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

2009 2010 2011
2010 2011

I II III IV I II

ECONOMIA INTERNACIONAL Previsions Previsions

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

ECONOMIA ESPANYOLA Previsions Previsions

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

  Demanda nacional  (contr. al △ PIB) –6,4 –1,2 –0,8 –3,1 –0,3 –0,7 –0,6 –0,6 –1,9
  Exportació de béns i serveis –11,6 10,3 13,1 9,4 11,9 9,4 10,5 11,2 13,3
  Importació de béns i serveis –17,8 5,5 7,4 2,0 9,6 5,0 5,3 5,2 3,8
  Producte interior brut –3,7 –0,1 0,5 –1,4 0,0 0,2 0,6 0,8 0,5
 Altres variables
  Ocupació –6,6 –2,3 –0,7 –3,9 –2,4 –1,6 –1,4 –1,4 –0,8
  Taxa d’atur (% població activa) 18,0 20,1 20,8 20,0 20,1 19,8 20,3 21,3 20,8
  Índex de preus de consum –0,3 1,8 3,2 1,1 1,6 1,9 2,5 3,5 3,6
  Costos laborals unitaris 1,0 –1,5 –0,5 –0,9 –0,9 –1,9 –2,3 –1,2  
  Saldo operacions corrents (% PIB) –5,5 –4,5 –4,3 –6,0 –5,1 –3,7 –3,2 –5,1
  Cap. o nec. finanç. resta món  
   (% PIB) –5,1 –3,9 –3,7 –5,3 –4,4 –3,1 –2,6 –4,6
  Saldo públic (% PIB) –11,1 –9,2 –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 1,4 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,3
  Bons EUA 10 anys 3,2 3,2 3,4 3,7 3,5 2,8 2,8 3,4 3,2
  Bons alemanys 10 anys 3,3 2,8 3,4 3,2 2,8 2,4 2,6 3,2 3,3
 Tipus de canvi
  $/Euro 1,39 1,33 1,41 1,38 1,27 1,29 1,36 1,37 1,44

C
ACTIVITAT FINANCERA Milions € 

Recursos totals de clients 247.897

Crèdits sobre clients 189.546

Resultat atribuït al Grup 1.307

PERSONAL, OFICINES I MITJANS DE PAGAMENT  

Empleats 28.651

Oficines 5.409

Terminals d’autoservei 8.181

Targetes (milions) 10,3

OBRA SOCIAL: PRESSUPOST PER ACTIVITATS PER AL 2011 Milions € 

Socials 335

Ciència i medi ambient 68

Culturals 64

Educatives i investigació 33

TOTAL PRESSUPOST 500
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El consum privat, pilar de l’economia

Si alguna cosa caracteritza les economies avançades és l’existència d’una àmplia classe 
mitjana. L’estil de vida d’aquest grup inclou aspectes com el gaudi d’un habitatge, 
l’accés a serveis educatius i sanitaris, la possibilitat de beneficiar-se de la jubilació, una 
vida que combina moments d’oci (amb períodes vacacionals) amb uns altres de treball, 
etc. L’estil de vida de la classe mitjana està relacionat amb uns determinats nivells de 
renda. Un estudi recent de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament 
Econòmic (OCDE) opta per definir com a classe mitjana la formada per les llars en 
què el consum diari se situa, com a mínim, en 10 dòlars nord-americans per persona i 
dia (en paritat de poder de compra). En una família de quatre membres, significaria un 
llindar de consum d’uns 15.000 dòlars anuals.

Efectivament, una de les característiques de les classes mitjanes és la seva elevada pro-
pensió al consum. I, com les classes mitjanes són el component majoritari dels països 
amb renda més elevada, es pot afirmar que el gros del seu consum mou l’economia. A 
la majoria de països de l’OCDE, la despesa de consum privat representa entre el 50% i 
el 60% del producte interior brut anual. Destaca el cas dels Estats Units, on el consum 
representa més del 70% del producte, mentre que, a l’altre extrem, se situen les econo-
mies nòrdiques europees, que no arriben al 50%. És clar que les decisions del consumi-
dor són crucials per a l’evolució de les economies.

Si, fins fa poc, l’existència d’una classe mitjana rellevant era un privilegi gairebé exclu-
siu de les economies desenvolupades, la realitat està canviant a passos accelerats. En les 
dues últimes dècades, hem assistit a l’aparició d’un nou contingent de classes mitjanes 
a les economies emergents. D’acord amb les previsions de l’OCDE, el 2020 dues terce-
res parts de les classes mitjanes viuran en zones diferents d’Amèrica del Nord i 
d’Europa. Aquests 2.200 milions de persones seran responsables del 54% del consum 
total de la classe mitjana mundial. En definitiva, es tracta d’un canvi de panorama molt 
profund, ja que, per primera vegada des de la Revolució Industrial, el gros del consum 
mundial s’haurà desplaçat d’Occident a Orient, tant en nombre de consumidors com 
en capacitat de despesa.

En canvi, als països avançats, les perspectives de l’evolució de la despesa de consum pri-
vat són poc esperançadores. La crisi i la recessió han posat al descobert els excessos de 
l’expansió econòmica prèvia, entre els quals destaca un cert excés de consum. L’alegria 
gastadora va sorgir de la bona marxa en general de l’economia i de l’ocupació, però 
també d’unes condicions financeres laxes i d’una liquiditat generosa. Alguns estudis 
mostren el vincle directe entre el grau d’endeutament de les famílies i la gravetat de la 
crisi i l’increment de l’atur. L’elevat consum ajuda també a explicar altres desequilibris 
que han sofert algunes economies, com el dèficit de la balança de pagaments corrents.

Caldrà purgar en els propers anys els excessos del passat? A curt termini, la ressaca de 
la crisi es farà notar en la despesa de consum de les llars, sobre la qual conflueixen di-
versos factors de contenció, com la retirada dels estímuls fiscals (subvencions per a la 
compra de cotxes, per exemple), la lenta millora del mercat laboral o el baix nivell de 
confiança. La ineludible reducció de l’endeutament de les famílies tampoc afavoreix 
una ràpida millora de la despesa corrent. A mitjà termini, però, cal esperar que el con-
sum recuperi el seu tradicional paper de motor als països desenvolupats. Això sí, per-
què el seu ritme sigui sostenible, ha de ser coherent amb les possibilitats reals de 
l’economia.
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La crisi grega incrementa  
la incertesa

Les dades de creixement de les economies 
avançades del segon trimestre són una 
mica decebedores. Les economies emer-
gents també han moderat lleugerament el 
ritme expansiu. No obstant això, la recupe-
ració mundial segueix el seu curs, i es con-
fia que, en el segon semestre, es mantingui 
el rumb adequat per assolir el creixement 
anual previst, lleugerament superior al 4%. 
En el balanç de riscos, destaca especial-
ment la incertesa generada per la crisi gre-
ga, la resolució de la qual planteja grans 
interrogants.

Als Estats Units, les previsions de creixe-
ment per a enguany tendeixen a retallar-se. 
El Fons Monetari Internacional (FMI) ho 
va fer cap a la meitat de juny en tres dèci-
mes, fins al 2,5%, adduint factors transito-
ris, com els alts preus de les primeres 
matèries, el mal temps o les alteracions en 
les cadenes de subministrament després 
del terratrèmol del Japó. Així i tot, és evi-
dent que aquesta fase de recuperació és 
molt més lenta que en les recessions prè-
vies des del final de la Segona Guerra Mun-
dial. Una de les explicacions cal buscar-la 
en l’elevat endeutament de les famílies 
(114% de la renda disponible) i del sector 
públic (que voreja el 100% del producte 
interior brut), en un context de reestructu-
ració bancària i financera. Així, la creació 
d’ocupació evoluciona lentament, amb una 
taxa d’atur del 9,1% al maig, i serà difícil 
que es puguin veure millores significatives 
de l’ocupació al llarg del 2011.

En aquest context, la Reserva Federal, el 
banc central dels Estats Units, manté el ti -
pus d’interès oficial en nivells mínims (0%-

0,25%) i el compromís de continuar amb el 
perfil lax de la política monetària durant 
un llarg període. Ben Bernanke, president 
de la Fed, va reiterar en la compareixença 
del juny el propòsit de no renovar el pro-
grama de compra de bons (Quantitative 
Easing II), que acaba al final de juny. A més 
a més, va deixar clara la intenció del banc 
central de mantenir constant la dimensió 
del balanç fins que les condicions aconse-
llin una altra cosa.

En definitiva, Bernanke va plantejar que 
encara no ha arribat el moment de perfilar 
l’«estratègia de sortida», però tampoc ha 
arribat l’hora d’adoptar un nou programa 
d’expansió quantitativa. Sí va alertar de la 
necessitat de reconduir la política fiscal i va 
expressar la seva preocupació per la situa-
ció d’elevat endeutament que amenaça 
l’eco  nomia nord-americana si no hi ha can-
   vis pressupostaris d’envergadura. A curt 
termini, va reclamar una ràpida negociació 
al Congrés sobre els límits legals d’endeu -
tament, per així poder atorgar un major 
marge de maniobra a la tasca del banc cen-
tral. Els mercats han acceptat el missatge  
de la màxima autoritat monetària del país  
i ajornen la primera pujada dels tipus de 
referència fins ben entrat el 2012, per bé 
que nosaltres continuem pensant que es 
produirà en el primer trimestre de l’any.

El Japó és una altra economia objecte de 
retallades en les xifres de creixement, a 
causa de la catàstrofe natural patida al 
març. No obstant això, els indicadors d’ac-
 ti  vitat més recents són favorables i con-
firmen la previsió que, al llarg del segon  
se  mestre, el país aconseguirà redreçar la 
pro  ducció i recuperar, en bona part, els ni -
vells previs.

RESUM EXECUTIU

L’economia mundial pateix 
una lleugera ensopegada  
en el segon trimestre.

Es redueixen les previsions 
de creixement per  
als Estats Units.

La Reserva Federal  
es compromet a mantenir 
el perfil lax de la política 
monetària durant un llarg 
període.
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Els problemes de les economies emergents 
són de naturalesa diferent i tenen més a 
veure amb la inflació i amb el consegüent 
en  duriment monetari. A la Xina, l’activitat 
apunta a una lleugera moderació, per bé 
que la inversió en equipament i en ma  qui -
nària continua creixent amb força. El pro-
blema és que l’índex de preus al consum va 
augmentar el 5,5% interanual al maig, la 
pu  jada més important des del juliol del 
2008. Atesa la persistència de les tensions 
inflacionistes, les autoritats monetàries van 
tornar a apujar el coeficient de caixa, el sisè 
ascens des de l’inici de l’any i el segon amb 
prou feines en un mes, i el van situar en el 
21,5% per als grans bancs. A l’Índia, la si -
tuació és similar: la inflació en el 9,1% ex -
plica que el banc central hagi tornat a aug-
mentar el tipus d’interès de referència, fins 
al 7,5%, i acumuli ja un increment de 275 
punts bàsics des del març del 2010. També 
el Brasil ha optat per l’enduriment de la po -
lítica monetària i, al juny, ha tornat a apu-
jar la taxa Selic en 25 punts bàsics, fins al 
12,25%, atès que la inflació se situa per da -
munt del 6% i malgrat que l’activitat apun-
ta a un menor vigor en els pròxims mesos.

A la zona de l’euro, i a diferència de la ma -
jor part de la resta d’economies avançades, 
els pronòstics de creixement s’han elevat 
lleu  gerament, gràcies a la favorable evolu-
ció d’Alemanya i de França. Cal destacar, 
però, que els indicadors apunten a una 
lleugera desacceleració de l’activitat en el 
segon trimestre en relació amb el sorpre-
nent creixement del primer. Això no altera 
la percepció que la recuperació es consoli-
da a la zona de l’euro, tot i que s’hi mante-
nen importants disparitats geogràfiques. El 
risc més important, en els pròxims mesos, 
es concentra als països perifèrics i, en par-
ticular, a Grècia.

De fet, la situació grega ha tornat a centrar 
l’atenció a la zona de l’euro. La lentitud en 
la negociació dels membres de la Unió 
Euro  pea (UE) sobre la crisi de solvència de 
Grècia, unida a la paràlisi del parlament 
grec, ha generat noves turbulències als 

mer  cats financers. A més a més, podria 
afectar l’economia real a través d’un aug-
ment de la incertesa de cara als pròxims 
tri  mestres. La UE condiciona el cinquè 
des  emborsament del programa de rescat 
financer (12.000 milions d’euros) i un se -
gon pla de rescat, que inclouria una rees-
tructuració suau i voluntària del deute 
grec, al fet que el Parlament de Grècia 
aprovi l’estratègia fiscal a mitjà termini. Es 
tracta d’un programa de privatització i de 
mesures d’austeritat fiscal addicionals, 
amb una major retallada de la despesa pú -
blica. El primer ministre grec, Papandreu, 
després de proposar un govern de concen-
tració nacional que va ser rebutjat, de can-
viar el ministre de finances i de superar una 
moció de censura, ha aconseguit finalment 
l’aprovació del paquet d’ajustament, la qual 
cosa facilita l’adopció de les noves mesures 
destinades a estabilitzar el problema grec 
en els pròxims mesos.

L’agreujament de la crisi del deute sobirà 
grec i la por a un possible contagi a altres 
paï  sos provoca una «fugida cap a la quali-
tat» en les preferències dels inversors i im -
plica nous increments en el diferencial 
en tre el deute dels països de la perifèria 
europea i l’alemany. En el cas d’Espanya, la 
complicació de la crisi hel·lènica, les espe-
culacions sobre el cost d’una eventual rees-
tructuració del deute al conjunt del sector 
bancari europeu i el clima d’impasse que es 
percep en la conjuntura econòmica i polí-
tica interior expliquen que la prima de risc 
sobirà s’hagi situat per damunt dels 275 
punts bàsics. No obstant això, malgrat 
aquests notables repunts, es continua ob -
ser  vant un comportament relativament 
més estable del diferencial del deute sobirà 
espanyol en comparació amb la resta de 
països de la perifèria europea.

La valoració del risc espanyol, més positiva, 
deriva de la bona marxa de les finances 
públiques, que, en els cinc primers mesos 
de l’any, presenten una reducció del 25% 
en el dèficit de l’Administració central, en 
relació amb el mateix període de l’any ante-

En canvi, les economies 
emergents es veuen 
obligades a tensionar  
les polítiques monetàries.

Milloren les perspectives  
de creixement de la zona de 
l’euro, però Grècia complica 
el panorama.

La prima de risc del deute 
sobirà espanyol es torna  
a disparar, però dóna més 
mostres de solidesa.
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rior, mentre que la Seguretat Social conti-
nua presentant un superàvit. Així i tot, es fa 
patent una certa preocupació pels comptes 
de les comunitats autònomes. Atès el risc de 
desviament de la tònica de consolidació fis-
cal, la Comissió Europea va presentar un 
seguit de recomanacions en el marc de la 
revisió del programa d’estabilitat 2011-
2014, entre les quals destaca un control més 
estricte dels comptes públics de les comu-
nitats autònomes i l’establiment d’una re -
gla de despesa que millori la sostenibilitat 
del deute espanyol. En aquest sentit, el Go -
vern espanyol s’ha compromès a incorpo-
rar en la Llei d’Estabilitat Pressupostària 
una regla que impedeixi que l’augment de 
la despesa del sector públic superi el creixe-
ment esperat de l’economia a mitjà termini.

També l’FMI assenyala la necessitat de 
com  plir els objectius de dèficit públic i 
d’aug  mentar la transparència dels comptes 
de les comunitats autònomes. En el seu in -
forme preliminar sobre l’economia es  pa -
nyo  la, a més a més, planteja els punts pen-
dents en les reformes del sistema financer i 
de la regulació laboral. En el primer cas, ur -
geix a una reestructuració ràpida de les en -
titats que no assoleixen els nivells mínims 
de capital exigits i anima els bancs a conti-
nuar recapitalitzant-se i a millorar la liqui-
ditat i les provisions. Pel que fa a la reforma 
del mercat de treball, apunta la convenièn-
cia de descentralitzar la negociació col      -
lec  ti  va a nivell d’empresa, d’abandonar la 
in  de  xació dels salaris a la inflació, substi-
tuint-la per la productivitat, i de reduir la 
indemnització per acomiadament al nivell 
de la UE.

Precisament, al juny, el Govern ha tirat en -
davant la reforma de la negociació col·lec -
ti  va, on s’estableix una menor prevalença 
del conveni provincial sobre el d’empresa, 
tot i que els convenis sectorials tenen la 
pos  sibilitat d’impedir als d’empresa el des-
envolupament d’un gran nombre de ma  tè-
 ries. Així mateix, es facilita que les empre-
ses es puguin ajustar al cicle econòmic 

dis      posant del 5% de la jornada laboral 
anual i s’intenta limitar la ultraactivitat, és 
a dir, la pròrroga indefinida dels convenis 
quan no hi ha acord. En una altra disposi-
ció, es possibilita que empreses amb pèr-
dues transitòries es puguin acollir a un ex -
pedient de regulació d’ocupació.

Ara com ara, el mercat laboral encara no 
aconsegueix presentar xifres positives. Tot 
i que els registres d’afiliació del maig van 
augmentar, aquest comportament més po -
sitiu va ser, en bona part, a causa de l’es  ta -
cio  nalitat pròpia del període, ja que, un cop 
corregida, el resultat positiu desapareix. 
Així, tot i que el total d’ocupats va augmen-
tar en 117.990 i va reduir molt lleugera-
ment el ritme de caiguda dels afiliats fins a 
l’1,0% interanual, aquesta pujada s’esvaeix 
quan es corregeix l’efecte estacional.

El pobre resultat de la creació d’ocupació 
està vinculat al fràgil avanç de l’economia, 
clarament inferior al del conjunt de països 
de la zona de l’euro. Els indicadors dispo-
nibles apunten que, en els pròxims mesos, 
no millorarà la intensitat del creixement, 
sinó que, més aviat, es desaccelerarà lleuge-
rament. En particular, s’espera que la con-
tribució de la demanda interna sigui nega-
tiva durant el segon trimestre, motiu pel 
qual el suport del sector exterior continua-
 rà essent clau. De fet, el bon ritme de crei -
xe  ment dels principals socis comercials 
espanyols mantindrà la contribució positi-
va del sector exterior en el que queda d’any, 
la qual cosa pal·liarà la feblesa de la deman-
da interna. La contenció del preu del petro-
li i d’altres primeres matèries també donarà 
suport a la millora de les rendes internes i 
mitigarà la taxa d’inflació, actualment ele-
vada. Finalment, l’eventual resolució de les 
negociacions actuals sobre la crisi grega 
hau  rà d’aclarir les perspectives econòmi-
ques a mitjà termini i atenuarà els costos de 
finançament que ara recauen sobre el deu-
te espanyol.

29 de juny de 2011

L’evolució dels comptes 
públics és seguida amb 
gran interès.

El Govern aprova  
la reforma de la negociació 
col·lectiva.

Les perspectives  
de creixement són 
discretes, però la bona 
marxa del sector exterior  
i la moderació dels preus 
de les primeres matèries 
generen esperances.
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CRONOLOGIA
2010
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 des-
tinat 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 financers 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.

2011
gener  1

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

febrer  2
18

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

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

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

maig 17
 
22

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

juny 10 El Govern aprova un Decret-llei pel qual es reforma la negociació col·lectiva.

AGENDA
Juliol Agost
 4
 6
 7
13
14
20
22
26
29

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

 2
 4
 5
 9
12
16

17
25
26
30
31

Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (juliol).
Consell de Govern del Banc Central Europeu.
Índex de producció industrial (juny).
Comitè de Mercat Obert de la Fed.
IPC (juliol).
Avanç del PIB (segon trimestre).  
Avanç del PIB de la UE (segon trimestre).
Comerç exterior (juny). IPC harmonitzat de la UE (juliol).
Preus industrials (juliol).
Comptabilitat nacional trimestral (segon trimestre).
Avanç IPC (agost).
Balança de pagaments (juny). 
Ingressos i despeses de l’Estat (juliol).
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Estats Units: menys creixement  
i una mica més d’inflació

L’economia nord-americana passa per la 
recuperació més problemàtica des del 
1945. La previsió de creixement del pro-
ducte interior brut (PIB) per al conjunt del 
2011 se situa lleugerament per damunt  
del 2,5%, clarament per sota del que s’es -
perava a l’abril i, sense cap mena de dubte, 
insuficient perquè es vegin millores signi-
ficatives al mercat de treball i de l’habitatge. 
Aquest alentiment de l’activitat és degut, 
en part, a factors temporals, com l’en  ca  ri -
ment del petroli i la interrupció de les ca -
de  nes de subministrament a la indústria a 
causa del terratrèmol japonès. Així, amb 
un previsible abaratiment del petroli i una 
recuperació del pols industrial al Japó, 

s’hauria d’esperar una certa millora en el 
to de l’activitat durant la segona meitat de 
l’any.

No obstant això, la feblesa de la recupera-
ció no solament obeeix a factors tempo-
rals. Una prova d’això és que a l’economia 
nord-americana li ha costat tres anys recu-
perar el nivell previ a la recessió. Així, el PIB 
del primer trimestre es va situar el 0,6% 
per damunt del nivell d’octubre-desembre 
del 2007, que marca l’últim trimestre de 
creixement positiu previ a la recessió. 
Aquest creixement acumulat tres anys 
després de l’inici de la recessió se situa per 
damunt del de l’Europa occidental i del 
Japó, però queda molt per sota del que es 
va donar als Estats Units en les quatre re -
cessions prèvies des del final de la Segona 

Els Estats Units recuperen 
els nivells previs a la 
recessió, però el creixement 
és insuficient.

CONJUNTURA INTERNACIONAL

Creixement acumulat del PIB tres anys després de l’inici de la recessió

ESTATS UNITS: UNA RECUPERACIÓ INSUFICIENT

NOTA: (*) Últim trimestre de creixement abans de la recessió, base per calcular el creixement acumulat.
FONTS: Bureau of Economic Analysis, Thomson Datastream i elaboració pròpia.
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L’endeutament és un llast 
per a la recuperació de 
l’habitatge i del mercat 
laboral.

La taxa d’atur és del 9,1%. 
El fons de treballadors 
desanimats i els aturats  
de llarga durada dificulten 
les millores.

Guerra Mundial. El cas més comparable 
és el de la recessió del 1982, quan la taxa 
d’atur també va arribar a superar el 10%, 
però, així i tot, llavors el vigor de la recupe-
ració va fer que el creixement acumulat als 
tres anys de l’inici de la recessió fos del 
2,9%, molt superior a l’actual.

L’elevat endeutament dels diferents sectors 
de l’economia és l’element diferencial que 
més contribueix a la feblesa de la recupera-
ció. El deute de les llars continua en un alt 
114,1% de la renda disponible en el primer 
trimestre, mentre que el deute públic brut 
superarà amb tota probabilitat el 100% del 
PIB el 2011, amb un dèficit públic que, en 
el conjunt de l’any, quedarà per damunt 
del 10%. L’endeutament i la crisi del crèdit 
han ajudat a establir un cercle viciós entre 
la feblesa del mercat de treball, que fa aug-
mentar la morositat i alimenta la sobreofer-
ta d’habitatges, i els preus de l’habitatge, 
que encara no han trobat el fons. Així, l’ín-
 dex Case-Shiller de preus de l’habitatge de 
segona mà va registrar al març el novè mes 

consecutiu de descensos, tot i que la veloci-
 tat de la caiguda és cada vegada més lenta.

Per la seva banda, al mercat de treball li 
queda una llarga marxa abans d’arribar a 
recuperar tot el que es va perdre durant la 
recessió. La creació d’ocupació va a poc a 
poc, i serà difícil que es puguin veure mi -
llores significatives de l’ocupació al llarg 
del 2011, amb una elevada proporció d’a  tu-
   rats de llarga durada, de més difícil re -
col·locació, i amb un nombrós contingent 
de desanimats, que aniran absorbint una 
gran part de la demanda de treball que es 
vagi creant. Maig va ser un mal mes per al 
mercat laboral, amb la creació de 54.000 
nous llocs de treball, molt per sota del re -
gistre dels dos mesos previs, i amb un altre 
lleuger repunt de la taxa d’atur, que, en el 
9,1%, es va situar tres dècimes per da  munt 
del nivell del desembre del 2010, sense 
mostrar tendències de millora. Les restric-
cions pressupostàries que provoca l’e  levat 
dèficit públic també són un altre impor-
tant pal a la roda de la recuperació de 

ESTATS UNITS: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2009 2010
2010 2011

II III IV I Abril Maig

PIB real –2,6 2,9 3,0 3,2 2,8 2,3 – ...

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

Confiança del consumidor (1) 45,2 54,5 58,2 50,9 57,0 66,9 66,0 60,8

Producció industrial –11,2 5,3 6,5 6,9 6,2 5,3 4,7 3,4

Índex activitat manufacturera (ISM) (1) 46,3 57,3 57,6 55,2 57,9 61,1 60,4 53,5

Habitatges iniciats –38,4 5,6 12,7 –0,7 –5,1 –5,3 –21,3 –3,4

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

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

Balança comercial (3) –381,3 –500,0 –457,2 –489,1 –500,0 –521,2 –523,4 ...

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

Tipus de canvi efectiu nominal (4) 77,7 75,6 77,9 76,1 73,2 72,1 69,8 69,9

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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El sentiment empresarial  
es correspon amb  
un creixement feble  
de l’economia.

