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

2008 2009 2010
2009 2010

I II III IV I II

ECONOMIA INTERNACIONAL Previsions

 Producte interior brut

  Estats Units 0,0 –2,6 2,8 –3,8 –4,1 –2,7 0,2 2,4 3,0

  Japó –1,2 –5,2 2,5 –8,7 –5,9 –4,9 –1,3 4,4 1,9

  Regne Unit 0,5 –4,9 1,5 –5,3 –5,9 –5,3 –3,1 –0,2 1,6

  Zona de l’euro 0,5 –4,1 1,5 –5,2 –4,9 –4,1 –2,1 0,6 1,7

    Alemanya 0,7 –4,6 3,0 –6,6 –5,5 –4,4 –2,0 2,0 3,7

    França 0,3 –2,2 1,5 0,6 –0,2 –0,4 0,4 1,3 1,7

 Preus de consum

  Estats Units 3,8 –0,3 1,7 –0,2 –1,0 –1,6 1,5 2,4 1,8

  Japó 1,4 –1,4 –0,8 –0,1 –1,0 –2,3 –2,0 –1,1 –0,9

  Regne Unit 3,6 2,2 2,8 3,0 2,1 1,5 2,1 3,3 3,4

  Zona de l’euro 3,3 0,3 1,4 1,0 0,2 –0,4 0,4 1,1 1,5

    Alemanya 2,6 0,3 1,1 0,8 0,3 –0,2 0,4 0,8 1,1

    França 2,8 0,1 1,5 0,7 –0,2 –0,4 0,4 1,4 1,6

ECONOMIA ESPANYOLA  Previsions

 Agregats macroeconòmics

  Consum de les llars –0,6 –4,3 0,1 –5,0 –5,5 –4,2 –2,6 –0,3 2,0

  Consum de les AP 5,8 3,2 –0,2 5,9 4,3 2,7 0,2 –0,2 0,4

  Formació bruta de capital fix –4,8 –16,0 –6,7 –15,3 –18,0 –16,4 –14,0 –10,5 –7,0

    Béns d’equipament –1,8 –24,8 0,4 –24,2 –31,5 –25,5 –16,9 –4,8 8,7

    Construcció –5,5 –11,9 –9,7 –12,2 –12,0 –11,7 –11,9 –11,4 –11,4

  Demanda nacional (contr. al � PIB) –0,6 –6,4 –1,6 –6,2 –7,5 –6,5 –5,3 –2,8 –0,5

  Exportació de béns i serveis –1,1 –11,6 8,1 –16,5 –15,8 –11,0 –2,1 8,8 10,5

  Importació de béns i serveis –5,3 –17,8 2,6 –21,5 –22,2 –17,2 –9,2 2,0 8,1

  Producte interior brut 0,9 –3,7 –0,4 –3,5 –4,4 –3,9 –3,0 –1,3 –0,1

 Altres variables

  Ocupació –0,5 –6,6 –2,1 –6,2 –7,1 –7,2 –6,0 –3,7 –2,5

  Taxa d’atur (% població activa) 11,3 18,0 19,7 17,4 17,9 17,9 18,8 20,0 20,1

  Índex de preus de consum 4,1 –0,3 1,6 0,5 –0,7 –1,1 0,1 1,1 1,6

  Costos laborals unitaris 4,9 1,0 –0,7 1,9 1,7 0,3 0,0 –0,7 –1,0

  Saldo operacions corrents (% PIB) –9,6 –5,5 –4,2 –8,6 –4,7 –4,0 –4,7 –6,0 –5,0

  Cap. o nec. finanç. resta món 
   (% PIB) –9,2 –5,1 –3,8 –8,3 –4,2 –3,7 –4,4 –5,3 –4,3

  Saldo públic (% PIB) –4,1 –11,2 –9,5   

MERCATS FINANCERS Previsions

 Tipus d’interès internacionals

  Fed Funds 2,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

  Repo BCE 3,9 1,2 1,0 1,8 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0

  Bons EUA 10 anys 3,6 3,2 3,3 2,7 3,3 3,5 3,4 3,7 3,5

  Bons alemanys 10 anys 4,0 3,3 3,0 3,1 3,4 3,3 3,2 3,2 2,8

 Tipus de canvi

  $/Euro 1,48 1,39 1,30 1,30 1,36 1,43 1,48 1,38 1,27

AC
ACTIVITAT FINANCERA Milions e 

Recursos totals de clients 237.799

Crèdits sobre clients 178.026

Resultat atribuït al Grup 1.510

PERSONAL, OFICINES I MITJANS DE PAGAMENT  

Empleats 27.505

Oficines 5.326

Terminals d’autoservei 7.951

Targetes (milions) 10,3

OBRA SOCIAL: PRESSUPOST PER ACTIVITATS PER AL 2010 Milions e 

Socials 356

Ciència i medi ambient 62

Culturals 55

Educatives i investigació 27

TOTAL PRESSUPOST 500

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

Més informació a www.laCaixa.es/estudis

Informe Mensual
edició iPad
L’economia des del teu sofà
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Índice Durament castigades per l’enfonsament de la demanda, amenaçades per la globalitza-
ció, afrontant inesperades dificultats financeres i encarant un entorn regulador que so-
vint s’erigeix en un obstacle més, les més de tres milions de petites i mitjanes empreses
espanyoles han patit la pitjor part de la crisi. Un tràngol que s’ha afegit als tradicionals
reptes competitius que afronta la pime i que obliga a redoblar els esforços dels empre-
saris per navegar per unes aigües tan tempestuoses. Perquè la pime és l’empresari, el
seu compromís i la seva dedicació, la seva visió de mercat, la seva experiència gestora,
el seu coneixement del sector, la seva capacitat d’afrontar riscos. Les pimes representen
l’esperit emprenedor en el seu estat més pur.

Però l’evidència constata que no solament cal disposar de bons emprenedors. L’entorn
és decisiu. Una economia estable, amb accés a recursos financers i de personal qualifi-
cat, bones infraestructures i un marc adequat de normes laborals, financeres i compta-
bles, és imprescindible per constituir el caldo de cultiu propici per a la creació i l’ex-
pansió de les pimes. És necessari que la societat en general entengui i valori el paper
crucial de la pime en la vida econòmica i en el desenvolupament de la prosperitat col-
lectiva. Els estudis verifiquen que les petites empreses creen més ocupació, en propor-
ció, que les grans. A més a més, les noves empreses que es van creant generen un major
grau de competència i, al mateix temps, faciliten l’externalització d’activitats de les grans
empreses i generen sinergies que contribueixen al progrés i al desenvolupament ma-
croeconòmic i social.

Empresaris, poders públics i agents econòmics i socials han d’articular les seves capaci-
tats per optimitzar els resultats. Els empresaris, amb el seu compromís amb el creixe-
ment del negoci i amb el seu esforç per afrontar els nous reptes, i la resta, facilitant els
recursos que ajudin a superar les mancances intrínseques de les pimes. En particular, la
menor productivitat del factor treball en relació amb les grans empreses, derivada, en
general, de l’orientació sectorial, de la intensitat de capital o de les economies d’escala,
entre d’altres factors. A més a més, en un món en què la innovació i la internacionalit-
zació són determinants per al progrés econòmic, és precís entendre que les pimes te-
nen un paper fonamental. En el cas de la innovació derivada de grans inversions en re-
cerca i desenvolupament, és evident que es tracta d’un terreny tancat a les pimes, però,
quan fem referència a innovació no tecnològica, el seu paper és clau. Es tracta d’una
àmplia gamma d’innovacions que no sorgeixen al laboratori, sinó que deriven del con-
tacte amb els clients, amb els proveïdors, amb el mercat, en especial en un món en què
els consumidors desenvolupen una preferència per la varietat i generen múltiples vetes
de demanda explotables per l’agilitat i la capacitat d’adaptació de les petites empreses.

En un altre ordre de coses, les pimes també han de ser capaces d’afrontar el repte de la
mundialització, tot i que això sembli contradictori amb la seva dimensió, aprofitant els
avanços en les tecnologies de la informació i la comunicació i establint aliances estratè-
giques i xarxes de cooperació que redueixin els efectes de les economies d’escala. Tam-
bé aquí el paper de les polítiques econòmiques –promoció internacional, provisió d’es-
tructures tecnològiques eficients– juga un paper important.

Les pimes van ser les primeres a l’hora de detectar la crisi, però també seran les prime-
res a l’hora de certificar la recuperació i tornaran a contribuir decisivament al creixe-
ment, a la creació de llocs de treball i a la vertebració de les economies locals i regio-
nals. El seu èxit serà l’èxit de tots.
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La zona de l’euro tensa la recuperació, 
però els Estats Units fluixegen

La primera meitat del 2010 va estar mar-
cada per la consolidació de la recupera-
ció internacional i pel desencadenament
de noves turbulències financeres, aquest
cop causades per la crisi del deute sobirà.
Semblava que els Estats Units, per part
dels països avançats, i la Xina, al costat dels
emergents, encapçalaven i asseguraven la
sortida definitiva de la recessió. Europa, en
canvi, patia els efectes de la desconfiança
creada pels elevats dèficits públics d’algu-
nes economies, pel dubte sobre la capa-
citat d’afrontar els pagaments del deute
d’alguns governs de la zona de l’euro, per
la retirada dels plans d’estímul fiscal i pels
temors que la moneda única no pogués re-
sistir les tensions.

Amb prou feines apagat el foc principal de
la crisi del deute de la zona de l’euro –grà-
cies a la resposta de les autoritats i, sobre-
tot, després de la publicació de les proves
d’esforç efectuades als bancs–, la zona de
l’euro ha donat la gran sorpresa positiva.
Cap a la meitat d’agost, es publicaven les
dades de creixement del segon trimes-
tre del 2010, en què l’economia de l’antic
continent havia avançat un contundent i
inesperat 1,0% en relació amb el trimestre
anterior, la qual cosa situa la taxa de varia-
ció interanual del producte interior brut
(PIB) en l’1,7%. Ja són quatre trimestres
consecutius en creixement, i, a més a més,
després del fort avanç registrat, la tendèn-
cia és ara clarament positiva.

El rebrot de la zona de l’euro ha estat con-
seqüència, sobretot, de la sorprenent millo-

ra de l’economia alemanya, que va registrar
un increment del 2,2% intertrimestral, la
dada més positiva des de la reunificació del
país. A conseqüència d’aquest repunt, el
Bundesbank ha augmentat la seva previsió
de creixement en més d’un punt percen-
tual per al 2010 i l’ha situat en el 3,0%. La
bona dada de creixement ve acompanyada,
a més a més, d’un important, i no menys
sorprenent, avanç de la inversió. Això per-
met pensar que la base sobre la qual es con-
solida el procés de recuperació és sòlida i
que, per tant, l’economia alemanya podria
recuperar el 2011 tot el terreny perdut du-
rant la crisi.

La resta d’economies de la zona de l’euro
no presenten sorpreses. El creixement de
França i d’Itàlia va ser del 0,6% i del 0,4%,
respectivament. A la cua de la recupera-
ció hi ha Espanya i Portugal, amb sengles
avanços del 0,2% i, sobretot, Grècia, que va
registrar una reculada de l’1,5% i és l’únic
país que encara es troba en recessió.

En contrast amb els resultats de la zona de
l’euro, els signes de desacceleració apare-
guts als Estats Units i a la Xina han refredat
les expectatives favorables generades du-
rant la primera meitat de l’any. Fins a un
cert punt, els analistes ja contemplaven una
disminució del ritme de creixement tant en
el cas dels Estats Units, pel progressiu es-
vaïment de l’impuls fiscal i per altres fac-
tors transitoris, com a la Xina, atès que el
govern va adoptar mesos enrere un seguit
de mesures restrictives per evitar un sobre-
escalfament.

En el cas dels Estats Units, en el segon tri-
mestre, el PIB va créixer el 0,6% intertri-

RESUM EXECUTIU

El creixement de la zona
de l’euro sorprèn
positivament després d’un
primer semestre marcat per
les turbulències financeres
i pels plans d’austeritat.

Alemanya tira de la zona de
l’euro i pugen les previsions
de creixement.

En contrast amb la zona
de l’euro, les dades dels
Estats Units i de la Xina
deceben, i apareixen dubtes
sobre la sostenibilitat
del seu creixement...
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mestral. El canvi de to en la percepció de
la capacitat de recuperació de l’economia
és degut, fonamentalment, a tres factors.
En primer lloc, la revisió a la baixa del PIB
dels trimestres anteriors, que situa el punt
de partida de la recuperació per sota del
que s’havia suposat. En segon lloc, un dels
components que més s’ha revisat a la baixa
ha estat el consum privat, un dels puntals
de l’economia. A més a més, la majoria dels
indicadors mensuals mostren que la desac-
celeració que s’està produint en el tercer
trimestre és força intensa. Tot plegat ha fet
que el temor a un escenari recessiu i de-
flacionista en l’economia nord-americana
hagi reaparegut, tot i que encara es consi-
dera poc probable.

Els indicadors de l’economia xinesa també
mostren un cert alentiment. El PIB del ge-
gant asiàtic va créixer el 10,3% interanual
en el segon trimestre. El ritme de creixe-
ment continua essent molt sòlid, és cert,
però és 1,6 punts percentuals inferior al re-
gistrat en el primer trimestre. A més a més,
com en el cas nord-americà, la majoria
d’indicadors mensuals mostren una clara
desacceleració. Per exemple, al juliol, l’ín-
dex de gestors de compres PMI va baixar
per tercer mes consecutiu i la producció
industrial i les vendes al detall van registrar
ritmes d’avanç clarament inferiors als del
primer trimestre.

Atesos els reptes que apareixen en l’atípic
escenari de postcrisi financera, els princi-
pals bancs centrals han tornat a posar de
manifest una notable flexibilitat en l’orien-
tació i en la implementació de les seves
polítiques. Així, la Reserva Federal (Fed)
va adoptar mesures addicionals de tipus
quantitatiu en reinvertir l’import resultant
dels venciments de la seva cartera de bons
hipotecaris en la compra de deute públic.
D’aquesta manera, la Fed pretén evitar el
risc de precipitar-se en l’enduriment de la
política monetària, atès l’entorn de fragi-
litat econòmica que la mateixa entitat re-

coneixia en rebaixar sensiblement les seves
previsions de creixement i d’inflació.

El Banc Central Europeu, en canvi, ha
aprofitat la millora en les condicions ma-
croeconòmiques europees per paralitzar,
gairebé, el programa de compra de deute
públic als mercats secundaris i ha dismi-
nuït sensiblement l’import dels préstecs
sol·licitats per les entitats financeres. Con-
seqüentment, l’excés de reserves bancàries
en el sistema ha minvat, i el tipus d’interès
interbancari a un dia (EONIA) ha experi-
mentat un modest però revelador incre-
ment. Els tipus d’interès interbancaris eu-
ríbor han mantingut una suau tendència a
l’alça, esmorteïda a l’agost gràcies a la me-
nor desconfiança entre les entitats després
de la publicació dels resultats de les proves
d’esforç el 23 de juliol.

L’evolució dels principals índexs borsaris
internacionals reflecteix el canvi en les pre-
ocupacions sobre la recuperació global. Els
temors a una possible recaiguda de l’eco-
nomia global es poden prolongar per al-
gun temps addicional. A mitjà termini,
però, esperem que la continuïtat de la re-
cuperació dels beneficis empresarials, la
millora de l’entorn del sector financer i la
caiguda de les rendibilitats del deute sobirà
dels països perifèrics de la zona de l’euro
sostinguin una tendència de revaloració
borsària.

La dinàmica de l’economia espanyola se-
gueix una tònica similar a l’europea, tot i
que amb alguns matisos importants. L’im-
puls de la recuperació econòmica continua
en marxa, però a un ritme inferior a la mit-
jana de la zona de l’euro. El PIB va créixer,
en la primera meitat de l’any, en termes
intertrimestrals, i la taxa de variació inte-
ranual ha millorat substancialment i s’ha
situat en el –0,1%, disposada a abandonar
el territori negatiu. Els problemes de con-
fiança dels mercats internacionals arran del
contagi de la crisi fiscal grega han obligat a

...tot i que la Xina continua
registrant una expansió
notable.

La Fed ajorna la
normalització de la seva
política monetària.

L’economia espanyola
segueix una tònica similar
a l’europea...
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avançar la retirada dels estímuls fiscals i a
intensificar l’ajustament pressupostari, que
es concentra en les partides de la despesa
(salaris, pensions i obres públiques) i també
dels ingressos (augment de l’impost sobre el
valor afegit –IVA–, entre d’altres). L’austeri-
tat del sector públic, juntament amb el des-
palanquejament del sector privat, pot alen-
tir el ritme de sortida de la recessió, però
garanteix la seva continuïtat a mitjà termini.

La demanda nacional, que va patir un pro-
fund enfonsament en el pic de la crisi, es va
apropar a l’estabilització en el segon trimes-
tre, en situar-se en –0,5 punts percentuals.
Un dels principals responsables d’aquesta
millora ha estat l’avanç del consum de les
llars. Després de set trimestres consecutius
de contracció, va assolir un creixement del
2,0% en termes interanuals, una xifra que
no registrava des de l’inici del 2008. Tot i
que tots els components de la despesa de
les llars presenten creixements positius,
destaca el consum de béns duradors, amb
un avanç superior al 13,0%, a causa, fona-
mentalment, de l’avançament de les com-
pres arran de l’augment de l’IVA a partir
del tercer trimestre. La formació bruta de
capital fix continua alentint el seu decreixe-
ment interanual, en passar del –10,5% del
primer trimestre al –7,0% del segon, però
encara li queda molt camí per recórrer.

El sector exterior continua tirant amb força
de l’activitat, però aquest cop la contribu-
ció al creixement es va quedar en 0,4 dèci-
mes. Les exportacions de béns i serveis van
accelerar el creixement, del 8,8% al 10,5%,
d’acord amb el major dinamisme de l’eco-
nomia europea. No obstant això, les im-
portacions també van accelerar l’avanç
interanual, del 2,0% al 8,1%.

La millora de la situació econòmica es co-
mença a reflectir al mercat laboral. L’ocu-
pació, mesurada en termes de llocs de tre-
ball equivalents a temps complet, atenua
el seu descens en un punt i dues dècimes.
Les dades de l’enquesta de la població ac-
tiva apunten en la mateixa direcció. En el
segon trimestre, el nombre d’ocupats va
augmentar en 82.700 persones en relació
amb els registres del primer trimestre.
Aquesta és la primera pujada en dos anys,
tot i que hi incideixen factors estacionals.
Les dades d’afiliats a la Seguretat Social del
juliol també mostraven un augment, però,
si es desestacionalitza la sèrie, la dada es
transforma en una davallada de 27.000
afiliats, de manera que el procés de des-
trucció d’ocupació encara no es pot donar
per finalitzat.

