relativament elevats i 
taxes de rendibilitat atractives.

En definitiva, es pot concloure que el mer-
cat de renda fixa privada està aconseguint 
un estat avançat de maduresa, en què, 

FONT: Bloomberg.
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La crisi del deute sobirà  
i el creixement de les 
economies emergents 
marquen les diferències 
a les borses.

malgrat tot, encara queden alguns sectors 
que ofereixen oportunitats que els inver-
sors es poden plantejar segons la seva 
tolerància al risc, com els bons corpora-
tius dels països emergents, els bons de 
pitjor qualitat creditícia o d’alt risc (high 
yield) i el deute subordinat d’alguns bancs 
europeus, els quals, per factors puntuals, 
ofereixen rendibilitats anormalment ele-
vades.

Després de la tempesta, arriba 
el moment de la renda variable

Encarant la recta final de l’any, i fent 
balanç dels últims mesos, es pot afirmar 
que els mercats globals de renda variable 
s’han caracteritzat per les divergències 
geogràfiques i pel caràcter erràtic a Euro-
pa. Les divergències han estat propiciades 
pels accelerats ritmes de creixement de les 
economies emergents i per les expectatives 
de recuperació dels Estats Units. Per la 
seva banda, els moviments sense tendèn-
cia definida dels índexs europeus són un 

reflex de la incertesa que s’ha apoderat de 
la regió i, en concret, dels països afectats 
directament per la crisi sobirana.

Un àmbit en què s’aprecien les esmentades 
divergències entre els diferents mercats és 
el de les entrades i sortides dels fons 
d’inversió. Per bé que el deute públic, a 
nivell global, va exercir de valor refugi per 
als inversors després de l’agreujament de 
la crisi financera al setembre del 2008, la 
posterior i persistent incertesa provocada 
per la delicada situació de les economies 
de la perifèria d’Europa genera una fugida 
constant de fons del deute sobirà d’aquests 
països cap a altres actius amb ràtios de 
risc-recompensa més atractives als ulls 
dels inversors, com la renda fixa privada i, 
amb menys pes, la renda variable. Una cir-
cumstància que cal destacar són les últi-
mes dades recopilades als mercats de capi-
tals, que apunten a la intensificació de 
l’afluència dels fluxos inversors –institu-
cionals i al detall– cap als mercats d’accions, 
atrets per factors com la millora dels bene-
ficis empresarials.

ELS BONS CORPORATIUS D’ALT RISC AUGMENTEN L’ATRACTIU
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La crisi sobirana europea 
provoca un increment de 
l’afluència dels fluxos 
inversors cap a la renda 
variable.

Les perspectives borsàries 
a mitjà i a llarg termini són 
positives, tot i que no es 
poden descartar correccions 
puntuals.

Addicionalment, al llarg dels dos últims 
mesos, la millora en el flux d’indicadors 
de conjuntura ha estat reforçada per la 
implementació d’algunes mesures de polí-
tica econòmica molt favorables per a l’evo-
lució del conjunt de la renda variable en el 
pròxim exercici. Per exemple, als Estats 
Units, a més de les mesures de política 
quantitativa de la Reserva Federal (QE2), 
el Govern ha aprovat l’extensió d’impor-
tants estímuls fiscals fins al 2012. Un altre 
dels fets rellevants que, segurament, dona-
ran suport a les borses de cara als propers 
trimestres és l’acord assolit entre els països 
de la Unió Europea sobre la creació d’un 
mecanisme permanent de rescat com a 
part d’una major integració fiscal i políti-
ca. Totes aquestes mesures haurien de 
donar suport als marges empresarials, per 
l’augment de la demanda agregada a través 
de l’increment de la despesa privada, així 
com per la reducció dels costos de finança-
ment de les empreses. Aquests factors 

donen suport a les estimacions del consens 
d’analistes per al 2011 sobre l’evolució dels 
beneficis per acció de les companyies 
cotitzades.

En definitiva, i malgrat que algunes de les 
diferències entre les borses es puguin repe-
tir al llarg de l’any vinent, una àmplia bate-
ria d’indicadors (de sentiment, de valora-
ció i econòmics) ens permet pensar que, 
pel que sembla, la renda variable s’encara 
de nou a un cicle de bonança moderada, 
marcat per la millora de l’activitat econò-
mica, per l’increment dels marges empre-
sarials i per l’adopció, per part dels inver-
sors particulars, d’estratègies d’inversió 
amb un major biaix cap a la renda variable. 
Riscos com la crisi sobirana a la zona de 
l’euro o els derivats del possible sobreescal-
fament d’algunes economies emergents, 
com la Xina, no haurien de ser més que tra-
ves circumstancials per a les revaloracions 
borsàries al llarg del proper any.

FONT: Bloomberg.

Índexs de borses

EVOLUCIÓ DE LES PRINCIPALS BORSES INTERNACIONALS

S&P 500 Eurostoxx 50 MSCI Emergents

2009

Base 100 = gener 2009

S O N D GG F MFM A M J J A A M J J O N DA S
60

80

100

120

140

160

180

2010



GENER 2011 43  INFORME MENSUAL

ÍNDEXS DE LES PRINCIPALS BORSES MUNDIALS

20-12-2010

Índex
(*)

% variació
mensual

% variació
acumulada

% variació
anual

Nova York

 Dow Jones 11.451,6 2,2 9,8 10,9

 Standard & Poor’s 1.243,5 3,7 11,5 12,8

 Nasdaq 2.642,0 4,9 16,4 19,5

Tòquio 10.216,4 1,9 –3,1 0,7

Londres 5.890,5 2,8 8,8 13,3

Zona de l’euro 2.840,0 –0,2 –4,2 –1,1

 Frankfurt 7.020,2 2,6 17,8 20,4

 París 3.887,5 0,7 –1,2 2,5

 Amsterdam 353,4 2,5 5,4 8,8

 Milà 20.369,9 –1,9 –12,4 –9,4

 Madrid 9.980,3 –2,8 –16,4 –14,3

Zuric 6.534,0 –0,9 –0,2 1,1

Hong Kong 22.639,1 –4,1 3,5 6,9

Buenos Aires 3.420,2 4,9 47,4 54,4

São Paulo 67.620,3 –4,6 –1,4 1,2

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

Alternatives dels petits inversors davant de la guerra de divises

Amb el rerefons de la crisi que tots els països anhelen deixar definitivament enrere, en els últims mesos, s’ha estès, 
especialment entre la premsa, l’expressió «guerra de divises» per referir-se a la dinàmica, en ocasions conflictiva, 
del mercat de canvis internacional arran de les mesures de política econòmica dels diferents governs i bancs cen-
trals. La naturalesa de les forces econòmiques en marxa podria, efectivament, generar entre les divises moviments 
de llarg abast en magnitud i durada,(1) esquitxats d’episodis d’elevada volatilitat, com de fet ja ha estat la tònica 
habitual en les últimes dècades. Quines actuacions i estratègies es pot plantejar un inversor particular en aquest 
context? En principi, el terme «guerra» suscita la noció de risc i, en conseqüència, convidaria a la recerca de refugis 
o, si més no, a la cautela. Però, simultàniament, es presenten oportunitats que potser, per a alguns inversors, pagui 
la pena intentar aprofitar.

Sota una consideració genèrica, els inversors han d’estar predisposats a mantenir posicions en actius (bons, acci-
ons...) forans. Els beneficis de la diversificació internacional es manifesten en una millora de la relació entre la 
rendibilitat esperada i el risc de la cartera, és a dir, més rendibilitat per a un risc o bé menys risc per a un determi-
nat objectiu de rendibilitat.(2) No obstant això, a la pràctica, és una realitat molt estesa l’escassa diversificació inter-

(1) Vegeu el requadre «Quins tipus de canvi estan lluny de l’equilibri?» en aquest volum.
(2) Per exemple, vegeu R. de Santis i L. Sarno, Assessing the Benefits of International Portfolio Diversification in Bonds and Estocs, ECB Working 
Paper, núm. 883 (2008).
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nacional de les carteres, no solament dels inversors particulars, sinó també dels institucionals. Aquest fenomen ha 
estat identificat i estudiat amb profusió durant dècades en nombrosos països i ha estat batejat com home bias 
puzzle.(3) S’han ofert múltiples explicacions de la seva existència. Algunes remeten a comportaments irracionals 
dels inversors i d’altres conserven el paradigma de racionalitat i destaquen factors institucionals, com costos de 
transacció, asimetries o barreres d’informació, etc.

La hipòtesi que el home bias puzzle és atribuïble a una major percepció de risc en els actius estrangers connecta 
directament amb la qüestió de la guerra de divises, és a dir, amb el risc afegit en què s’incorre quan l’actiu està 
denominat en moneda estrangera. Però això és ineludible? Conceptualment no, en la mesura que existeix la pos-
sibilitat de cobrir(4) l’exposició a la divisa deixant com a únic risc el de l’actiu de base que s’adquireix (per exemple, 
accions de la companyia Microsoft per a un inversor europeu). No obstant això, cal tenir present que, en el cas dels 
petits inversors, implementar la cobertura pot comportar costos de transacció i operatius elevats i, en moltes oca-
sions, és tècnicament inviable (per absència o insuficient flexibilitat dels instruments de cobertura per a determi-
nades divises).

En qualsevol cas, i considerant que la cobertura sigui factible, la pregunta clau que l’inversor s’ha de plantejar és si 
li resulta convenient deixar la cartera descoberta (no fer res), cobrir-la totalment (cobertura passiva) o cobrir-la 
parcialment (cobertura activa). Aquesta qüestió, com és fàcil d’imaginar, no té una resposta tancada i universal. 
Depèn de factors com les correlacions entre actius de base i divises, els rendiments esperats dels actius i de les 
divises (és a dir, les previsions dels tipus de canvi, si és que l’inversor hi compta) i les preferències de l’inversor. Els 
exercicis quantitatius per determinar la cobertura òptima consideren cada divisa com un actiu amb identitat prò-
pia i separada dels actius de base. Per això, solen oferir com a resultat composicions recomanades de cartera en què 
la cobertura és parcial (o, alternativament, sobrecobertura), asimètrica entre monedes i variable en el temps.(5)

La circumstància que, en general, la gestió òptima de l’exposició a una moneda estrangera sigui l’aplicació de 
cobertures parcials i canviants en el temps ha generat una heterogènia família d’estratègies, productes i serveis 
financers coneguda com currency overlay. El propòsit d’aquests enfocaments és separar, però no deslligar, la deci-
sió sobre els actius de base que integraran la cartera de la decisió sobre l’exposició a divises, fins al punt que és 
freqüent que l’una i l’altra siguin assignades a diferents equips de gestió.(6) Lògicament, això és de més fàcil imple-
mentació en carteres grans, com les de les companyies d’assegurances o les dels fons de pensions. Els petits inver-
sors tenen a la seva disposició alguns productes d’inversió que es gestionen amb aquests tipus de processos. La 
limitació és que es perd, perquè es delega en el gestor, el control sobre els inputs que determinen l’exposició final a 
les divises. Un cas especial, però, no pateix aquest problema: quan el risc de divises està totalment i permanent-
ment cobert, és a dir, quan es realitza una cobertura passiva. Així, per exemple, és possible per a un europeu 
invertir en ETF(7) que repliquen el comportament de l’S&P500 (borsa dels Estats Units) amb el risc de fluctuació 