La nota positiva continua 
essent el fons de fortalesa 
del consum privat dins del 
context de desacceleració.

l’ocu  pació, amb una pèrdua acumulada de 
853.000 llocs de treball públics en els dotze 
últims mesos.

Per sectors, fa un any que la construcció 
no crea ocupació, mentre que l’esmentada 
in  terrupció de les cadenes productives 
arran del terratrèmol japonès va contri-
buir a neutralitzar la relativa bona ratxa 
de l’ocupació manufacturera. En aquesta 
ma  teixa tessitura, l’índex de sentiment em -
  pre  sarial de l’Institute for Supply Manage-
ment de manufactures va trencar de for-
ma abrupta la bona trajectòria i va baixar 
dels 60,4 punts fins al nivell dels 53,5 punts. 
Per la seva banda, l’índex de serveis, que 
re  presenten el 83,5% del total de l’ocupació 
privada, es va mantenir en els 53,7 punts. 
En els dos índexs, en especial en serveis, 
els nivells són coherents amb taxes de 
crei    xe  ment modestes del conjunt de l’eco -
no  mia.

Les millors notícies del mes van arribar 
del consum privat, que va tornar a eviden-
ciar un fons de fortalesa que ajuda a man-
tenir el pols quan el creixement fluixeja. 

L’activitat dels consumidors, que represen-
ta el 71,1% del PIB, va patir un alentiment 
considerable en el primer trimestre, que va 
tirar a la baixa de les previsions de creixe-
ment de l’economia per al 2011. Per aquest 
motiu, és benvingut el bon to de les vendes 
al detall del maig, que, sense cotxes ni 
ben    zina, van avançar el 6,4% interanual. 
En la mateixa línia, la taxa d’estalvi es va 
tornar a situar en el 4,9% de la renda dis-
ponible, el nivell més baix des de l’octubre 
del 2008.

L’encariment de les primeres matèries, les 
importacions de la Xina més cares i el xoc 
d’oferta que ha representat el terratrèmol 
del Japó han fet que els preus hagin pujat 
més del que s’esperava al començament de 
l’any. L’índex general de preus al consum 
(IPC) va pujar el 3,5% interanual a l’abril, 
quan al gener només ho feia l’1,6%. Més 
sig  nificatiu, però, és el repunt de l’IPC 
sub  jacent, que exclou els preus de l’energia 
i de l’alimentació, que es va accelerar fins a 
l’1,5% interanual, quan a l’octubre del 2010 
s’havia arribat al mínim històric de 0,6%. 
Empitjora, per tant, la relació creixement-

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

ESTATS UNITS: LA CREACIÓ D’OCUPACIÓ VA A POC A POC
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FONTS: Departament de Treball i elaboració pròpia.
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L’IPC augmenta el 3,5%  
i l’IPC subjacent puja  
l’1,5% per l’encariment  
de les primeres matèries  
i dels béns duradors...

...però la Reserva Federal 
encara té espai per 
continuar recolzant  
la demanda, si cal.

inflació, però la situació dista molt de ser 
comparable a la dels anys setanta, caracte-
ritzats pel fenomen de l’estagflació.

A diferència de la situació dels anys setan-
ta, el major risc és ara la insuficiència del 
creixement, mentre que, malgrat que els 
preus han sorprès, la feblesa del mercat de 
treball i la temporalitat de certs factors  
d’a quest repunt de preus fan pensar que les 
tensions inflacionistes haurien d’a  flui  xar 
durant la segona meitat de l’any. L’aug  ment 
dels preus subjacents és degut, en part, a la 
transmissió de l’encariment de les prime-
res matèries a certs productes del subja-
cent. Si prossegueix l’abaratiment de les 
primeres matèries, la pressió sobre el sub -
jacent també s’hauria de moderar. L’al  ça 
dels lloguers de l’habitatge, que, als Es  tats 
Units, tenen un pes considerable en l’IPC, 
va ser un altre element inf lacionista al 
començament de l’any, però, en els úl  tims 
mesos, la tendència s’està invertint. Final-
ment, l’encariment dels béns duradors és 
un tercer factor que va tenir un pes consi-
derable en el repunt del maig, el qual, però, 

obeeix a causes temporals, com els efectes 
del terratrèmol japonès i un retorn a la 
normalitat en el preu dels automòbils, des-
prés del final dels descomptes agressius.

Al sector exterior, el dèficit de l’abril va 
mi  llorar gràcies a l’abaratiment del petro-
li. El saldo que exclou el petroli i els seus 
de  rivats, que marca les tendències de fons 
en la balança comercial, es va deteriorar 
lleugerament a causa d’un empitjorament 
de la balança bilateral amb la Xina, que no 
va impedir, però, que el dèficit comercial 
sense petroli del conjunt dels tres últims 
mesos se situés el 30,9% per sota del co  r -
res  ponent al segon trimestre del 2008, 
l’últim previ al descens dels fluxos comer-
cials. La part positiva és que, de llavors 
ençà, les exportacions han crescut, de mit-
jana, lleugerament per damunt de les im -
portacions, tot i que l’abril fos un mes de 
desacceleració. Així i tot, a curt termini, la 
persistència del petroli car dificultarà que 
aquesta tendència positiva es materialitzi 
en una reducció ràpida del dèficit comer-
cial que contribueixi al creixement.

ESTATS UNITS: EL CONSUM PRIVAT AGUANTA

Vendes al detall reals sense automòbils ni benzina. Base 100 = desembre del 2007 (*)

NOTA: (*) Dades de�actades per l’índex de preus de consum sense energia ni aliments.
FONTS: Departament de Comerç i elaboració pròpia.
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El sector exterior manté la 
tendència correctora, però 
el petroli car en dificulta la 
contribució al creixement.
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El Japó es contraurà  
el 2011, però espera  
una recuperació per a  
la segona meitat de l’any.

Japó: comença la reconstrucció,  
que no és poc

Després d’un primer trimestre molt fluix, 
al qual es van afegir els efectes del terratrè-
mol del març, el creixement per al conjunt 
del 2011 serà probablement negatiu, amb 
uns primers sis mesos contractius, en què 
els efectes del terratrèmol s’afegeixen a la 
situació de feblesa per la qual passava l’e  co-
   nomia japonesa, i amb una segona meitat 
de l’any de forta recuperació. El principal 
risc per a l’economia japonesa continua 
essent que acabi de cristal·litzar aquesta 
re  cuperació del segon semestre, i això de -
pendrà del fet que la durada dels talls ener-
gètics provocats per la crisi de la central 
nu  clear de Fukushima no s’allargui durant 
els mesos d’estiu.

En aquest sentit, els últims indicadors són 
menys negatius del que s’esperava i fan 
més probable la recuperació del segon se -
mestre. En primer lloc, el PIB del primer 

tri  mestre va ser revisat lleugerament a l’al-
 ça, a causa d’una contribució una mica 
me    nys negativa de les existències, afectades 
pel terratrèmol. Així mateix, els indicadors 
de l’abril, que recullen els efectes del terra-
trèmol, confirmen una certa recuperació. 
La producció industrial, que al Japó està 
íntimament vinculada a la del PIB, va pre-
sentar un lleuger avanç de l’1,6% en relació 
amb el març, que va ser un mes de caiguda 
rècord. De la mateixa manera, les coman-
des privades de maquinària, in  di  cador 
avançat de la inversió, van créixer el 3,6% a 
l’abril, un cop exclosos els projectes singu-
lars. No va passar el mateix a la construcció, 
ja que els habitatges iniciats, amb un lleuger 
descens a l’abril després de la forta caiguda 
del març, van continuar sense tocar fons.

Pel que fa a les llars, també hi ha indicis de 
millora. L’índex de confiança dels consu-
midors, que, a l’abril, havia baixat, tot i 
man  tenir-se per damunt del mínim del 
desembre del 2008, va pujar al maig dels 

ESTATS UNITS: L’IPC SUBJACENT TAMBÉ PUJA

Variació interanual de components de l’índex de preus al consum general i subjacent (*)

NOTA: (*) L’índex subjacent exclou els aliments i l’energia.
FONTS: Departament de Treball i elaboració pròpia.
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33,1 als 34,2 punts. Així mateix, si les ven-
des d’automòbils de l’abril van ser gairebé 
la meitat de les del mateix mes de l’any 
anterior, al maig van quedar molt a la vora 
dels dos terços de les del maig del 2010.

A l’apartat dels preus, se segueix un patró 
similar. Si, en un primer moment, domi-
naven els efectes deflacionistes per la para-
lització del consum, a l’abril la tendència 
s’ha invertit i dominen els efectes inflacio-

JAPÓ: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2009 2010
2010 2011

II III IV I Abril Maig

PIB real –6,3 4,0 3,3 4,8 2,4 –0,7 – ...

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

Producció industrial –21,8 16,6 20,5 13,3 6,8 –2,5 –12,3 ...

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

Habitatges iniciats –27,7 2,7 –0,8 13,7 6,8 3,2 0,4 ...

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

Preus de consum –1,3 –0,7 –1,0 –0,8 0,1 0,0 0,3 ...

Balança comercial (3) 4,0 7,9 7,4 8,1 7,9 6,5 5,1 ...

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

Tipus de canvi efectiu nominal (5) 98,6 106,0 102,8 109,1 111,0 110,6 106,9 110,1

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.

Índex de producció industrial

JAPÓ: LA PRODUCCIÓ INDUSTRIAL TOCA FONS

FONTS: Ministeri de Comunicacions del Japó, Oficina Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.
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El terratrèmol accelera el 
final de la deflació, amb  
un IPC que puja el 0,3%,  
i la balança comercial acaba 
en dèficit.

nistes, de ruptura de cadenes de subminis-
traments. Així, el Japó va sortir momentà-
niament de la deflació, amb un IPC que es 
va incrementar el 0,3% interanual. Així 
ma  teix, l’IPC subjacent, el general sense 
energia ni aliments, va tocar fons i va que-
dar només el 0,1% per sota del mateix pe -
ríode de l’any anterior, quan al març havia 
baixat el 0,7% interanual. Per la seva ban-
da, el saldo comercial de l’abril va ser defi-
citari pel descens de les exportacions.

Xina: inflació i enduriment,  
el binomi asiàtic per al 2011

De nou, inflació i enduriment monetari 
són notícia als dos gegants asiàtics, la Xina 
i l’Índia. Per a la Xina, l’índex de preus  
al consum va augmentar el 5,5% inter -
anual al maig, la pujada més important 
des del juliol del 2008. Tot i que el preu dels 
aliments, que va avançar l’11,7% inter-
anual en aquest mateix mes, continua essent 
un element clau en el repunt inflacionista 
del país, ja que representa el 30% de la cis-
tella de la compra, la tendència creixent del 
com  ponent sense alimentació afegeix 
pressió als riscos de sobreescalfament. 
Així ma  teix, la inflació a l’Índia (de l’índex 
de preus a l’engròs) es va situar en el 9,1% 
al maig, enfront del 8,7% de l’abril, també 

amb el suport del component lliure d’ali -
ments (ve  geu el gràfic següent).

Atesa aquesta persistència de les tensions 
inflacionistes, la Xina va tornar a apujar el 
coeficient de caixa, el sisè ascens des de 
l’inici de l’any i el segon amb prou feines 
en un mes, i el va situar en el 21,5% per als 
grans bancs. Això s’afegeix als dos aug-
ments en el tipus de referència fins al 6,31% 
el 2011. En una tessitura semblant a la del 
seu veí del nord, el banc central indi també 
ha repetit jugada amb un augment del 
tipus d’interès de referència fins al 7,5%, i ja 
acumula un increment de 275 punts bàsics 
des del març del 2010.

En aquest context de preus a l’alça, la lleu-
gera moderació a la Xina de diversos in   di -
cadors d’activitat més recents, correspo-
nents al mes de maig, ha alleujat, de 
mo  ment, els temors a un aterratge brusc. 
Així, les vendes al detall van créixer en ter-
mes corrents el 16,9% interanual, lleugera-
ment per sota del registre del mes anterior. 
La producció industrial va avançar el 
13,3%, un ritme gairebé igual al de l’abril i 
per sota del quasi 15% del primer trimes-
tre de l’any. En la mateixa línia, l’índex de 
gestors de compres (PMI) va tornar a patir 
una suau baixada, fins als 52 punts.

Davant d’una inflació 
elevada: nou augment  
del coeficient de caixa per 
a la Xina i pujada de tipus 
per a l’Índia amb prou 
feines en un mes.

XINA: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2009 2010
2010 2011

II III IV I Abril Maig

PIB real 9,2 10,3 10,3 9,6 9,8 9,7 – ...

Producció industrial 12,5 14,5 16,0 13,5 13,3 14,9 13,4 13,3

Producció elèctrica 6,8 14,0 17,8 11,8 6,2 12,1 10,5 10,9

Preus de consum –0,7 3,3 2,9 3,5 4,7 5,1 5,3 5,5

Balança comercial (*) 196 184 155 182 184 169 179 173

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

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

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

Lleugera moderació 
d’alguns dels indicadors 
d’activitat del maig.
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L’FMI manté les previsions 
de creixement per al gegant 
asiàtic al voltant del 9,5%.

L’economia de Brasil creix el 
4,2% en el primer trimestre 
del 2011, en línia amb  
les expectatives.

Tot i que encara no mostra senyals de mo -
deració, la inversió en capital fix va conti-
nuar creixent amb força, amb un aug    ment, 
en l’acumulat del gener al maig, del 25,8% 
interanual. En el capítol exterior, les im -
por  tacions van mantenir el dinamisme, 
amb un creixement del 28,4% interanual 
al maig, i van superar el 21,8% de l’abril. 
Per la seva banda, les exportacions van 
avan  çar un moderat 19,4% interanual,  
van apuntar a una certa feblesa de la de -
manda global i van consolidar el superàvit 
comercial en els 13.046 milions de dòlars. 
En els dotze últims mesos, el superàvit co -
mercial de béns acumula un saldo equiva-
lent al 2,6% del PIB.

Malgrat les tensions inflacionistes, encara 
molt presents, i el dinamisme d’alguns dels 
indicadors avançats, el Fons Monetari In -
ternacional, en la revisió del juny de l’in  for-
 me «Perspectives Econòmiques Mun  dials» 
(WEO, en les sigles en anglès), va mante-
nir inalterades les previsions del gegant 
asiàtic en el 9,6% i en el 9,5% per al 2011 i el 
2012, respectivament, lleugerament per 

damunt de les nostres estimacions. Això 
denota una certa confiança en les políti-
ques engegades per l’executiu, destinades a 
promoure el consum intern com a motor 
principal del progrés del país.

Brasil: en clau de moderació

En línia amb les expectatives, l’economia 
brasilera va créixer el 4,2% interanual en el 
primer trimestre del 2011, l’1,3% en relació 
amb el trimestre anterior. Al mateix temps, 
la xifra de creixement intertrimestral cor -
responent a l’últim quart del 2010 va ser 
revisada a l’alça, del 0,7% al 0,8%.

L’anàlisi per components deixa clar que la 
primera potència de l’Amèrica Llatina es 
con  tinua nodrint de la potent embranzida 
de la demanda interna. Malgrat continuar 
per la via de moderació que van canalitzar 
cap a la meitat del 2010, el consum i la in -
versió revaliden el paper motriu amb sen-
gles avanços interanuals del 5,9% i del 8,9%, 
respectivament. Pel que fa al consum 

CONTINÚA LA TENDENCIA INFLACIONISTAXINA: LA INFLACIÓ SUBJACENT S’ACCELERA ALS GRANS EMERGENTS ASIÀTICS

In�ació interanual

NOTA: La dada de l’Índia correspon a l’índex de preus a l’engròs.
FONTS: �omson Reuters Datastream i elaboració pròpia.
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La demanda interna 
revalida el paper motriu, 
però augmenta la pressió 
sobre els preus.

Les polítiques monetària  
i fiscal hauran d’allargar el 
to restrictiu per reconduir 
la tònica d’estabilitat  
de preus.

públic, va registrar un lleuger repunt, pro-
piciat, fonamentalment, per l’efecte de 
base, i va créixer el 2,2%. Les exportacions, 
per la seva banda, van alentir la marxa, 
amb un creixement del 4,3%, i les impor-
tacions van tornar a créixer en doble dígit, 
el 13,1% (vegeu el gràfic següent).

L’expansió econòmica al Brasil continua 
avançant, doncs, a bon ritme –gràcies a 
l’im    puls del crèdit, al bon to del mercat la -
bo  ral i a l’elevat preu de les primeres ma   - 
tè  ries–, però els senyals de moderació  
co  mencen a ser evidents. A l’abril, la pro-
ducció industrial es va contreure el 0,1% 
in    teranual i va anotar la pitjor reculada  
in  termensual des del desembre del 2008 
(del 2,1%). Així mateix, les vendes al detall, 
exclosos els automòbils, també van donar 
la sorpresa, ja que van caure el 0,2% en  
re  lació amb el març, fonamentalment per 
l’encariment del combustible i dels ali-
ments.

I, per bé que s’estima que aquest encari-
ment serà temporal, el canvi de signe de les 
polítiques econòmiques es mantindrà en 
els pròxims mesos, la qual cosa augura un 
2011 i, sobretot, un 2012 en clau de mode-
ració. Una moderació que l’FMI ja ha in -

corporat al nou escenari de previsions, ja 
que ha reduït el pronòstic de creixement 
per a l’economia brasilera el 2011 i el 2012 
en quatre dècimes, fins al 4,1%, i en cinc 
dècimes, fins al 3,6%, respectivament (els 
dos canvis en relació amb l’escenari de 
l’abril). D’altra banda, aquesta moderació 
és molt necessària, atès l’intens repunt dels 
preus i les creixents pressions de la deman-
da sobre la capacitat productiva instal·lada. 
Al maig, la inflació va frenar una mica 
l’embranzida, però la xifra interanual ja se 
situa en el 6,6% i es continua allunyant de 
l’objectiu del Banc Central (4,5% ± 2pp). 
Els efectes de base juguen en contra, si més 
no fins a l’agost, de manera que aquesta 
taxa podria arribar al 7% abans de comen-
 çar a davallar al final de l’estiu.

Així i tot, no esperem que la inflació acu -
mu  lada al tancament del 2011 baixi del 
6,3%, la qual cosa obliga a anticipar un 
nou focus inflacionista quan, al comença-
ment del 2012, es reajusti el salari mínim 
corregint per la inf lació acumulada de 
l’any anterior (d’acord amb la llei aprovada 
al febrer). Atès aquest panorama, el Comi-
tè de Política Monetària va optar per apu-
jar la taxa Selic en 25 punts bàsics al juny, 
fins al 12,25%. Tot i que l’augment va ser 

BRASIL: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2009 2010
2010 2011

II III IV I Abril Maig

PIB real –0,7 7,5 9,1 6,8 5,0 4,2 – ...

Producció industrial –7,3 10,5 14,1 8,0 3,6 2,5 –0,1 ...

Confiança del consumidor (*) 138,3 157,9 154,6 159,5 159,3 160,1 158,4 ...

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

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

Balança comercial (***) 25,3 20,2 19,3 16,8 20,2 22,5 23,1 23,2

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

Reals per dòlar (*) 2,3 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6

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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inferior a les pujades anteriors i pot indicar 
la proximitat d’una pausa, el Comitè va in -
sistir en la intenció de mantenir el to res-
trictiu de la política monetària mentre no 
s’a  consegueixi reconduir la tònica d’esta -
bi  litat de preus.

Per la seva banda, Dilma Rousseff també 
ha reiterat la intenció d’intensificar la llui-
ta contra el sobreescalfament des dels flancs 
fiscal i macroprudencial. No obstant això, 

hi ha qui tem que aquest compromís pugui 
patir els efectes de la pèrdua recent del mi -
nistre de presidència i màxim valedor de 
l’or  todòxia macroeconòmica al gabinet de 
govern, Antonio Palocci, per un possible 
cas de corrupció. Així i tot, qualsevol crisi té 
una lectura en clau d’oportunitat, i aquesta 
pot ser la que estava esperant la presidenta 
brasilera per demostrar els dots de coman-
dament i el control del timó, im  prescindi -
bles quan les turbulències refermen.

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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Sembla que Mèxic  
es manté al marge de la 
desacceleració econòmica 
global.

La taxa d’inflació baixa  
al 3,2%.

Mèxic: carpe diem

En l’últim escenari de previsions del Fons 
Monetari Internacional, Mèxic apareix 
com una de les poques economies amb 
previsions de creixement a l’alça el 2011 
(una dècima en relació amb l’escenari de 
l’abril, de manera que el creixement per al 
total de l’any se situaria en el 4,7%). Certa-
ment, sembla que l’activitat econòmica 
mexicana es manté al marge de l’actual 
desacceleració global del creixement. Una 
dada que no deixa de resultar sorprenent si 
tenim en compte que el paradigma d’a  ques-
 ta desacceleració són els Estats Units i que 
l’economia mexicana manté un estret vin-
cle amb la marxa econòmica del veí del 
nord. 

Així i tot, l’explicació rau, d’una banda, en 
el fet que Mèxic és un exportador net de 
petroli i s’ha beneficiat de l’elevat preu del 
cru i, de l’altra, en el caràcter bimotor de la 
segona economia llatinoamericana. Per bé 
que l’enlairament de la recuperació es va 
basar en el motor extern i en l’exportació 
de manufactures cap als Estats Units, la 
con  solidació recent de la fase expansiva 

del cicle econòmic es nodreix de la pro-
gressiva reposició de la despesa interna, la 
qual cosa permet acomodar una certa 
contracció de la demanda exterior.

Gràcies a aquest reequilibri, el primer tri-
mestre del 2011 va resultar millor del que 
s’esperava per a l’economia mexicana en 
ter  mes d’activitat econòmica, i els últims 
in  dicadors suggereixen que el ritme  
d’a  vanç en el segon trimestre no diferirà 
gaire de l’anterior, malgrat algunes dades 
negatives a l’abril (ocupació i confiança del 
con    sumidor). I, si l’activitat continua pel 
bon camí, els preus no són menys. Mentre 
al  guns dels seus més preeminents veïns 
lluiten per contenir l’avanç dels preus, Mè -
xic va reduint la taxa d’inflació (el 3,2% al 
maig). El peso va ser l’únic que es va atre-
vir a remoure lleugerament la tranquil·litat 
d’aquest panorama: la demora en la reso-
lució de la crisi de Grècia i els dubtes sobre 
la fortalesa del cicle econòmic als Estats 
Units van introduir volatilitat als mercats 
canviaris.

Tot i que aquesta volatilitat es pot allargar 
mentre persisteixin els dubtes externs, la 

MÈXIC: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2009 2010
2010 2011

II III IV I Abril Maig

PIB real –6,2 5,4 7,3 5,1 4,2 4,4 – ...

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

Confiança del consumidor (*) 80,5 86,3 84,9 89,2 89,6 92,1 89,7 89,3

Índex avançat d’activitat (*) 110,5 116,6 116,4 117,3 118,1 119,8 ... ...

Taxa d’atur general (**) 5,5 5,4 5,2 5,6 5,3 5,1 5,1 5,2

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

Balança comercial (***) –4,7 –3,0 –2,6 –2,0 –3,0 –1,5 –0,8 –0,4

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

Pesos mexicans respecte al dòlar (*) 14,2 12,3 12,8 12,6 12,3 11,9 11,5 11,6

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

Mèxic ha d’aprofitar l’ocasió 
per avançar en les reformes.
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veritat és que Mèxic és, en aquests mo -
ments i en termes relatius, un recés de pau, 
econòmicament parlant. Ha d’a  pro  fi  tar la 
calma de la que gaudeix actualment per 
avançar en les reformes clau per consolidar 
el creixement a mitjà i a llarg ter  mi  ni. Això 
passa per reduir la dependència petroliera 
de les arques públiques, fo  mentar la com-
petència, reduir el pes del sector informal i 
millorar el sistema educatiu.

Cop de timó en el preu del petroli

Entre el 20 de maig i el 20 de juny, el preu 
del cru va pujar el 2,7% i es va situar en els 
112,32 dòlars per barril (qualitat Brent, per 
a lliuraments a un mes), la qual cosa deixa 
en un 21,3% l’increment des de l’inici de 
l’any. Al tancament d’aquest informe, 
l’Agència Internacional de l’Energia (AIE) 
va alliberar 60 milions de barrils de les 
reserves estratègiques per compensar la 
falta d’acord a l’OPEP per incrementar  

EVOLUCIÓ DE PRIMERES MATÈRIES SELECCIONADES (*)

NOTA: (*) Dades corresponents a l’últim dia del mes (última dada, 20 de juny).
FONTS: �e Economist, �omson Reuters Datastream i elaboració pròpia.

Índex �e Economist
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Les primeres matèries 
evolucionen a la baixa,  
però l’arròs i el sucre pugen 
i l’or es manté.

la producció, la qual cosa va reduir el preu 
del barril fins als 102,72 dòlars, el nivell 
més baix des de l’11 de febrer, al comença-
ment de l’escalada de la crisi líbia.