A més de la millora de l’activitat econòmi-
ca, els dubtes sobre la solvència del sector
financer espanyol també s’han esvaït. En
aquest sentit, la gran majoria de les enti-
tats financeres van superar el nivell objec-
tiu de capital acordat pel Comitè Europeu
de Supervisors Bancaris. De cara al tercer
trimestre, és possible que la despesa de
consum de les famílies experimenti una
reculada a conseqüència de l’avançament
de les compres provocat per la pujada de
la imposició indirecta. No obstant això,
la millora de la confiança de les famílies,
l’augment de les carteres de comandes de
les empreses i l’embranzida del sector exte-
rior, gràcies a la millora de les expectatives
de la zona de l’euro, permetran mantenir i
consolidar la recuperació al llarg del segon
semestre.

30 d’agost de 2010

...amb el suport de l’avanç
del consum de les llars...

...i del manteniment
de l’embranzida del sector
exterior.

Es comença a aturar el
deteriorament del mercat
laboral.
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CRONOLOGIA
2009
setembre 26 El Govern aprova el projecte de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2010, que elimina la deducció de 400

euros en l’IRPF, apuja el tipus de gravamen sobre les rendes de capital i incrementa els tipus general i reduït
de l’IVA a partir del juliol del 2010.

novembre 27 El Govern presenta l’avantprojecte de Llei d’economia sostenible.

desembre 1 Entra en vigor el Tractat de Lisboa, que reforma determinats aspectes de la Unió Europea.

2010
gener 29 El Govern aprova un paquet de mesures d’austeritat pressupostària i planteja allargar l’edat de jubilació

als 67 anys.

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

abril 7

9
10
12

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

maig 2
10

20

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

juny 17

22

26

27

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

AGENDA
Setembre Octubre

2

8
10
16
21

24
28
29

30

Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (agost).
Consell de Govern del Banc Central Europeu.
Índex de producció industrial (juliol).
IPC (agost).
Enquesta trimestral de cost laboral (segon trimestre).
Comitè de Mercat Obert de la Fed.
Comerç exterior (juliol).
Preus industrials (agost).
Ingressos i pagaments de l’Estat (agost).
Avanç IPCH (setembre).
Vendes al detall (agost).
Balança de pagaments (juliol).

4
6

14
15
20
21
25
26
27
29

Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (setembre).
Índex de producció industrial (agost).
IPC (setembre).
IPC harmonitzat de la UE (setembre).
Comerç exterior (agost).
Consell de Govern del Banc Central Europeu.
Preus industrials (setembre).
Ingressos i pagaments de l’Estat (setembre).
Vendes al detall (setembre).
Balança de pagaments (agost).
Enquesta de població activa (tercer trimestre).
Avanç IPCH (octubre).
PIB dels Estats Units (tercer trimestre).
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Estats Units: una realitat
més dura del que s’esperava

En el segon trimestre, el producte inte-
rior brut (PIB) de l’economia nord-ame-
ricana va créixer l’1,6% intertrimestral
anualitzat. Els riscos inherents a un crei-
xement feble guanyen així preponderàn-
cia enfront dels riscos de tensions infla-
cionistes. Per bé que els efectes de base
van dur el creixement anual fins al 3,0%,
el cert és que la desacceleració en relació
amb el primer trimestre va ser més inten-
sa del que s’esperava i que la recuperació
es mostra més feble del que s’havia antici-
pat. Per aquest motiu, hem revisat a la
baixa en dues dècimes el creixement pre-
vist per al 2010, fins al 2,8%.

Addicionalment, l’habitual revisió del
juliol va mostrar que el punt de partida
de la recuperació és més baix del que s’ha-
via suposat en un principi, amb una eco-
nomia que va registrar un creixement
nul el 2008 i un descens del 2,6% el 2009.
Els nous comptes nacionals dels tres
últims anys mostren una desacceleració
més intensa del consum privat, que, al
seu torn, té un efecte significatiu en la
taxa d’estalvi de les famílies. Així, l’estal-
vi de les llars va arribar, al juny, al 6,4%
de la renda disponible, mentre que,
durant l’últim any, s’ha situat de forma
consistent per damunt del 5,0%, taxes
netament superiors al 3,0% del que es
parlava abans de la revisió i més cohe-
rents amb la dinàmica de reducció del

Els Estats Units es
desacceleren per la moderació
del cicle d’existències i per
la força de les importacions.

La revisió dels comptes
nacionals confirma
l’augment de l’estalvi
de les llars.

CONJUNTURA INTERNACIONAL

ESTATS UNITS: UN ESTALVI SUPERIOR AL QUE ES CREIA

Taxa d’estalvi de les llars en percentatge de la renda disponible

FONTS: Bureau of Economic Analysis i elaboració pròpia.

Després de la revisióAbans de la revisió
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deute de les llars, la situació del mercat
immobiliari i la persistència d’un atur
elevat.

El consum públic, a manera de compensa-
ció, ha estat superior al que s’havia esti-
mat. Però és la inversió en equipament el

EVOLUCIÓ DEL PIB DELS ESTATS UNITS PER COMPONENTS

Percentatge de variació interanual en termes reals

PIB Consum privat

Consum públic Inversió no residencial

0,0

–2,6

–0,3

–1,2

1,6

2,8

0,3

–17,1

Importacions de béns i serveisExportacions de béns i serveis

Inversió residencial Demanda interna

FONTS: Bureau of Economic Analysis i elaboració pròpia.
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Les vendes al detall
reflecteixen el pessimisme
dels consumidors.

Els empresaris perden
una mica d’optimisme, i la
indústria té una recuperació
pausada.

component que es confirma com la prin-
cipal fortalesa de la recuperació i suma el
tercer trimestre d’avanç ferm. Pel costat de
la inversió residencial, el fort creixement
del segon trimestre és degut més a la cor-
recció a la baixa dels registres dels trimes-
tres previs, ja prou febles, que a una recu-
peració genuïna del sector. Pel que fa al
sector exterior, la desacceleració de les ex-
portacions va conviure amb la continuïtat
de la pressió importadora. En aquest sen-
tit, destaca el repunt intens de les compres
a l’exterior del segon trimestre, que, atesa
la feblesa del consum privat, s’hauria de
temperar en els pròxims mesos.

Seguint aquesta tònica de moderació de
l’afany consumista, les vendes al detall,
sense cotxes ni benzina, van sumar, al ju-
liol, el quart mes consecutiu de feblesa,
amb una lleugera reculada del 0,2% en
relació amb el juny. Un cop descomptat
l’efecte de les variacions de preus, el con-
sum al detall se situa el 2,9% per sota del
registre del desembre del 2007, nivell re-

presentatiu de la situació prèvia a la crisi.
Per la seva banda, l’índex de confiança del
consumidor del Conference Board del
juliol va baixar amb força per segon mes
consecutiu.

Pel costat de l’oferta, les empreses no fi-
nanceres són encara la part més robusta de
la recuperació, com ho demostra l’evolu-
ció de la inversió en equipament en els
comptes nacionals. No obstant això, en els
dos últims mesos, hem assistit a un cert
deteriorament de les perspectives empre-
sarials, les quals, però, continuen clara-
ment inscrites en la banda optimista. Així,
l’índex de sentiment empresarial de l’Ins-
titute for Supply Management va avançar
lleugerament fins al nivell dels 60,4 punts
en manufactures i dels 60,3 punts en ser-
veis. Si la situació manufacturera és cohe-
rent amb ritmes elevats de creixement, en
el cas dels serveis, que incorporen el 83,2%
del total de llocs de treball privats, la línia
d’expansió és més modesta. Coherent amb
la millor situació relativa de les manufac-

ESTATS UNITS: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2008 2009
2009 2010

II III IV I II Juliol

PIB real 0,0 –2,6 –4,1 –2,7 0,2 2,4 3,0 –

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

Confiança del consumidor (1) 58,0 45,2 48,3 51,8 51,0 51,7 58,2 50,4

Producció industrial –3,3 –9,3 –12,7 –8,6 –3,8 2,7 7,2 7,7

Índex activitat manufacturera (ISM) (1) 45,5 46,2 43,0 51,4 54,6 58,2 58,8 55,5

Habitatges iniciats –32,9 –38,4 –46,9 –32,0 –14,8 16,5 12,0 –7,0

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

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

Balança comercial (3) –698,8 –374,9 –502,8 –414,5 –374,9 –399,7 –451,5 ...

Tipus d’interès interbancari 3 mesos (1) 2,8 0,7 0,8 0,4 0,3 0,3 0,5 0,5

Tipus de canvi efectiu nominal (4) 74,5 77,7 79,6 75,3 72,8 74,8 77,6 76,7

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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La construcció i el mercat
de l’habitatge continuen
ancorats al fons.

La taxa d’atur se situa en el
9,5%, i el mercat laboral es
recupera amb molta lentitud.

tures, la producció industrial del juliol es
va recuperar de l’atonia del juny i va conti-
nuar consolidant la recuperació, amb un
índex general que ha recuperat el 7,9% del
14,9% que es va arribar a perdre durant la
crisi. La utilització de la capacitat produc-
tiva va pujar fins al 75,8% del total, el per-
centatge més alt des del final del 2008,
però netament inferior a la mitjana histò-
rica del 81,0%.

El mercat de l’habitatge continua feble,
tot i haver tingut una contribució positiva
al creixement del segon trimestre. Així,
els 546.000 habitatges iniciats al juliol, en
termes anuals, continuen lluny dels
1.600.000 habitatges iniciats representa-
tius dels anys anteriors a la bombolla. El
comportament de les vendes, amb recula-
des clares a partir del final dels ajuts go-
vernamentals, tampoc no mostra signes
de reactivació. L’índex Case-Shiller de
preus de l’habitatge de segona mà va pre-
sentar increments modestos a l’abril i al
maig, tot i que encara es manté lluny de

mostrar una tendència alcista nítida, i
l’índex de confiança dels constructors de
la National Association of Home Builders
va caure al juliol al seu nivell més baix des
del març del 2009. El problema de l’habi-
tatge cal buscar-lo en la sobreoferta del
mercat, que, al seu torn, ve alimentada
per les execucions d’hipoteques per im-
pagament, les quals, en el primer trimes-
tre, continuaven en màxims, amb el 9,5%
de tots els préstecs hipotecaris presentant
retards per impagament superiors als 90
dies.

Un dels principals llasts per a la recupera-
ció del mercat de l’habitatge continua
essent la feblesa del mercat de treball, que,
pel que sembla, perdurarà fins a la prime-
ra meitat del 2011. La creació de llocs de
treball privats en els set primers mesos del
2010 va ser de 630.000, un ritme molt lent
per eixugar els 8,5 milions perduts el 2008
i el 2009. La taxa d’atur es va situar, al
juliol, en el 9,5%. La proporció d’aturats
de llarga durada, de difícil recol·locació,

Pèrdua de llocs de treball en percentatge del total de treballadors a l’inici dels descensos (*)

NOTA: (*) Les dates entre parèntesis són les corresponents a l’última recessió (desembre 2007).
FONTS: Departament de Treball i elaboració pròpia.

ESTATS UNITS: EL DETERIORAMENT DE L’OCUPACIÓ ÉS MÉS INTENS QUE EN ALTRES RECESSIONS
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L’IPC puja l’1,2%,
i el subjacent continua
augmentant el 0,9%.

La feblesa del consum no
modera el dèficit comercial.

s’ha situat en el 44,9%, percentatge histò-
ricament alt, i el gran nombre de treballa-
dors desanimats i de treballadors a temps
parcial de forma involuntària dificultarà
que la taxa d’atur baixi de forma significa-
tiva si el creixement econòmic no supera
els ritmes actuals.

Els preus mantenen la tònica d’atonia.
L’índex general de preus al consum (IPC)
del juliol va augmentar l’1,2% interanual,
mentre que la feblesa del consum i la baixa
utilització de la capacitat productiva van
fer que l’índex subjacent s’incrementés el
0,9% interanual per quart mes consecu-
tiu. La feblesa del mercat de l’habitatge
també té aquí la seva contribució, ja que
els lloguers de l’habitatge imputats als
propietaris de l’habitatge habitual conti-
nuen contribuint a escorar a la baixa els
índexs de preus.

El sector exterior s’ha deteriorat de mane-
ra significativa, tot i la moderació de la
demanda interna i la relativa estabilitat del

preu del petroli, i ha retardat, així, el pro-
cés de correcció iniciat el 2006. En aquesta
mateixa línia, el dèficit comercial de béns i
serveis del juny va ser de 49.895 milions de
dòlars, 8.000 milions per damunt del mes
previ i ja en nivells anteriors a la crisi. El
dèficit comercial que exclou el petroli i els
seus derivats va assolir el seu màxim nivell
des del final del 2007, a causa de les impor-
tacions de productes de l’Àsia oriental. Per
bé que el dèficit bilateral amb la Xina
representa el 42,0% del total, al juliol el
dèficit amb el Japó va presentar també un
fort increment.

Japó: la feblesa de la demanda
interna s’imposa

L’economia japonesa va créixer el 0,4%
intertrimestral anualitzat en el segon tri-
mestre, en clara desacceleració en relació
amb els registres del primer trimestre. El
creixement interanual es va moderar del
4,2% fins a l’1,9%. La feblesa del consum

ESTATS UNITS: ESTABILITAT EN ELS PREUS

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.

Índex subjacentÍndex general
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El Japó es desaccelera i creix
el 0,4% a causa de la feblesa
del consum intern.

privat, que gairebé es va estancar després
d’haver mostrat creixements de l’ordre del
2,0% en el primer trimestre, gràcies als
estímuls governamentals, va ser la princi-
pal causa d’aquesta desacceleració.

La inversió en equipament i el consum
públic es van desaccelerar i la construcció
va tornar a punxar. El sector exterior, per
la seva banda, va continuar contribuint de
forma positiva al creixement, però menys
del que ho havia fet en el primer trimestre
de l’any. Amb aquestes dades, l’economia

xinesa superarà la japonesa el 2010, en ter-
mes corrents.

La feblesa de la demanda interna, inscrita
en una dinàmica deflacionista, i el llast
que representa l’elevat endeutament de les
arques públiques, el més elevat de les eco-
nomies riques, guanyen la partida al dina-
misme exportador i duen l’economia ja-
ponesa al caire de la recaiguda. Si, durant
el primer terç del 2010, la indústria va ser
un baluard de fortalesa que va donar su-
port a la recuperació, al juny, la producció

EVOLUCIÓ DEL PIB DEL JAPÓ PER COMPONENTS

Percentatge de variació interanual en termes reals

FONTS: Institut d’Investigació Econòmica i Social i elaboració pròpia.
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La recuperació de la
indústria i de la inversió
s’estanca.

industrial va caure després de l’estanca-
ment del maig i va quedar el 13,1% per
sota del nivell de maig del 2008, que marca

l’inici de la crisi. Durant aquest període,
també es van refredar les perspectives de
la inversió.

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

JAPÓ: LA INDÚSTRIA APARCA LA RECUPERACIÓ

Índex de producció industrial
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JAPÓ: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2008 2009
2009 2010

II III IV I II Juliol

PIB real –1,2 –5,2 –5,9 –4,9 –1,3 4,4 1,9 –

Vendes al detall 0,3 –2,3 –2,8 –1,9 –0,7 3,8 3,7 ...

Producció industrial –3,4 –21,8 –26,9 –20,5 –5,1 27,1 21,1 ...

Índex d’activitat empresarial
(Tankan) (1) –2,8 –40,8 –48,0 –33,0 –24,0 –14,0 1,0 –

Habitatges iniciats 2,5 –27,6 –31,9 –35,9 –20,7 –6,7 –1,1 ...

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

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

Balança comercial (3) 4,2 4,0 1,0 1,8 4,0 6,7 7,4 ...

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

Tipus de canvi efectiu nominal (5) 86,6 98,6 95,7 97,0 99,6 101,1 102,8 107,5

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.
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Els preus del sòl continuen
baixant i la construcció
no es refà.

L’IPC baixa el 0,7%, i l’índex
subjacent, l’1,5%, mentre
que l’atur repunta fins
al 5,3%.

El superàvit comercial
es basa en la recuperació
de l’Àsia oriental.

El mercat immobiliari no acaba de trobar
el punt d’inflexió. En el primer trimestre
de l’any, el preu del sòl a les sis principals
ciutats va tornar a baixar i, des del març
del 2005, acumula una reculada del 16,4%.
D’altra banda, els habitatges iniciats del
juny van continuar al fons i no van mos-
trar signes de recuperació.

Al mercat laboral, la taxa d’atur del juny
va presentar el quart mes consecutiu
d’augment i va arribar al 5,3%, una taxa
moderada en comparació amb la d’altres
economies, però que s’apropa al màxim
històric de juliol del 2009. En l’apartat
dels preus, la feblesa de la demanda conti-
nua esperonant les tendències deflacio-
nistes, que s’haurien de prolongar durant
tot l’any 2011, segons els càlculs del Banc
del Japó. Així, l’IPC del juny va registrar
un descens del 0,7% interanual i l’índex
subjacent, el general sense energia ni ali-
ments, va cedir un percentatge més signi-
ficatiu, l’1,5% interanual, i va quedar per
sota dels nivells de l’abril de 1992.

És al sector exterior on l’economia japone-
sa basa la seva estratègia, però el superàvit
comercial del juny es va reduir a causa de
l’alentiment de les exportacions, que coin-
cideix amb l’estancament de la indústria.
La recuperació exportadora del Japó es
basa, principalment, en les vendes a la res-
ta del continent asiàtic, que, al juny, van
augmentar el 31,6% interanual, per da-
munt del 21,1% de les vendes als Estats
Units i lluny del 9,0% de les vendes a la
Unió Europea. Aquesta dependència de les
exportacions a Àsia, juntament amb la
feblesa de la demanda interna, fa que,
actualment, la possibilitat d’un alentiment
del creixement a la Xina sigui el risc més
important per a l’economia japonesa.

Xina: creixement i moderació,
el nou binomi asiàtic?

El PIB de la Xina va créixer el 10,3% inte-
ranual en el segon trimestre de l’any, per
sota de l’11,9% registrat durant el trimes-

JAPÓ: LA CONSTRUCCIÓ BEN AL FONS

Nombre d’habitatges iniciats (*)

NOTA: (*) Suma mòbil de 12 mesos.
FONTS: Institut de l’Economia Immobiliària del Japó i elaboració pròpia.
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tre anterior. El creixement xinès confirma
el vigor asiàtic i, al mateix temps, deixa
entreveure certs signes de moderació que
es comencen a estendre per tota la regió.
Així mateix, sembla que la inflació també
ha moderat el seu avanç a bona part del
continent, amb la clara excepció de l’Índia.
Malgrat aquesta lleugera desacceleració,
no s’anticipen canvis sobtats en les políti-
ques monetàries dels diferents bancs cen-
trals, que fa uns mesos van reprendre les
actuacions de caire restrictiu.