(3) Es pot trobar una revisió actualitzada de la investigació sobre aquest tema a G. Bekaert i X. Wang, Home Bias Revisited, Columbia Business 
School Working Papers, (2009).
(4) Els derivats de tipus de canvi són productes financers concebuts per a aquesta finalitat: futurs, swaps, opcions, warrants, etc.
(5) Vegeu, per exemple, J. Campbell, K. Serfaty-De Medeiros i L. Viceira, Global Currency Hedging, The Journal of Finance, vol. LXV, núm. 1 
(2010). També J. Schmittmann, Currency Hedging for International Portfolios, IMF Working Paper, 10/151 (2010).
(6) Un estadi posterior al currency overlay és el que es coneix com pure currency alpha. Es tracta d’estratègies i de productes que se centren, exclu-
sivament, en els tipus de canvi prenent posicions en divises sense l’existència d’actius de base previs.
(7) ETF: Exchange Traded Funds. Són fons d’inversió que cotitzen en borsa, de manera que invertir-hi i després desinvertir té el mateix procedi-
ment que comprar i vendre accions de qualsevol companyia.
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del dòlar enfront de l’euro cobert. En altres casos, l’exposició a divises que implementa el gestor deriva d’una estra-
tègia i d’uns criteris explícits, transparents i coneguts ex ante per l’inversor.

En aquest sentit, algunes estratègies d’inversió en divises estan aconseguint, en els últims anys, l’estatus d’estàndard, 
en un doble sentit. En primer lloc, perquè es limiten a reflectir, de manera objectiva, mecànica i sense deixar amb 
prou feines espai a la discrecionalitat del gestor, certes regularitats dels mercats de canvis que històricament han 
ofert rendiments positius. En segon lloc, perquè estan disponibles per als petits inversors en forma d’ETF, de fons 
d’inversió i de bons estructurats que repliquen índexs públicament coneguts i transparents. Les principals estra-
tègies d’aquest tipus són: valoració, carry trade, momentum i volatilitat. Al gràfic, es pot apreciar la seva evolució 
al llarg dels últims anys.(8) 

L’estratègia de «valoració» es basa en la teoria de la paritat de compra, segons la qual els tipus de canvi tendeixen, 
a llarg termini, a equiparar el preu d’un mateix bé als diferents països. L’estratègia de carry trade consisteix a 
comprar (posició llarga) monedes que ofereixen un tipus d’interès alt i vendre’n (posició curta) unes altres que 
tenen tipus baixos. La seva base teòrica és difícil, ja que els enfocaments ortodoxos indiquen que no hauria d’ofe-
rir resultats positius. La consideració d’elements que s’allunyen del paradigma d’eficiència als mercats permet, 
però, proporcionar-li una base teòrica. L’estratègia de momentum troba també la seva justificació en fenòmens 
que qüestionen l’eficiència plena del mercat, concretament els relatius a la transmissió i al processament de la 
informació. Sota la idea que els preus (tipus de canvi) s’ajusten molt lentament a les noves informacions, la regla 
consisteix a comprar divises que es van apreciar en el període previ i vendre les que es van depreciar. L’estratègia 
de «volatilitat» no pretén aprofitar una regularitat en la direcció dels tipus de canvi, sinó en la magnitud de les 

FONT: RBS.
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(8) S’ha considerat la família d’índexs que elabora el Royal Bank of Scotland. Diverses entitats han desenvolupat índexs de naturalesa similar.
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seves oscil·lacions. Les regles poden arribar a ser molt sofisticades, però, en última instància, s’assimilen a com-
prar productes que són barats quan la volatilitat és baixa (per exemple, les opcions) i vendre’ls quan pugen de 
preu en repuntar la volatilitat.

En suma, complementant els instruments més tradicionals, com els derivats, l’existència de productes ja empaque-
tats i de fàcil accés que repliquen aquestes estratègies, i d’altres semblants, amplia significativament les possibilitats 
dels petits inversors per participar als mercats de divises. Amb els seus riscos i amb les seves oportunitats.

Aquest requadre ha estat elaborat pel Departament de Mercats Financers,  
Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”
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Suau reactivació econòmica

Després de la desacceleració econòmica 
registrada en el tercer trimestre, els indi-
cadors disponibles del quart trimestre del 
2010 mostren una recuperació, però més 
aviat lleugera. En particular, l’índex de 
sentiment econòmic, que sintetitza els in -
dicadors de confiança dels consumidors i 
dels empresaris, va anotar un repunt al 
novembre després d’una lleugera reculada 
a l’octubre. Així, l’indicador de clima eco-
 nòmic va assolir, al novembre, la cota més 
alta des del mes de juny del 2010.

Pel costat de la demanda, es percep una 
certa millora del consum després de la 
reculada del tercer trimestre. Així, les ven-

des al detall, sense incloure els cotxes, van 
baixar el 0,6% a l’octubre en relació amb el 
mateix mes del 2009, la qual cosa repre-
senta una aturada de la contracció, en 
comparació amb la davallada del 2,5% del 
segon trimestre. Les matriculacions de 
turismes van baixar el 25,5% al novembre 
en relació amb el mateix mes de l’any ante-
rior, però van pujar en relació amb el ter-
cer trimestre. Per la seva banda, l’indicador 
de confiança dels consumidors va empit -
jorar lleugerament al novembre després 
d’un augment a l’octubre i es va col·locar 
en el mateix nivell que dotze mesos abans, 
força per sota de la mitjana històrica, la qual 
cosa suggereix un escàs vigor de la reacti-
vació del consum.

Lleugera millora de 
l’activitat econòmica 
després de la desacceleració 
del tercer trimestre.

La matriculació de vehicles 
de càrrega puja el 7% 
interanual al novembre,  
la primera taxa positiva  
des del juny del 2010.

Activitat econòmica

CONJUNTURA ESPANYOLA

LLEUGERA MILLORA DEL SENTIMENT ECONÒMIC AL NOVEMBRE

Índex de sentiment econòmic (*)

NOTA: (*) Format pels indicadors de con�ança industrial (40%), serveis (30%), del consumidor (20%), construcció (5%) i del comerç 
al detall (5%).
A partir del maig de 2010, es produeix una ruptura en les sèries, perquè s’implementa una nova classi�cació de les activitats 
econòmiques.
FONT: Comissió Europea.
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La confiança de la indústria 
se situa notablement per 
damunt d’un any abans.

La feblesa de la demanda 
afecta la majoria de 
branques dels serveis  
a l’octubre.

La inversió en béns d’equipament presenta 
un avanç limitat. Les seves importacions 
es van incrementar el 14,5% a l’octubre en 
relació amb el mateix mes de l’any ante-
rior, però la producció interior va baixar el 
7,5% interanual en el mateix mes. La ma -
triculació de vehicles de càrrega va aug-
mentar el 7,0% al novembre en relació amb 
dotze mesos abans i va registrar la primera 
taxa de variació interanual positiva des del 
mes de juny del 2010.

Pel que fa a la inversió en construcció, in -
di  cadors avançats com el consum de ci -
ment i la confiança en el sector no perme-
ten ser gaire optimistes. En particular, 
aquest últim indicador va patir una inten-
sa reculada al novembre, a causa de les 
retallades pressupostàries per a infraes-
tructures. El sector residencial, per la seva 
banda, pateix l’atonia al mercat immobi-
liari, que, a l’octubre, va registrar un nom-
bre de transaccions d’habitatges el 17,7% 
inferior a les d’un any abans, a conseqüèn-

cia de l’avançament de les adquisicions 
propiciada per l’alça dels tipus de grava-
men de l’impost sobre el valor afegit (IVA) 
al juliol.

Des del punt de vista de l’oferta, la indús-
tria va presentar un escàs dinamisme. 
Així, l’índex de producció industrial va 
baixar l’1,9% interanual a l’octubre. Les 
importacions de béns intermedis no ener-
gètics es van alentir, tot i pujar el 16,0% a 
l’octubre en relació amb el mateix mes de 
l’any anterior. No obstant això, el consum 
d’electricitat va intensificar el ritme de 
creixement a l’octubre i al novembre, i la 
confiança en la indústria es va situar nota-
blement per damunt d’un any abans, grà-
cies, sobretot, a la demanda exterior.

Pel que fa als serveis, a l’octubre, la xifra 
de negocis en termes homogenis de calen-
dari va baixar l’1,2% en relació amb el ma -
teix mes del 2009, gairebé un punt me  nys 
que al setembre. La feblesa de la demanda 

INDICADORS DE DEMANDA

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

2008 2009
2009 2010

IV I II III Octubre Novembre

Consum 

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

 Importació de béns de consum (**) –7,7 –6,1 3,7 –10,8 2,8 –16,2 –20,4 ...

 Matriculacions d’automòbils –28,1 –17,9 29,3 44,5 35,3 –25,0 –37,6 –25,5

 Crèdit al consum de béns duradors 3,6 –11,5 –9,1 –5,6 –9,8 –19,2 – ...

 Indicador de confiança  
  dels consumidors (***) –33,8 –28,3 –20,0 –18,2 –22,9 –21,7 –20,0 –21,0

Inversió

 Producció de béns d’equipament (*) –8,8 –22,1 –10,3 –2,4 –1,7 –6,3 –7,5 ...

 Importació de béns d’equipament (**) –19,6 –27,0 –16,9 –1,2 13,0 5,8 14,5 ...

 Matriculació de vehicles industrials –43,6 –40,0 –7,8 8,5 24,2 –9,3 –4,0 7,0

Comerç exterior (**) 

 Importacions no energètiques –4,9 –17,5 –0,7 10,4 18,1 5,1 2,8 ...

 Exportacions 1,9 –9,8 4,3 17,4 14,9 11,7 11,0 ...

NOTES: (*) Filtrat de diferències del calendari laboral.
(**) En volum.
(***) Enquesta de la Comissió Europea: diferència entre els percentatges de respostes positives i negatives.
FONTS: ANFAC, Institut Nacional d’Estadística, Banc d’Espanya, Ministeri d’Economia i Hisenda, Comissió Europea i elaboració pròpia.
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Preveiem que es mantidrà 
la reactivació econòmica  
el 2011, amb un creixement 
del 0,7% del PIB.

Noves mesures de política 
econòmica per consolidar 
les bases d’una recuperació 
sòlida.

va afectar la majoria de branques, amb 
l’excepció del transport i de l’emma  gat  ze -
matge. Els subsectors que van registrar 
cai  gudes interanuals més importants van 
ser la informació i comunicacions i les ac -
ti  vitats professionals, científiques i tècni-
ques.