Aquesta actuació, concertada pels Estats 
Units, el Japó, Corea del Sud i Alemanya, 
va tenir l’aquiescència de l’Aràbia Saudita, 
tot i que caldrà veure les reaccions que pro-
vocarà al si de l’OPEP. L’actuació de l’AIE 
s’estava preparant des de feia tres mesos, a 
causa de les restriccions imposades per la 
cri  si líbia, una demanda mundial a l’alça i 
atesa l’amenaça que representa per al crei -
xe  ment mundial un preu del petroli en ni -
vells superiors als 100 dòlars per barril.

La resta de primeres matèries van tenir 
descensos moderats. L’índex The Econo-
mist va baixar l’1,6% entre el 20 de maig i 
el 20 de juny. Els metalls bàsics van patir 
reculades generalitzades, entre les quals 
con  tinuen destacant els descensos del ní -
quel. Pel que fa als aliments, per bé que el 
blat i el cafè van evolucionar clarament a 
la baixa, l’arròs i el sucre es van sostreure 
de la tendència amb pujades del 12,0%  
i del 18,5%, respectivament. Per la seva 
ban  da, l’or va continuar capitalitzant les 
in        certeses de l’economia global i es va 
man  tenir per damunt dels 1.500 dòlars 
per unça, molt a la vora dels màxims his-
tòrics.

Classes mitjanes emergents: el consumidor del futur?

Quan ens interroguem sobre un consumidor mundial arquetípic, amb elevada probabilitat l’associem a la classe 
mitjana dels països avançats. L’estil de vida d’aquest grup inclou aspectes com el gaudi d’un habitatge, l’accés als 
serveis educatius i sanitaris, la possibilitat de beneficiar-se de la jubilació, una vida que combina moments d’oci 
(amb períodes vacacionals) amb uns altres de treball... Tot això sembla privatiu dels països més desenvolupats del 
globus. No obstant això, aquest estereotip, cert només poques dècades enrere, pot estar quedant obsolet amb 
passes de gegant, si és que ja no està gairebé caduc en l’actualitat. Realment podem afirmar que gairebé tots els 
consumidors continuen vivint a Europa, Amèrica del Nord, el Japó i Oceania?

Per respondre aquest interrogant, cal plantejar-se prèviament què entenem per classe mitjana. En el debat públic, 
i en la percepció de la ciutadania, la classe mitjana difícilment es defineix amb precisió. En canvi, la literatura 
acadèmica ha optat per diferents enfocaments, i un dels més acceptats és el que associa l’estil de vida de la classe 
mitjana (manifestat a través de les seves preferències de consum) amb uns determinats nivells de renda. Un estu-
di recent de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) opta per definir com a 
classe mitjana la formada per les llars en què el consum diari se situa, com a mínim, en 10 dòlars nord-americans 
per persona i dia (en poder de paritat de compra).(1) En definitiva, en el cas d’una família de quatre membres, 
estaríem plantejant un llindar de consum d’uns 15.000 dòlars anuals.

Doncs bé, quantes persones s’enquadren en aquesta definició de classe mitjana i on es localitzen geogràficament? 
D’acord amb les dades de l’OCDE, el 2009, la classe mitjana estava integrada per 1.845 milions de persones. Tot 
i que, majoritàriament, continuen localitzades als països avançats, ja que el 54% viuen a l’Amèrica del Nord i a 
Europa, no deixa de sorprendre que el 46% de la classe mitjana se situï en zones on, històricament, no havia 
arrelat fins ara. Es tracta, per tant, d’una xifra gens menyspreable, més de 840 milions de persones, i que repre-

(1) Kharas, H. (2010), «The Emerging Middle Class in Developing Countries», Working Paper 285, OECD Development Centre, París.
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senta ja una proporció significativa del consum que realitza la classe mitjana mundial, de l’ordre del 35% del 
total.

Atès que l’aparició d’aquesta nova classe mitjana és deguda al fort creixement de les economies emergents en les 
dues últimes dècades, cal plantejar-se quina podria ser l’evolució esperada de la classe mitjana mundial si es 
compleixen les previsions de creixement considerades per a aquests països. Sempre d’acord amb les previsions de 
l’OCDE, el 2020, el panorama global del consum serà substancialment diferent de l’actual. Al començament  
de la pròxima dècada, dues terceres parts de la classe mitjana viuran en zones diferents de l’Amèrica del Nord i 
d’Europa. Aquests 2.200 milions de persones seran responsables del 54% del consum total de la classe mitjana 
mundial. En definitiva, es tracta d’un canvi de panorama de gran transcendència, ja que, per primera vegada des 
de la revolució industrial, el gros del consum mundial s’haurà desplaçat d’occident a orient, tant en nombre de 
consumidors com en capacitat de despesa.

Si el consumidor del futur serà, en gran mesura, la classe mitjana que desenvoluparà la seva vida a les economies 
emergents, una forma d’aproximar-se a aquesta realitat és mitjançant l’examen d’aquest col·lectiu a la Xina, país 
destacat en aquest gir global del consum. D’acord amb el criteri de l’OCDE presentat més amunt, la classe mitja-
na xinesa és, ja en l’actualitat, numèricament important: arriba als 160 milions de persones i se situa, a nivell 
nacional, com la segona més nombrosa després de la dels Estats Units. I, bé, com són aquests consumidors xine-
sos? D’entrada, fonamentalment urbans, ja que, tot i que la meitat de les llars xineses es localitza a les ciutats i 
l’altra meitat a les zones rurals, la classe mitjana viu, gairebé en la seva totalitat, a les àrees urbanes del país. Mal-
grat el seu hàbitat urbà, hem d’allunyar de la nostra percepció l’estil que caracteritza les pròsperes classes mitja-

NOTA: De�nició de classe mitjana en el text.
FONT: OCDE (2010).
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nes dels països avançats. La llar xinesa de classe mitjana concentra gairebé un terç del seu consum en alimenta-
ció, molt per damunt del que és habitual a Occident. Les altres grans despeses són: transport (17% del total del 
consum de la família), oci, cultura i educació (13%), roba (10%) i habitatge (9%).(2) Atès que més del 50% del con-
sum se centra en necessitats essencials –alimentació, roba i habitatge–, entenem que l’estil de vida de les classes 
mitjanes xineses és diferent del dels seus homònims dels països avançats.

Aquesta conclusió es manté si analitzem la dotació de béns de consum durador de les llars xineses de classe mit-
jana, una forma ràpida i intuïtiva de comparar realitats dispars. Doncs bé, la llar típica de classe mitjana està 
equipada amb les comoditats habituals per a la vida domèstica (la nevera i la rentadora són presents a totes les 
llars). Tampoc es renuncia als avantatges de les tecnologies de la informació, ja que gairebé totes les famílies dis-
posen d’ordinador. Tot i que la penetració dels telèfons mòbils és inferior a l’habitual a les nostres llars, amb dos 
telèfons mòbils per als tres membres que té la llar urbana mitjana, la situació sembla equiparable. Lluny, en canvi, 
dels nostres estàndards, menys d’un terç de les famílies disposen d’automòbil. Per la seva banda, la televisió tam-
bé és gairebé universal, tot i que, en matèria d’oci, sorprèn que el 5% de les llars de classe mitjana disposin de 
piano (i el 2% addicional d’altres instruments).

No podem considerar que aquesta última dada sigui anecdòtica, ja que apunta a una segona gran diferència entre 
les classes mitjanes xineses i les nostres. El consumidor xinès no es distingeix solament pel que compra: també 
cal considerar per què i com ho fa. Tot i que aquests aspectes són menys palpables que els citats anteriorment, els 
estudis de màrqueting tendeixen a concloure que una part important del consum de les classes mitjanes xineses 
presenta un caràcter aspiracional: és la forma com es materialitza el desig palpable d’accedir a un nivell i a una 
forma de vida que, tradicionalment, li havia estat vetada. El nou estatus es concreta en béns de consum i en acti-
vitats d’oci i cultura, com el que representa disposar d’un piano.

Al costat d’aquest desig de plasmar un estatus i una projecció social, el consumidor xinès destaca perquè consi-
dera el mateix acte de comprar com un eix central del seu estil de vida. En un estudi recent, ni més ni menys que 
el 41% dels enquestats van manifestar que anar de compres era la seva activitat d’oci preferida. D’acord amb les 
seves preferències, el consumidor xinès dedica gairebé 10 hores a la setmana a visitar centres comercials i boti-
gues i supera de llarg les 3,6 hores setmanals que hi inverteix el consumidor nord-americà.(3) El temps determi-
narà si aquestes característiques de la classe mitjana xinesa són pròpies d’un determinat estadi de desenvolupa-
ment socioeconòmic o presenten un caràcter més idiosincràtic. El que és indubtable és que, per la seva im portància 
actual i de cara al futur, l’escrutini sobre el consumidor emergent amb prou feines acaba de començar.

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

(2) Aquestes dades i les de dotació de béns de consum durador del paràgraf següent són de Xina Statistical Yearbook, 2010.
(3) Chan, W. C. i A. TSE (2007), «The Consumer Trap: Retailers Need to Adapt to Entice Fickle Chinese Shoppers into Their Stores», McKinsey & 
Company.
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Zona de l’euro: desacceleració 
moderada

La situació grega torna a centrar l’atenció a 
la zona de l’euro. La lentitud en la negocia-
ció dels membres de la Unió Europea so -
bre la crisi de solvència de Grècia, unida a 
la paràlisi del Parlament grec, ha generat 
fortes turbulències als mercats financers. 
A més a més, podria afectar l’economia 
real a través d’un augment de la incertesa 
en els pròxims trimestres.

La situació grega es pot definir en poques 
frases. La Unió Europea va ajornar el cin-
què desemborsament del programa de 
res  cat financer (12.000 milions d’euros) i 
va emplaçar el Parlament de Grècia per-
què aprovés l’estratègia fiscal a mitjà ter-
mini, que consisteix en un programa de 
privatització i en mesures d’austeritat fis-
cal addicionals que representen una reta-
llada més important de la despesa pública. 
El primer ministre grec, Papandreu, va 
pro    posar un govern de concentració na -
cio  nal, que va ser rebutjat, va canviar el 
mi    nistre de finances per Evángelos Veni-
zelos i va superar una moció de censura. 
Addi  cio  nalment, va proposar un referèn-
dum na  cional per calmar la crispació so -
cial. El plebiscit, que serà a la tardor, pro-
posarà, en  tre d’altres temes, canviar la 
cons  titució per retallar privilegis de la 
clas  se política, al  terar el sistema de finan -
çament de partits i reduir la dimensió del 
sector públic.

Afortunadament, aquesta crisi es produeix 
en un escenari de recuperació eco  nòmica, 
com ho posa de manifest el desglossament 
del creixement del producte interior brut 
(PIB) del primer trimestre a la zona de 

l’euro. Davant de la bona dada d’activitat 
econòmica, diversos organismes financers 
han revisat a l’alça les estimacions del PIB 
per al 2011 per a la zona de l’euro. Per exem-
 ple, el Fons Monetari Internacional (FMI) 
ha apujat en quatre dècimes la previsió, 
fins al 2%, i el Banc Central Europeu (BCE) 
ha revisat també a l’alça en dues dècimes el 
creixement, fins a l’1,9%.

Efectivament, el consum privat ha conso-
lidat el creixement al voltant de l’1,0% en els 
últims trimestres. Tot i que manté una velo-
citat baixa, s’ha d’interpretar positivament 
dins del context de despalanquejament de 
les famílies. La formació bruta de capital 
fix s’ha recuperat amb més intensitat. La 
in  versió europea, gràcies a les co  man  des 
ma  nufactureres, va experimentar un crei -
xement del 4,2% interanual en el pri  mer 
trimestre. Curiosament, i malgrat els plans 
d’austeritat fiscal, el consum pú  blic ha re -
pun  tat fins a l’1,1%. La seva trajectòria hau-
rà de ser de moderació en els pròxims tri-
mestres per poder complir la tendència de 
consolidació fiscal en què la ma  joria de paï-
sos europeus estan immersos.

Tot plegat succeeix en un entorn en què els 
indicadors avançats de conjuntura anun-
cien una lleugera moderació en el ritme de 
creixement per al conjunt de la zona de 
l’euro. Aquesta situació es produeix per 
dos motius. En primer lloc, alguns països 
han presentat creixements extraordinaris 
durant el primer trimestre, que no són 
sos    tenibles a llarg termini. Aquest és el cas, 
per exemple, d’Alemanya, que va anun  ciar 
un creixement del 4,9% interanual en el 
primer trimestre. En segon lloc, la desac-
celeració del creixement experimentada 
també als Estats Units, al Japó, a la Xina i a 

La crisi grega continua 
centrant l’atenció a la zona 
de l’euro.

La recuperació econòmica 
es consolida a la zona  
de l’euro.

A la millora en la inversió 
s’afegeixen la consolidació 
del consum i el bon 
comportament de les 
exportacions netes.

UNIÓ EUROPEA
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La producció industrial 
manté la velocitat  
de creuer.

la majoria de països emergents hauria de 
reduir el ritme de les exportacions netes 
europees. La lleugera desacceleració no és 
preocupant, sinó una reducció cap a velo -
ci  tats de creixement més raonables en el 
context actual.

Així, per exemple, la producció industrial 
va avançar el 0,2% en el mes d’abril en ter-
mes intertrimestrals, i, a més a més, es va 
re  visar a l’alça la dada del mes anterior. 
Això deixa la taxa interanual en el 5,2%, 
lleugerament per sota del registre del pri-

mer trimestre (6,6%). Si analitzem el des-
glossament per subsectors, tots mostren 
lleugers avanços intertrimestrals, com, per 
exemple, el de béns de capital (0,5%) o el 
de béns duradors (1,3%). L’única excepció 
és el sector de l’energia, que mostra una 
reculada (–3,7%). El motiu d’aquest reple-
gament cal buscar-lo, en part, en les tempe-
ratures benignes del mes d’abril a Europa.

Resumint, la producció manufacturera es 
manté en nivells elevats i és normal que, 
després del rebot produït el 2010, es mode-

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

Percentatge de variació interanual

FONTS: Eurostat i elaboració pròpia.
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Els empresaris es  
mostren optimistes gràcies 
a la demanda externa.

La lentitud en la creació 
d’ocupació limita la millora 
en la confiança  
dels consumidors.

La moderació de la  
inflació és una bona  
notícia per a les famílies.

ri cap a nivells més coherents amb el crei -
xe  ment mundial i de la mateixa zona de 
l’euro. Aquest bon comportament del sec-
tor industrial s’evidencia en les enquestes de 
confiança dels empresaris, que, tot i que ha 
cedit lleugerament en l’últim mes, afecta-
da per l’encariment del petroli i per la ines-
tabilitat grega, es manté en nivells elevats.

En canvi, la confiança dels consumidors, 
tot i que va millorar el registre en el mes de 
maig, s’ha estabilitzat en un estret rang des 
de la meitat de l’any passat i no ha re  cupe -
rat encara els nivells precrisi. El fet que els 
empresaris siguin més optimistes que els 
consumidors és degut a la bona mar  xa de 
la demanda externa de les ma  nu  factures 
europees. En canvi, la lenta ten  dència de 
reducció de la taxa d’atur con  tinua frenant 
l’alça de la confiança de les famílies.

I és que, en el mes d’abril, la taxa d’atur va 
ro  mandre en el 9,9%, sense canvis en rela-
ció amb el registre del mes anterior. Fins 
que no s’incrementi la tendència de crea-
ció d’ocupació és molt difícil que el consu-
midor europeu abandoni la prudència. I és 

que l’oficina d’estadística oficial, Eurostat, 
estima que, a l’abril, hi havia 15,5 milions 
de persones aturades a la zona de l’euro, 
tot i que, en comparació amb el mateix pe -
ríode de l’any anterior, el nombre d’aturats 
ha baixat en 457.000 persones.

Afortunadament, en un entorn de conten-
ció salarial, la bona notícia per als consu-
midors és la moderació de la inflació al 
maig, quan es va reduir en una dècima, 
fins al 2,7%, en relació amb el mes anterior. 
Mentre els epígrafs de fruita, llet i carn 
continuen aportant més inflació, no  més va 
caure el preu de les verdures, potser a causa 
de la situació de contaminació alimentària 
experimentada, sobretot, a Alemanya. 
Possiblement, s’ha assolit els registres més 
elevats d’inflació en el que queda d’any, si 
no es torna a produir un nou in  cre    ment del 
preu del petroli o d’altres primeres matèries 
d’alimentació, com el que s’ha experimen-
tat en els dotze últims mesos.

D’altra banda, es manté la tendència en la 
reducció de l’aportació del sector exterior 
al creixement europeu. Aquest fet és cons-

ZONA DE L’EURO: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2009 2010
2010 2011

II III IV I Abril Maig

PIB –4,1 1,7 2,0 2,0 1,9 2,5 – ...

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

Confiança del consumidor (1) –24,8 –14,0 –16,7 –12,1 –10,4 –10,6 –11,6 –9,9

Producció industrial –14,7 7,5 9,3 7,1 8,1 6,6 5,2 ...

Sentiment econòmic (1) 80,7 100,8 99,2 102,3 105,7 107,4 106,1 105,5

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

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

Balança comercial (3) 10,7 4,6 20,0 8,2 4,6 –9,7 –17,1 ...

Tipus d’interès euríbor 3 mesos 1,2 0,8 0,7 0,9 1,0 1,1 1,25 1,4

Tipus de canvi efectiu nominal de l’euro (4) 111,7 104,7 103,2 102,3 104,4 103,7 107,0 106,0

NOTES: (1) Valor.
(2) Percentatge sobre població activa.
(3) Saldo acumulat de 12 mesos. Milers de milions d’euros.
(4) Canvi ponderat pels fluxos de comerç exterior. Valors majors impliquen apreciació de la moneda.
FONTS: Eurostat, Banc Central Europeu, Comissió Europea i elaboració pròpia.
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Les exportacions netes 
redueixen l’aportació  
al creixement europeu.

tatable amb la xifra del dèficit comercial 
de la zona de l’euro del mes d’abril, que va 
pujar a 4.100 milions d’euros, un fort in -
cre  ment en comparació amb el del mateix 
període de l’any passat, quan va presentar 
un superàvit de 700 milions d’euros. Un 
dels motius principals d’aquest canvi és el 
fort increment de les importacions, a cau-
sa de l’encariment del petroli.

Sintetitzant, els indicadors econòmics 
anun    cien una lleugera desacceleració de 
l’ac  tivitat econòmica per al segon trimestre 
en relació amb el sorprenent creixement 
del trimestre anterior. Però de cap manera 
qüestionen la consolidació de la recupera-
ció econòmica del conjunt de la zona de 
l’euro, tot i que es mantenen les disparitats 
geogràfiques. El risc més important en els 
propers mesos es concentra als països pe -
ri  fèrics i, en particular, a Grècia.

Si la solució de la crisi hel·lènica s’allarga i 
el nivell d’incertesa es manté elevat, es po -
dria veure afectada l’activitat econòmica, 
mitjançant l’encariment del cost financer, 

per la via de diferencials més elevats del 
deute públic dels països amb dubtes sobre 
la situació fiscal. Cal tenir en compte que, 
durant els pròxims trimestres, l’aportació 
de la despesa pública hauria de disminuir 
en comparació amb el creixement experi-
mentat en el primer trimestre. Per aquest 
motiu, qualsevol factor que freni la ten-
dència consolidada del consum o redueixi 
la inversió reduirà el creixement de la zona 
de l’euro.

No obstant això, l’escenari central de re -
con  ducció de la crisi grega dóna suport a 
les revisions a l’alça del creixement realit-
zades per organismes supranacionals, ja 
que la velocitat de creixement de la zona de 
l’euro per a enguany i els indicadors avan -
çats mostren que el creixement s’hauria de 
situar al voltant de l’1,9%.

La clau d’una negociació rau en el fet que 
tots els participants sentin que han millo-
rat la seva posició davant de l’escenari al -
ternatiu de no assolir cap acord. Europa es 
juga molt davant dels possibles escenaris 

Els indicadors econòmics 
avancen una lleugera 
desacceleració en el  
segon trimestre.

FONT: Bloomberg.

ELS EMPRESARIS SÓN MÉS OPTIMISTES QUE ELS CONSUMIDORS
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de resolució de la crisi financera grega. 
També els polítics grecs són conscients 
que el futur del país es decidirà en els prò -
xims mesos. Davant dels reptes, Europa ha 
mostrat històricament la capacitat de trac-
tar assumptes públics buscant el millor 
resultat. Aquesta crisi no hauria de ser di -
fe  rent de les anteriors.

L’economia alemanya perd  
una mica de gas

L’evolució dels indicadors de sentiment 
eco  nòmic apunta a una moderació del crei-
 xement a Alemanya després del fort im -
puls alcista del PIB en el primer trimestre. 
La demanda interna continua assumint 
un major protagonisme. D’altra banda, s’ha 
tancat el diferencial de producció negatiu, 
és a dir, el PIB ja s’ha situat en el nivell del 
seu potencial no inflacionista.

Pel que fa a la demanda interna, el consum 
continua rebent el suport de la creació 

d’ocupació i de l’augment de les rendes. 
En efecte, la taxa d’atur va continuar dis-
minuint a l’abril, amb perspectives de 
con  tinuar reduint-se. No obstant això, al 
maig, l’indicador BA-X de demanda de 
tre  ball va f lexionar lleugerament a la 
baixa. En aquest context, en aquest mateix 
mes, les vendes d’automòbils van pujar el 
22% en relació amb 12 mesos abans, la 
taxa interanual més elevada des de l’octu -
bre del 2009. La confiança del consumidor 
va pujar suaument al maig i es va consoli-
dar en nivells alts, la qual cosa indica que 
el consum es continuarà expandint de for-
ma considerable.

Per la seva banda, la inversió es mostra, en 
general, dinàmica. Una utilització de la 
ca  pacitat productiva per damunt de la 
mit  jana a llarg termini, bones perspectives 
de beneficis i uns tipus d’interès en nivells 
reduïts animen la inversió en béns d’equi -
pament. També la inversió en construcció 
evoluciona amb un vigor considerable.

El repte grec serà un  
factor important que 
determinarà la trajectòria 
de creixement.

FONT: Comissió Europea.
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negatiu es tanca  
a l’economia germana.
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Pel que fa al comerç exterior de mercade-
ries, després d’haver assolit nivells mà -
xims al març, és probable que vagi mode-
rant el creixement. De fet, a l’abril, tant les 
exportacions de béns com les importacions 
van recular en relació amb el mes anterior 
en termes corregits d’estacio  na  li  tat i de ca -
len  dari. Les exportacions es van orientant 
cap a les economies emergents, més dinà-
miques, i van augmentar el 13,4% en rela-
ció amb l’abril del 2010. No obstant això, en 
el mateix període, l’ascens de les importa-
cions va ser notablement superior, del 20,1%.

Des de l’òptica de l’oferta, la producció in -
dustrial va experimentar una lleugera 
recu  lada en el mes d’abril, però la seva taxa 
de va  riació interanual era elevada. A més a 
més, les comandes industrials van aug-
mentar en el mateix mes. No obstant això, 
en conjunt, és previsible que la producció 
industrial tendeixi a alentir-se en el prò  xim 
període. Per la seva banda, la construcció 
presenta un bon to. Tant els permisos de 
construcció d’habitatges com les en  trades 
de comandes mostren una tendència as -
cen  dent, la qual cosa suggereix una sostin-
guda activitat futura en aquest sector.

El vigor de l’economia intensifica la ten-
dència a l’augment dels salaris. No obstant 
això, ara com ara, no és preocupant a cau-
sa dels avanços de la productivitat. Així, la 
taxa d’inflació roman per sota de la mitja-
na de la zona de l’euro: va baixar una dèci-
ma al maig, fins al 2,3% interanual, i va 
anotar la primera reculada en 9 mesos, so -
bretot per la caiguda dels preus energètics. 
No obstant això, la taxa d’inflació es col  -
lo  ca per damunt del nivell del 2%, per bé 
que és atribuïble, fonamentalment, a l’en -
ca    riment de les primeres matèries ener  - 
gè    tiques en l’últim període. Per a l’any vi -
nent, la nostra previsió és d’una certa 
ate    nuació de la inflació.

En resum, per al segon trimestre, esperem 
un creixement econòmic intertrimestral 
més moderat, proper al mig punt, i mante-
nim la previsió d’un augment anual del 
PIB per al 2011 en el 3,3%. La forta inèrcia 
assegura una llarga expansió. No obstant 
això, també s’aprecien riscos a la baixa, 
pro  pi  ciats per eventuals turbulències fi -
nanceres.

Bones perspectives per  
a la construcció.

S’intensifica la tendència  
a l’augment dels salaris a 
Alemanya, però l’avanç  
de la productivitat ho 
contraresta.

ALEMANYA: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2009 2010
2010 2011

II III IV I Abril Maig

PIB –4,7 3,5 3,9 3,9 3,8 4,8 – ...

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

Producció industrial –15,4 10,1 12,1 10,3 11,7 13,0 9,6 ...

Índex d’activitat empresarial (IFO) (*) 90,7 107,8 106,3 111,1 113,3 114,8 114,2 114,2

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

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

Balança comercial (***) 138,7 154,5 152,2 155,9 154,5 157,5 155,2 ...

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.
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L’economia francesa 
prossegueix l’expansió, per 
bé que a un ritme menor.

Rècord del dèficit  
comercial a l’abril,  
en part per problemes  
de competitivitat.

FRANÇA: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2009 2010
2010 2011

II III IV I Abril Maig

PIB –2,6 1,4 1,5 1,6 1,4 2,2 – ...