En aquest entorn monetari, les autoritats
xineses han adoptat diverses mesures de
tipus administratiu per drenar l’excés de
liquiditat, entre les quals destaquen les res-
triccions a la concessió de nous crèdits,
que, al juliol, es van situar en els 535.000
milions de renminbis, molt per sota dels
774.000 milions de l’abril i en línia amb els
7,5 bilions anuals fixats pel Banc Central.
Aquest considerable descens en el crèdit
possiblement ajornarà les esperades actua-
cions sobre el tipus d’interès, tan esteses a
la resta del continent.

D’altra banda, la inflació es va desaccele-
rar al juny fins al 2,9% i va repuntar al ju-

liol fins al 3,3%, arran de la forta pujada
en el preu dels aliments després de les
inundacions que van assolar el país. Així,
doncs, tot sembla indicar que el repunt
serà temporal i que els preus prosseguiran
la tendència generalitzada de moderació.
En aquest sentit, estimem que acabaran
l’any al voltant del 3%. De la mateixa ma-
nera, el preu de l’habitatge va pujar el 10,3%
al juliol, per sota de la mitjana del 12,2%
del segon trimestre, en el que, ara com ara,
sembla un aterratge suau de l’activitat al
sector immobiliari.

La majoria d’indicadors d’activitat per als
mesos de juny i juliol corroboren la fusió
esmentada al començament entre solidesa
i alentiment. Pel costat de la demanda, la
inversió en actius fixos va pujar el 24,5%
interanual al juliol, lleugerament per sota
de la mitjana del 25,7% del segon trimes-
tre. Mentrestant, les vendes al detall van
augmentar el 14,1% interanual al juliol en
termes reals, també per sota del 15,1% del
segon trimestre.

Entre els indicadors avançats d’oferta,
l’índex de gestors de compres (PMI) va
baixar per tercer cop consecutiu i es va

XINA: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2008 2009
2009 2010

III IV I II Juliol

PIB real 9,6 9,1 9,6 11,3 11,9 10,3 –

Producció industrial 12,6 12,5 12,3 17,9 19,8 16,0 13,4

Producció elèctrica 6,7 6,7 8,0 24,3 24,1 17,8 12,9

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

Balança comercial (**) 298 197 251 197 149 156 175

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

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

NOTES: (*) Mitjana.

(**) Saldo acumulat de 12 mesos. Milers de milions de dòlars.

(***) Percentatge a final de període.

Dades revisades del creixement del PIB per al 2009 (8,7 versus 9,1 actual).

FONTS: Oficina Nacional d’Estadístiques, Thomson Reuters Datastream i elaboració pròpia.

La Xina creix un sòlid 10,3%
en el segon trimestre.

Repunt moderat
de la inflació al juliol.
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situar en els 51,2 punts al juliol des dels
55,7 punts de l’abril. Per la seva banda, la
producció industrial del juliol va créixer el
13,4% interanual, enfront del 16% del
segon trimestre.

En canvi, sembla que la moderació no es
consolida al sector exterior xinès, que, al
juliol, amb 28.700 milions de dòlars, va
exhibir el superàvit comercial més elevat
dels 18 últims mesos, a causa de la frenada
de les importacions i, sobretot, de la forta-
lesa de les exportacions, que, amb una
pujada del 38,1% interanual, van superar
les estimacions més positives i el valor mà-
xim del juliol del 2008. De nou, la dimen-
sió del superàvit comercial i el fort dese-
quilibri amb els Estats Units, situat al
voltant dels 25.000 milions de dòlars, van
anar acompanyats d’un seguit de declara-
cions procedents del Banc Central de la
Xina reafirmant el compromís de perme-
tre una major apreciació de la moneda
xinesa enfront del dòlar. Malgrat tot, des
de l’anunci d’una major flexibilització del
tipus de canvi al final de juny, el renminbi
amb prou feines s’ha apreciat el 0,4% en-
front del dòlar nord-americà.

En definitiva, la Xina manté un creixe-
ment sòlid i, pel que sembla, evita les ten-
sions inflacionistes i els riscos de bombo-
lles al sector immobiliari. No obstant això,
la consolidació del seu avanç passa per un
protagonisme més gran del consum in-
tern, la qual cosa encara no es percep, en
especial en contrast amb l’enèrgic sector
exterior.

Brasil: moderant la velocitat,
però no la marxa

Després de l’espectacular arrancada del
primer trimestre del 2010 i del sorprenent
vigor de la demanda interna, l’economia
brasilera encara la segona meitat de l’any
en clau electoral i en to de moderació. Tot
i que la majoria d’indicadors continuen
emetent senyals d’expansió, es percep una
certa temprança, i tant la progressiva reti-
rada dels estímuls fiscals com el recent gir
alcista de la política monetària moderaran
l’avanç econòmic del Brasil en els pròxims
mesos. Així i tot, continuem anticipant un
creixement per damunt del seu potencial
durant la segona meitat de l’any i mante-

BRASIL: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2008 2009
2009 2010

III IV I II Juliol

PIB real 5,1 –0,2 –1,3 4,4 8,9 ... –

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

Confiança del consumidor (*) 140,4 138,3 141,9 154,2 158,1 154,6 155,2

Taxa d’atur São Paulo (**) 13,0 12,8 13,1 11,8 12,3 13,2 ...

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

Balança comercial (***) 24,8 25,3 26,4 25,3 23,3 19,3 17,8

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

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

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.

Producció industrial, vendes
al detall i inversió continuen
avançant, tot i que
desacceleren el seu ritme.

El sector exterior, immune
a la moderació, exhibeix
el superàvit més important
en 18 meses.

El Brasil encara la segona
meitat del 2010 en to de
moderació, però manté el
ritme d’avanç per damunt
del seu potencial.
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Les pressions inflacionistes
es prenen un respir però
el real continua imposant
riscos.

La recuperació avança a
Mèxic pendent dels Estats
Units i de la reactivació
de la despesa interna.

Els preus reverteixen
la tònica a la baixa, però
no es perceben pressions
inflacionistes.

nim la nostra previsió del 7% per al còm-
put total del 2010.

La raó fonamental és el vigor decidit i con-
tinuat de la demanda interna, impulsada
per la fermesa del mercat laboral i del crè-
dit i per una confiança persistent i elevada
dels consumidors brasilers en l’evolució
econòmica del seu país. Al juliol, tot i mo-
derar progressivament el seu ritme de
creixement, la producció industrial va
mantenir la tònica alcista amb un avanç
del 9,8% en relació amb el mateix mes de
l’any anterior. Pel costat de la demanda, les
vendes al detall també van tornar a sor-
prendre amb un extraordinari augment
del 10,3% interanual al juny.

Tot i que, durant la primera meitat de
l’any, aquest mateix vigor va fer ressorgir
les pressions inflacionistes i va propiciar el
temor a riscos de sobreescalfament, la
inflació es va corregir fins al 4,6% al juliol,
gràcies, en gran part, a la reculada dels
preus alimentaris. Així i tot, i malgrat que
el ritme d’avanç econòmic durant el que
queda d’any s’anticipa menor, la fermesa
de la despesa interna i l’elevada utilització
de la capacitat productiva instal·lada (el
82,7% al juny) fan preveure la reaparició
de pressions inflacionistes, de manera que
esperem, com a mínim, una altra pujada
de la taxa SELIC enguany.

La tendència alcista del tipus d’interès de
referència encareix, d’altra banda, les tas-
ques d’esterilització dutes a terme pel
Banc Central del Brasil per frenar l’apre-
ciació renovada i persistent del real. Una
apreciació amb efectes obvis i nocius
sobre el flanc extern de la demanda, que
es continua deteriorant progressivament.
Afortunadament, la voràgine de la despe-
sa domèstica compensa amb escreix aquest
efecte i continua propulsant l’avanç econò-
mic del gegant amazònic... ara com ara.

Mèxic: segon motor en marxa

Les dades de creixement del segon trimes-
tre del 2010 van superar les expectatives
del consens. Amb un rotund avanç del
7,7%, l’economia mexicana va anotar el
segon registre interanual positiu des del
setembre del 2008 i consolida, així, la
recuperació. Amb el suport d’una bona
dada anual, la comparació intertrimestral
també va registrar un avanç del 3,2% en
relació amb el primer trimestre del 2010.
Per components, l’augment del PIB es
continua nodrint, sobretot, de l’embranzi-
da de la indústria, que va créixer el 7,8%
(el 5,4% a l’abril) en relació amb el mateix
període de l’any anterior. Durant el perío-
de abril-juny, tant les activitats terciàries
com les primàries també van sumar, amb
un creixement del 7,4% i del 4,8%, respec-
tivament.

Així, doncs, la recuperació a Mèxic es con-
tinua perfilant gradual i impulsada, fins
ara, per la demanda externa, fonamental-
ment dels Estats Units. Així i tot, si es con-
firma l’alentiment del creixement al nord
del Río Grande, la progressió de l’avanç
econòmic exigirà la ràpida reactivació del
segon motor de l’economia asteca: una
despesa interna atemorida pels efectes de
la crisi, però que, progressivament, va com-
plementant l’embranzida externa.

Els indicadors avançats d’activitat confir-
men que la progressiva reacció de la inver-
sió i del consum intern promourà la conti-
nuïtat de la recuperació durant la segona
meitat del 2010, tot i que moderi el seu
avanç si l’exportació, com és probable, perd
força. La confiança dels consumidors me-
xicans, animada per la millora del mercat
laboral i per la progressiva recuperació del
crèdit, va tornar a superar els 87 punts al
juliol, el valor màxim des de l’octubre del
2008.
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En l’àmbit monetari, tal com s’esperava, la
inflació va finalitzar la tònica de reculades
iniciada a l’abril amb un avanç intermen-
sual del 0,2% en juliol, a causa de l’alça
dels preus alimentaris i regulats. Així i tot,
va continuar reculant en xifra anual (del
3,69 del juny al 3,64% del juliol), de mane-
ra que, a curt termini, continuem sense
presagiar canvis en la política monetària.
Això hauria de representar una empenta
addicional per a la despesa interna en el
seu enlairament definitiu, del tot impres-
cindible quan el motor extern comença a
grinyolar.

Pujades generalitzades i petroli
estable

El preu del petroli s’inscriu en una tònica
d’estabilitat dins d’un marge de fluctuació
que oscil·la entre els 70 i els 85 dòlars. Així,
entre el 20 de juliol i el 20 d’agost, el preu
del cru va baixar el 2,7% i es va situar en
els 74,13 dòlars per barril (qualitat Brent,
per a lliuraments a un mes), un mínim
descens del 4,7% en el corrent i un valor
gairebé idèntic al d’un any abans que il-

lustra l’evolució moderada dels dotze
últims mesos.

El refredament de les perspectives de crei-
xement globals durant els últims mesos ha
alentit encara més l’evolució del preu del
petroli. Així, al final del 2010, el cru s’hau-
ria de situar al voltant dels 80 dòlars per
barril, una mica per sota de la franja espe-
rada fa dos mesos.

Les altres primeres matèries han evolucio-
nat majoritàriament a l’alça. En aquest
sentit, l’índex The Economist va guanyar el
8,3% entre el 20 de juliol i el 20 d’agost. La
raó principal d’aquesta evolució alcista cal
buscar-la en la sequera de Rússia i Ucraï-
na, que s’afegeix a les tendències alcistes ja
existents dels aliments. El blat, amb un
increment del 36,1%, i l’ordi, amb un aug-
ment del 14,4%, van capitalitzar els avan-
ços, mentre que el cafè es va mantenir a
l’alça després dels intensos guanys del
maig i del juny. Entre els metalls, destaca
el ferro, que es va apreciar el 25,1% després
de la introducció, a l’abril, dels nous con-
tractes de periodicitat trimestral. El ní-
quel, l’alumini i el coure (afectat per la

MÈXIC: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2008 2009
2009 2010

III IV I II Juliol

PIB real 1,5 –6,6 –6,2 –2,4 4,4 7,7 –

Producció industrial –0,9 –7,0 –6,5 –1,9 5,7 7,5 ...

Confiança del consumidor (*) 92,2 80,5 83,0 78,4 81,5 84,9 87,4

Índex avançat d’activitat 118,0 110,4 110,9 113,4 114,1 116,6 ...

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

Preus de consum –11,8 0,0 5,1 4,0 4,8 4,0 3,6

Balança comercial (***) –17,3 –4,6 –12,9 –4,6 –1,9 –2,4 –2,2

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

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

NOTES: (*) Valor.

(**) Percentatge sobre població activa.

(***) Saldo acumulat de 12 mesos. Milers de milions de dòlars.

FONTS: Banc de Mèxic i elaboració pròpia.

El petroli cedeix el 2,7%
i es queda una mica per sota
dels 75 dòlars per barril.

El petroli modera la marxa a
causa del menor creixement.



18 SETEMBRE 2010 INFORME MENSUAL  

limitada capacitat de les instal·lacions, que
daten dels anys vuitanta) també van evo-
lucionar a l’alça. L’or, per la seva banda, va

mantenir la tònica alcista amb una apre-
ciació del 2,8%.

EVOLUCIÓ DE PRIMERES MATÈRIES SELECCIONADES (*)

NOTA: (*) Dades corresponents a l’últim dia del mes (última dada, 20 d’agost).
FONTS: «The Economist», Thomson Reuters Datastream i elaboració pròpia.
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Pimes: bressol de grans empreses

La firma de porcellana més famosa d’Espanya i, probablement, del món sencer va començar com un petit negoci
en terres valencianes. Després de fornejar els seus primers plats, rajoles i alguns gerros al pati familiar, els germans
Lladró van fundar la seva empresa d’escultures clàssiques cap a la meitat del segle passat. Aquesta empresa ha
crescut sense treva fins a forjar un fabulós entramat empresarial i exportar el seu producte a més de cent països.
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El cas Lladró il·lustra l’enorme potencial d’una petita empresa, i, malgrat tot, no totes les pimes completen el
viatge. La gran majoria, tot i créixer més de pressa que les seves conveïnes més grans, no creuen mai el llindar dels
249 treballadors –el que distingeix una empresa mitjana d’una gran empresa–. En qualsevol cas, la vàlua de les
pimes és inqüestionable, i no solament per la seva condició de «gran empresa en potència», sinó també pel valor
intrínsec que comporta el seu pes específic en l’engranatge productiu modern –a Espanya, el 99,9% de les empre-
ses censades són pimes, les quals aporten més de dos terços del valor afegit i més del 75% de l’ocupació–. A més a
més, el seu format els atorga certs avantatges en relació amb una gran empresa –més capacitat d’adaptació a l’en-
torn o més dinamisme en la creació de llocs de treball–, que, al seu torn, proporcionen més diversificació i flexi-
bilitat a l’economia que les acull. Això explica l’interès, teòric i pràctic, de comprendre què determina la creació
i el creixement d’una pime.

La teoria econòmica ha vinculat el naixement de les petites empreses a un seguit de qualitats de l’empresari i a
certes condicions de l’entorn en què es crea o perviu l’empresa.(1) Els economistes clàssics i l’escola austríaca ja van
reconèixer l’empresari com un individu amb trets especials: el 1921, Frank H. Knight li atribuïa una voluntat i una
habilitat superiors per prendre decisions, captar capital i assumir el risc de fracàs; anys més tard, Schumpeter
emfatitzava la seva perícia per albirar oportunitats de negocis i per innovar. Amb el temps, noves hipòtesis han
anat ampliant la llista d’habilitats que, suposadament, amplifiquen la capacitat de l’empresari per crear una
empresa –com experiència en el sector o una major tolerància a la incertesa– i d’altres trets del seu caràcter que
intensifiquen la seva motivació per embarcar-se en el món empresarial –com el desig d’independència o la neces-
sitat de consecució–. Així mateix, es postula que l’activitat empresarial es desenvolupa més fàcilment en entorns
macroeconòmics estables, amb accés a capital i a mà d’obra qualificada, millors infraestructures i un marc regu-
lador favorable, entre d’altres (vegeu la taula següent per a una llista més exhaustiva).

L’evidència empírica constata la influència de l’entorn en el procés de creació d’empreses. El marc regulador és
especialment il·lustratiu: tal com ho mostra el gràfic següent, la ràtio de noves empreses per habitant tendeix a ser
menor als països amb més impediments reguladors a l’obertura d’un negoci. Les barreres externes innecessàries
(burocràcia, fiscalitat complexa, etc.) són especialment pernicioses per a les pimes, ja que comporten un cost
relatiu, tant en termes de temps com de diners, més elevat en el seu cas que en el d’una gran empresa. Això en
dificulta l’establiment i també l’expansió posterior.

El creixement pot ser considerat el segon gran objectiu d’una empresa (el primer és la supervivència). De tota
manera, quan es tracta d’una petita empresa, els dos objectius van junts: les empreses joves que més creixen
tenen més possibilitats de perdurar. No és estrany, doncs, que la literatura que tracta la dinàmica empresarial
hagi dedicat enormes esforços a entendre per què algunes empreses creixen i altres no. Tot i que no s’ha arribat
a un consens teòric, s’han postulat diferents hipòtesis partint de dos grans enfocaments. El primer s’adhereix a
una perspectiva de cicle vital de l’empresa –neixen, creixen, maduren, declinen i moren– i concep l’expansió com
un fenomen natural en el seu procés evolutiu; el segon, en canvi, veu el creixement com el resultat d’una opció
estratègica. En els dos casos, s’estima que les actituds i les aptituds de l’empresari i les facilitats i les oportunitats
de negoci que ofereix l’entorn són tan crucials per al creixement d’una empresa com ho eren per a la seva creació.
A més a més, però, entren en joc nous elements relacionats, d’una banda, amb els atributs i amb els recursos de
la pròpia empresa (edat, dimensió sector) i, de l’altra, amb la manera de conduir el negoci i amb l’opció estratè-
gica de l’empresari.

(1) L’univers de les pimes és molt divers, de manera que, atès que la major part de les empreses de nova creació són de petit format, ens centrem
en la petita empresa.
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Per a alguns, la clau de l’expansió empresarial rau en la mateixa essència de l’empresari-directiu i el que el distin-
geix de l’empresari-propietari: el seu compromís amb el creixement del seu negoci. Segons Clark et al. (2001), la
reticència a créixer del propietari és la principal barrera interna al creixement d’una petita empresa i la raó prin-
cipal per la qual la majoria de pimes s’estanquen i declinen.(2) Per a altres, el quid està en la planificació, en l’ade-
quació de l’equip gestor a la dimensió del negoci, en la formació continuada de la plantilla, en la sistematització
de la presa de decisions i en una estratègia empresarial prou flexible per adaptar-se a les condicions canviants de
l’entorn pel que fa a la competència, la dinàmica del mercat o el canvi tecnològic. Així mateix, superar les barreres
de caire extern que frenen el creixement, com l’accés limitat a recursos addicionals, un mercat amb escasses
oportunitats d’expansió o un marc regulador desfavorable, és crucial perquè una empresa pugui créixer de forma
sostinguda.