De fet, gràcies a la contribució del sector 
exterior, probablement el creixement in -
tertrimestral del producte interior brut 
(PIB) en el quart trimestre tornarà a ser 
lleu   gerament positiu després de l’es tan ca -
ment del tercer trimestre. D’aquesta ma -
ne  ra, mantenim la previsió d’un descens 
del producte interior brut del 0,2% en el 

conjunt del 2010. Durant el 2011, prosse-
guirà la recuperació, per bé que la correc-
ció dels desequilibris acumulats motivarà 
que el ritme de creixement sigui moderat, 
del 0,7%.

D’altra banda, al desembre, s’han anunciat 
diverses mesures de política econòmica 
amb l’objectiu de crear les bases per a una 
reactivació econòmica sòlida. Així, s’eli -
mi  nen càrregues administratives per a les 
empreses, es reduirà la tributació en l’im -
post de societats per a les pimes i s’ha apu-
jat l’impost especial sobre el tabac. Així 
mateix, es privatitzaran parcialment l’or -
ga  nisme gestor dels aeroports (AENA) i 

INDICADORS D’OFERTA

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

2008 2009
2009 2010

IV I II III Octubre Novembre

Indústria

 Consum d’electricitat (1) 0,5 –4,3 –1,4 3,3 4,7 1,9 3,0 3,3

 Índex de producció industrial (2) –7,3 –15,8 –5,6 0,3 2,9 –0,2 –1,9 ...

 Indicador de confiança en la indústria (3) –18,0 –31,2 –24,1 –20,1 –14,4 –13,7 –10,0 –10,0

 Utilització capacitat productiva (4) 80,1 71,2 70,6 69,5 71,8 73,9 72,9 –

 Importació béns interm. no energ. (5) –0,7 –21,6 0,1 26,9 28,4 18,8 16,0 ...

Construcció

 Consum de ciment –23,8 –32,3 –17,4 –18,9 –12,2 –13,6 –15,4 –20,9

 Indicador de confiança en la construcció (3) –22,6 –30,6 –24,5 –24,9 –24,3 –28,0 –32,0 –43,0

 Habitatges (visats obra nova) –59,4 –58,1 –45,5 –24,4 –10,3 –13,2 ... ...

 Licitació oficial 3,0 –8,2 –17,0 –50,5 –11,0 –36,6 ... ...

Serveis

 Vendes comerç minorista (6) –6,0 –5,4 –2,7 0,7 –0,2 –2,5 –0,6 ...

 Turistes estrangers –2,5 –8,8 –3,5 0,3 –3,1 4,2 4,2 2,7

 Ingressos turisme –0,4 –9,0 –5,5 0,2 0,4 7,0 ... ...

 Mercaderies ferrocarril (t-km) –7,7 –28,4 –7,7 4,5 20,9 5,9 –10,0 ...

 Tràfic aeri passatgers –3,0 –7,9 –0,7 3,5 –0,6 4,2 8,6 5,1

 Consum de gasoil automoció –3,8 –5,1 –2,0 –0,5 –0,5 –2,2 ... ...

NOTES: (1) Corregit dels efectes de laboralitat i temperatura.
(2) Filtrat de diferències del calendari laboral.
(3) Enquesta de la Comissió Europea: diferència entre els percentatges de respostes positives i negatives.
(4) Enquesta de Conjuntura: percentatge d’utilització inferit de les respostes.
(5) En volum.
(6) Índex (sense estacions de servei) deflactat i corregit de l’efecte calendari.
FONTS: Xarxa Elèctrica Espanyola, OFICEMEN, AENA, Institut Nacional d’Estadística, Banc d’Espanya, Comissió Europea, Ministeri de Foment, Ministeri 
d’In  dús tria, Comerç i Turisme, Ministeri d’Economia i Hisenda i elaboració pròpia.
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les loteries de l’Estat. A més a més, s’ha 
fixat el final de gener per concretar la re -
forma del sistema de pensions i el mes de 
març per modificar el sistema de la nego-
ciació col·lectiva.

Milloren els resultats empresarials

És important el seguiment dels comptes de 
les empreses, ja que, de la seva situació, 
depèn la creació d’ocupació neta. Les da -
des de la Central de Balanços Trimestral 
del Banc d’Espanya serveixen per aclarir 
aquest tema. Així, en el conjunt dels tres 
primers trimestres del 2010, constaten la 
recuperació de l’activitat de les empreses 
de la mostra trimestral, amb un augment 
interanual del valor afegit brut nominal 
del 4,4%, en contraposició amb l’en  fon  sa -
ment de l’11,8% del mateix període del 
2009, la qual cosa mostra que el pitjor de la 
crisi ja ha passat. Les despeses de personal 
van disminuir l’1,5% en el període gener-
setembre del 2010 en relació amb un any 
abans, a causa de la reducció de l’ocupació 
i de la moderació del creixement de la 

remuneració mitjana per empleat fins al 
0,8% interanual.

El resultat econòmic brut d’explotació va 
pujar el 9,7%, percentatge que contrasta 
amb una caiguda del 19,5% el 2009. El des-
cens dels ingressos financers, un lleuger 
increment de les despeses financeres i un in -
crement de les amortitzacions i de les pro-
visions van determinar que el creixement 
del resultat ordinari net fos inferior al 6,9%. 
Tenint en compte els resultats atípics i els 
impostos sobre els beneficis, el resultat de 
l’exercici fins al setembre es va incremen-
tar el 5,2% en relació amb el mateix perío-
de de l’any precedent, que es compara fa -
vo  rablement amb el decrement del 7,7% 
del 2009.

Pel que fa a les rendibilitats, tant la de l’ac -
tiu net com la dels recursos propis van mi -
llorar lleugerament el 2010 i es van col ·lo-
car en el 5,5% i en el 7,6%, respectivament. 
En definitiva, el sanejament de les empre-
ses continua el seu curs, amb una millora 
dels excedents i dels rendiments, tot i que 
encara no es genera ocupació neta.

COMPTE DE RESULTATS DE LES EMPRESES NO FINANCERES

Taxes de variació anual

2009
Trimestres I a III

2009 2010

 Valor de la producció –13,5 –17,9 10,9

 Consums intermedis –16,1 –21,1 14,8

Valor afegit brut (VAB) –8,3 –11,8 4,4

 Despeses de personal –2,0 –1,8 –1,5

Resultat econòmic brut d’explotació –13,5 –19,5 9,7

 Ingressos financers –11,6 –15,8 –11,3

 Despeses financeres –31,6 –30,4 0,8

 Amortitzacions i provisions –1,2 –0,0 2,7

Resultat ordinari net –6,6 –20,4 6,9

 Alienacions i deteriorament − –16,1 –41,9

 Variacions del valor raonable i resta de resultats –29,1 78,3 –37,5

 Impostos sobre beneficis − –23,4 42,0

Resultat de l’exercici 55,4 –7,7 5,2

FONT: Banc d’Espanya (Central de Balanços Trimestral).

Augment dels excedents  
i dels rendiments 
empresarials, però 
insuficient per crear 
ocupació neta.
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Lenta reversió del deteriorament  
del mercat de treball

La feble recuperació de l’activitat econò-
mica continua essent insuficient per gene-
rar ocupació, tal com ho reflecteix el nom-
bre d’afiliats en alta laboral a la Seguretat 
Social del mes de novembre. Així, segons 
el Ministeri de Treball i Assumptes So -
cials, el total d’afiliats va caure en aquest 
mes en 53.440 persones, fins als 17.612.709 
(uns 16.000 en termes desestacionalit-
zats), una dada una mica pitjor del que 
s’es  perava. Així i tot, en l’últim any, el rit -
me de caiguda s’ha moderat lleugerament 
i s’ha situat en l’1,3% interanual. Per tant, 
aquestes xifres palesen que la situació de 
l’ocupació continua empitjorant, tot i que 
amb menys intensitat.

Per sectors d’activitat, tot i que la pèrdua 
de llocs de treball va ser generalitzada al 
novembre, es va concentrar als serveis, el 
total dels quals va baixar gairebé en 30.000 
persones. D’aquesta manera, malgrat que 
el sector serveis va ser l’únic que va gene-
rar llocs de treball durant la primera mei-
tat de l’any, fa un semestre que no crea 
ocupació. Un cop corregida l’estacionalitat, 
les dades confirmen un estancament en la 
recuperació del mercat laboral a tots els 
sectors.

La previsió d’ocupació per a l’últim mes de 
l’any és més optimista, ja que la contracta-
ció va experimentar un increment inter-
anual del 4,4% al novembre. No obstant 
això, aquest avanç en la contractació pro-
bablement tingui incorporat un important 
factor estacional, de manera que podria 

La destrucció de llocs  
de treball no s’atura.

Es perden llocs de treball 
en tots els sectors  
al novembre.

Mercat de treball

NOTA: (*) Sèries corregides d’estacionalitat.
FONTS: Ministeri de Treball i Assumptes Socials i elaboració pròpia.

Variació mensual del nombre d’a�liats a la Seguretat Social (*)

LA RECUPERACIÓ DE L’OCUPACIÓ S’ESTANCA A TOTS ELS SECTORS

Milers

2007 2008 2009 2010
–200

–150

–100

–50

50

100

0

Indústria Serveis Construcció



52 GENER 2011 INFORME MENSUAL   

haver-hi una nova reculada de l’ocupació 
al començament del 2011, tal com ho posa 
de manifest el fet que més del 90% dels 
contractes signats siguin temporals.

Al novembre, l’afiliació va caure tant entre 
els homes com entre les dones, però va fer-
ho amb més intensitat entre els primers, ja 
que tenen més representació als sectors 
més castigats per la crisi econòmica. 
Aquesta mateixa raó ha comportat també 
que el nombre d’afiliats amb nacionalitat 
estrangera patís una davallada anual més 
important, de l’1,9%, que en el cas dels 
espanyols, de l’1,2%.

Al novembre, l’atur se situa  
per sota del que s’esperava 

L’atur registrat a les oficines d’ocupació va 
augmentar en 24.318 persones al novem-

bre, fins a un total de 4.110.294, i va situar 
la taxa de creixement interanual en el 
6,2%, un punt percentual per sota del mes 
anterior. No obstant això, si es desestacio-
nalitza la sèrie, s’observa un descens de 
l’atur (d’unes 22.000 persones), la primera 
davallada en el mes de novembre des de 
l’inici de la crisi.

El fet que el procés de recuperació de 
l’ocupació estigui estancat però que el total 
d’aturats en termes desestacionalitzats dis-
minueixi suggereix que una part del total 
dels aturats registrats s’estan transformant 
en inactius. Això podria motivar un des-
cens de la població activa en l’últim tri-
mestre de l’any i alentiria l’escalada de la 
taxa d’atur.