Consum de manufactures per les llars –0,4 1,7 0,8 2,6 0,9 4,0 1,4 ...

Producció industrial –12,4 5,1 7,2 4,3 4,5 4,8 2,6 ...

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

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

Balança comercial (**) –44,4 –51,4 –46,1 –50,9 –51,4 –58,8 –61,3 ...

NOTES: (*) Percentatge sobre població activa.
(**) Saldo acumulat de 12 mesos. Milers de milions d’euros.
FONTS: OCDE, Eurostat, INSEE, Comissió Europea i elaboració pròpia.

França: la millora del mercat laboral 
confirma l’expansió econòmica

Després d’un fort creixement en el primer 
trimestre, sembla que l’economia francesa 
ha prosseguit l’expansió en el segon, per bé 
que a un ritme inferior. L’impuls prové, 
principalment, del consum privat i de la 
in    versió. Els indicadors disponibles són 
compatibles amb un creixement intertri-
mestral previst de mig punt percentual. 
D’aquesta manera, no modifiquem la nos-
tra previsió d’un augment anual del pro-
ducte interior brut del 2,2% per al 2011.

A l’abril, el consum de béns manufactu-
rats per part de les llars va caure notable-
ment en relació amb el mes anterior, a cau-
sa dels duradors, en especial els automòbils. 
No obstant això, al maig, va millorar lleu-
gerament la confiança dels consumidors, 
gràcies al sostingut dinamisme del mercat 
de treball i a una cessió de la inf lació. 
D’aquesta manera, les matriculacions de 
turismes es van accelerar i van anotar una 
alça interanual del 6,5%.

Pel que fa al sector exterior, a l’abril, es va 
ampliar el dèficit per compte corrent des-
prés de la millora del març. El deteriora-
ment de la balança comercial va superar el 

lleuger augment del superàvit de serveis. 
El desequilibri comercial rècord va ser 
pressionat per l’encariment dels productes 
energètics, però també evidencia proble-
mes de competitivitat, intensificats per 
una elevada cotització de l’euro.

Pel costat de l’oferta, la producció indus-
trial va recular lleugerament a l’abril, i la 
taxa de variació interanual es va desacce-
lerar fins al 2,6%. Així mateix, les entrades 
de comandes industrials van disminuir al 
març. No obstant això, el nivell de les car -
te  res de comandes es trobava per damunt 
de la mitjana a llarg termini, la qual cosa 
assegura un notable ritme de l’activitat del 
sector secundari en els pròxims mesos. 
Per la seva banda, la construcció evolucio-
na amb un vigor considerable. Finalment, 
tot i que el clima dels serveis va empitjorar 
lleugerament al maig, el seu nivell era op -
ti  mista i apuntava a una expansió, però 
me  nys intensa.

El dinamisme de l’economia es reflecteix 
al mercat laboral. Així, en el primer tri -
mes  tre, l’ocupació assalariada als sectors 
de mercat va pujar l’1,1% en relació amb el 
mateix període de l’any anterior. A l’abril, 
el nombre de demandants de feina va ano-
tar un descens per quart mes consecutiu, 
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La Comissió Europea 
recomana a les autoritats 
gal·les que apliquin 
rigorosament mesures per  
a la correcció del dèficit 
públic excessiu.

la qual cosa confirma la sortida de la crisi, 
i la taxa d’atur va experimentar una lleu-
gera davallada, fins al 9,4%. Conseqüent -
ment, els salaris han intensificat el ritme 
d’augment. No obstant això, la inflació dels 
preus de consum va cedir una dècima al 
maig, fins al 2,0%, a causa de la flexió dels 
preus energètics en aquest mes.

Altres indicadors també mostren el to més 
positiu de l’economia gal·la. Així, el nom-
bre de contratemps empresarials presenta 
una tendència descendent. Al maig, la 
crea  ció d’empreses es va revifar. Així ma -
teix, a l’abril, es va consolidar la recupera-
ció del crèdit a les empreses no financeres, 
i, en aquest sentit, destaca el notable avanç 
del crèdit a les pimes. En aquest context de 
millora econòmica, es va presentar el pro-
jecte de llei rectificativa de la Seguretat So -
cial per al 2011, que preveu un dèficit infe-
rior al projectat en el pressupost inicial. 
D’altra banda, aquesta norma legislativa 
disposa que els empleats de les empreses 
amb més de 50 assalariats i amb dividends 
atribuïts als accionistes superiors als dels 
dos últims anys es beneficiïn d’una prima, 
que es fixaria d’acord amb la negociació 
col·lectiva.

Així i tot, la Comissió Europea, en les re -
co  manacions sobre el programa d’estabili-
 tat 2011-2014, considera que l’escenari ma -

cro  econòmic sobre el qual es basen les 
projeccions pressupostàries és massa opti-
mista i recomana engegar rigorosament 
les mesures que permetin corregir el dèfi-
cit públic excessiu el 2013 com a molt tard. 
En aquest sentit, afirma que cal prosseguir 
l’examen de la viabilitat del sistema de pen-
   sions. A més a més, anima a lluitar con  tra 
la segmentació del mercat laboral i a im -
pulsar l’accés a la formació per possibilitar 
que els treballadors més grans es pu  guin 
mantenir laboralment actius.

Itàlia: tímids senyals de reactivació 
del consum de les famílies

Les dades detallades de la comptabilitat na -
  cional per al primer trimestre van confir-
mar un modest creixement intertrimestral 
del PIB del 0,1%, igual que en el trimestre 
anterior. El consum de les famílies va con-
tribuir a aquest augment amb una dècima, 
el públic amb una altra i l’apor  ta  ció de la 
inversió va ser nul·la, mentre que la varia-
ció d’existències va restar 3 dècimes. Per la 
seva banda, la demanda ex   te  rior hi va con-
tribuir amb 2 dècimes, després d’haver-ne 
restat 6 en el quart tri    mestre del 2010.

Els últims indicadors disponibles del segon 
trimestre suggereixen una certa recupera-
ció del consum de les llars. Així, a l’abril, la 

ITÀLIA: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2009 2010
2010 2011

II III IV I Abril Maig

PIB –5,2 1,2 1,5 1,4 1,5 1,0 – ...

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

Producció industrial –18,7 6,5 8,9 7,5 5,3 2,4 3,7 ...

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

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

Balança comercial (**) –5,9 –29,3 –16,3 –22,5 –29,3 –34,9 –37,3 ...

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

Millora de la confiança del 
consumidor italià al maig 
en contenir-se la inflació...
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producció de béns de consum va registrar 
una taxa interanual positiva per primera 
vegada en set mesos. Igualment, les vendes 
d’automòbils van anotar un avanç inter -
anual al maig per primera vegada en ca -
tor  ze mesos. I aquest moviment podria 
con  tinuar si considerem la millora de la 
con    fiança del consumidor al maig. Aquesta 
evolució es va veure afavorida per la conten-
ció de les pressions inflacionistes en aquest 
mes. No obstant això, la situació estacio  nà -
ria del mercat de treball no dóna gaire mar-
ge a l’optimisme dels consumidors.

No obstant això, el clima empresarial mos-
     tra un lleuger deteriorament al maig a gai-
rebé tots els sectors. Atès que, a més a més, 
la utilització de la capacitat productiva es 
troba per sota de la mitjana a llarg termini, 
l’avanç de la inversió serà probablement lent.

Pel costat de l’oferta, la producció indus-
trial va augmentar a l’abril i, en el primer 
trimestre, va registrar un increment inter-
 anual del 2,5%, corregit de calendari. Per 
la seva banda, la cartera de comandes va 
augmentar el 15,2% en el període gener-
abril en relació amb dotze mesos abans. A 
l’abril, els ascensos més importants corres-
ponien als productes químics i metal·lúr -
gics, gràcies a l’impuls de la demanda ex -
terior. Tot i que la confiança industrial va 
baixar una mica al maig, el nivell de les co -
mandes assegura un període d’expansió 
del sector secundari.

En conjunt, sembla que el creixement de 
l’economia transalpina per al 2011 serà si -
mi  lar a l’anotat en el primer trimestre, de 
l ’1,0% interanual. Aquest baix ritme 
d’aug    ment de l’activitat i l’alt nivell del 
deute pú  blic suscita una certa preocupació 
als mercats. Així, al final de la quarta set-
mana de juny, la prima de risc del deute 
públic, mesurada pel diferencial amb les 
obligacions de l’Estat alemanyes a deu 
anys, es va situar en 199 punts bàsics, mà -
xim des de l’inici de l’euro, tot i que influït 
per la crisi grega.

En aquest context, l’agència de qualifica-
ció Standard & Poor’s va canviar la pers-
pectiva per al deute italià d’estable a nega-
tiva el 20 de maig. Així mateix, cap a la 
mei  tat de juny, l’agència Moody’s va aler-
tar que podria retallar el rating del deute 
sub  alpí a llarg termini, situat en Aa2. De 
fet, els revessos que ha patit últimament el 
Govern a les eleccions municipals del final 
de maig i als referèndums de mitjan juny 
no faciliten que emprengui les reformes 
re  clamades pels mercats.

En el marc de la revisió de l’actualització 
del Programa d’Estabilitat 2001-2014 i del 
Programa Nacional de Reformes 2011 
d’Itàlia, la Comissió Europea va fer un se -
guit de recomanacions per a la millora 
d’aques  ta economia. En primer lloc, emfa-
titza la necessitat d’assegurar la consolida-
ció fiscal prevista. Entre d’altres reformes, 
indica la conveniència de combatre la seg-
mentació del mercat laboral i d’adequar 
mi  llor els increments salarials a la produc-
tivitat. També suggereix que s’ampliï la 
liberalització dels serveis, que s’incentivi la 
inversió del sector privat en R+D i que es 
redueixin les persistents disparitats en  tre 
regions.

Regne Unit: un estiu lànguid

L’oficina oficial de meteorologia del Regne 
Unit (Met Office) solia fer una previsió 
sobre el temps que faria al llarg de l’estiu. 
Aquest servei el va suprimir fa molt poc, 
després d’anunciar, el 2009, que l’estiu 
seria un període de barbacoes (pel bon 
temps que faria), quan, en realitat, va aca-
bar essent un dels períodes estivals més 
plujosos des que hi ha registres oficials. 
Nosaltres no ens atrevim a avançar una 
previsió meteorològica per als qui tinguin 
previst visitar el país. No obstant això, sí 
podem confirmar que els indicadors de 
conjuntura apunten a un estiu mancat de 
vigor en relació amb l’activitat econòmica.

Les agències de qualificació 
situen el deute transalpí  
en perspectiva negativa.

Els indicadors de  
conjuntura apunten  
a una recuperació feble.

...però es deteriora el clima 
empresarial.
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L’FMI afirma que  
el Regne Unit està  
aplicant la política 
econòmica adequada.

A més a més, el Regne Unit parteix en des-
avantatge en el procés de recuperació, ja 
que, després de saber-se la composició del 
creixement del primer trimestre, es pot 
afirmar que la seva qualitat va decebre. 
Efectivament, tot i que es va mantenir la 
taxa interanual en l’1,8%, el desglossament 
per partides és inquietant. El consum pri-
vat va recular el 0,6% intertrimestral, re -
flex de la feblesa de la demanda in    terna. 
Addicionalment, la inversió es va con-
treure el 4,4% intertrimestral. En realitat, 
va ser l’expansió en les exportacions (3,7%) 
la que ha impulsat el PIB, juntament amb 
la reculada de les importacions (2,3%), que 
és un altre símptoma de la de  bilitat de la 
demanda interna.

El mateix banc central, a les actes de la 
reunió celebrada al juny, recull la decepció 
dels membres del comitè monetari, ja que 
la feblesa de la demanda serà més durado-
ra del que s’havia previst inicialment. Cer-
tament, les dades de conjuntura econòmi-
ca apunten en aquest sentit. En primer 
lloc, tenim la desacceleració de les vendes 
al detall del mes de maig, amb una taxa 
intermensual que registra una caiguda de 
l’1,4%, resultat que situa la interanual en el 
0,2%, en relació amb l’1,5% del mes d’abril. 

La xifra del mes de maig és la pitjor en l’úl-
 tim any i mig. I és que la inflació del mes 
de maig roman ancorada en el 4,5% inter -
anual i deteriora la renda neta disponible 
del consumidor britànic en un context de 
forta contenció dels salaris.

D’altra banda, la producció manufacture-
ra també va patir una forta caiguda durant 
el mes d’abril, de l’1,5% intermensual. Tot 
i que efectes especials com el tsunami del 
Japó van afectar negativament la dada i 
probablement es produirà una recupera-
ció en els pròxims mesos. En conjunt, però, 
tots els indicadors econòmics són discrets 
i mostren que la tracció en la recuperació 
econòmica britànica serà lenta.

En canvi, una bona notícia és el consens en 
els diferents organismes supranacionals, 
com, per exemple, el Fons Monetari Inter-
nacional, que reconeixen que les polítiques 
econòmiques, fiscal i monetària, aplicades 
són les apropiades, encara que la medicina 
no ha fet efecte en l’organisme. In  de  pen -
dentment del temps que faci aquest estiu 
al Regne Unit, aquest període de va  cances 
és una època en què no solament els estu-
diants que necessiten repassar les ma  tèries 
suspeses, sinó fins i tot els bons estudiants, 

REGNE UNIT: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2009 2010
2010 2011

II III IV I Abril Maig

PIB –4,9 1,3 1,5 2,5 1,5 1,8 – ...

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

Producció industrial –10,1 2,1 1,7 3,1 3,3 1,9 –1,1 ...

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

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

Balança comercial (2) –82,4 –96,4 –85,8 –91,1 –96,4 –98,4 –97,9 ...

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

Tipus de canvi efectiu nominal de la lliura (4) 73,9 80,4 78,2 81,5 79,3 79,2 78,6 79,0

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.
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poden aprofitar per continuar avançant 
en la seva formació. El Regne Unit és un 
bon alumne, ja que està fent els deures, 
però, ara com ara, les notes que obté no 
són gaire bones. No obstant això, la clau 
secreta dels alumnes aplicats és la perseve-
rança.

Europa emergent: resistint  
els embats de la desacceleració,  
de la inflació i del contagi financer

Ara com ara, l ’Europa emergent està 
tram  pejant una fase de creixent incertesa 
econòmica i financera. Així, quan ens in -
terroguem sobre tres qüestions candents 
–l’abast de la desacceleració global del 
creixement, el grau de contagi financer de 
la crisi del deute sobirà grec i la deriva in -
flacionista–, en els tres casos acabem con-
cloent que la regió ha defugit fins ara un 
impacte obertament negatiu. Revisem se -
pa  radament aquests tres fronts de la con-
juntura econòmica mundial.

Pel que fa a la desacceleració de l’activitat, 
les dades apunten a un efecte moderat i 
pro  bablement transitori als països de 
l’Europa central i oriental. Un primer ele-
ment favorable en aquest àmbit ha estat 
l’excel·lent ritme d’avanç del PIB d’aquestes 
economies en el primer trimestre, que ha 
ba  tut les previsions, ja prou positives, que 
s’havien anticipat. Específicament, els cinc 
estats que seguim habitualment en aques-
tes pàgines (Polònia, Hongria, la Repúbli-
ca Txeca, Eslovàquia i Romania) han regis-
 trat una acceleració del creixement en 
re  lació amb el quart trimestre del 2010. El 
suport principal d’aquest moviment ex -
pan  siu deriva, en termes generals, del di -
na  misme de les exportacions.

Avançant en el calendari, cal plantejar-se 
si el segon trimestre manté aquest recorre-
gut a l’alça de l’activitat. Els indicadors de 
sentiment econòmic, molt sensibles a les 
inflexions cícliques, suggereixen que, fins 
al maig, l’activitat es manté en línia amb el 
tarannà del primer trimestre. Així, Eslo-

Sentiment econòmic
(escala dreta)

Creixement PIB
(escala esquerra)

Indicador de sentiment econòmic i variació interanual del PIB real (*)
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FONTS: Eurostat, Comissió Europea, �omson Reuters Datastream i elaboració pròpia.

Fins avui, l’Europa emergent 
ha defugit la tendència  
a la desacceleració global 
de l’activitat...

...com ho demostren  
les bones dades d’activitat 
del primer trimestre i els 
indicadors de sentiment 
econòmic del període  
abril-maig.



32 JULIOL-AGOST 2011 INFORME MENSUAL   

vàquia i Romania han registrat avanços en 
aquests indicadors, mentre que, a Polònia, 
Hongria i la República Txeca, els nivells de 
la mitjana d’abril i maig apunten a un alen-
 timent molt moderat de l’activitat. Suma-
des aquestes tendències a les previsions 
que mantenim sobre la zona de l’euro i, en 
especial, sobre Alemanya, que apunten a 
un any 2011 en franca expansió, creiem 
que l’escenari central per a l’Europa emer-
gent continua sense canvis en relació amb 
uns mesos enrere: serà un any positiu, 
amb acceleració del creixement a totes les 
economies. En alguns casos, com Polònia i 
Eslovàquia, s’han assolit xifres notables, 
superiors al 4%.

El segon dels punts d’atenció del moment 
fa referència al desenvolupament de la crisi 
del deute sobirà grec i a les seves repercus-
sions en els mercats financers de l’Europa 
emergent. D’acord amb l’evolució de les 
co  titzacions de les divises nacionals i dels 
Credit Default Swaps del deute sobirà (que 
mesuren el cost d’assegurar un hipotètic 
impagament d’aquests bons), no hi ha evi-
dència de contagi en els casos de Polònia, 
Eslovàquia i la República Txeca, i aquesta 
evidència és reduïda en els de Romania i 
Hongria.

En aquests dos països, la preocupació dels 
mercats té, probablement, orígens dife-
rents. A Romania, existeix un canal direc-
te de transmissió financera de la crisi, ja 
que, aproximadament, el 20% del mercat 
bancari del país està dominat per filials 
d’entitats de crèdit hel·lèniques. Atès aquest 
fet, preocupa que un possible dany en els 
ba  lanços de les matrius d’aquests bancs, 
ge  nerat per una hipotètica reestructuració 
del deute públic, acabi afectant la capitalit-
zació de les filials. Hongria, en canvi, con-
tinua llastada per la percepció que la credi-
bilitat fiscal del Govern no s’ha restaurat 
plenament després d’un any 2010 amb ex -
cessius vaivens en aquest àmbit. Repetim, 
però, que els dos països presenten una si -

tuació de repercussions financeres contin-
gudes, lluny del que experimenten altres 
nacions.

Finalment, el tercer dels aspectes que hem 
comentat, el de la inflació, sense que es pu -
gui donar per solucionat, pot estar a les 
portes d’una certa reconducció. Així, i mal-
   grat que les últimes dades conegudes dis-
ten molt de ser tranquil·litzadores (al maig, 
la inflació harmonitzada mitjana de les 
cinc economies esmentades es va situar en 
el 4,6% interanual, màxim des de mitjan 
2008), les previsions mostren que, possi-
blement, s’apropen a l’inici d’una via de 
des  acceleració gradual dels preus. L’evolu -
ció a la baixa dels preus de les primeres 
ma  tèries alimentàries en els últims mesos 
afavorirà la moderació del component 
d’ali  mentació de l’índex de preus de con-
sum (IPC). Es tracta d’un desenvolupa-
ment important, ja que aquest és precisa-
ment el component que es mostra més 
ex  pansiu (aquest agregat va presentar un 
augment del 9,1% interanual al maig).

Més enllà de la previsió d’una millora rà -
pi  da de l’evolució de l’IPC, l’episodi infla-
cionista es produeix en un context que 
resta dramatisme a la situació. En contrast 
amb altres economies emergents, les que 
esmentem aquí mostren escassos símpto-
mes de reescalfament econòmic. Així, amb 
l’excepció de Polònia, la recuperació de la 
de  manda interna amb prou feines ha co -
mençat. Tampoc es registra escassetat de 
re  cursos als mercats de factors, ja que el 
mercat de treball continua presentant ni -
vells d’atur relativament elevats i el grau 
d’utilització de la capacitat productiva dis-
ponible continua essent ampli. L’absència 
de tensions apreciadores brusques en els 
ti  pus de canvis nacionals completa el diag-
nòstic de no sobreescalfament econòmic. 
Això hauria de permetre que la normalitza-
ció de la política monetària sigui relativa-
ment gradual, sense les exigències que tenen 
plantejades altres economies emergents.

Escassa evidència de 
contagi financer pel deute 
grec, circumscrit, en tot 
cas, a Romania i Hongria.

Tot i que la inflació 
continua alta, propera  
al 5% al maig, es preveu 
que, en els pròxims mesos, 
es comenci a moderar...

...situació que, afegida  
a l’absència de signes de 
reescalfament, afavoreix  
un enfocament de 
normalització gradual  
de la política monetària.
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Tornen les turbulències

Quatre factors importants han confluït si -
multàniament entre maig i juny per pro-
vocar caigudes de certa importància en les 
borses i altres actius de risc i descensos en 
les taxes de rendibilitat dels bons sobirans 
de màxima qualitat (en particular, els dels 
Estats Units i Alemanya). En primer lloc, 
les sorpreses negatives vinculades al ritme 
de creixement als Estats Units, en el marc 
d’una situació fiscal difícil. En segon lloc, 
la seqüència de mesures restrictives de po -
lítica econòmica aplicades als països emer-
gents. En tercer lloc, el deteriorament de la 
crisi del deute sobirà grec i, pel que fa a Es -
pa  nya, l’impasse en la conjuntura político-
econòmica. I, en quart lloc, la presentació 
de diverses propostes per a l’enduriment 
de la regulació del sector financer, en par-
ticular la banca. Possiblement, la influèn-
cia combinada d’aquests factors es faci 
sen  tir durant algun temps addicional, 
però, a mitjà i a llarg termini, s’hauria d’es-
 vair i hauria de permetre una represa de la 
tendència alcista en les borses i en els tipus 
d’interès.

A l’avantsala d’una segona pujada  
de tipus a la zona de l’euro, la Fed 
manté les posicions

Avaluats en conjunt, els indicadors econò-
mics dels últims mesos deixen clar que 
l’expansió econòmica global travessa una 
fase de desacceleració, en principi passat-
gera. Per la seva banda, sembla que els ris-
cos inflacionistes derivats de l’encariment 
de les primeres matèries han amainat, 
però no del tot. La intensitat i el context 

d’aquest episodi de moderació econòmica 
són molt diferents en funció de l’àrea geo-
gràfica i, conseqüentment, també ho són 
les respostes dels respectius bancs cen-
trals. La Reserva Federal ha optat per 
man    tenir l’estratègia de laxitud extrema, 
el BCE ha suggerit que tornarà a apujar el 
tipus oficial al juliol i les autoritats dels 
països emergents han continuat aplicant 
diverses mesures restrictives. Per a tots, el 
repte consisteix a trobar la fórmula que 
pro  porcioni taxes de creixement econò-
mic i d’inflació sostenibles a mitjà i a llarg 
termini.

Als Estats Units, la Reserva Federal (Fed) 
es va pronunciar públicament sobre l’anà-
 lisi de l’escenari econòmic i l’estratègia de 
política monetària després de la reunió ce -
le  brada el 22 de juny. El president de la 
institució, Ben Bernanke, va reconèixer la 
importància de les dificultats a les quals 
s’en  fronta l’economia nord-americana, 
ge  nerades, en gran part, per l’impacte del 
terra  trèmol al Japó i pel ràpid encariment 
de les primeres matèries en els trimestres 
previs. Segons la valoració dels membres 
de la Fed, la influència d’aquests elements 
hauria de ser transitòria i hauria de propi-
ciar la reactivació de l’activitat econòmica 
en el segon semestre d’enguany. No obs-
tant això, Bernanke va esmentar també 
als problemes estructurals que fan que 
aquest cicle sigui molt peculiar: el despa-
lanquejament de les famílies i del sector fi -
nancer i la paràlisi al sector immobiliari. 
En aquest sentit, va reconèixer que el  
mercat laboral continua sense donar 
símptomes de mi  llo  ra significativa, situa-
ció que justifica la decisió de mantenir el 
tipus d’in   terès oficial en nivells mínims  

La confluència de diversos 
factors negatius castiga  
els mercats.

Estratègies dispars  
dels bancs centrals.

La Fed manté el rumb i 
reconeix que el creixement 
s’ha alentit.

Mercats monetaris i de capital

MERCATS FINANCERS
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Bernanke reitera que,  
quan finalitzi el QE2,  
no pensa ampliar les 
mesures de política 
monetària quantitativa.

La Fed reclama una 
negociació ràpida al 
Congrés sobre el límit  
legal d’endeutament.

El BCE ha adoptat  
una posició d’«extrema 
vigilància» de les  
variables inflacionistes.