Recentment, els estudis empírics que han intentat contrastar aquestes hipòtesis han centrat la seva atenció en un
grup molt particular de petites empreses, conegudes com gaseles o empreses d’alt creixement, les quals destaquen
perquè creixen més de pressa que la resta i són responsables de la major part de la creació neta de llocs de treball.

FACTORS QUE IMPULSEN LA CREACIÓ I EL CREIXEMENT D’UNA PETITA EMPRESA

Factors que impulsen el desenvolupament d’una empresa... ...i factors que n’apuntalen el creixement

Empresari Entorn Empresa Estratègia

Capacitat/Habilitat: Demanda Edat Gestió:

Autoconfiança

Tolerància a la incertesa

Compromís i dedicació

Visió de mercat

Obert a innovació

Obert a nova tecnologia

Coneixement del sector

Experiència gestora

Experiència autònom

Antecedent familiar

Suport familiar i social

Edat

Educació

Motivació/Voluntat:

Intensitat emprenedora

Desig de créixer i assumir
riscos

Independència

Necessitat de consecució

Seguretat personal

Reconeixement social

Estabilitat macroeconòmica

Entorn regulador favorable:

Fiscalitat senzilla

Poca burocràcia

Competència

Accés a finançament

Accés a nova tecnologia

Treballadors qualificats

Infraestructures i serveis
de suport

Proximitat altres empreses
o socis

Visió positiva de l’empresa

Dimensió

Sector:

Competència

Economies d’escala

Concentració

Forma legal: societat limitada

Entorn geogràfic d’influència

Propietat multipersonal

Delegació del dia a dia

Planificació

Incorporació de gestors

Informació i assessorament

Formació continuada:

Directius i gestors

Empleats

Innovació:

Nous productes

Tecnologia

Èmfasi qualitat
i diferenciació

Orientació al mercat:

Posicionament

Adaptació

Concentració de clients

Exportació

Fonts de finançament:

Capital extern

Èmfasis qualitat
i diferenciació

FONT: Elaboració pròpia.

(2) Clark, D., Berkeley, N., i Steuer, N. (2001), «Attitudes to growth among owners of small and medium-sized enterprises and the implications
for business advice». International Small Business Journal 19(3).
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Tot i que, en aquest terreny, tampoc s’ha arribat a conclusions definitives, un estudi recent del Banc d’Espanya
caracteritza aquest tipus d’empresa en el cas espanyol.(3) Els seus resultats corroboren l’existència d’una gran inèr-
cia en termes de creixement empresarial: si una empresa és gasela avui, és més probable que també ho sigui demà.
Així mateix, una empresa jove té més probabilitats de ser gasela que una ja establerta, de manera que l’eliminació
de barreres d’entrada n’afavorirà l’emergència. També conclouen que aquestes empreses, a més de ser més produc-
tives, destaquen per un nivell més elevat de capital humà i d’endeutament inicial, de manera que les facilitats
d’accés a aquests recursos n’haurien d’impulsar el desenvolupament.

En definitiva, ningú no dubta que mantenir un bon fons de petites i mitjanes empreses beneficia qualsevol econo-
mia. El format pime no solament és el més idoni en determinats sectors i circumstàncies, sinó que, a més a més,
aporta dinamisme i flexibilitat, en especial, en temps de crisi. Per aquest motiu, si hi ha la possibilitat de minimit-
zar les barreres que en frenen l’aparició i el creixement, paga la pena fer l’esforç. I, en uns anys, pot ser que, en lloc
d’un Lladró, en sorgeixin tres.

(3) López-García, P. i S. Puente (2009), «What makes a high-growth firm? A probit analysis using Spanish firm-level data». Document de treball
Banc d’Espanya, núm. 0920.

Rànquing de dificultat per obrir un negoci (més rànquing indica més dificultat)

Creació de noves empreses i dificultat d’obertura d’un negoci per països

UN MARC REGULADOR POC FAVORABLE DESINCENTIVA LA CREACIÓ D’EMPRESES

Noves empreses sobre població 15-64 anys (en tant per mil)

FONTS: Elaboració pròpia a partir de dades del Banc Mundial, WDI (2009) i Entrepreneurship Survey (2008).
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Zona de l’euro: mostres de fortalesa

Seguint la tònica d’abans de l’estiu, l’ac-
tualitat econòmica de la zona de l’euro
continua plena de notícies de gran trans-
cendència. La publicació del producte
interior brut (PIB) del segon trimestre, els
acords assolits en la reunió de l’Ecofin,
l’informe del Fons Monetari Internacio-
nal (FMI) sobre la recuperació de la zona
de l’euro o la publicació dels resultats de
les proves d’esforç de la banca europea són
només alguns dels fets més importants
que han succeït durant l’estiu. Sense cap
mena de dubte, l’actualitat econòmica no
s’ha agafat vacances.

En el segon trimestre del 2010, l’economia
de l’antic continent va avançar un contun-

dent i inesperat 1% en relació amb el tri-
mestre anterior, la qual cosa deixa la taxa
de creixement interanual del PIB en l’1,7%.
Ja són quatre trimestres consecutius amb
una taxa de creixement positiva, i, a més a
més, després del fort avanç registrat, la ten-
dència és ara clarament positiva.

La dada de creixement ha canviat el to pes-
simista de la recuperació de la zona de l’eu-
ro. Fa uns mesos, quan comparàvem el
ritme al qual estava creixent amb el creixe-
ment mitjà dels anys previs a la crisi, la di-
ferència era notable. Des del 1998 fins al
2008, el creixement intertrimestral mitjà
de la zona de l’euro va ser del 0,6%. Això
explica que el creixement potencial anual
de la zona de l’euro, en general, se situés al
voltant del 2%. En els últims trimestres, en

El PIB sorprèn amb un fort
avanç de l’1% en el segon
trimestre...

UNIÓ EUROPEA

Variació del producte interior brut

FONTS: Eurostat i elaboració pròpia.
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...gràcies a la forta
embranzida de l’economia
alemanya.

La inversió podria donar
alguna sorpresa positiva...

canvi, el creixement intertrimestral mitjà
s’ha situat en el 0,2%. Tot i que sembli poca
diferència, això vol dir que, si es mantin-
gués aquest ritme de creixement, el PIB no
assoliria el nivell previ a la crisi fins d’aquí
a cinc anys, mentre que, amb una taxa de
creixement mitjà del 2%, ho faria en no-
més dos anys. Per aquest motiu, la dada de
creixement del segon trimestre ha estat tan
important. Si es manté aquest ritme d’a-
vanç, el nivell del PIB previ a la crisi s’asso-
liria en només un any i mig.

Però no tot són bones notícies. La recupe-
ració del creixement de la zona de l’euro
dista de ser homogènia entre països. Ale-
manya, amb un creixement intertrimes-
tral del 2,2%, és el que ha donat la gran
sorpresa, mentre que França i Itàlia man-
tenen un ritme bo, del 0,6% i del 0,4%,
respectivament, però menys sorprenent. A
la cua hi ha Espanya i Portugal, amb un

modest avanç del 0,2%, i, sobretot, Grècia,
que ha registrat una reculada de l’1,5% i és
l’únic país de la zona de l’euro que es troba
en recessió.

Encara es desconeix el detall per compo-
nents del PIB, però els indicadors men-
suals suggereixen que cap dels dos com-
ponents fonamentals, consum i inversió,
explica la forta embranzida. És cert que la
producció industrial va avançar amb for-
ça durant el segon trimestre, com també
ho van fer els diferents indicadors de sen-
timent econòmic. Això podria fer pensar
que l’avanç de la inversió ha estat una mica
superior al que s’esperava. Però el nivell
en què encara es troba la utilització de la
capacitat productiva fa difícil que es pro-
dueixi una recuperació ràpida.

Pel que fa al consum, la situació és similar.
Els indicadors de confiança van avançar,

UNA RECUPERACIÓ A DIFERENTS VELOCITATS

Variació intertrimestral del PIB

FONT: Eurostat.
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però progressivament. A més a més, la
situació del mercat laboral i del sistema
financer fa poc probable una millora ràpi-
da. El mercat laboral de la zona de l’euro,
per exemple, es manté estancat en un
nivell elevat. En el mes de juliol, la taxa
d’atur es va mantenir en el 10,0%, xifra
que ostenta des del març d’enguany. L’ín-
dex de preus al consum, un bon indicador
de tensions del consum, es manté en ni-
vells moderats. En el mes de juliol, va
avançar lleugerament fins a l’1,7%, des-
prés de 4 mesos mantenint-se estable al
voltant de l’1,5%. De tota manera, no
esperem que les pressions inflacionistes
vagin a més en els pròxims mesos.

Una vegada més, el motor del creixement
europeu el trobem, molt probablement, en
el cicle d’existències i en el sector exterior.
Les exportacions, per exemple, van avan-
çar el 22,8% en el segon trimestre del 2010
en termes interanuals.

Naturalment, aquest ritme d’avanç és molt
difícil que es pugui mantenir i, de fet, és

més probable que torni a taxes de creixe-
ment més moderades. Això explica que
l’FMI, al seu informe anual sobre la zona
de l’euro, avisi que el ritme de recuperació
a la zona de l’euro podria ser més alt si es
duen a terme reformes estructurals. En
general, l’FMI recomana lluitar en tres
fronts: la competitivitat, la disciplina fiscal
i el sanejament del sector financer. La pro-
funditat d’aquestes reformes determinarà,
en gran part, el creixement potencial de la
zona de l’euro a mitjà i a llarg termini.

En línia amb aquestes recomanacions,
durant la reunió de l’Ecofin celebrada en
el mes de juliol, es van començar a definir
algunes reformes estructurals. Concreta-
ment, els ministres d’economia dels països
de la Unió Europea van abordar la refor-
ma del marc regulador del sistema finan-
cer i les mesures per millorar la disciplina
fiscal. L’any vinent, es preveu que entrin
en funcionament el Comitè de Risc Sistè-
mic, per supervisar l’estabilitat del sistema
financer, i el Semestre Europeu, període
durant el qual analitzaran els pressupos-

ZONA DE L’EURO: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2008 2009
2009 2010

III IV I II Juliol

PIB 0,4 –4,1 –4,1 –2,1 0,6 1,7 –

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

Confiança del consumidor (1) –18,1 –24,7 –21,4 –17,0 –16,8 –16,7 –14,0

Producció industrial –1,7 ... –14,4 –7,4 4,9 9,2 ...

Sentiment econòmic (1) 93,5 80,8 84,1 91,9 96,6 99,3 101,3

Taxa d’atur (2) 7,5 9,4 9,7 9,8 9,9 10,0 10,0

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

Balança comercial (3) –1,2 –15,2 –6,3 13,4 26,0 22,2 ...

Tipus d’interès euríbor 3 mesos 4,6 1,2 0,9 0,7 0,7 0,7 0,8

Tipus de canvi efectiu nominal de l’euro (4) 110,6 111,7 112,1 113,8 108,8 103,2 102,5

NOTES: (1) Valor.

(2) Percentatge sobre població activa.

(3) Saldo acumulat de 12 mesos. Milers de milions d’euros.

(4) Canvi ponderat pels fluxos de comerç exterior. Valors majors impliquen apreciació de la moneda.

FONTS: Eurostat, Banc Central Europeu, Comissió Europea i elaboració pròpia.

...però el consum
es manté feble.

L’FMI apunta la necessitat
de dur a terme reformes
estructurals.
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Les proves d’esforç mostren
la fortalesa del sistema
financer europeu.

El fort ritme de creixement
difícilment es mantindrà
en els pròxims trimestres.

Alemanya creix
un sorprenent 2,2%
intertrimestral en el segon
trimestre del 2010...

tos i les mesures estructurals de cada país.
Les dues mesures poden augmentar signi-
ficativament la disciplina del sector finan-
cer i del sector públic, però caldrà esperar
els detalls per poder valorar l’abast de la
reforma.

Ara com ara, la publicació de les proves
d’esforç del sector bancari ha significat un
pas endavant cap a una economia més
transparent. Aquesta mesura havia gene-
rat moltes reticències en alguns països,
però, finalment, podem concloure que ha
estat molt positiva, ja que ha servit per
esvair la incertesa sobre la fortalesa del sis-
tema financer europeu. Al mateix temps,
ha permès identificar les entitats que
necessiten ser recapitalitzades, de manera
que millorarà l’estabilitat del sistema
financer en conjunt.

En definitiva, amb la publicació del PIB
del segon trimestre, la zona de l’euro ha
donat una mostra de fortalesa quan més
ho necessitava. A més a més, l’activitat po-
lítica continua donant senyals clars de dur
a terme reformes estructurals que aug-
mentin el creixement potencial de l’econo-
mia a mitjà i a llarg termini. Aquestes no-
tícies són, sense cap mena de dubte, molt
bones i permeten transmetre un missatge

una mica més optimista. No obstant això,
en els pròxims mesos, haurem de seguir
amb atenció l’evolució dels indicadors
mensuals. Tot i que els índexs de confian-
ça del consum i de sentiment econòmic
van continuar avançant amb força al juliol,
serà molt difícil mantenir aquest ritme de
creixement. Els pilars sobre els quals s’ha
de consolidar la recuperació econòmica,
el consum i la inversió, continuen molt
febles i, amb la retirada de les mesures
d’estímul econòmic, podrien patir una
petita reculada.

La locomotora alemanya funciona
a tota màquina

Els principals indicadors dels últims me-
sos permetien intuir una consolidació de
la recuperació alemanya en el segon tri-
mestre del 2010. No obstant això, el sor-
prenent creixement del PIB, del 2,2% en
relació amb els tres mesos anteriors, va
superar amb escreix totes les previsions.
Així mateix, aquest vertiginós increment,
el més intens des de la reunificació, va
empènyer l’evolució interanual del PIB
fins al 3,7% i va situar Alemanya com el
principal artífex de la recuperació europea
en aquest període.

ALEMANYA: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2008 2009
2009 2010

III IV I II Juliol

PIB 0,7 –4,7 –4,4 –2,0 2,0 3,7 –

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

Producció industrial –0,1 –15,4 –15,0 –8,0 6,0 12,5 ...

Índex d’activitat empresarial (IFO) (*) 96,8 87,7 89,8 93,6 96,5 101,7 106,2

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

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

Balança comercial (***) 195,1 140,2 130,9 129,3 140,5 148,4 ...

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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...impulsada per la demanda
externa i per la inversió.

Fort repunt de l’activitat
industrial.

A conseqüència d’aquest repunt, més pro-
pi d’un país en vies de desenvolupament
que d’una economia madura, el Bundes-
bank va augmentar les previsions de crei-
xement en més d’un punt percentual per
al 2010 i les va situar al voltant del 3%.
Malgrat la suavització d’aquesta tendència
esperada per als pròxims trimestres, l’eco-
nomia germànica recuperarà, el 2011, tot
el terreny perdut des de l’esclat de la crisi.

El desglossament per components del PIB
palesa que la inversió i la demanda exte-
rior són els principals motors d’aquesta
recuperació, ja que cadascuna ha contri-
buït al creixement en 0,9 punts percen-
tuals. La dinamització del comerç global i
la depreciació de l’euro, que va fer més
competitius els productes alemanys, van
esperonar les exportacions del país germà-
nic, que van créixer el 24,6% interanual en
el segon trimestre de l’any. Atès que els
productes exportats alemanys precisen de
components provinents de l’exterior, les
importacions també van créixer el 26,6%
en el mateix període. Així i tot, el superàvit

comercial va augmentar fins als 36.170
milions d’euros, el 14,4% per damunt del
registrat un any abans.

Aquesta dada torna a posar de manifest la
forta dependència de l’economia alema-
nya de l’evolució dels f luxos comercials
exteriors. Així, després de la forta contrac-
ció de la demanda exterior el 2009, que
explica més de dos terços de la recessió
germànica, la reactivació de les exporta-
cions ha incrementat el ritme de l’expansió.
No obstant això, els Estats Units i la Xina,
els principals consumidors de productes
alemanys després de la Unió Europea, han
suavitzat el seu creixement en els últims
mesos. Això, més la recuperació d’alguns
països europeus, encara feble, fa preveure
un menor dinamisme de la demanda
externa en la segona meitat de l’any.

Atesa aquesta suavització de la contribu-
ció exterior, serà la demanda interna la
que determini la magnitud de la recupera-
ció alemanya. Pel costat de l’oferta, des-
prés d’un primer trimestre marcat per les

Variació del PIB

FONT: Institut d’Estadística alemany.

INTENSA RECUPERACIÓ DE L’ECONOMIA ALEMANYA

Intertrimestral Interanual

%

2008 2009 20102006 2007
–8

–6

–4

–2

0

2

4

6



SETEMBRE 2010 27  INFORME MENSUAL

L’augment del consum situa
la inflació interanual
alemanya en l’1,2%.

No es plantegen
modificacions dels plans
d’austeritat.

dures condicions climatològiques, els
indicadors de més alta freqüència mostren
un fort repunt de l’activitat. Així, entre
l’abril i el juny, la producció industrial va
créixer el 12,5% interanual, l’increment
més important dels quaranta últims anys.
Aquest increment i la millora de la utilit-
zació de la capacitat productiva van esti-
mular la inversió, que va créixer el 4,7%
intertrimestral en aquest període.

L’evolució futura d’aquest component no
està lliure de dubtes. Així, malgrat el bon
comportament de les comandes indus-
trials del juny i de l’índex IFO al juliol, la
dada del PMI del mes d’agost mostra una
reculada important. És d’esperar, per tant,
que el creixement de la inversió redueixi la
seva velocitat de creixement en la segona
meitat de l’any.

Per la seva banda, el creixement interanual
de les vendes al detall, del 0,6% en el segon
trimestre, mostra la recuperació del con-
sum privat. El fort increment de la con-
fiança del consumidor al juliol, impulsada
per la reducció de la taxa d’atur fins al
7,6% en aquest mes, es traduirà en nous
augments del consum privat. Això conti-
nuarà pressionant a l’alça els preus ale-
manys, que, al juliol, ja creixien l’1,2%
interanual, lluny de les xifres negatives
registrades un any abans. S’espera que, en
aquest context de consolidació econòmi-
ca, durant la segona meitat de l’any es
mantingui la tendència a l’alça dels preus
de consum.

Aquesta intensa recuperació econòmica
podria situar el dèficit públic del 2010 i del
2011 per sota de les previsions (al voltant
del 5%). No obstant això, la cancellera
Angela Merkel no es planteja la possibilitat
de revisar els estrictes plans d’austeritat
que s’espera que entrin en vigor el pròxim
exercici. Una posició que ha aixecat dures
crítiques per part del seu soci de govern,
l’FDP, que, atesa la bonança econòmica,

esperava poder complir la seva promesa
electoral de reducció dels impostos.