INDICADORS D’OCUPACIÓ

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

2008 2009
2009 2010

IV I II III Octubre Novembre

Afiliats a la Seguretat Social (1)

 Sectors d’activitat

  Indústria –2,1 –10,6 –10,0 –7,2 –4,9 –3,8 –3,3 –3,2

  Construcció –10,3 –23,1 –18,9 –16,4 –13,1 –12,5 –11,8 –11,3

  Serveis 1,7 –2,6 –2,1 –0,8 0,1 0,4 0,4 0,4

 Situació professional

  Assalariats –0,7 –6,0 –4,6 –2,8 –1,8 –1,4 –1,2 –1,2

  No assalariats 0,4 –4,8 –4,9 –4,0 –3,0 –2,4 –2,1 –1,9

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

Població ocupada (2) –0,5 –6,8 –6,1 –3,6 –2,5 –1,7 – –

Llocs de treball (3) –0,5 –6,6 –6,0 –3,8 –2,5 –1,7 – –

Contractes registrats (4)

 Indefinits –14,3 –31,0 –22,5 –11,9 –5,6 –7,6 –6,4 0,7

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

 Total –10,9 –15,5 –4,3 2,0 4,2 2,6 –0,9 4,4

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) A l’INEM.
FONTS: Institut Nacional d’Estadística, Ministeri de Treball i Assumptes Socials, Institut d’Ocupació i elaboració pròpia.

L’atur registrat puja el 6,2% 
en un any.
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Els costos laborals cauen  
el 0,3% interanual  
en el tercer trimestre.

Primera caiguda en l’última dècada 
dels costos laborals

Segons l’enquesta trimestral de cost labo-
ral elaborada per l’Institut d’Estadística, el 
cost laboral total per treballador i mes de 
les empreses va caure el 0,3% en el tercer 
trimestre del 2010 en relació amb el mateix 
període de l’any anterior. Es tracta de la 
primera davallada de la taxa interanual 
des de l’inici d’aquesta estadística el 2000.

La forta caiguda dels costos laborals està 
motivada, essencialment, per la frenada 
de l’increment salarial, el seu principal 
component, que només ha augmentat el 
0,1% en els dotze últims mesos. També hi 
ha contribuït el component no salarial, 
que ha caigut l’1,5%, gràcies al descens 
dels costos de les indemnitzacions per 
acomiadament.

Pel que fa al cost laboral per hora, segons 
les dades d’Eurostat, va caure el 0,8% en el 
tercer trimestre del 2010. Aquest descens 

és significativament inferior a la mitjana 
de la zona de l’euro, la taxa interanual de 
la qual va augmentar el 0,8%, i pot contri-
buir a pal·liar el problema de competitivi-
tat d’Espanya.

Per tant, aquestes dades confirmen que la 
destrucció d’ocupació produïda per la crisi 
ha repercutit amb força, tot i que amb un 
cert retard, sobre la moderació dels salaris. 
Cal destacar, a més a més, que l’increment 
dels guanys mitjans per treballador i mes, 
del 0,1% interanual, va ser molt inferior a 
la inflació registrada en el mateix període, 
de l’1,9%. D’aquesta forma, en aquest tri-
mestre, es va registrar un descens del po -
der adquisitiu de les rendes salarials, situa-
ció que trenca la tendència dels quatre 
úl  tims anys. Aquesta pèrdua del poder 
adquisitiu podria tenir un efecte negatiu 
sobre el consum i podria alentir el procés 
de recuperació de l’activitat econòmica.

En definitiva, de cara al proper semestre, 
les perspectives per al mercat de treball 

ATUR REGISTRAT PER SECTORS, SEXE I EDATS

Novembre 2010

Aturats
Variació sobre
desembre 2009

Variació sobre el mateix
període de l’any anterior %  

participació
Absoluta % Absoluta %

Per sectors

 Agricultura 133.696 27.563 26,0 23.629 21,5 3,3 

 Indústria 485.441 –23.361 –4,6 –11.884 –2,4 11,8 

 Construcció 724.091 –57.633 –7,4 –2.697 –0,4 17,6 

 Serveis 2.402.348 161.283 7,2 161.485 7,2 58,4 

 Primera ocupació 364.718 78.839 27,6 70.815 24,1 8,9 

Per sexes

 Homes 2.027.565 15.029 0,7 87.164 4,5 49,3 

 Dones 2.082.729 171.662 9,0 154.184 8,0 50,7 

Per edats

 Menors de 25 anys 461.409 14.640 3,3 –2.930 –0,6 11,2 

 Resta d’edats 3.648.885 172.051 4,9 244.278 7,2 88,8 

ToTAL 4.110.294 186.691 4,8 241.348 6,2 100,0 

FONTS: Servei Públic d’Ocupació Estatal i elaboració pròpia.
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són d’una millora molt gradual. Tot i que 
la desacceleració dels costos laborals serà 
un suport important, probablement l’o  cu-

pació no tornarà a créixer fins que el pro-
ducte interior brut no registri increments 
significatius.

INDICADORS DE SALARIS

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

2008 2009
2009 2010

III IV I II III

Increment pactat en convenis (*) 3,6 2,5 2,6 2,5 1,4 1,3 1,3

Salari per lloc de treball equivalent  
 a temps complet (**) 6,4 4,1 3,9 3,2 1,8 1,4 0,5

Enquesta trimestral de cost laboral

 Costos salarials

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

   Indústria 4,8 2,1 2,0 2,5 2,8 3,0 2,9

   Construcció 6,3 5,2 4,9 5,3 1,9 1,4 –0,9

   Serveis 5,0 3,2 3,2 2,5 1,6 1,6 –0,4

  Guanys mitjans per hora treballada 4,9 5,3 3,9 5,3 2,9 1,4 –0,9

 Altres costos laborals 4,1 4,3 3,9 1,9 –1,1 –0,6 –1,5

 Jornada laboral (***) 0,2 –2,1 –0,9 –2,4 –1,0 0,3 1,1

Jornals agraris 5,1 2,6 0,3 2,8 3,3 3,2 –

Cost laboral a la construcció 5,7 4,7 3,7 3,6 3,1 0,7 0,1

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

DESPRÉS DE MÉS DE DOS ANYS DE CRISI, LA INFLACIÓ SUPERA PER PRIMER COP  
LES PUJADES SALARIALS

FONTS: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.
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La inflació es manté en el 2,3%  
al novembre

La taxa de variació interanual dels preus 
de consum (IPC) es va situar en el 2,3% al 
novembre, el mateix nivell que el mes an -
terior i el més alt dels últims anys. Durant 
aquest període, els factors que han tingut 
més incidència sobre la inflació han estat 
la feblesa del consum, que ha pressionat els 
preus a la baixa, i l’evolució del preu del 
petroli. Des del juliol, també ha estat relle-
vant l’alça dels tipus de gravamen de l’im-
post sobre el valor afegit (IVA), que ha 
comportat un augment addicional proper 
al mig punt.

No obstant això, la contribució dels carbu-
rants i combustibles va ser negativa al 

novembre (al voltant de mitja dècima), ja 
que, en aquest mes, van augmentar menys 
que dotze mesos abans. En canvi, l’aporta-
ció de l’altre gran component volàtil de 
l’IPC, els aliments no elaborats, va ser lleu-
 gerament positiva. Cal destacar els aug-
ments dels llegums i hortalisses fresques i 
de la carn d’au.

Per la seva banda, el nucli més estable de la 
inf lació, l’anomenada subjacent, es va 
incrementar en una dècima al novembre, 
fins a l’1,2%. D’aquesta manera, va contra-
restar el comportament dels productes 
energètics. Els tres grans components de la 
inflació subjacent van anotar aportacions 
positives a la inflació interanual del mes, 
per bé que la més important va ser la dels 
productes industrials. En aquesta partida, 

Al novembre, la contribució 
negativa a la inflació 
interanual dels carburants  
i combustibles...

...és contrarestada per  
la pujada de la inflació 
subjacent.

Preus

LLEUGER AUGMENT DE LA INFLACIÓ SUBJACENT

Variació interanual de l’IPC

FONT: Institut Nacional d’Estadística.

Inflació subjacent (índex general 
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destaquen les pujades del vestit i del calçat, 
superiors a les del novembre del 2009, i la 
dels automòbils.

Pel que fa als aliments elaborats, que recu-
llen la pujada de les primeres matèries ali-
mentàries en els últims mesos, es van situar 

l’1,3% per damunt d’un any abans, una 
dècima més que al setembre. Destaca l’alça 
dels productes lactis.

Quant als preus dels serveis, al novembre, 
es van mantenir estables en conjunt, amb 
una taxa de variació interanual de l’1,5%. 

ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM

2009 2010

%
variació
mensual

% variació
s/desembre

2008

%
variació

anual

%
variació
mensual

% variació
s/desembre

2009

%
variació

anual

Gener –1,2 –1,2 0,8 –1,0 –1,0 1,0

Febrer 0,0 –1,2 0,7 –0,2 –1,2 0,8

Març 0,2 –1,1 –0,1 0,7 –0,5 1,4

Abril 1,0 –0,1 –0,2 1,1 0,6 1,5

Maig 0,0 –0,1 –0,9 0,2 0,8 1,8

Juny 0,4 0,3 –1,0 0,2 1,0 1,5

Juliol –0,9 –0,5 –1,4 –0,4 0,6 1,9

Agost 0,3 –0,2 –0,8 0,3 0,8 1,8

Setembre –0,2 –0,4 –1,0 0,1 0,9 2,1

Octubre 0,7 0,3 –0,7 0,9 1,8 2,3

Novembre 0,5 0,8 0,3 0,5 2,4 2,3

Desembre 0,0 0,8 0,8

FONT: Institut Nacional d’Estadística.

FONT: Institut Nacional d’Estadística.

Variació interanual de l’índex de preus dels aliments i begudes no alcohòliques
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Revisem a l’alça la  
previsió d’inflació per  
al desembre del 2010,  
a causa del petroli i dels
impostos sobre el tabac.

Aquesta estabilitat va ser el resultat de mo -
viments contraposats entre els seus com-
ponents. Així, mentre que el viatge orga-
nitzat va baixar, els hotels i restaurants van 
pujar.

L’índex de preus de consum harmonitzat 
va anotar una taxa de variació interanual 
del 2,2%, una dècima menys que en el mes 
anterior i que l’IPC. D’aquesta manera, el 
diferencial d’inflació amb la zona de l’euro 
es va mantenir en 0,3 punts percentuals. 

Per la seva banda, el diferencial de la infla-
ció subjacent era lleument favorable a 
Espanya.