(0%-0,25%) i el com  promís de mantenir el 
perfil lax de la política mo  netària durant 
un llarg període. Igualment, Bernanke va 
reiterar el pro  pòsit de l’entitat de finalitzar 
el programa de compra de bons (QE2) al 
fi  nal de juny. En certa manera, la novetat 
del discurs va ser l’anun    ci que, ara com 
ara, la Fed no am  pliarà les mesures de po -
lí  tica mo  netària quantitativa, de manera 
que va esvair les expectatives d’un possi-
ble QE3. No obstant això, sí va quedar cla-
ra la in  tenció del banc central de mantenir 
constant la di  mensió del balanç (reinver-
tint els interessos i el principal del deute 
públic i els bons hipotecaris en cartera) 
fins que les condicions aconsellin una al -
tra cosa. En definitiva, Bernanke va plan-
tejar que encara no ha arribat el moment 
de perfilar l’«estratè  gia de sortida», però 
tam  poc d’adop  tar un nou programa d’ex -
pansió quantitativa. Sí va alertar de la ne -
cessitat de reconduir la política fiscal i va 
ex  pressar la seva preocupació per la situa-
ció d’ele  vat endeutament que amenaça 
l’eco    no  mia nord-americana si no hi ha 
can  vis pressupostaris d’enverga  du  ra. A 
curt termini, va reclamar una ne  gociació 
ràpida al Congrés sobre els límits legals 
d’en  deutament, per poder atorgar, així, un 
marge de maniobra més ampli al banc 
central.

A la zona de l’euro, el Banc Central Euro-
peu (BCE) va mantenir, en la reunió del 
dia 9 de juny, el tipus d’interès rector en 
l’1,25%, com ho havien previst els analis-
tes i els economistes. El missatge de l’auto-
 ri  tat monetària va estar marcat, igual que 
en els últims mesos, pel clar propòsit d’asse-
 gurar l’estabilitat de preus a la regió. En 
concret, Jean-Claude Trichet va manifes-
tar que, des de l’entitat, es realitza d’«extre-
 ma vigilància» de l’evolució de les varia-
bles inflacionistes, expressió que la institu  ció 
sol utilitzar per preanunciar les pujades 
imminents de tipus. Davant d’aquesta cir-
cumstància, i atesa la lògica del procés de 
normalització de la política iniciat pel 

BCE a l’abril, el consens dels analistes esti-
ma que, al juliol, es produirà el segon in -
crement del tipus d’interès rector, fins a 
l’1,5%. Pel que fa a les mesures de política 
monetària no convencionals, el BCE va 
de    cidir mantenir fins a l’octubre les facili-
tats de liquiditat il·limitada a 1 i a 3 mesos, 
com a resposta a les dificultats de finança-
ment que encara presenten alguns bancs 
de la regió. Quant al seu paper en la resolu-
ció de la crisi del deute sobirà de Grècia, el 
BCE ha adoptat una posició f lexible en 
acceptar, al costat de la Comissió Europea 
i de l’FMI, una possible solució que consis-
teix en una ajuda pública a Grècia comple-
mentada amb la «participació voluntària» 
dels inversors privats.

Per la seva banda, el context de política 
mo      netària dels països emergents està mar-
cat per l’avançada fase del cicle de crei-
xement econòmic en què es troben. Les 
economies d’aquestes nacions, que s’han 
caracteritzat per assolir elevades taxes 
d’activitat en els últims anys, estan patint 
els efectes secundaris propis d’una situació 
de sobreescalfament: pressions inflacio-
nistes, creixement excessiu del crèdit i 
ame    naça de bombolles d’actius (immobi-
liaris i financers). Per aquest motiu, els 
bancs centrals d’aquests països estan im -
mer  sos, des de fa mesos, en un procés 
d’en    duriment de les polítiques monetàries 
i financeres, que, en el mes de juny, ha tor-
 nat a tenir diverses manifestacions. Des -
taquen els augments de tipus oficials al 
Brasil i l’Índia i l’increment del coeficient 
de reserves obligatòries dels bancs comer-
cials a la Xina. L’objectiu de les autoritats 
és aconseguir un «aterratge suau» de les 
economies: doblegar les pressions infla-
cionistes sense danyar gaire el creixement. 
Encara hi ha pocs elements per jutjar si es -
tan tenint èxit, però les dades més recents 
apunten en sentit afirmatiu, la qual cosa fa 
pensar que el procés d’adopció de mesures 
restrictives s’anirà atenuant.
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El rebrot de la crisi grega 
no genera augments  
en les primes de risc  
dels tipus interbancaris.

Les expectatives que el BCE 
apugi al juliol han provocat 
un repunt del tipus euríbor 
a tres mesos.

Atès l’escenari descrit d’estratègies dispars 
de política monetària entre els Estats Units 
i la zona de l’euro, els tipus d’interès als 
mercats interbancaris s’han mogut d’acord 
amb l’evolució de les expectatives dels 
inversors sobre les actuacions dels respec-
tius bancs centrals. És important destacar 
d’altres factors que, en el passat, van ser 
de  terminants en la volatilitat dels mercats 
in  terbancaris: l’evolució de les primes de 
risc de crèdit i de liquiditat. El greu empit-
 jorament de la crisi del deute sobirà a Grè-
 cia amb prou feines ha provocat incre-
ments en aquestes primes, la qual cosa 
constitueix un fet remarcable i satisfactori. 

D’aquesta manera, i com era d’esperar, els 
tipus d’interès líbor en dòlars han conti-
nuat immersos en la zona de mínims (de 
fet, han marcat un nou rècord del 0,72% 
per al venciment a 12 mesos), a conseqüèn-
 cia de la prolongació de la política mone-
tària ultralaxa de la Fed. Per la seva banda, 
a la zona de l’euro, les declaracions de Tri-
chet i la pujada, gairebé segura, de tipus 
oficials al juliol han provocat un re  punt 
dels tipus d’interès euríbor a tres me  sos 
fins a l’1,50%. La referència dels tipus eurí-
bor a 12 mesos, en canvi, es va mantenir 
estable al voltant del 2,10%.

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

 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 1,00 1,01 1,51 0,25 0,30 0,19 0,50 0,76 0,20

2011

 Gener 1,00 1,07 1,64 0,25 0,30 0,19 0,50 0,78 0,26

 Febrer 1,00 1,09 1,77 0,25 0,31 0,19 0,50 0,80 0,10

 Març 1,00 1,24 2,00 0,25 0,30 0,20 0,50 0,82 0,28

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

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

 Juny (1) 1,25 1,53 2,15 0,25 0,25 0,20 0,50 0,83 0,27

NOTES: (1) Dia 23.
Tipus d’interès marginal. Últimes dates de variació del tipus mínim: 6-11-08 (3,25%), 4-12-08 (2,50%), 5-3-09 (1,50%), 2-4-09 (1,25%), 7-05-09 (1,00%), 7-4-11 (1,25%).
(3) Últimes dates de variació: 11-12-07 (4,25%), 22-01-08 (3,50%), 30-01-08 (3,00%), 18-03-08 (2,25%), 30-04-08 (2,00%), 8-10-08 (1,5%), 29-10-08 (1%), 16-12-08 (0%-0,25%).
(4) Últimes dates de variació: 10-04-08 (5,00%), 8-10-08 (4,5%), 6-11-08 (3,0%), 4-12-08 (2,0%), 7-01-09 (1,5%), 5-02-09 (1,0%), 5-03-09 (0,50%).
(5) Tipus d’interès interbancari.
FONTS: Bancs centrals nacionals, Bloomberg i elaboració pròpia.
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Les males dades 
econòmiques als Estats 
Units expliquen la nova 
caiguda de les yields 
del deute sobirà del país.

Les agències de ràting 
alerten de l’impacte que 
implicaria que el Congrés 
no assolís un acord sobre  
el sostre del deute.

La crisi del deute sobirà 
grec ha provocat una 
«fugida cap a la qualitat».

El mercat de bons percep la frenada 
del creixement econòmic

Les taxes internes de rendibilitat (yields) 
del deute públic amb màxima qualificació 
creditícia (en concret, dels Estats Units i 
d’Alemanya, però també d’altres països 
desenvolupats, com el Regne Unit o Cana-
dà) van continuar immerses en una trajec-
tòria a la baixa durant el mes de juny. En el 
cas dels Estats Units, les yields dels bons a 
dos i a deu anys van baixar a nivells del 
0,38% i del 2,90%, respectivament. En  tre 
els factors que expliquen aquest nou ajus-
tament a la baixa de les rendibilitats, des-
taca, en primer lloc, el deteriorament, su -
perior a l’esperat pels analistes, de les 
da  des d’activitat durant el segon trimestre 
de l’any. Aquesta circumstància ha suscitat 
en alguns inversors dubtes sobre el fu  tur 
creixement de l’economia. En segon lloc, 
també ha estat rellevant la correcció a la 
baixa dels preus de les primeres ma  tè  ries, 
que obeeix a un cúmul de factors, in  closos 
alguns d’oferta. Les dues forces te  nen, en 
principi, caràcter transitori, la qual cosa fa 
pensar que el descens de les yields dels 
últims mesos revertirà a mitjà termini.

A més d’aquestes consideracions vincu-
lades al tradicional binomi creixement-in-
 flació, en l’escena dels mercats nord-ame    ri-
 cans, concorren dos aspectes espe  cials de 
gran rellevància, que, a més de provocar 
epi  sodis de major volatilitat, influiran en 
el pendent de la corba de tipus d’interès. 
D’una banda, plana la imminent finalitza-
ció del programa de compra de bons de la 
Fed (QE2) i, en una data posterior incerta, 
la concreció de l’«estratègia de sortida» 
que adoptarà la Fed per normalitzar les 
condicions monetàries i financeres. De 
l’al  tra, hi ha l’acord inajornable sobre el 
límit legal d’endeutament del Tresor nord-
americà. Atesa la rellevància de la qüestió, 
les tres principals agències de qualificació 
creditícia (S&P, Moody’s i Fitch) han aler-
tat de la gravetat de les conseqüències que 

tindria que el Congrés no arribés a un acord 
sobre l’augment del sostre de despesa, ja 
no solament des del punt de vista de la 
qualificació del deute públic, sinó (i en -
cara més important) sobre les economies 
domèstica i mundial.

En el cas de la zona de l’euro, les taxes de 
rendibilitat del deute sobirà alemany van 
mostrar un comportament similar al de 
les dels Estats Units. Les yields dels bons a 
dos anys van descendir fins a l’1,40% i les 
dels bons a deu anys, fins al 2,85%, el valor 
més baix des de l’inici de l’any. La conjun-
tura econòmica actual de la zona l’euro, 
seriosament afectada per l’agreuja  ment de 
la crisi del deute sobirà grec i per la por a 
un possible contagi a altres països, provo-
ca una «fugida cap a la qualitat» en les pre-
ferències dels inversors. Aquest comporta-
ment hauria de ser transitori i hauria de 
deixar pas a la influència d’un escenari 
econòmic, a mitjà i a llarg termini, que pre-
 senta uns fonaments de creixement i d’in -
fla   ció favorables per a la zona. En termes 
dels mercats de deute, això es traduiria en 
un augment de les taxes de rendibilitat 
dels bons dels països centrals.

Per la seva banda, l’empitjorament de la 
crisi del deute sobirà a Grècia ha implicat 
nous increments en el diferencial entre el 
deute dels països de la perifèria europea i 
l’alemany. La complexitat dels acords entre 
la troica (FMI, BCE i UE) i el Govern grec 
a l’hora de dissenyar el paquet d’ajudes i la 
delicada situació interna del parlament 
hel·lènic són els principals obstacles per a 
una ràpida arribada del finançament 
d’emer      gència. La qüestió més debatuda 
entre les autoritats és la possible aplicació 
d’una «reestructuració suau» del deute 
sobirà grec, que donaria entrada a la parti-
cipació del sector privat.

En el cas d’Espanya, la complicació de la 
crisi hel·lènica, les especulacions sobre el 
cost d’una eventual reestructuració del 
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Un cop superats els alts i 
baixos actuals, és probable 
que s’observi una apreciació 
del dòlar enfront de l’euro.

deu  te en el conjunt del sector bancari 
europeu i el clima d’impasse que es percep 
en la conjuntura econòmica i política do -
mèstica han comportat que la prima de 
risc sobirà se situés per damunt dels 275 
punts bàsics. No obstant això, malgrat 
aquests notables repunts, es continua ob -
servant un comportament relativament 
més estable del diferencial del nostre deu-
te amb la resta de països de la perifèria 
europea.

La volatilitat domina la relació  
entre el dòlar i l’euro

L’aspecte que ha caracteritzat el tipus de 
canvi del dòlar enfront de l’euro durant la 
primavera ha estat l’elevada volatilitat. Al 
llarg d’aquest període, el tipus de canvi ha 
oscil·lat en un rang del 5%, amb el nivell 

màxim en 1,49 dòlars i el mínim en 1,40. 
Aquest comportament ha estat determinat 
per la confluència de diversos factors. Ini-
cialment, van dominar els que empenyen 
cap a l’apreciació de l’euro, com la pu  jada 
dels tipus d’interès per part del BCE, l’en -
trada de fluxos de capitals denominats en 
euros i la inquietant situació del límit de 
deute legal als Estats Units. Amb posterio-
ritat, l’empitjorament de la crisi del deute 
grec, el temor a un contagi de la si  tua  ció a 
altres economies de la zona de l’euro i la 
caiguda dels preus d’algunes pri  meres 
matèries han actuat com a catalitzador per 
a l’apreciació del dòlar. En qualsevol cas, a 
mitjà termini, i un cop su  perats els alts i 
baixos actuals, el curs d’ac  ció més proba-
ble és que el dòlar s’apreciï de forma gra-
dual, a mesura que el diferencial de tipus 
entre la Fed i el BCE tendeixi a reduir-se.

TIPUS D’INTERÈS A LLARG TERMINI ALS MERCATS NACIONALS

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

Alemanya França Espanya Itàlia Estats Units Japó Regne Unit Suïssa

2010

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

2011

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

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

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

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

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

 Juny (*) 2,83 3,30 5,77 5,05 2,86 1,10 3,12 1,63

NOTA: (*) Dia 27.
FONT: Bloomberg.

El diferencial de les yields 
sobiranes d’Espanya  
i d’Alemanya registra 
tensions, ara com ara, 
contingudes.
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La renda fixa corporativa 
manté un bon to malgrat 
els successius xocs 
adversos.

La renda fixa corporativa intenta 
resistir les adversitats

Tot i que no ha estat immune als quatre 
factors negatius esmentats, la renda fixa 
corporativa continua mantenint un to re -
lativament bo. De fet, durant els últims 
tri  mestres, aquest mercat ha exhibit una 
fortalesa encomiable davant dels succes-
sius xocs adversos (com el sisme del Japó i 
els conflictes a l’Orient Mitjà). Al juny, el 
saldo continua essent acceptable, gràcies 
al fet que els increments experimentats per 
les primes de risc són compensats parcial-
ment per la caiguda dels tipus d’interès de 
referència (és a dir, els del deute públic de 
màxima solvència), la qual cosa es tra-
dueix en pèrdues moderades en els índexs 
amplis de renda fixa corporativa. No obs-
tant això, a conseqüència de la globalitza-
ció de l’economia, els mercats financers no 
són completament impermeables a l’ac -

tualitat, de manera que s’han observat al -
guns símptomes de contagi als mercats de 
crèdit. En el cas de la zona de l’euro, la in -
tensa pujada de les primes de risc del deute 
sobirà dels països de la perifèria ha arros-
segat els diferencials de crèdit del sector 
fi  nancer, altament exposat a la proble-
màtica hel·lènica. Malgrat aquest movi-
ment dels spreads del sector, però, és ne -
cessari insistir que la variació del preu dels 
índexs de renda corporativa amb prou fei-
nes ha experimentat moviments. Una cir-
cumstància similar s’ha produït al sector 
dels bons d’alt risc (high yield), principal-
ment als Estats Units: l’augment dels ris-
cos derivats d’una possible desacceleració 
del creixement econòmic van arrossegar 
els diferencials a alça, tot i que sense afec-
tar negativament els índexs. En aquest en -
torn, i aparentment com a reacció al de -
teriorament de la conjuntura global, s’han 
produït dos fets que tindran, segurament, 

TIPUS DE CANVI DE LES PRINCIPALS MONEDES

23-06-2011

Tipus de canvi
% variació (*)

Mensual s/desembre 2010 Anual

Enfront del dòlar dels Estats Units

 Ien japonès 80,7 –1,6 –0,5 –11,3

 Lliura esterlina 0,626 –0,9 2,2 6,4

 Franc suís 0,842 –5,0 –11,1 –31,3

 Dòlar canadenc 0,978 0,0 –2,0 –6,3

 Pes mexicà 11,886 1,2 –3,8 –6,4

Enfront de l’euro

 Dòlar dels EUA 1,417 –0,9 –5,9 –15,1

 Ien japonès 114,3 –0,8 5,1 3,3

 Franc suís 1,192 –4,1 –4,9 –14,1

 Lliura esterlina 0,887 1,8 3,3 7,2

 Corona sueca 9,195 2,8 2,3 –4,0

 Corona danesa 7,458 0,0 0,1 0,2

 Zloty polonès 4,005 1,4 1,0 –1,5

 Corona txeca 24,36 –0,9 –2,7 –5,6

 Forint hongarès 269,4 –0,3 –3,4 –3,9

NOTA: (*) Un signe positiu indica una apreciació del dòlar (primer grup) o de l’euro (segon grup).
FONT: Bloomberg.
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Tot i que al juny es manté 
la feblesa a les borses,  
les perspectives, a mitjà  
i a llarg termini, són 
favorables.

A la zona de l’euro, el sector 
financer pateix els efectes 
de l’elevada exposició de  
la banca europea al deute 
sobirà grec.

una naturalesa transitòria. El primer és el 
descens de les emissions als mercats des-
envolupats durant les últimes setmanes de 
juny. I el segon és la reducció gradual dels 
fluxos de fons cap a actius de renda fixa 
corporativa, atesa la prudent actuació dels 
gestors, que opten per incrementar les po -
sicions de liquiditat a les carteres.

Les borses corregeixen

Els principals índexs borsaris internacio-
nals han continuat mostrant un compor-
tament feble al llarg del mes de juny. En 
aquests mercats, s’han percebut clarament 
els efectes negatius dels diferents factors 
co    mentats més amunt.

Amb la confiança que els esculls del con-
text financer actual tindran un caràcter 
tem  poral i una solució relativament satis-
factòria, les perspectives per a les borses, a 
mitjà i a llarg termini, són favorables. Els 
principals arguments que serviran de su -
port a la renda variable giren al voltant de 

la reactivació del creixement global i em -
presarial i de la reducció dels riscos de crè-
dit. A curt termini, però, l’escenari borsari 
presenta símptomes de feblesa i de volatili-
tat, que, units a factors estacionals, podrien 
generar nous episodis de correccions du -
rant els mesos d’estiu.

El cas més evident és el dels Estats Units. 
Als símptomes de sobrecompra identifi-
cats a les borses nord-americanes durant 
la primavera, caldria afegir l’empitjo ra-
ment observat en els indicadors econò-
mics, de sentiment i de f luxos. A més a 
més, l’evo lució d’aquestes borses es podria 
veure in  fluïda, temporalment, per la fina-
lització del QE2 i, lògicament, per les ne -
go  ciacions polítiques sobre l’ajustament 
pressupostari, amb capacitat per desenca -
de  nar episodis de descens de l’«afany pel 
risc» entre els inversors.

En el cas de la zona de l’euro, tot i que les 
perspectives de futur són positives, el dete-
riorament de la crisi del deute sobirà grec i 
la complexitat en la recerca de solucions 

FONT: Bloomberg.

EVOLUCIÓ DE LES PRIMES DE RISC CORPORATIVES A LA ZONA DE L’EURO

Índexs Markit iTraxx a 5 anys

Investment grade (escala dreta)High yield (escala esquerra) 
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ÍNDEXS DE LES PRINCIPALS BORSES MUNDIALS

28-06-2011

Índex
(*)

% variació
mensual

% variació
acumulada

% variació
anual

Nova York

 Dow Jones 12.109,7 –2,2 4,6 17,6

 Standard & Poor’s 1.287,1 –2,3 2,3 17,9

 Nasdaq 2.669,2 –3,3 0,6 18,4

Tòquio 9.596,7 1,4 –6,2 –3,3

Londres 5.696,9 –2,4 –3,4 10,0

Zona de l’euro 2.743,3 –1,8 –1,8 1,4

 Frankfurt 7.176,7 0,8 3,8 15,7

 París 3.806,2 –2,6 0,0 4,5

 Amsterdam 329,0 –3,9 –7,2 –1,8

 Milà 19.568,5 –4,7 –3,0 –3,9

 Madrid 9.990,9 –0,9 1,3 1,1

Zuric 6.041,7 –6,2 –6,1 –5,3

Hong Kong 21.759,1 –4,2 –5,5 4,3

Buenos Aires 3.333,6 0,3 –5,4 43,3

São Paulo 61.194,1 –1,8 –11,7 –6,1

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

FONT: Bloomberg.

Índexs de borses

EVOLUCIÓ DE LES PRINCIPALS BORSES INTERNACIONALS
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Les borses emergents 
registren una trajectòria  
a la baixa a causa de la 
normalització monetària  
i fiscal.

agreugen el sentiment d’incertesa i de por 
a un possible contagi de la situació a altres 
economies de la regió. Atesa aquesta cir-
cumstància, el sector financer és el més 
perjudicat als mercats, a causa de l’elevada 
exposició que la banca europea té al deute 
públic perifèric. Un altre factor que també 
pesa sobre el sector bancari és l’intens flux 
de notícies i de rumors sobre la reforma de 
la regulació, en especial la relativa als 
requeriments de solvència i de liquiditat. 
En aquest sentit, les ampliacions de capital 
i la contenció de dividends són elements 

que, si més no a curt termini, incideixen 
en sentit negatiu.

Finalment, el marc borsari de les econo-
mies emergents dels últims mesos es carac-
teritza per una trajectòria a la baixa, conse-
qüència de l’enduriment de les polítiques 
monetàries i fiscals. Tot i que, a curt termi-
 ni, la inèrcia continua essent negativa, a 
mit    jà termini, la confirmació del soft lan-
ding d’aquestes economies i la disminució 
de les pressions inflacionistes seran factors 
positius per a la renda variable emergent.

Endeutament i recessió als Estats Units

La recessió nord-americana del 2008 i la primera meitat del 2009 ha estat la més profunda i duradora des del 1945. 
Durant el bienni 2008-2009, es van perdre 8,75 milions de llocs de treball, el consum de béns duradors va baixar 
en picat (com ho mostra el descens del 24,4% de les vendes d’automòbils al llarg de la segona meitat del 2007 i el 
conjunt del 2008), la morositat va arribar a màxims i el preu de l’habitatge ha perdut el 31,7% des de l’abril del 2006. 
A aquesta severitat de la recessió s’afegeix una recuperació que es mostra molt més problemàtica i feble que les 
posteriors a les crisis anteriors. Així, d’aquests quatre indicadors, sembla que només s’ha recuperat el consum de 
béns duradors, en gran part gràcies a les massives ajudes governamentals. En conjunt, el consum privat es troba 
actualment en nivells similars als de les acaballes del 2007.

UN ENDEUTAMENT EXCESSIU QUE HA DE CONTINUAR BAIXANT

Deute brut de les llars en percentatge de la renda disponible

FONTS: BEA, Reserva Federal i elaboració pròpia.
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FONT: Atif Mian i Amir Su�, FRBSF Economic Letter 2011-02, 18 de gener de 2011.

CONSUMIDORS ENDEUTATS I NO ENDEUTATS

Evolució de les vendes d’automòbils
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Trobar les raons que ajudin a explicar la profunditat de la recessió i la lentitud de la recuperació és la pregunta del 
milió. Una hipòtesi atribueix la situació viscuda a un excés d’endeutament per part de les llars nord-americanes i 
al seu impacte sobre la riquesa neta financera i no financera, quan ha caigut el valor dels actius. Tal com ja ho va 
explicar Fisher en el seu article clàssic sobre deute i deflació del 1933, quan el palanquejament augmenta, la pèrdua 
de valor dels actius provoca una major caiguda de la riquesa neta i, conseqüentment, un major deteriorament de 
la ràtio riquesa neta-ingressos i un descens més abrupte del consum. En els anys previs a la crisi, el deute brut de 
les llars va passar del 90,1% de la renda disponible en el primer trimestre del 2000 fins a un màxim del 130,2% en 
el tercer trimestre del 2007. Així mateix, la taxa d’estalvi va baixar fins a un mínim anual de l’1,4% de la renda 
disponible de les llars el 2005, quan la mitjana del 1990-1995 havia estat superior al 6%. L’endeutament es va donar 
en un context d’intensa apreciació dels actius, en especial, dels immobiliaris, la qual cosa va emmascarar els riscos 
que comportava de fet, la relació entre endeutament i preus va ser més causal que casual. La conseqüència va ser 
que, amb la caiguda del preu dels actius, des del final del 2005 al començament del 2009, el valor de la riquesa neta 
de les llars va caure des d’un nivell equivalent al 448% del PIB fins a l’equivalent al 352% del PIB.

No obstant això, a més de l’endeutament, hi ha d’altres factors que també poden haver contribuït a empitjorar la 
recessió. En primer lloc, la menor disponibilitat de crèdit per part del sector financer, que es va veure negativament 
afectat per la fallida de Lehman Brothers i per les dificultats de moltes altres entitats. També cal considerar la rela-
tiva feblesa de la inversió en béns productius, que, en els anys anteriors a la recessió, ja creixia menys que en expan-
sions anteriors.