França es recupera progressivament

L’economia francesa va créixer, durant el
segon trimestre, el 0,6% en relació amb el
trimestre anterior, segons un primer
avanç, una taxa superior al 0,2% anotada
en el primer trimestre. Conseqüentment,
l’increment interanual del PIB en aquest
període va augmentar cinc punts percen-
tuals i es va situar en l’1,7%. Malgrat
aquesta acceleració del PIB, la recuperació
encara és fràgil, ja que depèn, en gran part,
de les polítiques d’ajustament fiscal i del
progrés dels socis comercials.

El desglossament de l’evolució del PIB gal
en els seus principals components mostra
que la inversió participa, finalment, en el
procés de recuperació, afavorida, possible-
ment, per la reforma de l’impost sobre
l’activitat local (taxe professionnelle), efec-
tiva a partir del gener del 2010. Així, per
primer cop des de l’inici del 2008, aquesta
partida va créixer el 0,9% intertrimestral.

D’altra banda, el consum privat, el motor
habitual de l’economia gal·la, va avançar
el 0,6% durant el segon trimestre, mentre
que la despesa pública va fer-ho el 0,4%.
D’aquesta manera, el total de la demanda
interna va créixer el 0,6%. Pel que fa a la
demanda externa, l’augment de les impor-
tacions va superar el de les exportacions,
de manera que la balança comercial es va
deteriorar. No obstant això, la contribució
negativa de la demanda externa al PIB va
ser compensada amb escreix per la recom-
posició de les existències de les empreses,
que van ser, precisament, la principal via
de creixement en el segon trimestre.

Una anàlisi de les dades de més alta fre-
qüència suggereix que el teixit industrial
francès mantindrà la seva reactivació du-

L’economia gal·la creix el
0,6% en el segon trimestre...
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rant els pròxims mesos, tot i que de forma
suau. D’aquesta manera, el sentiment eco-
nòmic dels empresaris i l’índex de coman-
des van millorar al juliol. No obstant això,
la producció industrial va caure en aquest
mes, després d’un juny relativament fort.
Així mateix, tal com s’esperava arran de
l’eliminació progressiva dels ajuts a la
compra d’automòbils (prime à la casse),
les matriculacions han caigut de manera
significativa en els tres últims mesos.
D’altra banda, la confiança dels consumi-
dors es va mantenir estable al juliol, des-
prés de caure sis punts durant els cinc
mesos anteriors.

Per tant, aquests indicadors avançats ge-
neren certs temors sobre la fortalesa de la
recuperació, de manera que s’espera que
l’economia francesa avanci gradualment
en els pròxims mesos. Efectivament, se-
gons el Fons Monetari Internacional, la re-
cuperació francesa serà lenta, amb un aug-
ment del PIB de l’1,4% i de l’1,6% el 2010 i
el 2011, respectivament, tot i que amb una
taxa una mica superior a la de la resta de la
zona de l’euro, ja que la recessió gal·la va
ser relativament menys profunda.

Al seu informe sobre França del mes de
juliol, l’esmentat organisme també apunta
que la demanda interna contribuirà de

forma més intensa al creixement, amb una
petita ajuda del sector exterior a curt ter-
mini. A més a més, l’informe suggereix
que la capacitat de creixement a llarg ter-
mini del país gal serà, aproximadament,
mig punt percentual inferior a la de la dè-
cada anterior, a causa, principalment, de
l’envelliment de la població.

Finalment, cal destacar el comportament
més favorable del mercat de treball, ja que
l’economia francesa va tornar a crear ocu-
pació en el segon trimestre. D’aquesta
manera, després de quatre trimestres de
fortes davallades, entre el segon trimestre
del 2008 i el primer del 2009, el nombre
d’assalariats es va estabilitzar i, a partir del
tercer trimestre del 2009, va començar a
créixer.

Itàlia consolida la recuperació

La recuperació de l’economia italiana va
prosseguir a un bon ritme durant el segon
trimestre del 2010, amb un creixement del
PIB del 0,4% intertrimestral. Aquesta
dada situa la variació interanual en l’1,1%,
l’increment més important des del 2007.
Tot sembla indicar que la inversió i la
demanda externa van agafar les regnes de
l’economia transalpina en aquest període,

FRANÇA: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2008 2009
2009 2010

III IV I II Juliol

PIB 0,1 –2,5 –2,7 –0,5 1,2 1,7 –

Consum de les llars –0,3 0,8 0,3 4,2 1,8 0,3 ...

Producció industrial –2,7 –12,1 –11,5 –4,7 4,8 7,4 ...

Taxa d’atur (*) 7,8 9,4 9,6 9,8 9,9 9,9 ...

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

Balança comercial (**) –50,2 –49,1 –45,4 –41,8 –42,5 –44,3 ...

NOTES: (*) Percentatge sobre població activa.

(**) Saldo acumulat de 12 mesos. Milers de milions d’euros.

FONTS: OCDE, Eurostat, INSEE, Comissió Europea i elaboració pròpia.

L’economia italiana creix el
0,4% intertrimestral en el
segon trimestre.

...impulsada per la inversió
i per l’acumulació d’estocs.

L’FMI preveu un creixement
lent però segur a França.
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La demanda externa millora
en aquest període...

...però el consum italià
es manté molt feble.

reforçades per la contribució positiva de les
existències. D’altra banda, s’estima que el
consum, tant públic com privat, va mante-
nir la feblesa durant un trimestre més.

Els indicadors d’oferta mostren un incre-
ment de la producció industrial del 7,6%
interanual en el segon trimestre del 2010.
La producció industrial va continuar lluny
dels nivells assolits en el període anterior a
la recessió i va mantenir reduïda la utilit-
zació de la capacitat productiva. Malgrat
tot, la finalització, al juny, dels incentius
fiscals al reemplaçament de maquinària
obsoleta hauria anticipat la decisió d’in-
versió de la indústria, en especial en el
context actual de recuperació.

Pel costat de la demanda, destaca el repunt
de les exportacions, que, durant el trimes-
tre primaveral, van créixer el 18,4% en re-
lació amb l’any anterior. L’increment de
les importacions, del 26,7% en aquest
mateix període, va situar el dèficit comer-
cial en els 5.848 milions d’euros. Aquesta
xifra va ser el 30,4% inferior a la registrada
el trimestre anterior i va contribuir positi-
vament al creixement en aquest període.

És possible que, a curt termini, la feblesa
del consum alenteixi la recuperació italia-
na. Les vendes al detall es van continuar

contraient a l’abril i al maig, amb caigudes
interanuals del 0,7% i de l’1,2%, respecti-
vament. A més a més, la incerta evolució
del mercat laboral i l’increment dels preus
al consum, que, al juliol, es van situar en
l’1,7%, van tornar a evitar el repunt de la
confiança del consumidor en aquest mes.
Pel que fa al consum públic, l’aprovació
del pla d’austeritat per als dos pròxims
exercicis, xifrat en 25.000 milions d’euros,
no permet preveure una contribució posi-
tiva en els pròxims trimestres.

Tot això es va produir en un context d’i-
nestabilitat política, propiciat per la pèr-
dua, per part del partit del Govern, de
suports al parlament. Això podria provo-
car l’anticipació de les eleccions, un esce-
nari que, malgrat tot, es considera poc
probable.

La recuperació del Regne Unit
aguanta el tipus, però es podria
frenar en la segona meitat de l’any

En el segon trimestre del 2010, el PIB bri-
tànic va augmentar l’1,1% en relació amb
el període anterior i va situar la taxa inte-
ranual en l’1,6%. D’aquesta manera, s’en-
cadenen tres trimestres de taxes positives,
situació que confirma que l’economia bri-

ITÀLIA: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2008 2009
2009 2010

III IV I II Juliol

PIB –1,3 –5,1 –4,7 –2,8 0,5 1,1 –

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

Producció industrial –3,8 –18,2 –17,4 –9,3 3,0 7,6 ...

Taxa d’atur (*) 6,7 7,8 8,0 8,3 8,4 ... –

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

Balança comercial (**) –10,0 –9,9 –8,7 –6,0 –6,9 –12,0 ...

NOTES: (*) Percentatge sobre població activa.

(**) Saldo acumulat de 12 mesos. Milers de milions d’euros.

FONTS: OCDE, organismes nacionals d’estadística i elaboració pròpia.
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tànica manté la tònica de recuperació.
Així, durant la primera meitat d’enguany,
el Regne Unit va créixer a un ritme proper
a la seva mitjana històrica, tot i que la seva
activitat es va mantenir en nivells força
inferiors al pic assolit abans de la recessió.

Segons l’Inf lation Report de l’agost del
Banc d’Anglaterra, tant l’important estí-
mul de la política monetària com l’expan-
sió de la demanda internacional i els
nivells relativament baixos de la lliura
haurien de propiciar la recuperació. No
obstant això, el fet que alguns dels indica-
dors de confiança hagin sortit menys favo-
rables, la forta consolidació fiscal i la lenta
millora de les restriccions al crèdit han dut
el banc a revisar lleugerament a la baixa les
previsions de creixement. D’aquesta ma-
nera, l’esmentat organisme espera que la
taxa de creixement dels pròxims mesos
probablement acabi essent inferior a la
registrada en el segon trimestre.

Efectivament, des del costat de l’oferta, els
indicadors apunten a un comportament
una mica més feble. D’una banda, la pro-
ducció industrial va recular el 0,4% al
juny, de manera que el ritme de creixe-
ment interanual va baixar fins a l’1,3%.

Així mateix, el total de matriculacions va
caure el 13,2% al juliol després d’un any de
taxes positives. Per la seva banda, els
índexs de confiança industrial i de serveis
van mostrar resultats força erràtics. Així,
mentre l’índex de l’activitat a la construc-
ció va superar la xifra mitjana del període
precrisi (1999-2007), la majoria dels índexs
de confiança empresarial van baixar al
juliol. En aquest context, el National Insti-
tute of Economic and Social Research esti-
ma que l’economia britànica va augmen-
tar el 0,9% interanual en els tres mesos
fins al juliol, la qual cosa denota un cert
alentiment en el ritme de creixement.

D’altra banda, les perspectives de la de-
manda depenen, en gran part, de la volun-
tat de les llars i de les empreses de mante-
nir el nivell d’estalvi. Durant la recessió, el
consum de les famílies va caure el 5%,
però sembla que s’ha estabilitzat en els úl-
tims trimestres. Pel que fa a la inversió, tot
i que les empreses podrien incrementar-la,
gràcies al seu nivell d’estalvi, relativament
elevat, les dades de les enquestes van regis-
trar un volum de comandes relativament
feble i una infrautilització de la capacitat
de producció.

El PIB britànic creix l’1,1%
intertrimestral.

La recuperació es pot frenar
una mica en el tercer
trimestre.

El Banc d’Anglaterra espera
una inflació superior al 2%
fins al final del 2011.

REGNE UNIT: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2008 2009
2009 2010

III IV I II Juliol Agost

PIB –0,1 –4,9 –5,3 –2,9 –0,2 1,6 – ...

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

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

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

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

Balança comercial (2) –93,6 –86,6 –83,9 –82,0 –82,2 –84,3 ... ...

Tipus d’interès Líbor 3 mesos (3) 5,5 1,2 0,8 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7

Tipus de canvi efectiu nominal de la lliura (4) 97,6 73,9 83,7 79,0 80,4 78,2 81,5 82,3

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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Pel que fa a la demanda externa, el compor-
tament del sector exterior és, ara com ara,
feble, malgrat la depreciació de la lliura.
L’Office of National Statistics (ONS) estima
que la balança comercial ha contribuït
negativament al creixement del Regne Unit
en els tres últims trimestres. Aquest resultat
sorprèn, atesa la depreciació de la moneda,
i això indica que a les empreses britàniques
els costa redirigir els recursos cap a la pro-
ducció de béns i de serveis exportables.

La inflació, per la seva banda, va cedir una
dècima fins al 3,1%, tot i que continua a un
nivell força superior a l’objectiu del Banc
d’Anglaterra d’estabilitat de preus. De fet,
s’espera que la inflació es mantingui per
damunt del 2% fins al final del 2011, en
gran part per la nova pujada de l’IVA del
17,5% al 20% el proper gener. A més a més,
el banc preveu que les empreses trasllada-
ran gairebé la totalitat de l’increment de
l’IVA al consumidor, ja que s’estima que
aquest canvi del sistema impositiu serà
permanent.

Europa emergent: dinamisme actual,
incertesa futura

Durant els mesos d’estiu, s’ha anat creant
un estat d’opinió negatiu sobre les pers-
pectives de l’economia global per als prò-
xims trimestres. En la seva versió més ex-
trema, aquesta tesi considera probable que
els Estats Units tornin a caure en la reces-
sió el 2011 i arrosseguin la resta d’econo-
mies cap a una nova etapa de baix crei-
xement. Així i tot, el posicionament més
habitual és acceptar com a escenari més
versemblant un alentiment econòmic
addicional, però no excessiu, en relació
amb el ritme de creixement d’uns mesos
enrere. Si es produeix, l’Europa emergent
podrà trampejar aquest hipotètic canvi de
tendència?

D’entrada, convé recordar quina és la situa-
ció conjuntural de la regió. El tret més des-

tacable és que l’Europa emergent està
immersa en una trajectòria de recuperació
econòmica dinàmica. Les dades de creixe-
ment del PIB del segon trimestre han estat
clarament positives i han batut, a la majo-
ria de països, les previsions disponibles.
Així, cap de les economies de la zona va
recular en termes intertrimestrals en aquest
període, i països com Eslovàquia, Estònia i
Lituània van assolir, fins i tot, xifres supe-
riors al bon registre de la Unió Europea en
conjunt (l’1,0% intertrimestral), amb la
República Txeca a poca distància. Tot i no
disposar encara de les xifres de Polònia
(s’espera una dada de clar ascens del PIB) i
de Romania (única economia regional
que, probablement, caurà en relació amb
el primer trimestre), el balanç regional, en
termes de creixement, és, com dèiem,
favorable. En especial pel fet que els pri-
mers indicadors del tercer trimestre mos-
tren que la tendència a l’acceleració del
creixement es manté a la majoria de països
(Romania i Bulgària són les excepcions
més notòries).

Fins ara, aquesta trajectòria expansiva es
basa, fonamentalment, en la demanda
externa i, amb menys pes, en l’evolució de
les existències. Per la seva banda, el con-
sum i la inversió es mantenen en posicions
de feblesa. Tot i que l’evolució de la despe-
sa de les llars és dispar, indicadors com les
vendes al detall suggereixen que, en un
primer grup de països, format per Polònia,
Hongria i la República Txeca, està més
avançat el procés de recuperació del con-
sum, mentre que, als països bàltics i a Ro-
mania, la situació continua essent extre-
madament fràgil.

Des del punt de vista financer, les entrades
de capitals estrangers s’han recuperat
també notablement i han permès el finan-
çament de l’expansió, per bé que, durant el
mes de maig, aquestes entrades van reflec-
tir l’augment de la incertesa que va provo-
car la crisi del deute sobirà de la zona de
l’euro, situació que va remetre posterior-

L’empitjorament de les
perspectives econòmiques
globals suscita dubtes
sobre l’expansió a l’Europa
emergent.

Fins ara, el ritme d’activitat
s’ha accelerat notablement.

La continuïtat de la
recuperació depèn de la
demanda externa i del
finançament internacional.
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ment. Malgrat el major dinamisme econò-
mic recent, el baix grau d’utilització de la
capacitat productiva i l’esmentada feblesa
de la demanda interna han facilitat una
evolució continguda dels preus, que, al seu
torn, ha proporcionat un marge de mani-
obra per a una política monetària laxa.
Finalment, la caiguda de l’activitat prece-
dent a l’actual recuperació ha tingut un
impacte apreciable en les finances públi-
ques, per bé que la posició de partida era,
en la majoria dels casos, sanejada, de ma-
nera que els nivells de dèficit i de deute
públics que es registren no són alarmants.

De la succinta revisió anterior es deriva, de
forma gairebé directa, que la via de recu-
peració depèn críticament de l’evolució
econòmica i financera exterior a la regió.
Específicament, depèn que la notable
recuperació de la demanda exterior se sos-
tingui i que els fluxos financers interna-
cionals, públics i privats, continuïn fluint
cap a l’Europa emergent. Ateses les ca-
racterístiques dels vincles comercials i

financers de la zona, les dues qüestions es
redueixen, a la pràctica, a una sola: la re-
cuperació de l’Europa emergent només
serà possible, més enllà de la inèrcia ac-
tual, si la zona de l’euro evita la recaiguda
en la recessió. Si aquest escenari negatiu es
produís, assistiríem a una pèrdua ràpida
d’activitat en aquests països. En canvi, si el
creixement europeu s’alentís però no s’en-
fonsés, que constitueix el nostre escenari
central de previsions, les perspectives de la
regió no es veurien greument afectades.

Un dels aspectes que poden modular el
possible impacte d’una desacceleració (o
d’una recessió, en escenaris extrems) euro-
pea és la política econòmica nacional i, en
particular, la gestió de la política pressu-
postària, atesa la sensibilitat que els in-
versors internacionals han mostrat cap a la
qüestió del deute sobirà des de la primave-
ra passada. En aquest àmbit, es poden ob-
servar tres tendències generals a la regió.
La primera és l’ajustament pressupostari
inajornable, com el que van realitzar en el

EUROPA EMERGENT: LA ZONA DE L’EURO, BASE DE LA RECUPERACIÓ

Índex de sentiment econòmic

FONTS: Comissió Europea i elaboració pròpia.
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La recuperació a l’Europa
emergent dependrà, en gran
part, de l’expansió de la zona
de l’euro.
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seu moment els bàltics i Hongria o el que,
en aquests moments, està materialitzant
Romania.

Una segona opció és diferir l’ajustament.
És l’opció que segueixen Polònia, que es
beneficia del fet d’haver estat l’únic país
comunitari que va evitar la recessió el
2009, i Hongria. En el cas magiar, desa-
fortunadament, tot i que les decisions de
relaxar els objectius de consolidació fiscal
i, sobretot, de no negociar un nou acord
monetari amb el Fons Monetari Interna-
cional han ampliat el terreny de joc per a
les polítiques populistes, això s’ha fet al
preu d’un augment de la prima de risc del
país i amb un deteriorament de la mone-
da que comportarà un menor creixement
futur.