Hem revisat les perspectives per al desem-
bre arran de les fortes alces del preu del 
petroli en les últimes setmanes i, sobretot, 
per l’increment de l’impost especial sobre 
el tabac a partir del desembre. D’aquesta 
manera, la taxa d’inflació interanual po -
dria tancar el 2010 al voltant del 2,8%. Al 
gener, és probable que la inflació continuï 

ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM PER GRUPS DE COMPONENTS

Novembre

Índexs
(*)

% variació
mensual

% variació  
s/desembre anterior

% variació
anual

2009 2010 2009 2010 2009 2010

Per classes de despesa

 Aliments i begudes no alcohòliques 108,4 0,0 0,2 –2,6 0,3 –2,4 0,5

 Begudes alcohòliques i tabac 136,8 0,0 0,1 12,8 8,6 12,8 8,5

 Vestit i calçat 109,9 4,5 4,8 0,4 1,8 –0,9 0,6

 Habitatge 118,6 0,3 0,4 0,8 5,4 0,3 5,4

 Parament 108,3 0,2 0,2 0,7 0,8 0,9 0,9

 Medicina 96,3 0,0 –0,2 –1,3 –1,3 –1,4 –1,2

 Transport 110,8 1,1 0,9 4,4 7,2 0,9 6,7

 Comunicacions 98,6 0,0 0,0 –0,3 –0,7 –0,8 –0,7

 Oci i cultura 96,3 –0,7 –0,9 –2,5 –2,4 –1,1 –1,0

 Ensenyament 117,0 0,1 0,1 2,6 2,2 2,7 2,3

 Hotels, cafès i restaurants 113,5 –0,3 –0,2 1,2 1,5 1,2 1,5

 Altres 112,7 0,1 0,1 2,0 2,6 2,1 2,7

Agrupacions

 Aliments amb elaboració 113,2 0,1 0,2 0,6 1,2 0,5 1,3

 Aliments sense elaboració 108,9 –0,1 0,1 –3,3 2,0 –2,7 2,2

 Conjunt no alimentari 109,7 0,7 0,6 1,2 2,6 0,5 2,5

 Béns industrials 107,4 1,5 1,4 1,1 4,1 –0,6 3,6

  Productes energètics 120,6 1,9 1,2 8,2 12,4 1,9 11,7

  Carburants i combustibles 116,7 2,6 1,6 8,8 14,1 0,1 13,2

  Béns industrials sense productes energètics 102,6 1,4 1,5 –1,3 1,2 –1,7 0,8

 Serveis 112,1 –0,2 –0,2 1,3 1,2 1,6 1,5

 Inflació subjacent (**) 108,9 0,4 0,5 0,2 1,2 0,2 1,2

ÍNDEX GENERAL 110,3 0,5 0,5 0,8 2,4 0,3 2,3

NOTES: (*) Base 2006 = 100.
(**) Índex general sense energia ni aliments no elaborats.
FONT: Institut Nacional d’Estadística.
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ascendint lleugerament, per una pujada 
de l’electricitat i d’altres serveis regulats. 
No obstant això, amb posterioritat, la 
inflació tendirà a cedir per la feblesa del 
consum i per la reversió de l’efecte de l’IVA 
en la segona meitat del 2011, llevat que hi 
hagi pujades brusques de les primeres 
matèries.

Els preus industrials continuen 
pujant

A l’octubre, els preus industrials van con-
tinuar pujant, impulsats, sobretot, per l’e-
ner  gia, pels béns de consum no durador i 
pels béns intermedis. Així, la taxa de varia-
 ció interanual dels preus industrials va 
augmentar fins al 4,1%, 7 dècimes més que 

al setembre. Les branques amb les alces 
interanuals més importants van ser les co -
queries i el refinatge del petroli (el 20,4%) i 
la metal·lúrgia (el 14,3%), que reflecteixen 
les alces del cru i dels metalls en l’últim 
període.

En els dotze últims mesos fins a l’octubre, 
els preus d’importació industrials es van 
incrementar més, el 8,5%, però menys que 
en el mes anterior, a causa de l’apreciació 
de l’euro. Els ascensos interanuals més 
intensos dels preus d’importació corres-
ponien a l’energia (el 21,3%) i als béns in -
termedis (el 10,4%), però també era nota-
ble la pujada dels béns de consum, del 6,5%. 
Per la seva banda, els preus agraris van 
cedir al juliol fins al 4,5% interanual, 4,1 
punts menys que en el mes previ.

INDICADORS D’INFLACIÓ

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

Preus
agraris

Índex de preus industrials Preus d’importació Deflactor 
del PIB 

(*)Índex 
general

Béns de 
consum

Béns d’equi-  
pament

Béns  
intermedis

Béns  
energètics Total Béns de 

consum
Béns de 
capital

Béns inter-  
medis (**)

2009

 Juliol –17,9 –6,7 –1,3 0,5 –7,8 –16,0 –11,5 2,0 2,2 –7,1 –

 Agost –14,8 –5,5 –0,9 0,3 –7,7 –11,5 –9,9 0,6 2,0 –7,4 0,1

 Setembre –14,0 –5,4 –0,7 0,4 –7,6 –11,5 –9,3 –0,5 1,7 –7,6 –
 Octubre –12,2 –4,3 –0,7 0,2 –6,3 –8,4 –7,2 –2,1 1,0 –6,7 –

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

 Desembre –5,5 0,4 –0,5 0,1 –2,7 6,3 1,9 –1,0 0,7 –1,9 –

2010

 Gener –5,5 0,9 –0,5 –0,3 –0,9 6,3 3,4 –0,9 0,2 0,2 –

 Febrer 1,0 1,1 –0,6 0,0 –0,4 6,8 4,8 –0,5 0,3 1,5 0,7

 Març 5,6 2,3 –0,1 0,0 0,4 10,1 7,4 1,2 0,5 4,3 –

 Abril 2,8 3,7 0,1 –0,1 2,4 13,1 8,5 2,1 0,7 6,7 –

 Maig 13,7 3,8 0,2 –0,1 3,5 12,0 10,2 4,2 1,6 9,9 0,6

 Juny 8,6 3,2 0,3 0,1 3,7 8,7 10,1 5,3 2,0 10,9 –

 Juliol 4,5 3,3 0,2 0,2 3,2 9,8 9,3 4,9 2,0 10,5 –

 Agost ... 2,7 0,0 0,5 3,4 7,0 8,7 6,0 1,8 10,2 1,4

 Setembre ... 3,4 0,2 0,5 4,0 9,1 9,2 6,8 1,8 10,6 –

 Octubre ... 4,1 0,6 0,5 4,4 10,4 8,5 6,5 1,7 10,4 –

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

L’apreciació de l’euro  
frena la pujada dels preus 
d’importació industrials.
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El component no energètic manté 
la reducció del saldo comercial

El dèficit comercial va ser de 3.700 milions 
d’euros a l’octubre, el 5,3% per sota del 
registrat en el mateix mes de l’any anterior. 
Aquesta millora del desequilibri comer-
cial, la tercera consecutiva, va ser deguda 
al fet que les exportacions van créixer més 
que les importacions, el 16,6% i el 12,0%, 
respectivament. Un diferencial que s’am-
plia fins als 8,2 punts percentuals si es 
compara el volum dels fluxos comercials, 
a causa del fort augment del preu de les 
importacions en aquest període.

L’anàlisi dels saldos acumulats en els dotze 
últims mesos, que aproxima millor les tra-
jectòries a mitjà termini, constata el canvi 
de tendència del saldo comercial, després 
del deteriorament de la primera meitat de 
l’any passat. No obstant això, el nou rea-
justament del desequilibri comercial va 
perdre intensitat en relació amb el regis-
trat el 2009. Com s’observa al gràfic, aquest 
menor ritme de reducció respon a l’aug-
ment del dèficit energètic, que, a l’octubre, 
representava el 65% del total. L’intens re -
punt del valor de les importacions energè-
tiques, impulsades per l’augment del preu 
del petroli, va provocar aquest increment 
del dèficit.

El dèficit comercial es torna 
a reduir a l’octubre...

Sector exterior

EL BON COMPORTAMENT DEL COMPONENT NO ENERGÈTIC EXPLICA LA MILLORA
DEL DÈFICIT COMERCIAL

FONTS: Ministeri d’Economia i elaboració pròpia.

Dades acumulades dotze últims mesos
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...a causa del bon 
comportament del 
component no energètic.

Per la seva banda, després de mig any 
estancat al voltant dels 20.000 milions 
d’euros, el saldo no energètic es va reduir a 
l’octubre. L’avançament del consum privat 
en el segon trimestre, arran del final de les 
ajudes per a la compra d’automòbils i de 
l’increment de l’impost sobre el valor afe-
git (IVA), explica l’evolució d’aquest com-
ponent del dèficit.

Es preveu que la correcció del desequilibri 
comercial es mantingui en els propers tri-
mestres. Malgrat això, a curt termini, hi 
ha alguns riscos que podrien alentir aquest 
ajustament. Així, nous increments del 
preu del petroli el 2011 i la fortalesa de 
l’euro podrien afectar negativament l’evo-
lució del dèficit. Un efecte que, malgrat tot, 
podria ser neutralitzat pel repunt del con-
sum privat en països com França i Alema-

nya, dues de les principals destinacions de 
les exportacions espanyoles.

Béns i serveis impulsen 
la reducció del dèficit corrent

Les últimes dades de la balança per comp-
te corrent del mes de setembre situen el 
dèficit en 3.719 milions d’euros, el 20,4% 
per sota del registrat en el mateix mes de 
l’any anterior. Aquest ajustament va ser el 
resultat de la correcció del dèficit de la ba -
lança de béns, amb una caiguda del 21,3% 
interanual, i de la millora del superàvit 
dels serveis, que va créixer el 27,4%. En 
contraposició, els dèficits de les balances 
de transferències i de rendes van augmen-
tar durant el mateix període.

COMERÇ EXTERIOR

Gener-octubre 2010

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 36.128 28,2 18,5 7.156 25,9 4,7 –28.973 19,8

 Béns de consum 48.775 –9,8 25,0 51.169 –1,4 33,6 2.394 104,9

  Alimentaris 12.691 5,2 6,5 19.132 10,4 12,6 6.441 150,7

  No alimentaris 36.083 –14,1 18,5 32.037 –7,4 21,0 –4.046 88,8

 Béns de capital 14.651 8,3 7,5 12.945 19,0 8,5 –1.706 88,4

 Béns intermedis no energètics 95.801 26,1 49,0 81.047 30,6 53,2 –14.753 84,6

Per àrees geogràfiques

 Unió Europea 107.280 6,9 54,9 103.287 14,4 67,8 –3.993 96,3

  Zona de l’euro 86.390 4,4 44,2 84.844 14,0 55,7 –1.546 98,2

 Altres països 88.075 23,2 45,1 49.030 21,9 32,2 –39.045 55,7

  Rússia 4.866 26,7 2,5 1.617 36,1 1,1 –3.249 33,2

  EUA 7.588 6,5 3,9 5.361 10,5 3,5 –2.228 70,6

  Japó 2.887 13,4 1,5 1.170 17,1 0,8 –1.718 40,5

  Amèrica Llatina 11.572 30,7 5,9 8.202 29,3 5,4 –3.369 70,9

  OPEP 18.807 33,9 9,6 5.517 4,5 3,6 –13.290 29,3

  Resta 42.354 20,8 21,7 27.164 25,9 17,8 –15.190 64,1

ToTAL 195.355 13,7 100,0 152.318 16,7 100,0 –43.038 78,0

FONTS: Ministeri d’Economia i elaboració pròpia.
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L’anàlisi de les dades acumulades en els 
dotze últims mesos mostra una reducció 
del dèficit corrent del 22,6% en relació 
amb el mateix període de l’any anterior, 
que el situa en 52.491 milions d’euros, 
equivalent al 5,0% del PIB. Una xifra que, 
tot i situar-se lluny del màxim assolit al 
juny del 2008, mostra un clar estancament 
en no diferir dels nivells registrats en el 
primer trimestre d’enguany. No obstant 
això, s’espera que les noves contraccions 
del dèficit comercial i el repunt dels serveis 
en el tercer trimestre redueixin el dèficit 
corrent fins al 4,7% del PIB.