L’augment previ de l’endeutament és pot aïllar dels altres factors explicatius de la crisi mitjançant la utilització de 
dades desagregades a nivell de comtats. Entre els 3.143 comtats dels Estats Units, existeixen importants diferències 
pel que fa al creixement del palanquejament en els anys previs a la crisi, mentre que la disponibilitat de crèdit per 
part de les entitats és molt més homogènia, ja que les entitats financeres d’escala nacional estan presents a la majo-
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Aquest requadre ha estat elaborat per Jordi Singla
Departament d’Economia Internacional, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”

ria dels comtats. Així, si els comtats amb nivells d’endeutament més elevats estan patint de manera més intensa els 
efectes de la crisi, es pot pensar que l’endeutament ha estat realment un factor clau.

La sospita es confirma. Segons ho mostren Mian i Sufi (2009)(1), dos economistes de la Fed de San Francisco, el 
palanquejament de les llars en els anys previs a la crisi anticipa fidelment la variabilitat de la gravetat de la recessió 
entre comtats. Mian i Sufi prenen com a mostra els 450 comtats amb un nombre més elevat de llars, que represen-
ten més del 70% de la població, i els divideixen en decils en funció de l’increment de l’endeutament de les llars en 
relació amb els ingressos. El primer decil el constitueix el 10% dels comtats on el creixement de la ràtio endeuta-
ment-ingressos entre el 2002 i el 2006 va ser superior. L’últim decil correspon al 10% de comtats on la ràtio 
endeutament-ingressos va créixer menys. A partir d’aquí, comparen el primer i l’últim decils en funció de varia-
bles que marquen la severitat de la recessió, com la taxa d’atur, el consum de béns duradors (per al qual prenen com 
a indicador les vendes d’automòbils), el preu de l’habitatge, els permisos de construcció i la taxa de morositat.

Al seu treball, Mian i Sufi distingeixen entre dos períodes. En la primera fase de la recessió, que va des de l’últim 
trimestre del 2006 fins al segon del 2008, el decil de comtats amb més creixement de l’endeutament va patir els 
efectes de la crisi amb molta més severitat que la mitjana nacional, mentre que els comtats amb un increment més 
baix de l’endeutament van sortir-ne gairebé indemnes. Així, els comtats del decil endeutat van experimentar un 
descens del preu de l’habitatge del 40% entre el segon trimestre del 2006 i el segon de 2009, la seva taxa d’insolvències 
va augmentar en 12 punts percentuals i les vendes de cotxes van baixar el 40% en relació amb el 2005. En canvi, els 
comtats del decil on menys havia crescut l’endeutament van experimentar una pujada del 10% en el preu de 
l’habitatge i, mentre que la seva ràtio d’insolvència amb prou feines augmentava en 3 punts percentuals, les vendes 
d’automòbils, en el tercer trimestre del 2008, es van situar el 20% per damunt del nivell del 2005. De la mateixa 
manera, entre el final del 2005 i el tercer trimestre del 2008, la taxa d’atur dels comtats endeutats va créixer en 2,5 
punts percentuals, mentre que la dels menys endeutats amb prou feines va variar.

En una segona fase, a partir del tercer trimestre del 2008, la severitat de la recessió es comença a sentir a tots els 
comtats. Això s’explica, d’una banda, per la transmissió de la feblesa que havia afectat els comtats més endeutats. 
A més a més, per descomptat, la fallida de Lehman Brothers va ser un xoc que va afectar el conjunt de l’economia 
i que va paralitzar el flux de crèdit de forma generalitzada.

La conclusió és que la recessió va començar abans i va ser més severa als comtats en què, durant els anys previs, 
més havia augmentat l’endeutament. Durant la segona meitat de la recessió, els efectes induïts de deteriorament 
econòmic, sumats a l’impacte de la crisi de Lehman Brothers, van generalitzar la recessió econòmica. En el futur, 
la força de la recuperació estarà molt influïda per l’evolució del deute de les llars, que encara es troba per damunt 
de la seva tendència a llarg termini, tot i que, des del màxim del 130,2% de la renda disponible del tercer trimestre 
del 2007, ha baixat al 114,1% en el primer del 2011.

(1) Mian, Atil, and Amir Sufi. 2010. «Household Leverage and the Recession of 2007 to 2009,» IMF Economic Review 58, pp. 74-117.
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L’economia espanyola progressa  
de forma molt gradual

Tot i que l’economia espanyola fa més 
d’un any que va sortir de la recessió, el rit-
 me d’avanç de llavors ençà ha estat molt 
pausat, clarament inferior al del conjunt 
de països de la zona de l’euro. Els indica-
dors disponibles fan pensar que, en els 
prò  xims mesos, no millorarà la intensitat 
de creixement de l’activitat, sinó que, més 
aviat, es desaccelerarà una mica. En par -
ticular, s’es  pera que la contribució de la 
demanda interna sigui negativa durant el 
segon trimestre, motiu pel qual el suport 
del sector exterior continuarà essent clau. 
Així doncs, de mitjana, les perspectives 
són que, du  rant el segon trimestre del 
2011, el creixement es mantindrà força 
estancat.

En efecte, des de la perspectiva de la de -
manda interna, la lectura dels indicadors 
que fan referència al consum privat antici-
pa un progrés lent en el període abril-juny, 
amb un creixement lleugerament superior 
al registrat durant el trimestre anterior. 
Les variables mostren senyals desiguals. 
Des del costat més positiu, cal destacar el 
fet que les vendes al detall van frenar el rit-
me de caiguda, ja que, en el mes d’abril, 
l’índex general del comerç al detall corre-
git d’efectes de calendari va caure el 2,0% 
interanual, sis punts i mig per sota de la 
reculada registrada al març. Les vendes 
van rebre un impuls gràcies als bons resul-
tats de les grans cadenes i superfícies, però 
van caure en els altres canals de distribu-
ció. Una conseqüència positiva de l’evo -
lució del comerç al detall és que la taxa de 
caiguda interanual de l’índex d’ocupació 

El creixement es mantindrà 
molt feble en el segon 
trimestre.

El consum de les llars 
avançarà molt lentament...

Activitat econòmica

CONJUNTURA ESPANYOLA

SENYALS MIXTOS SOBRE L’EVOLUCIÓ DE L’ACTIVITAT

Utilització de la capacitat productiva Producció industrial

NOTA: La sèrie de la utilització de la capacitat productiva està corregida per variacions estacionals i la sèrie de la producció industrial, per efectes de calendari.
FONTS: Ministeri d’Economia i Hisenda, Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.
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...i la despesa pública 
probablement recularà 
durant aquest trimestre.

La inversió continuarà 
restant al creixement  
pel mal comportament  
de la construcció.

en aquest sector va millorar i es va apropar 
a un canvi de tendència.

També va progressar la confiança del con-
sumidor en el mes de maig, tot i que enca-
ra se situa per sota de la mitjana a llarg ter-
 mini. Menys favorables són les dades de les 
matriculacions d’aquest mes, que conti -
nuen estancades, o la caiguda de la impor-
tació de béns de consum de l’abril.

En canvi, es preveu una reculada impor-
tant del consum públic durant el segon 
trimestre. Després del sorprenent repunt 
del període anterior, ara s’hauria de reduir 
per complir els objectius de dèficit anun -
ciats per al 2011. La inversió tampoc con-
tribuirà positivament al creixement en 
aquest trimestre, tot i que el comporta-
ment serà molt dispar entre la inversió en 
béns d’e qui  pament i en construcció.

En el primer cas, els indicadors ofereixen 
senyals mixtos i, en conjunt, mostren un 

avanç molt lleuger de la inversió en béns 
d’equipament. Des del vessant poc optimis-
ta, destaca la forta caiguda de la producció 
industrial, que, corregida d’efectes de calen-
dari, va recular de forma substancial en el 
mes d’abril i va situar la taxa de creixement 
interanual en el –1,6%, més d’un punt per 
sota de la registrada al març. Aquesta forta 
caiguda, generalitzada en to  tes les destina-
cions econòmiques, trenca amb la tendèn-
cia positiva observada al co  mençament de 
l’any. Els béns d’equipament, malgrat bai-
xar intensament en el mes d’abril, van ser 
l’únic grup que va man  tenir una taxa de 
creixement interanual positiva.

Una altra variable poc favorable va ser la 
compra de vehicles industrials, que també 
va recular a l’abril. En canvi, la confiança 
industrial va millorar en el mes de maig, i 
també va fer-ho la utilització de la capaci-
tat productiva, tot i que els dos indicadors 
es troben força per sota del seu nivell mitjà 
a llarg termini. En el cas de la construcció, 

INDICADORS DE DEMANDA

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

2009 2010
2010 2011

I II III IV I Abril Maig

Consum 

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

 Importació de béns de consum (**) –6,1 –10,2 –10,8 2,8 –16,2 –15,1 –1,8 ... ...

 Matriculacions d’automòbils –17,9 3,1 44,5 35,3 –25,0 –29,3 –27,3 –23,3 –23,3

 Crèdit al consum de béns duradors –11,5 –12,3 –5,6 –9,8 –19,2 –14,6 ... – ...

 Indicador de confiança  
  dels consumidors (***) –28,3 –20,9 –18,2 –22,9 –21,5 –21,0 –19,6 –21,0 ...

Inversió

 Producció de béns d’equipament (*) –22,1 –3,3 –2,4 –1,7 –6,3 –3,2 2,9 0,2 ...

 Importació de béns d’equipament (**) –27,0 6,0 –1,2 13,0 5,8 6,5 3,4 ... ...

 Matriculació de vehicles industrials –40,0 6,4 8,5 24,2 –9,3 1,4 –2,2 –11,9 –8,2

Comerç exterior (**) 

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

 Exportacions –9,8 14,5 17,4 14,9 11,7 14,1 15,8 ... ...

NOTES: (*) Filtrat de diferències del calendari laboral.
(**) En volum.
(***) Enquesta de la Comissió Europea: diferència entre els percentatges de respostes positives i negatives.
FONTS: ANFAC, Institut Nacional d’Estadística, Banc d’Espanya, Ministeri d’Economia i Hisenda, Comissió Europea i elaboració pròpia.
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la informació més recent continua apun-
tant a la continuïtat del procés d’ajusta-
ment, de manera que, l’any vinent, conti -
nua  rà restant al creixement del PIB.

Per tant, les perspectives són que el sector 
exterior continuarà essent clau perquè el 
conjunt de l’economia espanyola mantin-
gui el ritme de recuperació en el segon tri-
mestre. En aquest sentit, hi contribuirà de 
forma important el turisme, que mostra 
un bon to. En efecte, en el mes d’abril, va 
intensificar el ritme de recuperació, ja que 
el nombre de visitants va créixer el 20,9% 
interanual. Aquesta dada confirma el bon 
pols del sector turístic, que, durant els 

quatre primers mesos de l’any, va rebre un 
milió de turistes més que en el mateix pe -
ríode del 2010. S’espera que la recuperació 
de l’economia europea i les tensions políti-
ques al nord d’Àfrica mantinguin aquesta 
tendència en el que queda d’any.

En definitiva, atesa l’evolució dels diferents 
indicadors disponibles, les perspectives 
són que la reactivació de l’economia perdi 
una mica de força en el segon trimestre. En 
primer lloc, el consum de les fa  mílies avan-
çarà poc, ja que les pressions conti  nuen 
essent destacables, en especial si la inflació 
persisteix o si la recuperació del mercat de 
treball s’estanca, ja que els dos factors redui-

La capacitat de recuperació 
dependrà del sector 
exterior.

INDICADORS D’OFERTA

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

2009 2010
2010 2011

I II III IV I Abril Maig

Indústria

 Consum d’electricitat (1) –4,8 2,5 2,5 3,3 1,8 2,5 0,5 –1,2 0,2

 Índex de producció industrial (2) –15,8 0,8 0,3 2,9 –0,2 0,4 1,9 –1,6 ...

 Indicador de confiança en la indústria (3) –30,8 –13,8 –18,4 –13,9 –13,5 –9,2 –8,6 –10,6 –11,9

 Utilització capacitat productiva (4) 71,2 72,0 69,5 71,8 73,9 72,9 72,6 ... –

 Importació béns interm. no energ. (5) –21,6 22,2 26,9 28,4 18,8 15,8 11,6 ... ...

Construcció

 Consum de ciment –32,3 –15,5 –20,7 –12,3 –13,6 –16,1 –2,6 –16,2 ...

 Indicador de confiança en la construcció (3) –32,3 –29,7 –25,6 –24,0 –27,8 –41,5 –54,1 –52,2 –58,1

 Habitatges (visats obra nova) –58,1 –17,3 –24,4 –10,3 –13,2 –20,3 –7,4 ... ...

 Licitació oficial –8,2 –37,9 –52,2 –18,1 –36,6 –34,8 –44,5 ... ...

Serveis

 Vendes comerç minorista (6) –5,4 –1,0 0,7 –0,2 –2,5 –1,9 –5,9 –1,4 ...

 Turistes estrangers –8,8 0,9 0,3 –3,1 4,2 1,4 2,9 20,9 ...

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

 Mercaderies ferrocarril (t-km) –28,4 6,4 4,5 20,9 5,9 –4,2 8,2 –0,4 ...

 Tràfic aeri passatgers –7,9 2,9 3,9 –0,6 4,2 4,3 5,0 20,3 6,4

 Consum de gasoil automoció –5,1 –1,2 –0,5 –0,5 –2,1 –1,6 0,7 ... ...

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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 rien la renda disponible. Tam  poc no aju-
darà a accelerar el consum la previsible 
pujada gradual dels tipus d’in  terès. Així 
mateix, les dades posen de manifest que la 
inversió no contribuirà fa  vo  rablement al 
creixement. Però un dels factors que més 
condicionarà la desacceleració de la recu-
peració en el segon trimestre és l’evolució 
de la despesa pública, que, de fet, reflectirà 
el compromís de totes les administracions 
públiques en la reducció del dèficit.

Efectivament, entre les recomanacions de 
la Comissió Europea a Espanya publicades 
al juny amb la finalitat d’assessorar el pro-

grama de reformes i l’estabilitat fiscal de 
l’any 2011, destaca la petició que hi hagi 
una aplicació estricta dels mecanismes de 
control del dèficit i del deute als governs 
territorials. Així mateix, aquest organisme 
recomana reduir les cotitzacions socials i 
augmentar l’IVA per impulsar la competi-
tivitat. En matèria laboral, defensa una 
reforma de la negociació col·lectiva que 
vin  culi els salaris a la productivitat i pro-
posa revisar els resultats de la reforma la -
boral al final del 2011. Finalment, en rela-
ció amb el sistema financer, es mostra 
fa      vorable a continuar impulsant l’actual 
rees  tructuració de les caixes.

La Comissió Europea estima 
que l’economia espanyola 
creixerà el 0,8% el 2011.

Perspectives del consum de les llars a Espanya

El consum privat va ser un dels puntals del creixement de l’economia espanyola durant l’últim cicle expansiu. 
Només cal fer una ullada als números. La taxa mitjana de creixement va ser del 3,8% entre els anys 1995 i 2007, 
gairebé dos punts percentuals per damunt de la del conjunt de la zona de l’euro. Atès el seu important pes en el 
conjunt de l’economia, ja que representa el 59% del producte interior brut (PIB), la seva evolució va ser fonamental 
perquè l’economia espanyola avancés a bon ritme. No obstant això, el paper que jugarà en el procés de recuperació 
sembla una incògnita, com a mínim si mirem les previsions de les principals institucions, tant nacionals com 
internacionals. Mentre l’FMI espera una taxa de creixement per al 2011 de l’1,3%, el consens dels analistes la situa 
en el 0,3%. Les previsions del Banc d’Espanya, de l’OCDE o de ”la Caixa” se situen entre aquests dos valors (vegeu 
la taula següent). Què genera aquesta disparitat? I, sobretot, quina és la trajectòria més probable?

PREVISIONS DE CREIXEMENT DEL CONSUM PRIVAT A ESPANYA

%

2011 2012

Banc d’Espanya 0,7 1,0

Govern d’Espanya 0,9 1,4

FMI 1,3 1,4

OCDE 0,4 1,6

Consens dels analistes 0,3 0,9

”la Caixa” 0,4 1,3
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El bon comportament que va experimentar al llarg del 2010, amb una avanç de l’1,3% en termes reals, ens podria 
permetre un cert optimisme. Però, com s’observa a la taula anterior, són pocs els qui pronostiquen una millora per 
a enguany. Això és degut, fonamentalment, al fet que la dada de l’any passat és fruit, sobretot, d’una reducció 
important de la taxa d’estalvi, que es va mantenir estable durant els anys d’expansió al voltant de l’11% de la renda 
bruta disponible de les llars (RBDL) i que, quan va esclatar la crisi financera internacional, es va disparar i, el 2009, 
va arribar al 18%. Un valor anormalment elevat, però raonable, atès el fort augment de la incertesa i el deteriora-
ment del mercat laboral. El 2010, a mesura que l’economia global es va començar a recuperar i que l’economia 
espanyola emetia símptomes d’estabilització, la taxa d’estalvi va començar un ràpid descens i es va situar en el 13% 
al final de l’any. La contribució d’aquest factor va ser, doncs, fonamental. Si la taxa d’estalvi s’hagués mantingut 
constant, el consum privat hauria reculat el 4,7%, aproximadament, en termes reals.

Després de la forta correcció que va experimentar l’estalvi el 2010, el recorregut que té a la baixa és ara més limitat. 
El nivell actual s’apropa al dels anys d’expansió, però la incertesa encara és elevada. Per tant, l’embranzida que 
podrà donar al consum serà molt menor.

A més de l’escàs marge de maniobra de la taxa d’estalvi, hi ha altres factors que també limiten la capacitat de recu-
peració del consum. L’augment de l’IVA i l’escalada del preu de les primeres matèries són els dos principals.

Com és ben sabut, al juny de l’any passat, el tipus reduït de l’IVA va augmentar del 7% al 8% i el general, del 16% 
al 18%. Per bé que és cert que l’augment d’aquest impost va impulsar el consum durant la primera meitat de l’any, 
perquè va estimular l’avançament d’algunes compres, en especial de béns duradors, l’impacte que va tenir sobre la 
capacitat adquisitiva del conjunt de les llars no és menyspreable. Per fer-nos una idea de la seva magnitud, només 
cal tenir en compte que el volum de recaptació de l’IVA és, aproximadament, del 6% de la RBDL. Per tant, una 
pujada de l’impost com la que es va produir l’any passat representa al voltant de 0,8 punts percentuals. De tota 
manera, és important tenir en compte que, en termes de creixement, l’efecte es distribueix entre l’any passat i 
enguany, ja que l’augment es va produir al juny del 2010. A més a més, l’augment de l’IVA va ser decisiu perquè el 
Govern aconseguís reduir el dèficit públic fins al 9,2% i, per tant, pogués mantenir la confiança dels mercats de 
finançament internacionals.

L’efecte de l’augment del preu de les primeres matèries en general i del petroli en particular sobre la capacitat de 
compra de les llars espanyoles tampoc és marginal. El pes que tenen els carburants en la despesa de les famílies és 
important, i, en general, a curt termini, la demanda d’aquest producte respon poc a les variacions del seu preu. 
Con  cretament, la taxa de creixement interanual del preu del petroli de qualitat Brent es va situar al maig en el 50%. 
En euros, però, l’augment ha estat menor, del 30%, gràcies a l’apreciació de la moneda europea. A més a més, no 
tota la pujada del preu del cru es transmet al preu final dels carburants. De fet, acostuma a representar el 35%, 
aproximadament, del preu final. Atès que la despesa en carburants representa el 6% de la despesa en consum final, 
la pujada del preu redueix la capacitat de consum en 0,6 punts percentuals.

Atès aquest escenari, l’evolució del consum de les llars difícilment ens donarà alegries a curt termini. És difícil 
estimar quin serà l’impacte final de cada factor comentat, i, probablement, aquest és un dels motius que fan que 
les previsions de les diferents institucions siguin tan dispars. Però, tot i que una part dels efectes podran ser com-
pensats per l’augment de la renda bruta de les llars, això molt probablement no serà suficient per evitar que el 
consum presenti una taxa de creixement substancialment inferior a la de l’any passat. De fet, la tendència decreixent 
ja s’ha començat a veure en els últims trimestres. Després d’anotar una taxa de variació interanual del 2,2% en el 
segon trimestre del 2010, ha anat cedint fins al 0,7% en el primer trimestre del 2011.
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Aquest requadre ha estat elaborat per Oriol Aspachs Bracons
Departament d’Economia Europea, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”

Però no tot són males notícies. És important destacar que aquests factors són temporals. L’efecte de l’IVA sobre la 
taxa de creixement desapareixerà durant la segona meitat d’enguany, i cal esperar que el preu del petroli es vagi 
estabilitzant gradualment en els pròxims mesos. Això actuarà de suport durant el segon semestre i permetrà que, 
el 2012, el consum remunti amb una mica més de força. A més a més, és probable que llavors també rebi el suport 
del mercat laboral, ja que s’espera que comenci a donar senyals més sòlids de recuperació. Aquest és l’aspecte fona-
mental perquè la renda del conjunt de les llars torni a créixer i aporti fermesa a la recuperació del consum privat i 
de l’economia en general.
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El deteriorament del mercat de 
treball s’alenteix, però el canvi  
de tendència no arriba

L’entorn del mercat laboral va millorar en 
el mes de maig, tal com s’esperava. En 
efec  te, els registres d’afiliació i l’atur d’a -
quest mes van mostrar un augment i un 
descens, respectivament. No obstant això, 
aquest comportament més positiu va ser 
degut, en part, a l’estacionalitat propícia 
del període, ja que, un cop corregida, el re -
sultat positiu desapareix. Així, tot i que el 
total d’ocupats va augmentar en 117.990 
persones i va reduir molt lleugerament el 
rit  me de caiguda dels afiliats fins a l’1,0% 
interanual, aquest increment s’evapora 
quan es té en compte l’efecte estacional. El 
mateix passa amb el nombre d’aturats re -

gistrats, ja que, malgrat que va recular en 
79.701 persones en aquest mes i va man-
tenir inalterada la taxa de creixement 
in teranual en el 3,0%, la xifra desestacio-
nalitzada mostra un increment. Per tant, 
l’evolució de les dades en termes desesta-
cionalitzats posa de manifest que, tot i que 
el ritme de caiguda de l’ocupació i d’in  cre-
 ment de l’atur s’ha alentit, el canvi defini-
tiu de tendència del mercat de treball con-
tinua sense arribar.

La moderació en el procés de destrucció 
d’ocupació es produeix de forma molt dis-
par entre els sectors econòmics. De fet, al 
sector de la construcció, s’ha accelerat la 
destrucció en els últims mesos, en part 
arran del final de les desgravacions per a 
l’adquisició d’habitatges per part del Go -

L’estacionalitat favorable 
dóna un respir al mercat 
laboral.

La creació d’ocupació  
es concentra al sector 
serveis...

Mercat de treball

FONTS: Ministeri de Treball i Immigració, Servei Públic d’Ocupació Estatal i elaboració pròpia.
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...i als contractes 
temporals.

El Consell de Ministres 
aprova per reial decret llei 
la reforma de la negociació 
col·lectiva.

vern. En canvi, a la indústria i als serveis, 
l’evolució ha estat més positiva. En el pri-
mer cas, les dades corregides d’estaciona  li-
 tat mostren que el sector industrial no des-
trueix ocupació, però que, ara com ara, 
tampoc no en genera. És previsible, però, 
que el creixement esperat de l’Europa no 
perifèrica durant els pròxims mesos im -
pulsi les vendes de productes espanyols i 
que això millori la marxa de la indústria. 
Pel que fa al grup dels serveis, aquest sec-
tor genera llocs de treball des de fa un any, 
però amb més intensitat en els dos últims 
mesos, gràcies al bon comportament del 
turisme. És molt probable que l’ocupació 
en aquest sector continuï creixent en els 
propers mesos, gràcies a l’arribada del pe -
ríode vacacional.

Un altre indicador de la millora del mercat 
laboral en el segon trimestre és la trajec-

tòria dels contractes registrats, que van 
augmentar el 9,0% interanual en el mes de 
maig. No obstant això, aquesta taxa es 
des  dobla en una caiguda del 4,7% dels 
contractes indefinits i un augment del 
10,4% dels temporals. Aquesta evolució 
tan heterogènia suggereix que la reforma 
laboral en vigor des del setembre del 2010 
no és suficient per incentivar la contracta-
ció indefinida per part dels empresaris. 
Justament, una de les mesures centrals 
d’a  questa reforma era motivar l’ús dels 
Con  tractes de Foment de la Contractació 
Indefinida, les indemnitzacions per aco-
miadament objectiu improcedent dels 
quals són de 33 dies per any treballat a 
l’em  presa (en lloc dels 45 dies dels contrac-
tes indefinits anteriors).