Finalment, la tercera opció és la que
segueix la República Txeca, que aposta per
una clara consolidació fiscal sense que
existeixi una pressió financera interna-
cional directa. Tot i que, en aquest camp,
és difícil suggerir patrons òptims, sembla
que, de l’evolució recent dels indicadors, es
deriva que les opcions de consolidar pro-
porcionen més rèdits en termes de menor
prima de risc als països que la segueixen.
Per aquest motiu, i retornant a la qüestió
inicial del paper de les polítiques econò-
miques nacionals, el sanejament fiscal és,
probablement, una estratègia recomana-
ble per dotar d’un cert nivell de protecció
les economies de l’Europa emergent si les
turbulències financeres s’agreugen o d’al-
gun marge per realitzar política econòmi-
ca expansiva si l’activitat cedís.

La gestió de la política
pressupostària continua
suscitant atenció.

La consolidació fiscal pot
ajudar a disposar de més
protecció davant de possibles
turbulències monetàries.

Pimes: enclaustrades en el mercat local?

En l’era de la globalització, els països, les regions i les empreses competeixen en l’àmbit internacional per fer-se un
lloc en el mercat mundial. Tot i mantenir encara un biaix nacional, les petites i mitjanes empreses (pimes) no
defugen aquest procés globalitzador. La importància de les pimes en l’entorn econòmic, juntament amb els bene-
ficis del fenomen de la internacionalització, invita a la reflexió sobre els reptes que aquestes empreses han d’afron-
tar quan decideixen entrar en un nou mercat i sobre les mesures que podrien facilitar aquesta entrada.

Segons les dades de l’OCDE, mundialment, el 90% de les empreses són pimes, les quals ocupen entre el 50% i el
60% del total de treballadors i generen al voltant del 50% dels béns i serveis. La seva repercussió en el desenvolu-
pament dels països, en especial dels menys avançats, va més enllà del que aquestes xifres suggereixen. En les eco-
nomies més endarrerides, les pimes tendeixen a concentrar-se en activitats intensives en l’ocupació de dones i
joves i contribueixen activament a la reducció dels nivells de pobresa.

D’altra banda, i des d’una perspectiva agregada, l’evidència empírica indica que la internacionalització –ja sigui en
forma del més tradicional intercanvi comercial o bé a través de fluxos d’inversió estrangera directa (IED) o de
col·laboracions i aliances empresarials transfrontereres– tendeix a afavorir el creixement econòmic. Per a les
pimes, el contacte amb empreses estrangeres, el feedback dels nous clients i l’accés a mercats més grans representen
no solament una plataforma per millorar la productivitat, sinó també la possibilitat de diversificar els riscos, en
reduir la dependència del mercat interior.

Malgrat la importància de la internacionalització, la majoria de les pimes continuen enclaustrades en el mercat
interior. A tall d’exemple, mentre les pimes són responsables del 50% de la producció mundial, el seu pes en el total
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de les exportacions manufactureres se situa entre el 25% i el 35%. El contrast encara és més gran si parlem d’IED,
on l’aportació de les pimes no arriba al 10% del total.

Però per què són menys actives en els mercats internacionals? La resposta, en poques paraules, és que ni els recur-
sos ni el grau de preparació en pimes i en grans societats són comparables. No obstant això, els dos tipus d’empre-
ses s’enfronten als mateixos obstacles i reptes quan decideixen anar més enllà de la frontera: des d’una major
competència fins a uns substancials costos fixos d’entrada, passant per les dificultats vinculades a l’adopció dels
estàndards internacionals, pels dubtes sobre la protecció de la propietat intel·lectual i pels riscos polítics, entre
molts altres.

Ateses aquestes dificultats, les grans empreses tenen certs avantatges, relacionats, justament, amb la seva dimen-
sió, que poden aprofitar per accedir als mercats internacionals. En primer lloc, disposen de més recursos finan-
cers, humans i materials, elements clau tant per al desenvolupament d’un pla estratègic d’internacionalització
com per al manteniment del nou mercat. En segon lloc, la major experiència internacional dels seus directius és
un altre actiu important. A més a més, poden utilitzar les economies d’escala i el major poder de mercat que osten-
ten. Finalment, la seva major accessibilitat a la informació i la seva capacitat de diversificació les converteixen en
organitzacions amb menys aversió al risc, cosa que aprofiten per agafar el camí, mai lliure de perills, de la inter-
nacionalització.

Així i tot, les coses estan canviant, i la internacionalització empresarial comença a estendre’s a les pimes, sobretot
gràcies als avanços en les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Els avanços en les TIC no solament
han reduït el cost de la informació, han generalitzat el seu accés i han disminuït les asimetries entre companyies,
sinó que també han propiciat la proliferació d’aliances estratègiques i networks, les quals han dotat les pimes de
més recursos i coneixements. Així, cada vegada són més comunes les aliances entre petites i grans empreses.
Aquestes associacions permeten a les grans corporacions reaccionar més àgilment a canvis en el mercat, gràcies a
la major flexibilitat que els aporten les seves pimes «aliades». Així mateix, els canvis tecnològics han reduït la
importància de les economies d’escala en moltes activitats (vegeu esquema).

Les administracions públiques també tenen un paper important en el procés d’internacionalització de les pimes.
La promoció de fires i d’agències de suport i un bon treball des de les oficines comercials a les ambaixades poden
facilitar l’accés a la informació i ajudar a identificar els potencials aliats estrangers. Igualment, el foment dels clús-
ters i networks, així com el suport financer a través, per exemple, de crèdits a l’exportació, permet reduir els elevats
costos d’entrada en mercats forans. Totes aquestes mesures contribueixen a solucionar diferents fallades de mercat
relacionades amb la provisió de béns públics, l’existència de problemes de coordinació o l’asimetria d’informació
als mercats crediticis. En particular, les actuacions públiques dedicades a generar informació tenen una part de
provisió de bé públic, de manera que el sector privat tot sol invertiria menys del que és socialment òptim.

En definitiva, malgrat la transcendència de la internacionalització com a font de progrés econòmic, les pimes
encara tendeixen a centrar-se en el mercat interior. Això és així per la falta de recursos, experiència, informació i
economies d’escala i per una major aversió al risc. No obstant això, les coses estan canviant, i els avanços en les
TIC han mitigat algunes d’aquestes dificultats. Sens dubte, polítiques públiques que facilitin l’accés a la informa-
ció i que promoguin la formació d’aliances i de networks poden esperonar l’expansió del fenomen globalitzador en
les pimes. Però el veritable motor d’impuls de la internacionalització està en les mateixes empreses i en els seus
directius, conscients del potencial que ofereix un mercat d’abast mundial.
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FONTS: Elaboració pròpia.

POLÍTIQUES I AVANÇOS A FAVOR DE LA INTERNACIONALITZACIÓ DE LES PIMES

Recursos

Informació

Economies
escala

Experiència
internacional 

directius

IMPULS OBSTACLE

Agrupen recursos

Faciliten recursos

Costos formació

Aliances estratègiques

Formació

Fires i
agències

TIC

IMPULS

Costos info.

Globalització
i progrés
tecnològic

Clústers i
networks

Ajuda
financera

Importància eco.

escala algunes activitats

Aquest requadre ha estat elaborat per Clàudia Canals
Departament d’Economia Internacional, Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”
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La Fed i el BCE mostren flexibilitat
en els plans de normalització
de la política monetària

Al llarg de l’estiu, el centre d’atenció als
mercats financers s’ha desplaçat des de la
crisi del deute sobirà a la zona de l’euro
cap a signes de desacceleració als Estats
Units i a la Xina, fins i tot amb el temor
a un escenari recessiu i deflacionista en
l’economia nord-americana. Fins a un
cert punt, els analistes ja contemplaven

una desacceleració del ritme de creixe-
ment tant en el cas dels Estats Units, per
la desaparició de l’impuls fiscal i altres
factors transitoris, com en el de la Xina,
atès que el Govern va adoptar uns mesos
enrere un seguit de mesures de restricció
econòmica i del crèdit bancari per evitar
un sobreescalfament excessiu. El que ha
sorprès ha estat la simultaneïtat i la inten-
sitat de l’aturada econòmica a les dues
regions, que han robat el protagonisme a
l’estabilització progressiva de la crisi a la

Els signes de desacceleració
als Estats Units i a la Xina
són ara la clau que centra
l’atenció dels mercats.

Mercats monetaris i de capital

MERCATS FINANCERS

TIPUS D’INTERÈS A CURT TERMINI ALS MERCATS NACIONALS

En percentatge anual

Zona de l’euro Estats Units Japó Regne Unit Suïssa

Subhastes
BCE (2)

Euríbor (5) Nivell
objectiu de

Reserva
Federal (3)

Tres mesos
(5)

Tres mesos
(5)

Tipus
d’intervenció

Banc
d’Anglaterra (4)

Tres mesos
(5)

Tres mesos
(5)

Tres mesos Un any

2009

Agost 1,00 0,82 1,30 0,25 0,35 0,39 0,50 0,69 0,30

Setembre 1,00 0,75 1,24 0,25 0,29 0,35 0,50 0,54 0,31

Octubre 1,00 0,72 1,24 0,25 0,28 0,33 0,50 0,59 0,34

Novembre 1,00 0,72 1,23 0,25 0,26 0,30 0,50 0,61 0,32

Desembre 1,00 0,70 1,25 0,25 0,25 0,28 0,50 0,61 0,35

2010

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

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

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

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

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

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

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

Agost (1) 1,00 0,89 1,42 0,25 0,30 0,23 0,50 0,72 0,34

NOTES: (1) Dia 27.

(2) Tipus d’interès marginal. Últimes dates de variació del tipus mínim: 8-10-08 (3,75%), 6-11-08 (3,25%), 4-12-08 (2,50%), 5-03-09 (1,50%), 2-04-09 (1,25%), 7-05-09 (1,00%).

(3) Últimes dates de variació: 11-12-07 (4,25%), 22-01-08 (3,50%), 30-01-08 (3,00%), 18-03-08 (2,25%), 30-04-08 (2,00%), 8-10-08 (1,5%), 29-10-08 (1%), 16-12-08 (0%-0,25%).

(4) Últimes dates de variació: 10-04-08 (5,00%), 8-10-08 (4,5%), 6-11-08 (3,0%), 4-12-08 (2,0%), 7-01-09 (1,5%), 5-02-09 (1,0%), 5-03-09 (0,50%).

(5) Tipus d’interès interbancari.

FONTS: Bancs centrals nacionals, Bloomberg i elaboració pròpia.
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zona de l’euro i als registres satisfactoris
d’Alemanya.

Arran d’aquesta situació, i en un entorn
caracteritzat pels baixos volums de nego-
ciació propis d’aquesta part de l’any, els
moviments més destacats s’han observat
als mercats monetaris i de renda fixa: no-
table descens en els tipus d’interès en la ma-
joria d’instruments, tant d’emissors pú-
blics com privats i en tots els terminis. Els
mercats d’accions han evolucionat de
manera irregular i poc lluïda. En l’àmbit
de les divises, el dòlar s’ha mostrat feble,
però sense tensions rellevants.

Els principals bancs centrals han tornat a
posar de manifest una notable flexibilitat
en l’orientació i la implementació de les
polítiques, atesos els reptes que apareixen
en l’atípic cicle postcrisi financera que tra-
vessem. Així, mentre la Reserva Federal
(Fed) utilitzava mesures addicionals de
tipus quantitatiu, el Banc Central Europeu
les aturava.

En efecte, en la reunió celebrada el 10
d’agost, la Fed va decidir diferir en el temps
la normalització de la política monetària.
En concret, el banc central va decidir rein-
vertir l’import resultant dels venciments
de la cartera de bons hipotecaris en la
compra de deute públic. Això equival a
adoptar, a efectes pràctics, l’objectiu de
mantenir el nivell del seu balanç al voltant
dels 2,3 bilions de dòlars, el que representa
una alteració significativa de l’estratègia
prèvia, que consistia a reduir progressiva-
ment tant l’actiu com l’excés de reserves,
per la via automàtica dels venciments o
amb mesures expresses (reverse repos,
dipòsits a termini, etc.). D’aquesta mane-
ra, la Fed pretén evitar el risc de precipitar-
se en l’enduriment de la política mone-
tària, atès l’entorn de fragilitat econòmica
que la mateixa entitat reconeixia en
rebaixar sensiblement les previsions de
creixement i d’inflació.

Els inversors han assumit aquesta visió del
banc emissor, de manera que els mercats
de futurs descompten que la Fed no apu-
jarà el tipus d’interès de referència fins al
final de l’any vinent, i de manera molt gra-
dual. Això ha comportat un relaxament
notable dels tipus interbancaris en dòlars,
fins a nivells propers als mínims de l’inici
de l’any.

Les actuacions del Banc Central Europeu
(BCE) han acompanyat la millora tempta-
tiva que té lloc en les condicions de fi-
nançament tant dels governs com dels
bancs, en particular a la perifèria de la
zona de l’euro. Així, en la reunió del 5
d’agost, el BCE va decidir mantenir el
tipus d’interès oficial en l’1%. Jean-Clau-
de Trichet, president de la institució, va
declarar que, segurament, la recuperació
tendiria a consolidar-se i que es pot des-
cartar el risc d’una recessió al conjunt de la
zona de l’euro. No obstant això, va desta-
car que es manté una elevada incertesa
sobre el perfil de la trajectòria de creixe-
ment per als pròxims trimestres. Així
mateix, el BCE reconeix que les proves
d’esforç a les quals s’ha sotmès el sector
financer han esvaït molts dubtes i han
exercit un paper clau en la millora dels
mercats monetaris i que les mesures
d’austeritat i de coordinació en les políti-
ques fiscals dels països membres ajuden a
calmar les tensions als mercats de deute
sobirà.

En aquest context millorat, el BCE gairebé
ha paralitzat el programa de compra de
deute públic als mercats secundaris, al
mateix temps que l’import dels préstecs
sol·licitats per les entitats financeres ha
disminuït de forma notable. Arran d’a-
questa situació, l’excés de reserves ban-
càries al sistema ha minvat i el tipus d’in-
terès interbancari a un dia (EONIA) ha
experimentat un modest però revelador
increment. Els tipus d’interès interbanca-
ris euríbor han mantingut una suau ten-

S’ha produït un notable
descens de les rendibilitats
en la renda fixa, mentre
que la renda variable
evoluciona de forma poc
lluïda.

Els bancs centrals
mostren flexibilitat en
la implementació de les
polítiques per apuntalar
la recuperació econòmica.

El BCE decideix mantenir
el tipus d’interès oficial
en l’1%.
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Les mesures implementades
contenen els efectes
de la crisi del deute
sobirà a la zona de l’euro.

dència a l’alça, esmorteïda, a l’agost, per la
perspectiva de desacceleració de l’econo-
mia global i per la menor desconfiança
entre les entitats després de la publicació
de les proves d’esforç el 23 de juliol.

Mercats de deute públic:
forta reducció de les rendibilitats

Amb l’esclat de la crisi del deute sobirà a la
zona de l’euro, al mes d’abril, els inversors
van vendre els bons dels països que plante-
javen dubtes sobre les seves trajectòries de
consolidació fiscal, com, per exemple, Grè-
cia, Espanya, Portugal i Irlanda, i es van
refugiar en el deute de països amb elevada
credibilitat, com França i, sobretot, Alema-
nya. Aquest moviment va provocar una
ampliació espectacular dels diferencials de
tipus d’interès entre aquests dos grups de
països.

Atesa l’emergència plantejada, la Unió
Europea i els governs dels països integrants
van adoptar una àmplia bateria de mesu-
res per neutralitzar el risc sistèmic (entre
les quals destaca la creació d’un mecanisme
europeu d’estabilització dotat amb 750.000
milions d’euros). A mesura que va anar
calant entre els inversors la rellevància d’a-
questes decisions de política econòmica, es
va aconseguir contenir la crisi. Així, des de
la meitat de juliol, el canvi de sentiment
s’ha traduït en una modesta reducció dels
diferencials centre-perifèria.

Cal advertir, però, que aquest procés de
reducció dels diferencials no ha estat ho-
mogeni als diversos països afectats, ni
s’han assolit els nivells previs a l’inici de la
crisi. I tampoc ha estat una tendència de
reducció uniforme. Així, per exemple, l’a-
nunci d’elevades pèrdues en un dels grans
bancs irlandesos va tornar a tensionar el
diferencial del bo irlandès, de manera que,

El BCE paralitza el programa
de compra de deute públic.

TIPUS D’INTERÈS A LLARG TERMINI ALS MERCATS NACIONALS

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

Alemanya França Espanya Itàlia Estats Units Japó Regne Unit Suïssa

2009

Agost 3,26 3,54 3,78 4,08 3,40 1,31 3,56 2,03

Setembre 3,22 3,54 3,81 4,02 3,31 1,30 3,59 1,99

Octubre 3,23 3,53 3,79 4,07 3,38 1,42 3,62 2,02

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

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

2010

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

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

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

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

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

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

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

Agost (*) 2,12 2,46 4,01 3,76 2,51 1,00 2,89 1,10

NOTA: (*) Dia 27.

FONT: Bloomberg.
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Tot i que el procés de
reducció dels diferencials
de tipus d’interès
no és uniforme.

La preocupació sobre el
creixement als Estats Units
i a la Xina és ara el factor
fonamental en la reducció
de les rendibilitats.

Els dubtes sobre el
creixement als Estats Units
impulsen la depreciació
del dòlar.

Les autoritats xineses
creen un programa pilot per
internacionalitzar el iuan.

cap a la meitat d’agost, el Tresor d’Irlanda
va haver d’oferir una rendibilitat del 5,38%
per col·locar una emissió de bons a 10
anys. En el cas de Grècia, la bona dada de
reducció del dèficit fiscal va anar acom-
panyada de xifres que mostren una forta
contracció econòmica, situació que va
generar dubtes sobre les seves opcions de
suportar aquesta situació durant un extens
període de temps. Finalment, la confusió
sobre l’ajustament final de la inversió
pública a Espanya va afectar negativament
el diferencial del deute espanyol en relació
amb l’alemany.

Tot i que no es pot donar per neutralitzat
de forma definitiva, el factor de risc a la
zona de l’euro ha passat a un segon pla,
substituït per la preocupació sobre les
perspectives de menor creixement als
Estats Units i a la Xina. Aquesta inquietud
és l’element fonamental que explica la
reducció addicional de les rendibilitats
que s’ha produït durant el mes d’agost.
Aquest moviment s’ha estès al deute públic
de la majoria de països. En el caso dels
bons amb venciment a 10 anys dels Estats
Units, cotitzen a la vora del 2,50%. Aquest
nivell s’apropa al mínim històric assolit a
les acaballes del 2008, en el 2,05%, just en
el moment més crític de la crisi financera
desencadenada per la fallida del banc nord-
americà Lehman Brothers. Per la seva
banda, el deute alemany a llarg termini ja
ha assolit mínims històrics, per sota del
2,15% en el bo a 10 anys.