Pel que fa a l’àmbit dels fluxos financers, la 
menor necessitat de finançament del mes 

de setembre es va traduir en una reducció 
de les entrades de capital estranger. Les 
dades situen la inversió en cartera i la 
inversió a curt termini com les principals 
fonts de finançament en aquest mes. Les 
inversions directes van generar la sortida 
neta de 5.647 milions d’euros, a causa del 
repunt de la inversió espanyola a l’exterior. 
D’altra banda, la captació de fons de l’Eu-
rosistema per part del Banc d’Espanya va 
ser negativa per tercer mes consecutiu, 
amb una sortida de 24.966 milions d’eu-
ros, xifra que contrasta amb les entrades 
de 69.879 milions d’euros, que, sota aquest 
mateix epígraf, van finançar l’economia 
espanyola durant els mesos d’estiu, arran 
de l’esclat de les tensions del deute sobirà.

La inversió en cartera 
i a curt termini són 
les principals fonts  
de finançament.

BALANÇA DE PAGAMENTS

Setembre 2010

Acumulat any Dotze últims mesos

Saldo en 
milions
d’euros

% variació 
anual

Saldo en 
milions
d’euros

Variació anual

Absoluta %

Balança corrent

 Balança comercial –34.921 4,3 –46.566 5.144 –9,9

 Serveis

  Turisme 21.741 2,9 26.641 298 1,1

  Altres serveis 481 – 480 1.311 –

  Total 22.222 8,8 27.122 1.609 6,3

 Rendes –17.095 –28,1 –23.855 9.607 –28,7

 Transferències –8.546 16,5 –9.191 –1.030 12,6

 Total –38.339 –13,2 –52.491 15.329 –22,6

Compte de capital 5.299 84,3 6.481 2.944 83,2

Balança financera

 Inversions directes –6.086 – –9.566 –5.515 136,2

 Inversions de cartera 12.005 –32,7 39.085 41.714 –

 Altres inversions 5.346 –8,1 2.829 –33.353 –92,2

 Total 11.265 –56,7 32.348 2.846 9,6

Errors i omissions –4.341 214,3 –5.970 –5.375 –

Variació d’actius del Banc d’Espanya 26.116 51,4 19.334 –15.064 –43,8

NOTA: El saldo resultant de la suma de la balança corrent, del compte de capital i de la balança financera es compensa per 
la variació d’actius del Banc d’Espanya més els errors i omissions.
FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.
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Controls de capital, per què no? 

A l’octubre del 2008, el col·lapse de la corona i dels tres bancs més grans del país van comportar que Islàndia 
adoptés un ajustament draconià i es posés en mans del Fons Monetari Internacional (FMI) per salvar una eco-
nomia que havia arribat a ser una de les més riques del món. Els instruments engegats per estabilitzar l’economia 
van incloure els controls de canvis (restriccions a la llibertat de canvi de moneda) i els controls de capital (limi-
tacions als fluxos d’entrades i sortides de capitals).

Per les mateixes dates, el Brasil es debatia en un dilema ben diferent. La crisi global, que en les economies avança-
des havia estat una mena de cicló, als països emergents havia passat com un lleuger i curt plugim. L’economia va 
recuperar aviat l’embranzida, i, malgrat que els fluxos d’inversió estrangera global es van reduir, els dirigits al 
Brasil van continuar augmentant. Conseqüentment, l’apreciació del ral enfront del dòlar es va accentuar i van 
sorgir demandes per frenar una pujada del tipus de canvi que perjudicava la competitivitat de l’economia. La 
solució del Govern ha estat gravar amb un impost les entrades de capital estranger, complementat amb un altre 
impost per encarir les transaccions exteriors amb accions brasileres. En aquest cas, no es limiten les entrades i 
sortides de capital, sinó que es converteixen en menys atractives per la seva fiscalitat més elevada.

L’exemple d’Islàndia i del Brasil s’ha estès, de manera que països com Indonèsia, Taiwan, Singapur o Corea del 
Sud han introduït diverses formes de controls de capital, que se sumen a les ja tradicionals de països com l’Índia 
o, per descomptat, la Xina. De fet, es pot parlar clarament d’un canvi d’enfocament pel que fa a aquests controls. 
Les restriccions a la capacitat dels capitals de moure’s lliurement d’un mercat nacional a un altre van ser la norma 
als països desenvolupats a partir de la Segona Guerra Mundial, amb poques excepcions (els Estats Units, Suïssa, 
Canadà). El sistema monetari internacional, basat en tipus de canvi fixos, avalava les limitacions en les transac-
cions financeres internacionals, llavors molt reduïdes, com a forma de salvaguardar la capacitat d’actuació de la 
política monetària nacional i de donar suport a l’estabilitat dels tipus de canvi. Les més freqüents eren les restric-
cions als no residents en les inversions al mercat financer nacional o en la propietat d’empreses nacionals; també 
s’imposaven fortes limitacions a les sortides de capital dels residents. El panorama va canviar radicalment durant 
els anys vuitanta i noranta, quan les economies avançades van eliminar de forma progressiva i decidida qualsevol 
vestigi de control de capitals en el marc de règims de tipus de canvi post-Bretton Woods. A la Unió Europea, 
qualsevol limitació està estrictament prohibida entre els Estats membres, mentre que, amb països tercers, la libe-
ralització és gairebé total. El canvi va ser impulsat pel creixent flux de capitals internacionals, en un context de 
globalització de les transaccions financeres; per la constatació de la menor efectivitat, cada cop més evident, 
de les limitacions nacionals, i pel convenciment que la liberalització era positiva. De fet, nombrosos estudis aca-
dèmics avalaven l’efecte favorable de l’eliminació de les restriccions al moviment de capital sobre la capacitat de 
creixement real de les economies. La lliure circulació de capitals es va convertir en un principi gairebé doctrinal. 
Fins i tot, cap al final dels noranta, l’FMI es va arribar a plantejar la modificació dels seus estatuts per prohibir 
les restriccions a nivell mundial.

No obstant això, ja en aquells moments, cap al final dels noranta, la crisi dels «tigres asiàtics» va posar de mani-
fest el potencial desestabilitzador dels moviments de capital a curt termini, o «diners calents», quan decideix 
entrar o sortir de forma precipitada a/d’un país. Vista l’experiència, alguns països, com Tailàndia, van decidir 
imposar diverses fórmules de control de capital, dirigides, en especial, a frenar les sortides de capitals. El que ha 
provocat un canvi en la consideració dels controls de capital, però, ha estat la constatació que els països en què 
estaven implantats han estat els menys afectats per la crisi financera global. El mateix FMI ha reconegut, en un 
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document publicat al febrer del 2010,(1) que les limitacions al lliure moviment de capitals poden ser un comple-
ment útil de les regulacions prudencials per evitar bombolles de crèdit o restringir l’endeutament enfront de 
l’exterior de sectors que, normalment, no se solen protegir d’eventuals canvis bruscs en les paritats de les mone-
des (per exemple, les llars). En canvi, l’absència total de controls en economies emergents amb sistemes financers 
poc desenvolupats pot tenir efectes molt negatius. Entrades massives de capital poden conduir a una sobreapre-
ciació del tipus de canvi, que infla les bombolles d’actius, amplifica la fragilitat financera del sistema i incremen-
ta ràpidament el risc de crisi.

Per a l’FMI, la qüestió és com canalitzar els fluxos d’entrada de capital que poden comportar un risc per a la 
política prudencial i macroeconòmica. La imposició de restriccions als moviments de capital hauria de ser l’últim 
recurs. Hi ha altres instruments a la disposició dels responsables econòmics, com l’acumulació de reserves exte-
riors (esterilitzant-les, és a dir, impedint que es tradueixin en un creixement del crèdit intern) o la modificació de 
les polítiques monetària o fiscal. Però, si les mesures anteriors no aconsegueixen contenir els fluxos, els controls 
de capital poden ser acceptables, per bé que no és clar quins són més efectius –o quins provoquen menys distor-
sions–, els que apliquen limitacions administratives als fluxos o els que es basen en impostos. En qualsevol cas, 
el que preocupa és que, tot i que la implantació de controls de capital pot ser útil a un país, el seu ús generalitzat 
pot tenir un efecte perjudicial per la distorsió que pot provocar en l’assignació eficient de la inversió internacio-
nal. És per aquest motiu que es recomana que els controls tinguin un caràcter temporal.

Davant d’aquest canvi de posició, és probable que més països decideixin aplicar controls de capital, en un context 
d’escàs creixement, elevada liquiditat i tipus d’interès baixos en les economies desenvolupades, d’una banda, 

(1) Ostry, Ghosh, Habermeier, Chamon, Qureshi & Reinhardt (2010), «Capital Inflows: The Role of Controls», IMF Staff Position Note, 
February 19.
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i d’elevat creixement i alts tipus d’interès en les economies emergents, de l’altra. Si alguna cosa es va posar de 
manifest en l’última cimera del G-20 al novembre va ser l’absència no ja d’un govern mundial, sinó ni tan sols 
d’una mínima coordinació internacional. En aquest context, molts poden considerar que «tirar sorra a les rodes» 
–com preconitzava Tobin en la seva proposta dels anys 70 d’un impost als mercats de tipus de canvi, la «Tobin 
tax»– pot ser una via per millorar el funcionament del mecanisme. El recurs als controls de capital és compren-
sible, per bé que sempre serà preferible disposar d’un sistema financer sòlid i desenvolupat i d’unes polítiques 
macroeconòmiques adequades que distorsionar de manera artificial el lliure flux de capitals.