En aquest entorn de canvis legislatius per 
impulsar la contractació, destaca la refor-

INDICADORS D’OCUPACIÓ

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

2009 2010
2010 2011

I II III IV I Abril Maig

Afiliats a la Seguretat Social (1)

 Sectors d’activitat

  Indústria –10,6 –4,8 –7,2 –4,9 –3,8 –3,2 –2,8 –2,5 –2,5

  Construcció –23,1 –13,4 –16,4 –13,1 –12,5 –11,3 –9,6 –10,5 –11,5

  Serveis –2,6 0,0 –0,8 0,1 0,4 0,4 0,3 0,5 0,6

 Situació professional

  Assalariats –6,0 –1,8 –2,8 –1,7 –1,4 –1,2 –1,1 –0,9 –0,9

  No assalariats –4,8 –2,8 –4,0 –3,0 –2,4 –1,9 –1,6 –1,3 –1,1

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

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

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

Contractes registrats (4)

 Indefinits –31,0 –6,4 –11,9 –5,6 –7,6 0,0 –1,8 –6,5 –4,7

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

 Total –15,5 2,8 2,0 4,2 2,6 2,5 0,4 –1,1 9,0

NOTES: (1) Dades mitjanes mensuals.
(2) Estimació de l’enquesta de població activa.
(3) Equivalents a temps complet. Estimació de la comptabilitat nacional; dades corregides d’estacionalitat i calendari.
(4) Al Servei Públic d’Ocupació Estatal.
FONTS: Institut Nacional d’Estadística, Ministeri de Treball i Assumptes Socials, Servei Públic d’Ocupació Estatal i elaboració pròpia. 
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Repunten els costos 
laborals.

ma de la negociació col·lectiva aprovada el 
10 de juny, on s’estableix una menor pre-
valença del conveni provincial sobre el 
d’em  presa, tot i que els convenis sectorials 
tenen la possibilitat d’impedir als d’em -
presa el desenvolupament d’un gran nom-
bre de matèries. Així mateix, es facilita que 
les empreses puguin ajustar-se al cicle eco-
 nòmic disposant del 5% de la jornada la -
boral anual i s’intenta limitar la ultraacti-
vitat –pròrroga indefinida dels convenis 
quan no hi ha acord–. Per aquest motiu, es 
limita el temps de negociació a un termini 
que va dels 8 als 14 mesos, i, si un cop trans-
 corregut aquest període no hi ha acord, s’ha 
d’acudir als mecanismes d’arbitratge. De 
tota manera, les parts poden decidir prè-
viament i de forma voluntària si se sotme-
tran a arbitratge si es frustra la negociació. 
A més a més, no queda clar el temps en què 
es decideix l’arbitratge.

Un dels aspectes més discutits en l’elabo -
ra  ció d’aquesta reforma ha estat el procés 
de determinació salarial, ja que, a Espa -

nya, els salaris tendeixen a reaccionar de 
for  ma molt moderada durant els períodes 
recessius. Això genera una volatilitat de 
l’ocupació en relació amb els moviments 
del producte interior brut relativament 
elevada, perquè els ajustaments es duen a 
terme a través de la destrucció de llocs de 
treball, i no per les variacions salarials. 
Aquesta característica del mercat laboral 
espanyol es posa de manifest en el gràfic 
següent, que mostra que, des de l’inici de 
la recessió econòmica, els costos salarials 
reals per treballador no es van moderar 
fins al tercer trimestre del 2010.

En aquest context, cal destacar que, des-
prés de dos períodes consecutius de varia-
cions negatives, els costos laborals per tre-
ballador es van tornar a incrementar el 
0,8% interanual en el primer trimestre del 
2011. Aquesta pujada dels salaris va ser 
con  seqüència, especialment, del creixe-
ment del component salarial, tot i que els 
altres costos, com les prestacions socials i 
les indemnitzacions, també van augmen-

ATUR REGISTRAT PER SECTORS, SEXE I EDATS

Maig 2011

Aturats
Variació sobre
desembre 2010

Variació sobre el mateix
període de l’any anterior %  

participació
Absoluta % Absoluta %

Per sectors

 Agricultura 136.103 9.274 7,3 12.932 10,5 3,2

 Indústria 490.417 –1.221 –0,2 –17.858 –3,5 11,7

 Construcció 738.993 –14.074 –1,9 –22.471 –3,0 17,6

 Serveis 2.447.807 75.868 3,2 109.186 4,7 58,4

 Primera ocupació 376.339 19.739 5,5 41.668 12,5 9,0

Per sexes

 Homes 2.064.581 11.393 0,6 27.389 1,3 49,3

 Dones 2.125.078 78.193 3,8 96.068 4,7 50,7

Per edats

 Menors de 25 anys 450.937 17.163 4,0 –10.485 –2,3 10,8

 Resta d’edats 3.738.722 72.423 2,0 133.942 3,7 89,2

ToTAL 4.189.659 89.586 2,2 123.457 3,0 100,0

FONTS: Servei Públic d’Ocupació Estatal i elaboració pròpia.
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tar. El repunt dels costos salarials sugge-
reix que la forta contenció salarial potser 
hagi finalitzat. Una conseqüència d’aquest 
canvi de tendència podria ser l’alentiment 

del procés de millora de la competitivitat a 
Espanya registrada durant els mesos ante-
riors, gràcies, en part, a la caiguda dels cos-
 tos laborals.

FONTS: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.

Variació interanual

IPCCost salarial total per treballador i mes

ELS COSTOS LABORALS REPUNTEN
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La davallada del preu del petroli 
trenca la tònica inflacionista

La taxa de variació interanual de l’IPC va 
disminuir en tres dècimes fins al 3,5% en 
el mes de maig i inverteix la tendència  
in  f lacionista iniciada al final del 2010. 
Aques  ta reversió era previsible, ja que 
l’aug  ment de la inflació durant els mesos 
anteriors tenia un elevat component tran-
sitori, derivat del fort increment dels preus 
de les primeres matèries i de les pujades 
dels impostos indirectes en el segon se -
mes  tre del 2010. En efecte, la interrupció 
de la tònica d’increments de preus al maig 
reflecteix, principalment, la davallada dels 
preus dels carburants.

Per tant, tal com s’esperava, la inflació va 
marcar el seu màxim en el mes d’abril i, a 
partir d’ara, anirà remetent de forma gra-
dual amb una davallada una mica més in -
tensa al començament de l’estiu, quan de -
sa  pareguin els efectes temporals dels 
im    postos indirectes. Aquest descens gra-
dual podria situar la inflació ben bé un 
punt per sota del nivell actual al desembre. 
Perquè això es compleixi és fonamental 
que el preu del petroli es vagi reduint de 
forma gradual i se situï, al final de l’any, al 
voltant dels 110 dòlars/barril.

Una mostra que la trajectòria dels costos 
dels carburants ha exercit un paper fona-
mental en la davallada recent dels preus  

La taxa d’inflació cedeix 
tres dècimes fins al 3,5%  
al maig...

...gràcies a la moderació 
dels preus del cru.

Preus

EL DESCENS DE LA INFLACIÓ AL MAIG MARCA, PROBABLEMENT, UN PUNT D’INFLEXIÓ

Variació interanual de l’IPC

FONT: Institut Nacional d’Estadística.
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La inflació subjacent  
es manté en el 2,1%.

La inflació de la zona  
de l’euro també reverteix.

és el fet que la inflació subjacent, que exclou 
els aliments no elaborats i els productes 
energètics, es va mantenir estable en el 
2,1%. Un altre exemple que, un cop des-
comptades aquestes partides amb elevada 
contribució en la taxa general, la inflació 
va continuar en nivells més baixos es posa 
de manifest quan s’observa els índexs co -
rresponents als serveis i als béns indus-
trials no energètics, el ritme d’avanç dels 
quals no va superar el 2,0%. Això últim 
reflecteix la feblesa de la demanda inter   na, 
motivada, en part, per l ’elevada taxa  
d’a  tur, que impedeix que hi hagi efectes de 
se  gona ronda. La recaiguda dels preus en 
els serveis en el mes de maig era esperada 
per la davallada, en aquest mes, dels preus 
del transport i del viatge organitzat, a cau-
sa de les menors pressions dels carburants 
i de la correcció de la pujada del mes ante-
rior amb motiu de la Setmana Santa.

La moderació dels preus energètics també 
ha contribuït a frenar la inflació de la resta 
de la zona de l’euro, que, en el mes de maig, 
es va situar en el 2,7%, una dècima per sota 
de la taxa registrada en el mes anterior. 
Malgrat aquest canvi de tendència, la in -

fla  ció del conjunt de la zona de l’euro con-
tinua essent força superior a l’objectiu 
marcat pel Banc Central Europeu (BCE), i, 
per tant, és molt probable que, en la prope-
ra reunió del mes de juliol, decideixin aug-
mentar el tipus d’interès de referència  
en 25 punts bàsics, fins a l’1,50%. Atès el 
com  promís del BCE de mantenir la infla-
ció en nivells moderats, és d’esperar que la 
seva actuació comporti que la inf lació 
mantingui una tònica decreixent en els 
pròxims mesos.

L’evolució dels preus és clau per valorar les 
perspectives de recuperació de l’economia 
espanyola. D’una banda, quan persistei -
xen les pressions inflacionistes, es perd 
poder adquisitiu de les famílies, i això pot 
reduir la voluntat de consumir. De l’altra, 
increments importants de preus poden li -
mitar els guanys de competitivitat de  
l’e  co  nomia espanyola, en especial si la 
inflació supera amb escreix la registrada a 
la res  ta de la zona de l’euro, el seu principal 
soci comercial. Per tant, una variable im -
portant per calibrar la competitivitat de 
l’economia espanyola l’atorga el diferen-
cial de la seva inf lació amb la zona de 

ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM

2010 2011

%
variació
mensual

% variació
s/desembre

2009

%
variació

anual

%
variació
mensual

% variació
s/desembre

2010

%
variació

anual

Gener –1,0 –1,0 1,0 –0,7 –0,7 3,3

Febrer –0,2 –1,2 0,8 0,1 –0,6 3,6

Març 0,7 –0,5 1,4 0,7 0,1 3,6

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

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

Juny 0,2 1,0 1,5

Juliol –0,4 0,6 1,9

Agost 0,3 0,8 1,8

Setembre 0,1 0,9 2,1

Octubre 0,9 1,8 2,3

Novembre 0,5 2,4 2,3

Desembre 0,6 3,0 3,0

FONT: Institut Nacional d’Estadística.
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l’euro. Segons dades d’Eurostat, la variació 
interanual de l’índex de preus harmonit-
zat de la zona euro es va situar en el 2,7%, 
mentre que la registrada a Espanya va ser 
del 3,4%. Això reflecteix que el diferencial 
d’inflació continua essent força impor-
tant. No obstant això, com una part 
d’aquesta bretxa respon als canvis imposi-
tius introduïts a Espanya durant el segon 
trimestre de l’any 2010, el diferencial 
s’hau  ria de reduir quan l’efecte base des-
aparegui. Així mateix, la bretxa tendirà a 
disminuir si els preus del petroli frenen la 

tendència alcista, ja que l’evolució de l’ín -
dex de preus a Espanya és més sensible a la 
trajectòria dels imports d’aquest element 
que en la mitjana de la zona de l’euro.

Una altra variable decisiva per avaluar la 
competitivitat de l’economia espanyola és 
l’índex de preus industrials. En aquest 
context, és important que, després de me -
sos de pujades continuades, la taxa de crei-
 xement interanual d’aquest índex va dis-
minuir en 0,5 punts percentuals en el mes 
d’abril, fins al 7,3%, a conseqüència de la 

ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM PER GRUPS DE COMPONENTS

Maig

Índexs 
(*)

% variació
mensual

% variació  
s/desembre anterior

% variació
anual

2010 2011 2010 2011 2010 2011

Per classes de despesa

 Aliments i begudes no alcohòliques 109,7 0,0 0,3 –0,9 0,8 –1,4 2,5

 Begudes alcohòliques i tabac 148,7 0,0 0,0 3,0 2,5 12,1 14,7

 Vestit i calçat 106,2 2,0 2,1 –2,1 –2,2 –0,5 0,5

 Habitatge 123,9 0,3 –0,1 2,3 4,1 3,8 7,6

 Parament 108,9 0,2 0,4 0,0 0,4 0,2 1,4

 Medicina 96,2 –0,7 –0,1 –0,6 –0,1 –0,4 –0,7

 Transport 117,5 0,5 –0,8 5,4 4,1 7,9 7,9

 Comunicacions 98,6 0,0 0,0 –0,9 0,0 –1,2 0,3

 Oci i cultura 96,4 –0,6 –1,7 –1,7 –1,2 –1,7 –0,6

 Ensenyament 117,1 0,0 0,0 0,1 0,0 2,6 2,2

 Hotels, cafès i restaurants 114,8 0,0 –0,1 0,9 0,9 1,0 1,8

 Altres 115,2 0,2 0,2 1,7 2,0 2,1 3,1

Agrupacions

 Aliments amb elaboració 116,5 0,0 0,2 –0,5 1,6 0,9 4,7

 Aliments sense elaboració 109,4 0,0 0,4 –0,2 –0,1 –0,8 2,7

 Conjunt no alimentari 111,7 0,3 –0,1 1,2 1,4 2,1 3,4

 Béns industrials 110,1 0,7 0,1 1,9 2,0 3,3 4,8

  Productes energètics 134,7 0,7 –1,3 8,9 8,7 16,4 15,3

  Carburants i combustibles 131,8 0,9 –1,8 11,6 8,9 20,9 15,5

  Béns industrials sense productes energètics 101,8 0,6 0,6 –0,6 –0,5 –1,1 0,9

 Serveis 113,5 –0,1 –0,3 0,5 0,9 1,0 2,0

 Inflació subjacent (**) 109,8 0,2 0,1 –0,1 0,5 0,2 2,1

ÍNDEX GENERAL 112,5 0,2 0,0 0,8 1,3 1,8 3,5

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

El diferencial d’inflació amb 
la zona de l’euro es manté 
en set dècimes.
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INDICADORS D’INFLACIÓ

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

Preus
agraris

Índex de preus industrials Preus d’importació Deflactor 
del PIB 

(*)Índex 
general

Béns de 
consum

Béns d’equi-  
pament

Béns  
intermedis

Béns  
energètics Total Béns de 

consum
Béns de 
capital

Béns inter-  
medis (**)

2010

 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 0,5

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

 Setembre 8,0 3,4 0,2 0,5 4,0 9,1 9,2 6,9 1,8 10,7 –

 Octubre 10,3 4,1 0,6 0,5 4,3 10,5 8,6 6,4 1,7 10,5 –

 Novembre 10,3 4,4 0,9 0,6 5,1 10,7 9,2 7,7 2,2 11,0 1,4

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

2011

 Gener 3,7 6,8 1,5 1,0 6,8 17,3 11,9 7,6 2,0 12,4 1,8

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

 Març ... 7,8 2,1 1,2 8,0 18,8 10,7 5,5 1,1 11,9 –

 Abril ... 7,3 2,5 1,3 7,1 17,4 10,0 3,9 1,5 10,3 –

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

Els costos de producció 
baixen després de mesos 
consecutius de pujades.

desacceleració dels preus de l’energia i dels 
béns intermedis. L’índex general sense 
energia va presentar una taxa interanual 
del 4,1%, quatre dècimes per sota del març. 
Aquesta reversió dels costos de producció 
pot contribuir a millorar la competitivitat 
de l’economia espanyola.

En definitiva, per a la resta del 2011, les 
perspectives són que la inflació baixi de 
forma progressiva cap a cotes properes al 
2,4% al desembre, gràcies a la moderació 

del preu del cru i a la desaparició dels efec-
tes de base dels increments dels impostos 
indirectes duts a terme el 2010. La davalla-
da del preu del petroli hauria de moderar 
també els costos de producció. Aquesta 
reversió de la tendència inflacionista dels 
preus del consum i industrials, probable-
ment superior a la d’altres països de la 
zona de l’euro, hauria d’ajudar a recuperar 
una mica la competitivitat de l’economia 
espanyola.
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El bon ritme de les exportacions 
redueix el dèficit comercial

El dèficit comercial va registrar, en el mes 
d’abril, una correcció del 20,8% inter -
anual. Aquesta reducció, la més important 
de l’últim any, es va produir en un context 
d’intens creixement de les exportacions, 
que van augmentar, en aquest període, el 
18,6%, enfront del 8,5% de les importa-
cions. Malgrat aquesta millora, les dades 
acumulades durant els dotze últims mesos 
mostren un estancament del desequilibri 

lleugerament superior als 50.000 milions 
d’euros des del gener d’enguany. El retorn 
a una tendència de correcció del saldo 
comercial dependrà del ritme de recupera-
ció del consum espanyol i de l’evolució del 
preu del petroli.

En efecte, la lenta recuperació de la deman-
da interna espanyola va reduir el 2,2%  
in  teranual les importacions reals de béns, és 
a dir, netes de l’efecte preu. Aquesta caigu-
da del volum de les importacions es va pro-
 duir tant en el cas dels béns energètics com 

El dèficit comercial es 
redueix el 20,8% interanual 
en el mes d’abril.

Sector exterior

COMERÇ EXTERIOR

Gener-abril 2011

Importacions Exportacions Saldo
Taxa de

cobertura
(%)Milions

d’euros
% variació

anual 
en valor

% 
partici-
pació

Milions
d’euros

% variació
anual 

en valor

% 
partici-
pació

Milions
d’euros

Per grups de productes

 Energètics 18.419 34,5 21,2 4.093 89,8 5,8 –14.326 22,2

 Béns de consum 19.751 5,1 22,8 23.473 14,2 33,5 3.722 118,8

  Alimentaris 4.976 9,0 5,7 8.882 11,6 12,7 3.906 178,5

  No alimentaris 14.776 3,9 17,0 14.591 15,7 20,8 –185 98,7

 Béns de capital 5.648 0,9 6,5 6.170 34,4 8,8 522 109,2

 Béns intermedis no energètics 42.995 17,3 49,5 36.345 21,0 51,9 –6.649 84,5

Per àrees geogràfiques

 Unió Europea 46.169 10,3 53,2 46.820 18,0 66,8 652 101,4

  Zona de l’euro 37.653 11,4 43,4 37.713 15,3 53,8 60 100,2

 Altres països 40.645 23,6 46,8 23.261 31,6 33,2 –17.384 57,2

  Rússia 2.961 96,8 3,4 745 46,1 1,1 –2.216 25,2

  EUA 3.631 26,9 4,2 2.796 49,0 4,0 –835 77,0

  Japó 1.182 –3,1 1,4 581 23,4 0,8 –601 49,2

  Amèrica Llatina 5.429 29,1 6,3 4.045 40,4 5,8 –1.384 74,5

  OPEP 9.046 25,2 10,4 2.607 26,5 3,7 –6.439 28,8

  Resta 18.397 15,9 21,2 12.487 26,4 17,8 –5.910 67,9

ToTAL 86.813 16,2 100,0 70.081 22,2 100,0 –16.732 80,7

FONTS: Ministeri d’Economia i elaboració pròpia.
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Fort repunt del comerç  
amb els Estats Units  
i l’Amèrica Llatina.

en el dels no energètics. No obstant això, 
l’elevat preu del petroli en relació amb el 
del mes d’abril del 2010 va continuar pres-
sionant a l’alça el dèficit energètic acumu-
lat dels dotze últims mesos, el qual va aug-
mentar fins als 38.227 milions d’euros, 
xifra que representa el 74% del desequili-
bri total. S’espera que aquesta contribució 
al dèficit es moderi a partir del tercer tri-
mestre d’enguany, quan el diferencial de 
preus en relació amb l’any anterior es re -
dueixi gradualment.

Per tant, la caiguda del dèficit comercial 
s’explica, completament, pel bon compor-
tament del component no energètic, que, 
amb una correcció del dèficit del 66,3%, va 
tornar a millorar per novè mes consecutiu 
i es va situar en nivells similars als del 1998.

L’anàlisi per zones geogràfiques mostra un 
intens repunt de les exportacions fora de la 
Unió Europea, en particular al continent 
americà. La demanda de consums espa-
nyols als Estats Units i l’Amèrica Llatina va 
augmentar, en termes interanuals, el 50,4% 
i el 56,6%, respectivament. D’altra banda, 
com ho mostra el gràfic anterior, el dèficit 

comercial amb la zona de l’euro es va re -
duir gairebé fins a zero. El bon ritme de les 
exportacions i l’estancament de les impor-
tacions procedents d’aquesta regió van ser 
els principals motius.

En clau de futur, el bon ritme de creixe-
ment dels principals socis comercials es  pa-
   nyols, superior al de l’economia espa  nyo  la, 
representarà una correcció del desequili-
bri comercial espanyol. Aquesta millora 
s’intensificarà a partir del setembre del 
2011, quan la pressió del component ener-
gètic comenci a perdre força.

Reducció del dèficit corrent al març

Malgrat el menor desequilibri comercial 
del mes d’abril, les dades de la balança per 
compte corrent del primer trimestre del 
2011 mostren un lleuger increment del dè -
ficit. Així, el dèficit corrent acumulat en  tre 
l’abril del 2010 i el març del 2011 va aug-
mentar el 8,7% interanual, fins als 49.672 
milions d’euros. Aquest deteriorament va 
ser generalitzat entre els diferents compo-
nents de la balança. Destaca, a més de 

EL DESEQUILIBRI COMERCIAL AMB LA ZONA DE L’EURO ES REDUEIX GAIREBÉ A ZERO

Dèficit comercial

FONTS: Ministeri d’Economia i elaboració pròpia.
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l’augment del desequilibri de la balança de 
béns, l’augment del dèficit de rendes en 
aquest període. Aquest últim respon a l’in-
 crement del cost del finançament del deu-
te espanyol.

Només el component turístic de la balança 
de serveis va registrar, durant aquest pe -
ríode, una millora substancial. Així, l’in -
crement del nombre de visitants estran-
gers va impulsar els ingressos per turisme. 
Les dades del maig permeten preveure el 
manteniment d’aquesta tendència a l’alça, 
conseqüència, en part, dels conflictes polí-
tics al nord d’Àfrica. Malgrat això, l’en  ca -
ri  ment del petroli i la tendència a l’alça 
dels tipus d’interès, en presència d’un ele-
vat endeutament de l’economia espanyola, 
limiten el marge de correcció del dèficit 
exterior.

Aquestes perspectives coincideixen amb 
les publicades pel Banc d’Espanya en el 
seu últim Informe Anual. Segons aquest 
organisme, l’elevada dependència de l’eco-
 nomia espanyola dels béns importats, en 
especial energètics, i la càrrega financera 
provocada per l’elevat endeutament limi-
ten la correcció del dèficit. L’informe con-
sidera diferents solucions per superar 
aquest obstacle: l’obtenció de guanys de 
competitivitat per la via dels preus, una 
ma  jor obertura als mercats exteriors i la 
disminució de la dependència importado-
ra. L’impacte d’aquestes tres mesures per-
metria corregir addicionalment el dèficit 
del 2011 i del 2012 en 0,7 i en 1,6 punts per-
centuals, respectivament.

Pel que fa als fluxos financers, s’observa 
un increment del finançament a curt ter-

BALANÇA DE PAGAMENTS

Març 2011

Acumulat any Dotze últims mesos

Saldo en 
milions
d’euros

% variació 
anual

Saldo en 
milions
d’euros

Variació anual

Absoluta %

Balança corrent

 Balança comercial –11.914 9,4 –48.121 –5.641 13,3

 Serveis

  Turisme 4.873 10,6 27.426 1.409 5,4

  Altres serveis –508 158,0 676 1.136 –

  Total 4.365 3,7 28.102 2.545 10,0

 Rendes –6.026 19,9 –22.695 1.912 –7,8

 Transferències –4.140 –2,0 –6.958 1.932 –21,7

 Total –17.715 11,2 –49.672 747 –1,5

Compte de capital 1.579 –16,6 6.147 1.037 20,3

Balança financera

 Inversions directes –4.234 – –13.089 –29.851 –

 Inversions de cartera 33.863 – 69.978 37.142 113,1

 Altres inversions –5.309 – –18.655 –7.451 66,5

 Total 24.321 76,2 38.233 –161 –0,4

Errors i omissions 1.863 – 2.788 10.132 –

Variació d’actius del Banc d’Espanya –10.047 – 2.503 –11.501 –82,1

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.

El dèficit corrent acumulat 
entre l’abril del 2010  
i el març del 2011  
va augmentar fins  
als 49.672 milions d’euros.
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mini en el mes de març, tot i que la inver-
sió en cartera continua essent la principal 
font de finançament de l’estranger dels 
dotze últims mesos. No obstant això, el 
repunt de les tensions als mercats interna-

cionals de deute i l’augment del recurs al 
Banc Central Europeu podrien modificar 
les fonts de captació de fons durant el 
segon i el tercer trimestres.

La dependència de les 
importacions i la major 
càrrega financera frenaran 
la correcció del dèficit.

Consum i importacions: dues cares d’una mateixa moneda?

El consum privat va ser una de les puntes de llança del creixement a molts països desenvolupats durant l’últim cicle 
expansiu. De fet, el seu pes en el producte interior brut (PIB) supera el 50% a la majoria d’aquests països. No obs-
tant això, en alguns, aquest procés va anar acompanyat d’un fort augment de les importacions, que en va qüestio-
nar, així, la sostenibilitat. Aquest és el cas de l’economia espanyola. L’intens creixement del consum va fer que el 
seu pes assolís el 60% del PIB, un nivell lleugerament superior al de la majoria de països desenvolupats. Aquest 
procés, però, va anar acompanyat d’un creixement molt intens de les importacions, que va propiciar que el dèficit 
per compte corrent arribés al 10% del PIB el 2008. Una taxa difícilment sostenible a llarg termini. Ara que 
l’economia es comença a recuperar, és important preguntar-se si el nou cicle expansiu es basarà en una tònica de 
creixement del consum més equilibrada.