De cara als pròxims mesos, sembla difícil
que es mantingui la tendència de reducció
de les rendibilitats, per dos motius. El pri-
mer és que les economies més importants
ja han deixat enrere fa diversos trimestres
el pitjor en termes de contracció econòmi-
ca, i la desacceleració recent seria només
un fenomen passatger. En segon lloc, per-
què els nivells de yields assolits pels bons a
curt i a mitjà termini estan ja molt a la vora

del mínim nominal del 0%. A mitjà ter-
mini, i a mesura que les dades econòmi-
ques confirmin que la suau desacceleració
del creixement no fa perillar la continuïtat
de la recuperació, s’hauria de produir una
suau tendència alcista de les rendibilitats
que permetés recuperar els nivells obser-
vats a l’abril d’enguany.

Les pitjors perspectives
de creixement passen factura al dòlar

El mercat de divises no s’ha mantingut
immune a les perspectives d’una desacce-
leració sincronitzada del creixement als
Estats Units i a la Xina. La conseqüència
més destacada ha estat que el dòlar s’ha
depreciat enfront de les principals divises.
Per exemple, si, cap a la meitat de juny, un
euro cotitzava al voltant d’1,24 dòlars,
ràpidament va arribar a un tipus de canvi
d’1,33 dòlars al començament d’agost.
Actualment, s’ha corregit en part aquest
procés, i un euro es canvia per 1,27 dòlars.
El moviment de depreciació del bitllet
verd també ha estat intens enfront del ien
japonès, ja que, des de l’inici de juny, el
dòlar ha caigut el 6% enfront de la divisa
nipona.

A Àsia, són destacables els progressius
moviments de les autoritats xineses per
normalitzar la política canviària. Així,
amb l’anunci del Banc Central de la Xina
que començarà a operar amb altres bancs
centrals per a la liquidació transfronterera
de iuans a Hong Kong i a Macau, s’ha fet
un pas més en la liberalització dels con-
trols sobre el iuan. Addicionalment, la
Xina permetrà que els bancs estrangers
operin en el mercat interbancari de bons
amb l’objectiu d’internacionalitzar la seva
moneda. D’aquesta manera, espera am-
pliar la utilització del iuan en el sistema
financer internacional.
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Es manté la bona tendència
al mercat de renda fixa
privada...

...tot i que els dubtes sobre
el creixement als Estats
Units frenen el ritme
de recuperació.

El deute corporatiu es mostra sòlid

Durant els mesos d’estiu, els mercats de
bons corporatius han mantingut un com-
portament ferm. Així ho manifesten els
índexs agregats, que han registrat revalo-
racions molt notables. El factor principal
ha estat la superació amb èxit de les proves
d’esforç dels bancs europeus, entre els
quals han destacat amb resultats brillants
algunes entitats espanyoles. Un altre ele-
ment que ha influït positivament ha estat
el relaxament i el retard en l’aplicació de la
normativa de regulació bancària de Basi-
lea III. En aquest entorn, el sector bancari
ha destacat favorablement en relació amb
la resta de sectors econòmics.

De fet, des de l’inici de la recuperació eco-
nòmica, el mercat de renda fixa privada ha
exhibit una evolució molt positiva, tant en
preus com en volums, en comparació amb
la resta d’actius financers, i ha superat sa-

tisfactòriament les diferents turbulències
que han anat apareixent durant el període.

Així, per exemple, durant el mes d’agost, la
tendència positiva als mercats de bons cor-
poratius s’ha vist frenada, però no trunca-
da, per l’esmentada publicació de diversos
indicadors que generen dubtes sobre el
ritme de creixement futur als Estats Units
i a la Xina.

En qualsevol cas, el mercat de renda fixa
privada disposa d’un factor que resulta
clau en la situació actual: els resultats de
les grans empreses internacionals, que, a
més de ser molt positius, són sistemàtica-
ment superiors a les estimacions dels ana-
listes. Aquesta situació, que es produeix
des del primer trimestre del 2009, es tra-
dueix en una ràpida acumulació de recur-
sos financers, que, unida a l’escàs dina-
misme de la inversió, condueix a una
elevada posició de caixa. Per tant, la majo-

TIPUS DE CANVI DE LES PRINCIPALS MONEDES

27-08-2010

Tipus de canvi
% variació (*)

Mensual s/desembre 2009 Anual

Enfront del dòlar dels Estats Units

Ien japonès 84,7 –3,8 –9,8 –10,4

Lliura esterlina 0,645 –0,6 –4,3 –5,0

Franc suís 1,024 –3,6 –1,1 –3,5

Dòlar canadenc 1,059 2,3 0,6 –2,7

Pes mexicà 13,101 3,2 0,1 –1,0

Enfront de l’euro

Dòlar dels EUA 1,271 2,2 11,3 11,4

Ien japonès 107,6 –6,2 –23,8 –24,6

Franc suís 1,301 –5,9 –14,0 –16,8

Lliura esterlina 0,819 –1,7 –8,2 –7,5

Corona sueca 9,395 –1,0 –9,1 –8,8

Corona danesa 7,448 –0,1 0,1 0,1

Zloty polac 3,990 –0,4 –2,8 –3,1

Corona txeca 24,76 –1,1 –6,8 –2,9

Forint hongarès 284,3 0,6 4,9 5,2

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

FONT: Bloomberg.
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L’element clau subjacent a la
recuperació en aquest mercat
és la sanejada situació
financera de les empreses.

ria d’aquestes empreses no es troben pres-
sionades per noves necessitats de finança-
ment i poden, fins i tot, aprofitar el bon

moment del mercat de renda fixa privada
per refinançar còmodament el seu deute a
tipus d’interès molt reduïts.

FONT: Bloomberg.
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El bon comportament
s’estén a la renda fixa
d’empreses d’alt risc.

Les perspectives de la renda
fixa privada continuen
essent positives.

Els índexs borsaris mantenen
el moviment lateral.

D’altra banda, la fermesa del mercat de
renda fixa privada s’estén a l’àmbit de les
economies emergents, perquè aquests paï-
sos ofereixen unes expectatives de creixe-
ment superiors a les de les economies desen-
volupades i, al seu torn, les seves empreses
emeten bons amb rendibilitats més atrac-
tives. El que s’ha dit fins ara es corrobora
amb el fort augment del volum d’emissions
de bons d’alt risc i amb l’elevat creixement
dels fluxos cap als països emergents, que,
en els dos casos, han superat els màxims
històrics.

Un fet destacable en l’actualitat, per la
gran sensibilitat dels mercats a les notícies
referents al risc creditici del deute de les
empreses, és que es manté ben consolida-
da la tendència positiva en la qualificació
del deute de les empreses d’alt risc (o high
yield), enfront de l’estabilitat en la quali-
ficació del deute de les empreses d’elevat
rating (o investment grade).

En aquest context, els inversors continuen
interessats pel mercat de renda fixa priva-
da i mantenen un elevat ritme d’inversió
en aquest tipus d’actius, tot i que els tipus
d’interès dels bons corporatius hagin cai-
gut a nivells històricament baixos. Atesa
aquesta situació, i atrets per les rendibili-
tats més altes ofertes pels bons d’alt risc, els
inversors han incrementat la seva exposi-
ció a aquest segment. Les perspectives per
al mercat de renda fixa privada continuen
essent positives, sempre que no es pro-
dueixi un canvi significatiu en l’evolució
de les expectatives de creixement econò-
mic, ja que els paràmetres corporatius i de
fluxos que donen suport a aquesta evolu-
ció continuen presents en l’actualitat.

Les borses giren la vista cap
al cicle econòmic

Els principals índexs borsaris internacio-
nals no han abandonat, durant l’estiu, el

FONT: Bloomberg.
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El resultat de les proves
d’esforç a les quals s’ha
sotmès el sistema financer
de la zona de l’euro és un
factor clau per a la renda
variable.

Un altre element important
és la bona campanya
de resultats empresarials
del segon trimestre.

pols feble i irregular que ha caracteritzat el
conjunt de l’any. Així, per bé que han
deixat enrere els mínims del comença-
ment de juliol, no han aconseguit consoli-
dar una tendència alcista sòlida. Com ja
s’ha esmentat més amunt, la millora expe-
rimentada per la reconducció de la crisi
del deute sobirà a la zona de l’euro ha estat
reemplaçada per la inquietud sobre el
creixement als Estats Units i a la Xina i
l’impacte que pugui tenir sobre els resul-
tats empresarials dels pròxims trimestres.

Com acostuma a passar en època estival,
els volums de contractació han estat
baixos. Els indicadors de fluxos continuen
mostrant que els inversors al detall són
encara reticents a invertir en renda varia-
ble i prefereixen actius de perfil menys
arriscat, com els bons corporatius.

Entre els factors determinants que van
permetre reduir l’alta volatilitat mostrada
per les borses al començament de juliol,
caldria destacar-ne tres. En primer lloc, el
resultat positiu de la prova d’esforç realit-
zada al sector bancari europeu. Les con-
clusions de l’anàlisi, efectuada a 91 entitats
financeres, van ajudar a esvair dubtes
sobre la capacitat de resistència de la banca
europea i van mostrar un elevat nivell de
transparència i de solvència de les entitats
davant d’un eventual escenari advers.

En segon lloc, el balanç positiu de la cam-
panya de resultats empresarials del segon
trimestre, tant als Estats Units com a la
zona de l’euro. Per sisè trimestre consecu-
tiu, els beneficis empresarials de les com-
panyies de l’S&P 500 van aconseguir
superar les expectatives del consens dels

ÍNDEXS DE LES PRINCIPALS BORSES MUNDIALS

27-08-2010

Índex
(*)

% variació
mensual

% variació
acumulada

% variació
anual

Nova York

Dow Jones 9.985,8 –5,2 –4,2 4,2

Standard & Poor’s 1.047,2 –6,0 –6,1 1,6

Nasdaq 2.118,7 –7,4 –6,6 4,5

Tòquio 8.991,1 –5,3 –14,7 –14,2

Londres 5.149,1 –4,0 –4,9 5,7

Zona de l’euro 2.599,7 –6,1 –12,3 –6,4

Frankfurt 5.906,6 –4,8 –0,9 8,0

París 3.463,7 –5,5 –12,0 –5,1

Amsterdam 313,0 –7,4 –6,6 5,4

Milà 19.628,6 –7,2 –15,6 –12,7

Madrid 10.003,2 –6,0 –16,2 –11,9

Zuric 6.133,5 –2,3 –6,3 –0,6

Hong Kong 20.597,4 –1,8 –5,8 1,8

Buenos Aires 2.321,4 –2,8 0,0 30,5

São Paulo 63.867,5 –4,2 –6,9 10,7

NOTA: (*) Nova York: Dow Jones Industrials, Standard & Poor’s Composite, Nasdaq Composite; Tòquio: Nikkei 225; Zona de l’euro: DJ Eurostoxx 50; Londres: Financial

Times 100; Frankfurt: DAX; París: CAC 40; Amsterdam: AEX; Milà: MIBTEL; Madrid: Ibex 35 de les borses espanyoles; Zuric: Swiss Market Index; Hong Kong: Hang Seng;

Buenos Aires: Merval; São Paulo: Bovespa.

FONT: Bloomberg.
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Ara els inversors segueixen
de prop les perspectives de
creixement mundial i el seu
impacte sobre les empreses.

analistes –amb un increment del benefici
per acció del 36% en relació amb el mateix
període de l’any anterior. Així mateix, a la
zona de l’euro, tot i un cert retard en
aquesta mateixa dinàmica, els marges de
les empreses han acumulat guanys gene-
ralitzats des de la tardor passada, amb es-
pecial rellevància al sector industrial.

Finalment, la reconducció de la crisi del
deute sobirà a la zona de l’euro va afavorir
una menor aversió al risc per part dels
inversors en relació amb els actius de ren-
da variable, en comparació amb els turbu-
lents mesos d’abril a juny.

Aquest retorn a la calma als mercats bor-
saris es va veure pertorbat en les setmanes

centrals d’agost per l’esmentada publica-
ció de dades econòmiques desfavorables
als Estats Units i a la Xina. Aquest fet ha
generat l’aparició de nous temors a una
recaiguda de l’economia global, els quals
també han afectat les borses europees.
Aquesta dinàmica es pot prolongar du-
rant algun temps addicional, però la pro-
babilitat de tornar a entrar en recessió
sembla, ara com ara, baixa, de manera
que, a mitjà termini, aspectes com la con-
tinuïtat de la recuperació dels beneficis
empresarials, la millora de l’entorn d’ac-
tuació del sector financer i la caiguda de
les rendibilitats del deute sobirà dels paï-
sos perifèrics de la zona de l’euro haurien
de sostenir una tendència de revaloració
borsària.
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L’activitat econòmica es continua
recuperant en el segon trimestre

Després de set trimestres de recessió eco-
nòmica durant el període 2008-2009, el
producte interior brut (PIB) va créixer per
segon trimestre consecutiu a l’abril-juny
del 2010 en relació amb el trimestre ante-
rior, segons les dades publicades per l’Ins-
titutNacional d’Estadística.D’aquestama-
nera,vaprosseguir l’impulsderecuperació
econòmica, per bé que va ser atenuat per
problemes de confiança dels mercats in-
ternacionals arran del contagi de la crisi
fiscal grega, pels efectes de la retirada gra-
dual dels estímuls fiscals de l’exercici ante-
rior i per la intensificació de l’ajustament
pressupostari. D’altra banda, aquests fac-
tors contractius van ser compensats per

un avançament del consum, propiciat per
l’alça del tipus de l’impost sobre el valor
afegit (IVA) al juliol.

Així, el PIB va augmentar 2 dècimes en
relació amb el primer trimestre del 2010,
una més que la taxa intertrimestral ante-
rior. No obstant això, la taxa de variació
interanual encara va ser negativa, del
–0,1%, però va augmentar 1,2 punts en
relació amb el trimestre precedent. Aques-
tamillora va ser deguda a unamenor con-
tribució negativa de la demanda interna.

El principal component de la demanda
nacional, el consum, va mantenir un bon
to, per bé que gràcies a factors transitoris.
Les vendes d’automòbils van augmentar el
35,3% en el segon trimestre en relació

El PIB creix el 0,2% en el
segon trimestre en relació
amb l’anterior.

El consum manté un bon
to en el segon trimestre,
gràcies a l’anticipació
de la demanda per l’alça
de l’IVA al juliol.

Activitat econòmica

CONJUNTURA ESPANYOLA

Variació del producte interior brut

FONT: Institut Nacional d’Estadística.
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Inflexió a la baixa de l’estalvi
de les famílies, que, malgrat
tot, es manté en nivells alts.

Recuperació de la inversió
en béns d’equipament.

amb el mateix període del 2009, en bona
part per una anticipació de compres abans
de la pujada del tipus de gravamen de
l’IVA el primer de juliol del 2010 i pel final
dels ajuts directes proporcionats pel pla
2000E. Així, al juliol del 2010, les matricu-
lacions de turismes es van enfonsar el
24,1% en relació amb el mateix mes de
l’any anterior i van tornar al nivell del
1995.

Un altre indicador, la producció de béns
de consum, va registrar un augment inte-
ranual del 2,5% en el segon trimestre, 2,1
punts més que en el primer. Així mateix,
les vendes al detall, que havien registrat
reculades a l’abril i al maig, van presentar
un creixement interanual de l’1,3% al
juny. Les vendes interiors a les grans em-
preses corroboren la intensificació de l’em-
branzida del consum al juny, tant de béns
comde serveis, que van augmentar el 7,6%
i l’11,7%, respectivament, en relació amb
el juny de l’any passat.

La reactivació del consum el 2010 té com a
contrapartida una certa inflexió de l’estalvi
de les famílies. Així, la taxa d’estalvi de les
llars es va situar en el 18,5% de la seva ren-
da disponible en l’últim any fins al primer
trimestre, 3dècimesmenysque en el perío-
demòbil precedent. És probable que conti-
nués aquesta tendència en el segon trimes-
tre. No obstant això, el nivell de l’estalvi
dels particulars es manté en cotes elevades
per les incerteses econòmiques, per les altes
cotes d’atur i per la necessitat d’un ajusta-
ment després de l’elevat endeutament que
ha comportat la crisi econòmica.

En un marc d’excés de capacitat producti-
va, però inferior al dels mesos anteriors, la
inversió va continuar caient, però es va
alentir el descens. Pel que fa als béns d’e-
quipament, va prosseguir la recuperació,
amb una alça interanual del 13,0% de les
importacions. El seu índex de producció
va baixar l’1,9% en el segon trimestre, mig
punt menys que en el primer. La matricu-

INDICADORS DE DEMANDA

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

2008 2009
2009 2010

II III IV I Abril Maig Juny Juliol

Consum

Producció de béns de consum (*) –4,7 –8,2 –9,4 –8,6 –1,7 0,4 3,7 1,6 2,2 ...

Importació de béns de consum (**) –7,7 –6,1 –14,9 –3,4 3,7 –10,8 –0,2 11,8 –2,4 ...

Matriculacions d’automòbils –28,1 –17,9 –33,7 –0,6 29,3 44,5 39,3 44,6 25,6 –24,1

Crèdit al consum de béns duradors 3,6 –11,5 –14,1 –10,8 –9,1 –5,6 – ... – –

 Indicador de confiança dels consumidors (***) –33,8 –28,3 –28,0 –20,7 –20,0 –18,2 –19,6 –24,0 –25,0 –26,0

Inversió

Producció de béns d’equipament (*) –8,8 –22,1 –24,7 –20,2 –10,3 –2,4 –5,8 –1,1 1,3 ...

Importació de béns d’equipament (**) –19,6 –27,0 –35,1 –23,4 –16,9 –1,2 11,1 9,2 19,4 ...

Matriculació de vehicles industrials –43,6 –40,0 –51,9 –30,8 –7,8 8,5 17,9 30,3 24,7 –7,6

Comerç exterior (**)

Importacions no energètiques –4,9 –17,5 –26,8 –13,4 –0,7 10,4 16,7 22,9 14,8 ...

Exportacions 1,9 –9,8 –14,7 –9,6 4,3 17,4 10,5 20,7 13,5 ...

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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lació de vehicles de càrrega va anotar un
espectacular increment interanual del
24,2% en el segon trimestre, 15,8 punts
més que en el primer, tot i que va ser im-
pulsat per un pla d’estímul, i, al juliol, va
tornar a baixar el 7,6% en relació amb dot-
ze mesos abans.

Pel que fa a la inversió a la construcció, un
indicador avançat com el consum aparent
de ciment va registrar un descens inter-
anual del 12,0%, 8,8 punts inferior a
l’anotat en el primer trimestre. Al subsec-
tor residencial, es va constatar un alenti-
ment de la contracció, vinculat a l’aturada
de la caiguda dels preus dels habitatges de-
rivada d’una reanimació de les compres.
No obstant això, a banda d’una major
accessibilitat pels baixos tipus d’interès i
per uns preus més baixos, això és degut,
també, a l’avançament de la demanda per
l’augment del tipus de gravamen de l’IVA
dels habitatges nous i per l’eliminació par-
cial de la desgravació fiscal en l’impost
sobre la renda de les persones físiques a

partir del gener del 2011. En canvi, l’obra
civil està afectada per les retallades pressu-
postàries.