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

En les últimes setmanes, s’han anunciat 
mesures amb incidència pressupostària i 
fiscal. En el marc d’un conjunt d’actuaci-
ons al començament de desembre per 
fomentar la inversió i la creació d’ocupa-
ció, es va apujar l’impost sobre els produc-
tes del tabac. Tot i que la finalitat principal 
d’aquesta mesura és reduir-ne el consum 
per protegir la salut dels ciutadans, l’ob-
tenció d’ingressos tributaris addicionals 
contribuirà també a la consolidació de les 
finances públiques. Aquest increment 
suposarà per als cigarrets una alça del 
tipus impositiu específic des de 10,2 fins a 
12,7 euros per cada 1.000 cigarrets, i l’aug-
ment de l’impost mínim fins a 116,9 euros 

per 1.000 cigarrets des dels 91,3 euros 
anteriors.

D’altra banda, també s’han produït algu-
nes modificacions en l’impost de societats. 
S’apuja de 8 a 10 milions d’euros el límit de 
l’import net de la xifra de negocis per aco-
llir-se al règim especial de les entitats peti-
tes, de manera que tenen el tipus impositiu 
reduït del 25%, en lloc del 30% del tipus 
general. A més a més, s’incrementa l’im-
port fins al qual la base imposable de les 
entitats petites està subjecta al tipus  
del 25%, o al 20% en el cas de les microem-
preses.

Pel que fa als comptes de l’Estat, l’estabi-
lització de la conjuntura econòmica i les 
mesures discrecionals adoptades possibi-

Increment de l’impost 
especial sobre el tabac des 
del desembre del 2010.

Sector públic
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La recaptació de l’impost 
sobre el valor afegit puja 
el 45% interanual en els 
deu primers mesos  
del 2010, però es frena 
a l’octubre.

Fins a l’octubre, 
es registra una necessitat 
de finançament de l’Estat 
del 3,0% del PIB, enfront 
de l’objectiu del 6,7% per  
a l’Administració central 
per al conjunt de l’exercici.

Les comunitats autònomes 
també compliran l’objectiu 
pressupostari el 2010 i 
milloraran la transparència 
de la informació.

liten una millora. Així, en els deu primers 
mesos de l’exercici, els ingressos acumu-
lats es van situar en 151.658 milions d’eu-
ros abans de les cessions a les administra-
cions territorials segons el sistema de 
finançament vigent i en termes de caixa, 
és a dir, d’acord amb els fluxos monetaris 
registrats. Aquesta quantitat representa un 
augment del 8,0% en relació amb el mateix 
període de l’any anterior.

Aquest increment va ser degut, sobretot, 
als impostos indirectes, ja que els directes 
van baixar el 0,8% interanual. La principal 
figura, l’impost sobre la renda de les per-
sones físiques, va recaptar 57.301 milions 
d’euros al gener-octubre, amb un ascens 
del 5,4% en relació amb el mateix període 
del 2009, gràcies a l’increment del 5,0% de 
les retencions del treball, al qual va contri-
buir la supressió parcial dels 400 euros, i al 
decrement del 7,1% de les devolucions. No 
obstant això, les entrades per l’impost de 
societats van baixar el 19,5% en relació 
amb els deu primers mesos de l’any ante-
rior, per bé que aquesta taxa representa 
una moderació de la caiguda a causa de la 
tendència de millora dels beneficis empre-
sarials.

Els impostos indirectes acumulats fins a 
l’octubre van pujar el 29,3% interanual  
fins als 63.397 milions d’euros, gràcies, 
so bretot, a l’impuls de l’impost sobre  
el valor afegit (IVA), que va augmentar el 
44,8%, gràcies a la recuperació del consum, 
a la davallada de les devolucions i a l’incre-
ment dels tipus de gravamen des del juliol, 
que ha comportat un augment de 1.430 
milions d’euros. No obstant això, en el mes 
d’octubre, la recaptació per l’IVA només va 
pujar l’1,7% interanual, a causa de la recu-
lada del 2,5% de les operacions interiors, 
propiciada per la retracció del consum des-
prés de l’avançament de les compres abans 
del juliol. Els impostos especials van pujar 
el 2,6% fins a l’octubre en relació amb el 
mateix període de l’any anterior.

Des de l’altre costat del balanç, les despe-
ses acumulades es van reduir el 0,3% inter-
anual, en relació amb l’augment del 18,4% 
del mateix període del 2009. Els paga-
ments corrents van augmentar l’1,7% 
inter anual, a causa, sobretot, de l’incre-
ment del 25,1% de les despeses financeres 
per l’expansió del deute. Els pagaments  
de capital van caure el 12,3% interanual i 
van reflectir la posició pressupostària res-
trictiva.

Arran de l’evolució dels ingressos i de les 
despeses, es va anotar una necessitat de 
finançament de 31.263 milions d’euros, en 
termes de comptabilitat nacional, d’acord 
amb el criteri comptable de meritació, amb 
una caiguda interanual del 47,3%. En per-
centatge del producte interior brut (PIB), la 
necessitat de finançament va ser del 2,96%, 
que es compara favorablement amb el 
5,63% corresponent al mateix període del 
2009. Cal recordar que l’objectiu per a 
l’Administració central el 2010 és del 6,7% 
del PIB, de manera que queda un marge 
notable. A més a més, recentment, la 
ministra d’Economia i Hisenda, Elena Sal-
gado, ha reiterat que el Govern adoptaria 
mesures addicionals si s’aprecien desvia-
cions de la via de consolidació pressupos-
tària prevista.

Pel que fa a les comunitats autònomes, van 
acabar el primer semestre de l’any amb un 
dèficit pressupostari de l’1% del PIB, i, 
segons la valoració del Consell de Política 
Fiscal i Financera, tot fa pensar que es 
complirà l’objectiu del 2,4% per al conjunt 
del 2010, gràcies a les decisions adoptades 
tant per les mateixes entitats territorials 
com per l’Estat en la mesura que les afec-
ten, com en el cas de la reducció de les des-
peses de personal i de farmàcia. A més a 
més, el Consell de Política Fiscal i Finan-
cera va arribar a un acord per millorar la 
transparència de la informació econòmica 
i financera que presenten les comunitats 
autònomes.
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Lleuger augment del finançament  
al sector privat

Els tipus d’interès crediticis van continuar 
pujant lleugerament en el mes d’octubre. 
El tipus d’interès mitjà de les noves opera-
cions creditícies al sector privat es va 
col·locar en el 3,57%, 19 punts bàsics per 
damunt del mes anterior, per bé que no -
més 13 més que un any abans. D’aquesta 
manera, van reflectir la suau tendència 
ascendent dels tipus d’interès interbanca-
ris i també l’augment de la prima de risc 
del deute espanyol. No obstant això, els 
tipus d’interès reals, és a dir, descomptant 
la inflació, van continuar baixant lleuge-
rament. Això va comportar que el finança-
ment al sector privat, tot i que afectat per la 
feblesa de la demanda, registrés un lleuger 

augment interanual per primera vegada 
des del setembre del 2009.

Aquesta lleugera acceleració va ser deguda 
al finançament de les empreses, la taxa de 
variació interanual de les quals es va incre-
mentar en 2 dècimes fins al –0,1%. En con-
cret, la millora és atribuïble als préstecs 
bancaris, tant de l’interior com de l’ex te-
rior, que van moderar la caiguda inter-
anual. En canvi, l’expansió de les emissions 
de valors de renda fixa es va frenar fins al 
26,4%, 1,7 punts menys que al setembre, en 
un context de tensions als mercats finan-
cers arran de la crisi irlandesa.

La contracció del crèdit comercial, desti-
nat a finançar el capital circulant de les 
empreses, es va continuar alentint, fins a 

El finançament al sector 
privat registra un lleuger 
increment interanual per 
primera vegada des del 
setembre del 2009.

Estalvi i finançament

Tipus d’interès de noves operacions en entitats de crèdit dels préstecs al sector privat
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mostrar una davallada interanual del 0,9%, 
a conseqüència de l’estabilització de la 
con  juntura econòmica. Per la seva banda, 
els arrendaments financers, dirigits a la 
inversió, amb prou feines van frenar la 
reculada i van marcar una davallada inter-
 anual del 15,3%.

Per sectors, amb dades que arriben fins al 
setembre, s’aprecia una millora generalitza-
da en relació amb el segon trimestre, llevat 
de la construcció, que va ampliar la caigu-
da interanual fins al 9,3%. Així i tot, l’únic 
gran sector que presentava una taxa de 
variació interanual positiva eren els serveis, 
amb una alça de l’1,2%. Per la seva banda, 
la reculada interanual del crèdit per al fi -
nançament de les activitats immobiliàries 
es va intensificar fins a l’1,3%. Pel que fa a 
la indústria, va reduir la caiguda inter -
anual fins al 0,7%, i el sector primari va 
mostrar una disminució similar, del 0,5%.

El ritme d’avanç del finançament a les fa -
mílies es va estabilitzar a l’octubre en el 

0,3% interanual. Aquesta evolució va pro-
venir d’una desacceleració molt petita dels 
préstecs per a l’habitatge, que van anotar 
un augment interanual del 0,6%, i d’una 
lleugera aturada de la contracció de la res-
ta del finançament, fins al –0,6%. No obs-
tant això, les últimes dades disponibles del 
crèdit per a la compra de béns de consum 
durador indiquen una forta contracció al 
final de setembre, del 19,2% en relació 
amb dotze mesos abans, molt superior a 
l’anotada al juny del 2010, situació que 
reflecteix la reculada del consum d’aquests 
béns després de l’increment dels tipus de 
gravamen de l’impost sobre el valor afegit 
al juliol del 2010.

Després d’una pausa al setembre, la taxa 
de morositat del crèdit al sector privat al 
conjunt de les entitats creditícies va aug-
mentar lleugerament fins al 5,7% a l’oc -
tubre i es va situar 0,7 punts per da  munt 
del nivell de dotze mesos abans. D’al     tra 
banda, la taxa de morositat de les activitats 
immobiliàries es va col·locar en l’11,8% al 

FINANÇAMENT ALS SECTORS NO FINANCERS (1)

Octubre 2010

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

Sector privat 2.218.775 5.817 0,1 78,0 

 Empreses no financeres 1.318.165 8.964 –0,1 46,3 

  Préstecs d’entitats residents (3) 903.999 –12.362 –1,3 31,8 

  Valors diferents d’accions 64.111 7.912 26,4 2,3 

  Préstecs de l’exterior 350.055 13.414 –0,9 12,3 

 Llars (4) 900.610 –3.147 0,3 31,7 

  Préstecs per a l’habitatge (3) 678.095 –457 0,6 23,8 

  Altres (3) 219.024 –2.800 –0,6 7,7 

  Préstecs de l’exterior 3.491 111 2,1 0,1 

Administracions públiques (5) 626.152 65.530 16,4 22,0 

ToTAL 2.844.927 71.347 3,2 100,0 

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.

S’accelera la caiguda  
del crèdit a la construcció i  
a la promoció immobiliària.