EL CONSUM ESPANYOL DE BÉNS NACIONALS I 
ESTRANGERS VA CRÉIXER MÉS QUE EN ALTRES PAÏSOS

Quocient entre consum i importacions el 2007 en relació 
amb els dels 1999

FONTS: Eurostat i elaboració pròpia.

L’AUGMENT DEL CONSUM ÉS NEUTRALITZAT EN PART
PER L’INCREMENT DE LES IMPORTACIONS

Contribucions al creixement del PIB

FONTS: Ministeri d’Economia, Banc d’Espanya i elaboració pròpia.
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En general, les variacions de la demanda interna d’un país i de les seves importacions estan estretament relaciona-
des. L’impuls del consum durant els anys precrisi i el bon pols del comerç internacional en l’últim període expan-
siu, i, particularment en el cas europeu, la consolidació del mercat únic, van intensificar amb més força les impor-
tacions de béns i de serveis. Així, com ho mostra el gràfic de l’esquerra de la pàgina anterior, el creixement de les 
importacions de béns de consum entre el 1999 i el 2007 va ser superior al del consum total de les llars als principals 
països europeus. Conseqüentment, el percentatge de béns de consum procedents de l’exterior (conegut com la 
participació de les importacions en el consum) va créixer durant aquest període.

Destaca, en especial, el cas espanyol, on tant el consum com les importacions de béns de consum final van regis-
trar creixements superiors al de qualsevol altre país europeu. Entre l’any 1985, un any abans de l’admissió 
d’Espanya a la Comunitat Econòmica Europea (CEE), i el 2007, les importacions de béns de consum es van multi-
plicar per 26,4. Aquesta xifra contrasta amb el creixement de les importacions totals (10,1 vegades) i amb el del 
consum (5,4 vegades). Arran d’això, els béns procedents de l’exterior van passar a representar el 12,8% del consum 
de les llars espanyoles el 2007, més de 10 punts percentuals per damunt de la xifra registrada 22 anys enrere.

El desglossament per sectors econòmics mostra l’important paper dels béns duradors en aquest intens augment de 
les importacions de béns de consum. En efecte, el guany de poder adquisitiu de les llars va impulsar més la pene-
tració d’importacions dels sectors de tecnologia més elevada. A més a més, l’expansió del mercat immobiliari 
durant aquest període també va afavorir aquest procés. Conseqüentment, l’increment de les importacions 
d’automòbils, d’electrodomèstics i de mobles va superar la mitjana de la resta d’importacions durant l’últim cicle 
expansiu.

A efectes de creixement, aquesta major participació de les importacions contrarestava parcialment la contribució 
del consum al PIB espanyol. El gràfic de la dreta de la pàgina anterior mostra l’evolució antagònica de les dues 

REDUCCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DE LES IMPORTACIONS ESPANYOLES EN EL CONSUM

Importacions de béns de consum �nal en proporció al consum de les llars

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

sèries. Així, entre els anys 1986 i 2007, l’aportació mitjana del consum al creixement, de 2,1 punts percentuals a 
l’any, es va reduir en 6 dècimes a causa de les importacions de béns de consum. Una reducció que va arribar als 0,8 
punts percentuals de mitjana en els anys previs a l’esclat de la crisi.

La progressiva recuperació del consum tornarà a impulsar les importacions i també la seva contribució negativa al 
creixement. No obstant això, tot fa pensar que la magnitud d’aquesta frenada en el creixement es moderarà en el 
futur. Els motius són, principalment, dos. En primer lloc, perquè la recuperació del consum privat serà molt gra-
dual en els pròxims anys (vegeu el requadre «Perspectives del consum de les llars a Espanya» per a una explicació 
més detallada) i, per tant, l’augment de les importacions de béns de consum final també. Però, sobretot, perquè 
seran els béns de consum durador els que trigaran més a arrencar. Aquest comportament al llarg del cicle ha estat 
habitual a tots els països al llarg de la història. Els béns de consum durador tendeixen a créixer per damunt de la 
mitjana en èpoques de bonança i solen presentar taxes de creixement més febles en temps difícils. Malgrat tot, en 
el cas d’Espanya, això es veurà incrementat per l’important ajustament del sector immobiliari. En definitiva, atès 
l’elevat pes dels béns de consum durador en el conjunt de béns de consum importats, és molt probable que la pro-
porció de béns de consum procedents de l’exterior es redueixi en els pròxims anys.

Al gràfic anterior ja es pot observar una caiguda del pes de les importacions de béns de consum. Des del màxim 
assolit al març del 2007, el percentatge dels béns de consum procedents de l’exterior s’ha reduït en 3 punts percen-
tuals i s’ha estabilitzat al voltant del 10% al final del 2010. Aquesta tendència contrasta amb la dibuixada per les 
economies francesa i alemanya, que, des de l’inici del segle, han registrat un creixement menor que l’espanyola de 
la quota d’importacions en el consum, però la correcció durant els anys de recessió també ha estat menor.

Per tant, la feble recuperació del consum privat en els pròxims anys serà, en part, compensada per una menor 
entrada de béns de consum de l’exterior. Un simple exercici numèric ens ajuda a obtenir una aproximació de 
l’impacte que això pot tenir. Suposem que el pes de les importacions de béns de consum convergeix, gradualment, 
cap a l’11,5%, un nivell intermedi entre el màxim assolit el 2007 i els valors actuals, i que la taxa de creixement 
mitjana del consum en els pròxims 5 anys és del 2,0% (1,7 punts percentuals per sota de la del període precrisi). En 
aquest cas, la contribució del consum al creixement del PIB cauria en 8 dècimes, fins a 1,3 punts percentuals. No 
obstant això, el menor creixement de les importacions de béns de consum situaria la contribució del consum neta 
d’importacions en 1,0 punts percentuals, només 5 dècimes per sota de la registrada en el període expansiu.

En definitiva, malgrat que el procés de recuperació serà lent, sembla que la dependència del creixement del con-
sum de les importacions es corregirà parcialment en els pròxims anys. En termes de creixement, és una bona 
notícia, però haurem de continuar vigilant la magnitud final de l’ajustament, ja que és molt important que no es 
tornin a repetir els desequilibris del passat.
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La tensió a Grècia afecta  
el deute espanyol

Els esdeveniments del mes de juny han 
tor  nat a incrementar la desconfiança als 
mercats europeus de deute sobirà. La falta 
d’acords sobre el desemborsament de les 
ajudes a Grècia i el segon programa de res-
cat al país hel·lènic van continuar essent el 
principal catalitzador d’aquesta inestabili-
tat. La consegüent reacció dels inversors 
cap a actius més segurs, com el deute ale -
ma  ny, va incrementar els tipus d’interès 
del deute dels països perifèrics, inclosa Es -
panya. De tota manera, la incertesa sobre 
l’evolució futura de l’ajustament fiscal en -
cara és considerable. Atesa aquesta tessitu-
ra, els organismes internacionals i el ma -
teix Banc d’Espanya han recomanat noves 
mesures que estableixin unes bases sòlides 
per a la consolidació fiscal i el control del 
deute a mitjà i a llarg termini.

En efecte, les tensions als mercats de deute 
públic van situar la prima de risc espanyo-
la lleugerament per damunt dels 270 punts 
bàsics durant la segona meitat de juny. 
Conseqüentment, el tipus d’interès del bo 
espanyol a 10 anys va assolir una zona de 
màxims, propera al 5,7%. Aquest enduri-
ment de les condicions de finançament 
també va afectar la col·locació de deute a 
les subhastes del Tresor. No obstant això, 
s’es  pera una disminució de la prima de 
risc en els pròxims mesos. La tònica de re -
ducció, però, dependrà de la millora de la 
incertesa als mercats de deute i de la recu-
peració de la confiança dels inversors en el 
procés de consolidació fiscal.

En aquest últim cas, les últimes dades dis-
ponibles de comptabilitat de caixa de 

l’Estat mostren una bona dinàmica. Du -
rant els quatre primers mesos de l’any, el 
dèficit es va reduir el 50,4%, fins als 6.143 
milions d’euros. Una xifra molt inferior al 
dèficit de caixa previst al programa d’esta-
 bi  li  tat del Govern per al 2011 (proper als 
44.000 milions d’euros). Aquesta millora 
es produeix en un context de reducció dels 
ingressos i de les despeses de l’Estat, a cau-
sa de l’aplicació del nou sistema de finan -
ça  ment de les comunitats autònomes, fet 
que dificulta la comparació entre els dos 
exercicis.

Analitzant els fluxos de caixa agregats de 
l’Estat i de les comunitats autònomes, s’ob-
 serva l’efecte de les mesures del pla d’esta -
bi  litat del Govern. Així, la recaptació im -
positiva durant els quatre primers mesos 
de l’any va augmentar el 4,3% interanual. 
Destaca, particularment, l’augment dels 
im  postos indirectes, estimulats per l’im -
post sobre el valor afegit (IVA), que va créi-
   xer, en aquest mateix període, l’11,9%. Pel 
que fa als pagaments acumulats entre el 
gener i l’abril del 2011, les mesures d’auste-
 ri  tat del Govern van permetre la contrac-
ció de les inversions reals i de les despeses 
co  rrents en béns i serveis, amb caigudes 
del 28,2% i del 5,9%, respectivament. Així 
mateix, els sous del personal públic es van 
reduir el 4,9% interanual, tot i que aquesta 
caiguda va ser compensada per l’increment 
de les prestacions socials, que van incre-
mentar l’1,2% les despeses de personal.

Malgrat la bona tendència marcada pel 
dèficit estatal, es fa patent una certa  
preocupació pels comptes de les comuni-
tats autònomes, el dèficit de les quals va ser 
del 0,46% del producte interior brut (PIB) 
nacional en el primer trimestre del 2011. 

Les tensions als mercats de 
deute sobirà incrementen la 
desconfiança dels inversors 
sobre els comptes públics 
espanyols.

El dèficit de caixa es 
redueix el 50,4% interanual 
en els quatre primers 
mesos de l’any.

Sector públic
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Les comunitats autònomes 
registren un dèficit  
del 0,46% del PIB  
en el primer trimestre.

El Govern incorporarà una 
regla de despesa a la Llei 
d’Estabilitat Pressupostària.

El manteniment d’aquesta tendència al 
llarg dels pròxims trimestres faria que se 
superés lleugerament el límit contemplat 
al programa d’estabilitat fiscal, de l’1,3% 
del PIB. Durant aquest mateix període, el 
deute públic va accelerar el ritme de crei -
xe  ment en el primer trimestre de l’any i va 
arribar al 63,6% del PIB, 3,6 punts percen-
tuals més que al final del 2010. Com s’ob -
serva al gràfic anterior, l’augment del deu-
te de les administracions centrals en 2,8 
punts percentuals explica una gran part 
d’aquest increment.

Atès el risc de desviament de la tònica de 
consolidació fiscal, la Comissió Europea 
va presentar un seguit de recomanacions 
en el marc de revisió del programa d’esta -

bi       litat 2011-2014, entre les quals destaquen 
el major control dels comptes públics de 
les comunitats autònomes i l’establiment 
d’una regla de despesa que millori la soste-
nibilitat del deute espanyol. En aquest sen-
tit, el Govern espanyol s’ha compromès a 
incorporar a la Llei d’Estabilitat Pressupos-
tària una regla que no permeti que la des-
pesa de l’Administració central ni de les 
administracions locals superi el creixement 
esperat de l’economia a mitjà termini.

El bon funcionament d’aquesta regla i de 
les reformes estructurals dutes a terme du -
rant els últims mesos permetria esvair els 
dub  tes sobre la sostenibilitat del deute pú -
bic a mitjà i a llarg termini.

FONT: Banc d’Espanya.

Deute de les administracions en percentatge del PIB
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Un estiu clau per a la reestructuració 
del mercat bancari

L’actual període estival es perfila clau per a 
la configuració de la nova estructura del 
sistema bancari espanyol. Al llarg del mes 
de juliol, es publicaran les noves proves de 
resistència realitzades a la banca europea. 
En aquest mateix mes, s’espera que dues 
entitats financeres, Bankia i Banca Cívica, 
surtin als parquets. Aquests esdeveniments 
condicionaran els processos de recapitalit-
zació de la resta d’entitats, que han d’assolir 
els nous límits de capital fixats pel Banc 
d’Espanya amb la finalitat de garantir la 
solvència del sector. Tot això tindrà lloc en 
un context marcat de nou per les tensions 
als mercats de deute sobirà i pel procés de 

despalanquejament del sector privat es -
panyol. Les dues forces mantindran la ten-
dència decreixent dibuixada pel crèdit du -
rant els últims mesos.

El proper 30 de setembre, una mica més 
d’un any després de l’aprovació de la Llei 
de Caixes, s’aclarirà el nou panorama del 
sector financer espanyol. Una durada que 
supera la de molts altres països que han 
injectat recursos públics a les entitats ban-
càries. Segons les paraules del governador 
del Banc d’Espanya, aquest ritme més pau-
sat del procés de recapitalització respon a 
una transformació profunda, duradora i 
que involucra les entitats en el disseny de 
la seva reestructuració, plante  jament que, 
a mitjà i a llarg termini serà beneficiós, ja 

Les proves de resistència  
de la banca europea es 
publicaran al juliol.

Estalvi i finançament

FINANÇAMENT ALS SECTORS NO FINANCERS (1)

Abril 2011

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

Sector privat 2.183.462 –28.561 –0,4 76,4 

 Empreses no financeres 1.296.497 –17.063 –0,1 45,4 

  Préstecs d’entitats residents (3) 878.769 –18.699 –1,7 30,8 

  Valors diferents d’accions 66.734 2.183 4,5 2,3 

  Préstecs de l’exterior 350.993 –546 3,1 12,3 

 Llars (4) 886.966 –11.498 –0,7 31,0 

  Préstecs per a l’habitatge (3) 676.811 –3.057 0,2 23,7 

  Altres (3) 206.781 –8.495 –3,9 7,2 

  Préstecs de l’exterior 3.373 54 6,1 0,1 

Administracions públiques (5) 673.880 35.281 13,7 23,6 

ToTAL 2.857.343 6.720 3,1 100,0 

NOTES: (1) Residents a Espanya.
(2) Taxes de variació interanual calculades com a flux efectiu/saldo al començament del període.
(3) Inclouen els préstecs titulitzats fora del balanç bancari.
(4) Inclouen les institucions sense ànim de lucre al servei de les llars.
(5) Total de passius (consolidats). Es dedueixen els passius entre administracions públiques.
FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.
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Les tensions als mercats de 
deute augmenten el recurs 
de les entitats al BCE.

que es traduirà en una major solidesa dels 
nous projectes i en menors costos per al 
contribuent. De fet, s’espera que les partici-
pacions preferents en les entitats aportin al 
Fons de Reestructuració Ordenada Ban-
cària (FROB) uns ingressos superiors als 
750 milions d’euros el 2011, enfront dels 65 
milions de l’any passat.

La reestructuració del sector bancari es -
panyol hauria de reduir la incertesa actual 
dels inversors, la qual, afegida a les ten-
sions als mercats de deute sobirà, ha incre-
mentat el cost del finançament de les enti-
tats financeres als mercats majoristes. 
Això ha augmentat el recurs de les entitats 
al Banc Central Europeu (BCE). Les dades 
de maig ratifiquen aquest fenomen i situen 
el recurs en nivells similars als del gener 
d’enguany. S’espera que l’enduriment del 
finançament repercuteixi en els tipus 
d’in  terès en les noves operacions de crèdit, 
si  tua  ció que ja es va observar en el mes  
d’a  bril, amb un augment proper als 0,2 
punts percentuals.

En aquest context, el procés de despalan-
quejament del sector privat ha mantingut 
el seu curs. Tant les empreses no finance-
res com les llars van reduir el finançament 
a l’abril en 28.561 milions d’euros en rela-
ció amb el tancament del 2010. Aquesta 
caiguda, que contrasta amb l’increment de 
l’endeutament del sector públic en el ma -
teix període, respon a una disminució dels 
préstecs. En efecte, a l’abril, el crèdit als 
sec  tors residents es va contreure el 0,27% 
en relació amb el mateix mes de l’any ante-
rior. Al mateix temps, la morositat va aug-
mentar en 25 punts bàsics, fins al 6,36%, i 
va tornar a augmentar després del lleuger 
descens registrat al març.

Les dades desglossades del crèdit apunten 
a una generalització de la contracció en el 
primer trimestre de l’any. S’observa que els 
sectors amb una ràtio de morositat més 
elevada van ser també els que van registrar 
contraccions més intenses del saldo viu 
creditici. Així, per exemple, el sector de la 
construcció, amb una morositat del 13,3%, 

CRÈDIT PER FINALITATS AL SECTOR PRIVAT

Primer trimestre de 2011

Saldo (*) Variació any actual Variació 12 mesos

Milions 
d’euros

Milions 
d’euros % Milions 

d’euros %

Finançament d’activitats productives

 Agricultura, ramaderia i pesca 22.615 –513 –2,2 –176 –0,8

 Indústria 145.788 –6.588 –4,3 –3.580 –2,4

 Construcció 109.669 –4.851 –4,2 –16.795 –13,3

 Serveis 693.469 –1.665 –0,2 6.895 1,0

 Total 971.540 –13.617 –1,4 –13.656 –1,4

Finançament a persones físiques

 Adquisició i rehabilitació d’habitatge propi 658.133 –4.665 –0,7 2.659 0,4

 Adquisició de béns de consum durador 41.303 –766 –1,8 –6.413 –13,4

 Altres finançaments 104.607 –3.309 –3,1 –3.446 –3,2

 Total 804.043 –8.739 –1,1 –7.200 –0,9

Altres 48.688 2.674 5,8 18.040 58,9

ToTAL 1.824.271 –19.682 –1,1 –2.816 –0,2

Adquisició d’habitatges i activitats immobiliàries 940.764 –7.468 –0,8 –7.913 –0,8

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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va patir una caiguda del crèdit del 13,3% 
interanual. En canvi, el crèdit al sector ser-
veis, amb la taxa de morositat més baixa, 
va registrar un augment del 4,7% en rela-
ció amb el primer trimestre del 2010. Així 
mateix, el crèdit a les llars es va reduir el 
0,9% en el mateix període. Anàlogament, 
va ser el crèdit al consum, amb una taxa de 
morositat més elevada que el crèdit a l’ha -
bitatge, el que va provocar aquesta caiguda.

Com ho mostra el gràfic anterior, el crèdit 
immobiliari (que inclou el crèdit a les enti-
tats promotores i a les llars per a l’ad  quisició 
d’habitatges) es va reduir per primera ve -
gada des de l’inici de la recessió, amb una 
caiguda del 0,8% interanual. Aquest com-
ponent representa més de la mei  tat del sal-
do viu total. Es preveu que aquesta tendèn-
cia es mantindrà al llarg de l’any, impul  sa  da 
per la reducció gradual del crèdit als pro-
motors. A això s’ha d’afe  gir la feblesa del 
mercat hipotecari durant els propers me -
sos, arran de l’avanç de la demanda d’ha -
bitatges derivada del final, al desembre del 
2010, de les desgravacions fiscals.

Conseqüentment, els factors de fons apun-
ten a una contracció del crèdit enguany, 
que fins i tot podria superar la registrada 
el 2009, de l’1,8%. S’espera que el procés de 
despalanquejament del sector privat es 
mantindrà en els pròxims anys. Això sig-
nifica que, a diferència del que va succeir 
durant l’últim cicle expansiu, la recupera-
ció econòmica espanyola tindrà lloc en un 
context de creixement feble del crèdit.

Els tipus d’interès dels dipòsits 
pujaran a curt termini

En aquest context de despalanquejament 
del sector privat, els dipòsits de les famílies 
i de les empreses van augmentar el 2,0% a 
l’abril en relació amb el mateix mes de l’any 
anterior. L’anàlisi dels diferents passius 
ban  caris mostra que aquest increment va 
ser generalitzat. No obstant això, destaca 
l’acceleració del creixement dels dipòsits a 
la vista, enfront de l’alentiment dels dipòsits 
a termini. Això respondria al venciment 
d’aquests últims, captats un any enrere.

EL CRÈDIT A L’HABITATGE CAU PER PRIMERA VEGADA

Taxa de creixement interanual del crèdit per a l’adquisició d’habitatge i del crèdit a promotors

FONT: Banc d’Espanya.
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Es preveu un creixement 
feble del crèdit durant  
els pròxims anys.

Augment de la morositat  
i caiguda del crèdit a l’abril.
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Els dipòsits de les  
famílies i de les empreses 
augmenten el 2% 
interanual a l’abril.

El Decret Llei que regula  
els tipus d’interès oferts 
per les entitats bancàries 
evitarà les pujades  
intenses de tipus.

Es preveu que l’enduriment de les condi-
cions de finançament als mercats majoris-
tes en l’últim mes tornarà a incrementar la 
necessitat de captació de dipòsits a la clien-
tela. Això esperonarà la competència pel 
passiu minorista entre les entitats (cone-
guda, generalment, com a guerra de dipò-
sits). Aquesta intensificació de la competèn-
cia i l’augment gradual dels tipus d’interès 
oficials pressionaran a l’alça els tipus de les 
noves operacions de dipòsits. Les dades de 
l’abril són coherents amb aquesta afirma-
ció: mostren una pujada de quatre punts 
bàsics en relació amb el mes anterior i se 
situen en nivells propers al màxim del 2010.

S’espera que l’entrada en vigor, el passat 
mes de juny, del Decret Llei que regula el 
tipus interès dels dipòsits i dels comptes a 
la vista de les entitats de crèdit suavitzi l’es-

 calada dels tipus oferts. Això permetria 
una millora gradual dels marges bancaris, 
en registrar-se creixements dels tipus d’in-
 terès dels préstecs superiors als dels dipò-
sits, situació que ja es va donar durant els 
quatre primers mesos de l’any, amb un 
aug     ment dels tipus dels dipòsits menor, en 
64 punts bàsics, al creixement dels tipus 
del crèdit.

Pel que fa als fons d’inversió, la incertesa 
so  bre l’evolució de la crisi hel·lènica va in -
fluir negativament sobre els fons d’inversió 
mobiliària al maig. Així, es van registrar 
reemborsaments nets en aquest mes per 
valor de 1.508 milions d’euros. D’aquesta 
manera, el patrimoni dels fons d’inversió 
va patir un descens mensual de l’1,1%, tot i 
que es va mantenir per damunt dels nivells 
del desembre del 2010.

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

Abril 2011

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

A la vista 263.184 1.418 0,5 10.588 4,2 18,7 

D’estalvi 210.774 –513 –0,2 6.904 3,4 15,0 

A termini 728.488 –15.079 –2,0 22.423 3,2 51,7 

En moneda estrangera 19.702 320 1,6 –2.273 –10,3 1,4 

Total dipòsits 1.222.148 –13.855 –1,1 37.641 3,2 86,8 

Resta del passiu (*) 186.168 –16.844 –8,3 –9.842 –5,0 13,2 

ToTAL 1.408.316 –30.699 –2,1 27.799 2,0 100,0 

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
2010 2011

I II III IV I II

ECONOMIA INTERNACIONAL Previsions Previsions

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

ECONOMIA ESPANYOLA Previsions Previsions

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

  Demanda nacional  (contr. al △ PIB) –6,4 –1,2 –0,8 –3,1 –0,3 –0,7 –0,6 –0,6 –1,9
  Exportació de béns i serveis –11,6 10,3 13,1 9,4 11,9 9,4 10,5 11,2 13,3
  Importació de béns i serveis –17,8 5,5 7,4 2,0 9,6 5,0 5,3 5,2 3,8
  Producte interior brut –3,7 –0,1 0,5 –1,4 0,0 0,2 0,6 0,8 0,5
 Altres variables
  Ocupació –6,6 –2,3 –0,7 –3,9 –2,4 –1,6 –1,4 –1,4 –0,8
  Taxa d’atur (% població activa) 18,0 20,1 20,8 20,0 20,1 19,8 20,3 21,3 20,8
  Índex de preus de consum –0,3 1,8 3,2 1,1 1,6 1,9 2,5 3,5 3,6
  Costos laborals unitaris 1,0 –1,5 –0,5 –0,9 –0,9 –1,9 –2,3 –1,2  
  Saldo operacions corrents (% PIB) –5,5 –4,5 –4,3 –6,0 –5,1 –3,7 –3,2 –5,1
  Cap. o nec. finanç. resta món  
   (% PIB) –5,1 –3,9 –3,7 –5,3 –4,4 –3,1 –2,6 –4,6
  Saldo públic (% PIB) –11,1 –9,2 –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 1,4 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,3
  Bons EUA 10 anys 3,2 3,2 3,4 3,7 3,5 2,8 2,8 3,4 3,2
  Bons alemanys 10 anys 3,3 2,8 3,4 3,2 2,8 2,4 2,6 3,2 3,3
 Tipus de canvi
  $/Euro 1,39 1,33 1,41 1,38 1,27 1,29 1,36 1,37 1,44

C
ACTIVITAT FINANCERA Milions € 

Recursos totals de clients 247.897

Crèdits sobre clients 189.546

Resultat atribuït al Grup 1.307

PERSONAL, OFICINES I MITJANS DE PAGAMENT  

Empleats 28.651

Oficines 5.409

Terminals d’autoservei 8.181

Targetes (milions) 10,3

OBRA SOCIAL: PRESSUPOST PER ACTIVITATS PER AL 2011 Milions € 

Socials 335
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Educatives i investigació 33

TOTAL PRESSUPOST 500
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