Forta contracció del crèdit 
per a la compra de béns de 
consum durador després  
de l’increment de l’IVA  
al juliol.
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El Banc d’Espanya exigirà 
més transparència a les 
institucions financeres.

setembre, mig punt més que al final de 
juny del 2010. La taxa de dubtositat de les 
hipoteques per a la compra d’habitatge va 
augmentar molt lleugerament al setembre, 
fins al 2,6%, però es va col·locar 4 dècimes 
per sota d’un any abans. En canvi, la taxa 
de morositat dels béns de consum durador 
va baixar 7 dècimes al setembre en relació 
amb el trimestre anterior, però es va situar 
considerablement per damunt de la mitja-
na, en el 7,2%.

Pel que fa al finançament canalitzat a les 
administracions públiques, a l’octubre es 
va situar el 16,4% per damunt del mateix 
mes del 2009, una dècima més que al se- 
tembre, però la meitat de la taxa correspo-
nent al mateix mes del 2009. En els últims 
mesos, el finançament del sector públic 
s’ha encarit en augmentar la prima de risc 
arran de la crisi irlandesa. El diferencial 
de rendibilitat amb les obligacions ale-
manyes a deu anys va assolir un màxim 

des del llançament de l’euro en 291 punts 
bàsics al final de novembre. No obstant 
això, amb posterioritat, es va relaxar des-
prés de l’anunci de noves mesures fiscals i 
liberalitzadores i amb el suport del Banc 
Central Europeu. Així, aquest diferencial 
es va situar en 258 punts bàsics al final de 
la tardor.

D’aquesta manera, el ritme de creixement 
del finançament al conjunt dels sectors no 
financers residents a Espanya es va inten-
sificar molt lleugerament, fins al 3,2% 
interanual. No obstant això, aquesta taxa 
es va situar 2,1 punts per sota d’un any 
abans.

D’altra banda, el Banc d’Espanya va anun-
ciar que exigirà més transparència a les 
institucions financeres. D’aquesta mane-
ra, les entitats creditícies proporcionaran 
més detalls del seu finançament i de la 
seva liquiditat.

CRÈDIT PER FINALITATS AL SECTOR PRIVAT

Tercer trimestre de 2010

Saldo (*) Variació any actual Variació 12 mesos

Milions 
d’euros

Milions 
d’euros % Milions 

d’euros %

Finançament d’activitats productives

 Agricultura, ramaderia i pesca 23.456 333 1,4 –120 –0,5

 Indústria 152.031 –168 –0,1 –1.039 –0,7

 Construcció 121.514 –8.925 –6,8 –12.531 –9,3

 Serveis 694.373 8.771 1,3 8.414 1,2

 Total 991.373 11 0,0 –5.277 –0,5

Finançament a persones físiques

 Adquisició i rehabilitació d’habitatge propi 658.552 3.986 0,6 6.118 0,9

 Adquisició de béns de consum durador 40.259 –9.013 –18,3 –9.581 –19,2

 Altres finançaments 111.225 1.124 1,0 3.350 3,1

 Total 810.037 –3.903 –0,5 –112 0,0

Altres 39.410 7.674 24,2 199 0,5

ToTAL 1.840.820 3.782 0,2 –5.190 –0,3

Adquisició d’habitatges i activitats immobiliàries 948.105 366 0,0 1.543 0,2

NOTA: (*) Del conjunt de les entitats de crèdit: sistema bancari, establiments financers de crèdit i crèdit oficial.
FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.
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Expansió dels dipòsits  
a termini en augmentar  
la seva remuneració.

Descens interanual  
del volum de primes de  
les assegurances fins  
al setembre.

S’intensifica l’expansió  
dels dipòsits bancaris

L’interès de les entitats financeres per la 
captació dels dipòsits de la clientela ha 
impulsat cap amunt la remuneració dels 
comptes a termini, que va arribar al 2,75% 
de mitjana a l’octubre en el cas dels par -
ticulars i es va situar 56 punts bàsics per 
damunt de dotze mesos abans. Això va 
impulsar les imposicions a termini, de 
manera que el seu saldo va augmentar el 
3,2% a l’octubre en relació amb un any 
abans. El conjunt dels dipòsits va anotar 
l’1,9% interanual, 8 dècimes més que al 
setembre, ja que els comptes a la vista i 
d’estalvi es van continuar desaccelerant.

La volatilitat dels mercats financers i la 
competència dels dipòsits van afectar 
notablement les participacions en els fons 
d’inversió, un altre producte favorit dels 
estalviadors. D’aquesta manera, al novem-
bre, es van registrar uns reemborsaments 
nets per valor de 2.959 milions d’euros, la 
tercera xifra més alta del 2010. Així, el 
patrimoni es va situar en 138.918 milions 
d’euros, amb un descens interanual del 

14,8%. La rendibilitat mitjana anual va ser 
del –0,22%, però amb una gran dispersió: 
mentre que la renda variable dels mercats 
emergents pujava el 24,3%, la renda varia-
ble nacional presentava minusvàlues del 
15,2%.

La competència dels dipòsits bancaris 
també afecta els productes d’assegurances. 
Així, el volum de primes de l’assegurança 
directa acumulat fins al setembre es va 
situar en 41.977 milions d’euros, amb un 
descens interanual del 5,3%. Els rams de 
vida van patir una caiguda del 10,9%. No 
obstant això, les provisions gestionades 
per aquests rams es van incrementar el 
2,1% interanual. Destaquen les correspo-
nents a les assegurances de dependència, 
que van augmentar el 23,0% interanual. 
Pel que fa als rams de no vida, les primes 
van sumar 23.731 milions d’euros fins al 
setembre i van registrar un descens del 
0,5% en relació amb un any abans. Les 
assegurances d’automòbils van baixar 
l’1,1%. En canvi, les de salut i els multiris-
cos van augmentar el 4,2% i el 2,7%, res-
pectivament.

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

Octubre 2010

Saldo Variació any actual Variació 12 mesos
%

participacióMilions 
d’euros

Milions 
d’euros % Milions 

d’euros %

A la vista 252.414 –10.320 –3,9 –3.931 –1,5 17,7 

D’estalvi 207.170 –622 –0,3 7.027 3,5 14,5 

A termini 737.499 17.488 2,4 22.673 3,2 51,7 

En moneda estrangera 20.381 –1.634 –7,4 –3.303 –13,9 1,4 

Total dipòsits 1.217.465 4.912 0,4 22.466 1,9 85,3 

Resta del passiu (*) 209.431 –3.699 –1,7 3.194 1,5 14,7 

ToTAL 1.426.896 1.213 0,1 25.660 1,8 100,0 

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

2009 2010 2011
2009 2010

III IV I II III IV

ECONOMIA INTERNACIONAL Previsions Previsions

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

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

ECONOMIA ESPANYOLA Previsions Previsions

Agregats macroeconòmics
Consum de les llars –4,3 1,2 1,1 –4,2 –2,6 –0,3 2,2 1,4 1,3
Consum de les AP 3,2 –0,3 –1,5 2,7 0,2 –0,5 0,1 –0,1 –0,6
Formació bruta de capital fix –16,0 –7,2 –1,7 –16,4 –14,0 –10,4 –6,8 –7,0 –4,8
Béns d’equipament –24,8 2,7 6,1 –25,5 –16,9 –4,4 8,7 2,4 4,0
Construcció –11,9 –10,9 –5,5 –11,7 –11,9 –11,4 –11,4 –11,6 –9,1

Demanda nacional (contr. al 7 PIB) –6,4 –1,1 –0,1 –6,5 –5,3 –2,9 –0,3 –0,8 –0,5
Exportació de béns i serveis –11,6 10,1 7,0 –11,0 –2,1 9,1 11,6 8,7 10,9
Importació de béns i serveis –17,8 5,5 3,8 –17,2 –9,2 2,3 9,3 3,9 6,2
Producte interior brut –3,7 –0,2 0,7 –3,9 –3,0 –1,4 0,0 0,2 0,5
Altres variables
Ocupació –6,6 –2,3 –0,3 –7,2 –6,0 –3,8 –2,5 –1,7 –1,3
Taxa d’atur (% població activa) 18,0 20,0 20,2 17,9 18,8 20,0 20,1 19,8 20,1
Índex de preus de consum –0,3 1,8 2,3 –1,1 0,1 1,1 1,6 1,9 2,5
Costos laborals unitaris 1,0 –1,0 –0,5 0,3 0,0 –0,8 –1,0 –1,4
Saldo operacions corrents (% PIB) –5,5 –4,7 –3,7 –4,0 –4,7 –6,1 –5,0 –3,3
Cap. o nec. finanç. resta món
(% PIB) –5,1 –4,2 –3,2 –3,7 –4,4 –5,4 –4,3 –2,7
Saldo públic (% PIB) –11,1 –9,5 –6,4

MERCATS FINANCERS Previsions Previsions

Tipus d’interès internacionals
Fed Funds 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Repo BCE 1,2 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Bons EUA 10 anys 3,2 3,2 3,3 3,5 3,4 3,7 3,2 2,6 3,2
Bons alemanys 10 anys 3,3 2,7 2,9 3,3 3,2 3,1 2,6 2,3 3,0
Tipus de canvi
$/Euro 1,39 1,33 1,36 1,43 1,48 1,38 1,27 1,29 1,36

C
ACTIVITAT FINANCERA Milions €

Recursos totals de clients 237.799

Crèdits sobre clients 178.026

Resultat atribuït al Grup 1.510

PERSONAL, OFICINES I MITJANS DE PAGAMENT

Empleats 27.505

Oficines 5.326

Terminals d’autoservei 7.951

Targetes (milions) 10,3

OBRA SOCIAL: PRESSUPOST PER ACTIVITATS PER AL 2010 Milions €

Socials 356

Ciència i medi ambient 62

Culturals 55

Educatives i investigació 27

TOTAL PRESSUPOST 500

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

Més informació a www.laCaixa.es/estudis

Informe Mensual
edició iPad
L’economia des del teu sofà



Informe Mensual

ESTUDIS I ANÀLISI ECONÒMICA

EL
CO

NF
LI
CT
E
DE

LE
S
M
ON

ED
ES

GE
NE

R
20
11

IN
FO
RM

E
M
EN

SU
AL

”l
a
Ca
ix
a”

NÚMERO 342 • GENER 2011

Guerra de divises: preludi d’una guerra comercial? Pàg. 10
Relació entre el tipus de canvi i el comerç internacional

Quins tipus de canvi estan lluny de l’equilibri? Pàg. 32
Àsia concentra la majoria de divises substancialment infravalorades

Alternatives dels petits inversors davant de la guerra de divises Pàg. 43
El mercat ofereix una extensa gamma de productes i d’estratègies d’inversió

Controls de capital, per què no? Pàg. 62
Els països en què estaven implantats han estat els menys afectats per la crisi financera global

LA REFORMA DEL SECTOR SERVICIOSEL CONFLICTE DE LES MONEDES