Pel que fa al sector exterior, l’embranzida
dels mercats internacionals i la millora
dels preus relatius, a la qual va contribuir
la depreciació de l’euro, van impulsar les
exportacions. No obstant això, les impor-
tacions també van augmentar amb força,
en part per l’efecte de l’avançament de les
compres derivat de la pujada de l’IVA
comentada més amunt. D’aquesta mane-
ra, l’aportació del sector exterior al creixe-
ment es va reduir sensiblement.

Des del punt de vista de l’oferta, la indús-
tria es va continuar recuperant de la pitjor
crisi de les últimes dècades, i la seva pro-
ducció va anotar un increment interanual
del 2,8% en el segon trimestre, 2,6 punts
més que en el primer, gràcies, en part, a
l’arrossegament de la demanda exterior i a
alguns plans d’estímul. Així mateix, el
consum d’electricitat va pujar el 4,2% in-

S’alenteix la reculada de
la construcció residencial.

Menor aportació del sector
exterior al creixement
econòmic.

Nombre de mesos des de la caiguda de la producció industrial acumulada

LA PRODUCCIÓ INDUSTRIAL SUPERA LA PITJOR CRISI DE LES ÚLTIMES DÈCADES

Índex de producció industrial (*)

NOTA: Mitjanes mòbils de dotze mesos.
FONTS: INE i elaboració pròpia.
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teranual en el segon trimestre, 1,2 punts
més que en el primer.

Els serveis van experimentar una evolució
força favorable en general. Així, la xifra de
negocis del sector serveis de mercat va
pujar el 7,1% al juny en relació amb el
mateix mes de l’any precedent. El comerç,
el transport i l’emmagatzematge i les acti-
vitats professionals, científiques i tècni-
ques van ser les branques ambcreixements
interanuals més importants. En canvi, els
subsectors d’informació i comunicacions,
les activitats administratives i serveis auxi-
liars i l’hoteleria van anotar descensos
anuals en la facturació. No obstant això, al

juliol, les pernoctacions en establiments
hotelers van augmentar el 7,2% i les entra-
des de turistes, el 4,5% en relació amb el
mateix mes del 2009.

Per la seva banda, en els últims mesos, el
Govern ha reafirmat la prioritat del con-
trol del dèficit públic per afrontar la crisi
de confiança del deute sobirà. En aquest
sentit, ha concretat la retallada en la inver-
sió en infraestructures. D’altra banda, ha
aprovat una reforma laboral i ha iniciat la
reestructuració del sistema financer, amb
l’aprovacióde lareformadelaLleid’Òrgans
de Govern i altres aspectes del règim jurí-
dic de les caixes d’estalvis. Aquestes refor-

INDICADORS D’OFERTA

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

2008 2009
2009 2010

II III IV I Abril Maig Juny Juliol

Indústria

Consum d’electricitat (1) 0,5 –4,3 –6,4 –2,1 –1,4 3,0 5,8 3,2 3,7 3,3

Índex de producció industrial (2) –7,3 –15,8 –18,6 –14,6 –5,6 0,3 2,4 3,2 3,0 ...

Indicador de confiança en la indústria (3) –18,0 –31,2 –35,0 –29,0 –24,1 –20,1 –14,3 –15,0 –13,0 –14,0

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

Importació béns interm. no energ. (5) –0,7 –21,6 –31,1 –17,1 0,1 26,9 28,4 32,4 24,9 ...

Construcció

Consum de ciment –23,8 –32,4 –35,1 –26,4 –16,7 –20,8 –10,5 –11,4 –14,0 ...

Indicador de confiança en la construcció (3) –22,6 –30,6 –35,0 –26,3 –24,5 –24,9 –17,0 –24,0 –32,0 –31,0

Habitatges (visats obra nova) –59,4 –58,1 –62,8 –52,4 –45,5 –24,4 –22,9 –12,6 ... ...

Licitació oficial 3,0 –8,2 –8,4 –1,4 –17,0 –50,4 –10,6 0,1 ... ...

Serveis

Vendes comerç minorista (6) –6,0 –5,4 –6,4 –4,5 –2,7 0,7 –1,2 –0,9 1,3 ...

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

Ingressos turisme –0,4 –9,0 –8,0 –9,2 –5,5 0,2 –4,7 1,7 ... ...

Mercaderies ferrocarril (t-km) –7,7 –28,4 –34,9 –32,4 –7,7 4,5 15,5 22,1 25,0 ...

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

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

NOTES: (1) Corregit dels efectes de laboralitat i temperatura.

(2) Filtrat de diferències del calendari laboral.

(3) Enquesta de la Comissió Europea: diferència entre els percentatges de respostes positives i negatives.

(4) Enquesta de Conjuntura: percentatge d’utilització inferit de les respostes.

(5) En volum.

(6) Índex (sense estacions de servei) deflactat i corregit de l’efecte calendari.

FONTS: Xarxa Elèctrica Espanyola, OFICEMEN, AENA, Institut Nacional d’Estadística, Banc d’Espanya, Comissió Europea, Ministeri de Foment,

Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, Ministeri d’Economia i Hisenda i elaboració pròpia.

El Govern reafirma
la prioritat del control
del dèficit públic i aprova
reformes estructurals.
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L’activitat econòmica es
podria afeblir en el tercer
trimestre per l’impacte
de la pujada de l’IVA i per
la restricció pressupostària.

mes estructurals tenen l’objectiu de conso-
lidar les bases per al restabliment de la
confiança i millorar les perspectives de
creixement a mitjà i a llarg termini.

No obstant això, la intensificació de l’ajus-
tament pressupostari podria tenir un efec-
te contractiu a curt termini, que s’afegirà a
l’impacte de l’avançament de les compres

al segon trimestre. De fet, l’índex de con-
fiança del consumidor ha patit reculades
des del mes d’abril, i l’índex de confiança
industrial i el sentiment econòmic en con-
junt han baixat en el mes de juliol. Per
aquest motiu, malgrat el to més positiu
dels mercats exteriors, l’activitat econòmi-
ca es podria afeblir en el tercer trimestre.

Pimes espanyoles i innovació: grans esperances?

El diagnòstic que l’economia espanyola necessita canviar de model és àmpliament compartit. L’actual crisi
econòmica ha evidenciat que cal tendir cap a activitats amb un valor afegit més elevat, millorar la competiti-
vitat del país, bascular cap a mercats internacionals, etc. En tot plegat, la innovació té un paper destacat. I bé,
estem en una posició que ens permeti apostar per la nostra capacitat d’innovació? Sabem que el nostre és un
país de petites imitjanes empreses (pimes). També intuïmque aquest tret és una feblesa enmatèria d’innovació,
ja que desenvolupar-la depèn críticament de la dimensió, en tractar-se d’una activitat subjecta a clares econo-
mies d’escala. Si imaginem les tasques d’innovació estereotipades, ens vénen al cap fortes inversions en recer-
ca i desenvolupament, que segurament es duen a terme en laboratoris i en unitats específiques, potser al si
mateix de l’empresa, on es produeixen innovacions de producte. Tot plegat, ens sembla, queda fora de l’abast
de les pimes.

Afortunadament, els tòpics en matèria d’innovació no són del tot certs. El tipus d’innovació esmentat és el més
clàssic. Té una clara orientació cap a la tecnologia i la ciència. Acostuma a presentar un caràcter tancat, és a dir,
el coneixement es genera a l’interior de l’empresa o al si d’una relació d’exclusivitat amb un grup d’investigadors
externs (per exemple, del món universitari). I, tot i que és freqüent que el seu caràcter sigui incremental
(s’introdueixen progressivament millores en productes i en pràctiques empresarials), també existeix un grau
elevat d’innovació radical, rupturista.(1) Així plantejada, la innovació és, en gran part, territori de les grans
empreses.

No obstant això, el món, i amb ell l’activitat innovadora, canvia constantment. A diferència del que passava en
èpoques pretèrites, altres formes d’innovació són cada vegadamés presents. Amés de l’esmentada innovació de
ciència i tecnologia, hi ha una àmplia gamma d’activitats d’innovació no tecnològica, especialment rellevant al
sector serveis. Moltes d’aquestes activitats no es generen en un laboratori, sinó que deriven de la demanda, del
contacte amb els usuaris, de l’aprenentatge en el dia a dia. No es nodreixen del coneixement exclusiu que
l’empresa genera, sinó que s’alimenten també del flux d’idees i de persones que circulen lliurament en el seu
entorn (l’anomenada innovació oberta). Finalment, i d’acord amb aquest enfocament obert i derivat de l’usuari

(1) El desenvolupament de la innovació rupturista ha estat especialment tractat per Clayton Christensen (vegeu, específicament, Christensen,
C., 1997, The innovator’s dilemma: when new technologies cause great firms to fail, Harvard Business School Press, Boston). Sobre les empreses
que realitzen cada tipus d’innovació, i malgrat que autors com Baumol (vegeu, en particular, Baumol, W., 2002, The Free-Market Innovation
Machine: Analyzing the Growth Miracle of Capitalism, Princeton University Press, Princeton) associen la gran empresa amb la innovació incre-
mental i les noves empreses, moltes de les quals són petites en els seus inicis, amb la innovació radical, el cert és que l’evidència disponible no és
tan clara, ja que s’identifiquen fortes diferències sectorials. Per esmentar un exemple, la pràctica totalitat de la innovació farmacèutica de
caràcter radical s’ha generat en grans empreses.
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o del client de la innovació, la innovació incremental domina encara més, sense que això comporti una reduc-
ció de les innovacions radicals.

Aquestes noves formes d’innovar estan vinculades, dèiem, a canvis econòmics en què les pimes tenenmolt a dir.
Són grans beneficiàries d’un món de creixent benestar (com les tecnologies de la informació), en què els consu-
midors desenvolupen una preferència per la varietat i generen múltiples vetes de mercat que una innovació àgil,
ràpida i orientada per l’usuari pot explotar. L’acceleració dels cicles de vida dels productes, els forts canvis de
l’entorn competitiu, l’emergència de tecnologies que canvien un ampli espectre d’activitats (inclosa la disminu-
ció de l’escala eficient en molts sectors) són oportunitats per a empreses més petites i més flexibles.(2)

Així, doncs, les perspectives innovadores de les pimes són, ara, millors que dècades enrere, sempre que siguin
prou bones per aprofitar les oportunitats. En aquest sentit, quan es compara el rendiment innovador de la pime
espanyola amb el d’un grup de països europeus avançats, es constata que els seus resultats estan lluny de les
millors pimes en matèria d’innovació de producte i de procés (vegeu el següent gràfic). La pime espanyola tam-
poc no mostra uns registres elevats en matèria de cooperació en innovació. No obstant això, i aquest és un indi-
cador que, aïlladament, té una importància elevada, la proporció del volum de negoci que deriva d’innovacions
de producte és sensiblement superior a la de les pimes europees. Així, doncs, tot i que la pime espanyola no és
extraordinàriament innovadora, sí és capaç d’aprofitar-la en termes de facturació. Aquest és un tret crític, que

(2) Thurik anomena aquests canvis com el pas d’una economia de gestió a una altra d’emprenedors (vegeu Thurik, R., 2009, «Entreprenomics:
Entrepreneurship, Economic Growth, and Policy», a Z. Acs, D. Audretsch i R. Strom (eds.), Entrepreneurship, Growth, and Public Policy, Cam-
bridge University Press, Cambridge).

NOTES: (*) Mitjana d’Alemanya, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Finlàndia, França, Hongria, Irlanda, Itàlia, Països Baixos, Polònia,
Portugal, República Txeca i Suècia.
(**) Percentatge de la xifra de negocis de la pime que generen els nous productes de l’empresa.
(***) Nombre de pimes que innoven en la modalitat esmentada en relació amb el total de pimes del país o del grup de referència.
FONTS: OCDE (2010), «SMEs, Entrepreneurship and Innovation», París, i elaboració pròpia.

LA PIME ESPANYOLA: INNOVACIÓ ESCASSA PERÒ RENDIBLE
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sovint es destaca com a essencial, per valorar la qualitat de l’activitat innovadora en termes de creació de valor
econòmic.

Malgrat les perspectives favorables que obren les noves modalitats d’innovació, les pimes espanyoles s’enfronten
a notables dificultats a l’hora d’intensificar aquestes activitats. Els factors esmentats per les pimes en les enques-
tes sobre la matèria fan referència, principalment, a la falta de recursos financers, tant generats per les empreses
mateixes comdisponibles externament.(3) Es tracta d’un problema comú a altres països. Sensemenystenir la seva
importància, en especial en una època amb més dificultats per accedir al finançament, cal convenir que és una
barrera que està perfectament identificada en les polítiques d’innovació de la Unió Europea i d’Espanya. Es
tracta, a més amés, d’un problema que es manifesta especialment en l’àmbit de la innovació «clàssica» (tecnolò-
gica i tancada), que hem presentat més amunt. Quan ens movem cap a la nova innovació, amb importància dels
aspectes no tecnològics i de caràcter obert, la restricció fonamental passa a ser l’absència de recursos humans
adequadament qualificats. Les noves generacions de polítiques d’innovació que impulsen els països avançats
tendeixen, de forma progressiva, a atacar aquest problema, tot i que encara falta consolidar la idea que aquesta
mancança és una limitació central.

Les pimes espanyoles també destaquen la presència d’empreses dominants al mercat com una de les barreres a la
innovació. Aquest resultat no tendeix a donar-se amb la mateixa intensitat en altres països. Sí que és compartit,
en canvi, el diagnòstic que la incertesa que envolta la demanda de serveis i de productes innovadors és una barre-
ra addicional. Desgraciadament, aquest és un tret inherent a l’activitat innovadora, i, en tot cas, la seva impor-
tància és sensiblement menor que els problemes de finançament, de recursos humans i d’empreses establertes
que les pimes espanyoles manifesten com a fonamentals.

En definitiva, innovar és difícil, és incert i requereix talent. Malgrat aquestes dificultats, la innovació és un repte
indefugible per a la nostra economia, i, atesa la seva important participació en el teixit productiu espanyol, les
pimes hauran de jugar un paper en aquest àmbit. La comparativa internacional ens recorda que el principal
repte serà augmentar els resultats de la innovació, en forma de nous productes, processos i canvis organitzatius.
Fet això, la capacitat de convertir la innovació en negoci, un tret en què la pime espanyola no surt mal parada de
la comparació internacional, actuarà, probablement, d’incentiu fonamental per ancorar definitivament l’aposta
per la innovació en les nostres empreses.

(3) Community Innovation Survey d’Eurostat (2006).

Aquest requadre ha estat elaborat per Àlex Ruiz
Departament d’Economia Internacional, Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”
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El mercat de treball deixa
enrere el pitjor de la crisi

Segons les dades de l’enquesta de població
activa (EPA), el nombre d’ocupats va aug-
mentar en 82.700 en el segon trimestre en
relació amb el trimestre anterior, la prime-
ra pujada en dos anys, i es va situar en
18.476.900, moderant-se així la caiguda
interanual fins al 2,5%. Per bé que aquest
increment de l’ocupació és una dada favo-
rable, la fragilitat de l’actual recuperació
de l’economia espanyola obliga a matisar
la valoració de les xifres i a esperar els re-
sultats de les pròximes enquestes abans de
certificar la tendència positiva en termes
de creació d’ocupació.

En aquest sentit, les dades d’afiliats en alta
laboral a la Seguretat Social del juliol mos-

traven un augment del nombre d’afiliats
de 65.541, però, si es desestacionalitza la
sèrie, la dada es transforma en una dava-
llada propera als 27.000 afiliats, de manera
que el procés de destrucció de l’ocupació
encara no es pot donar per acabat. No obs-
tant això, cal destacar que aquest descens
és inferior als anotats en els mesos ante-
riors i que s’observa una moderació de la
caiguda de la taxa interanual fins a l’1,6%,
de manera que el canvi de tendència pro-
bablement estigui una mica més a la vora.

Tornant a l’EPA, durant el segon trimestre
del 2010, s’observa que la creació d’ocupa-
ció es va concentrar en els homes, mentre
que les dones van continuar perdent llocs
de treball, a diferència dels trimestres an-
teriors, en què els homes eren el grup més
afectat. Això és degut, principalment, al

Primer augment de
l’ocupació en dos anys.

Mercat de treball

FONTS: Ministeri de Treball i Assumptes Socials, INEM i elaboració pròpia.
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En el segon trimestre,
es redueix, per primer cop,
l’ocupació al sector públic.

fet que l’ocupació masculina predomina a
la construcció, sector que, per primer cop
des de l’inici de la recessió, va experimen-
tar una pujada en el nombre d’ocupats, del
2,2% intertrimestral. En el segon trimes-
tre, també es van crear llocs de treball a la
indústria, el 0,7%, i als serveis, el 0,6%.
No obstant això, tots els sectors van conti-
nuar anotant xifres negatives en relació
amb l’any anterior.

Pel que fa al tipus d’ocupador, l’EPA recull
els efectes de les disposicions del sector

públic orientades a reduir la plantilla
d’efectius públics, ja que, en el segon tri-
mestre, es va aturar el procés de creació
d’ocupació en aquest sector. D’aquesta ma-
nera, mentre el sector privat va generar
85.500 llocs de treball, el públic els va reduir
en 2.800 treballadors. De fet, des de l’inici
del període de recessió, les taxes positives
del sector públic xocaven amb el volum de
destrucció d’ocupació al sector privat.

D’altra banda, les dades mostren que, en
els dotze últims mesos, hi ha hagut un im-

OCUPACIÓ ESTIMADA

Segon trimestre 2010

Ocupats
(milers)

Variació trimestral Variació anual %
participacióAbsoluta % Absoluta %

Per sectors

Agricultura 778,2 –57,0 –6,8 –8,4 –1,1 4,2

No agraris 17.698,7 139,8 0,8 –459,7 –2,5 95,8

Indústria 2.618,9 19,1 0,7 –180,5 –6,4 14,2

Construcció 1.699,7 36,7 2,2 –222,4 –11,6 9,2

Serveis 13.380,1 84,0 0,6 –56,8 –0,4 72,4

Per empleadors

Sector privat 15.391,3 85,5 0,6 –502,6 –3,2 83,3

Sector públic 3.085,6 –2,8 –0,1 34,5 1,1 16,7

Per situació professional

Assalariats 15.363,4 110,2 0,7 –373,4 –2,4 83,1

Contracte indefinit 11.541,3 8,6 0,1 –224,0 –1,9 62,5

Contracte temporal 3.822,1 101,6 2,7 –149,4 –3,8 20,7

No assalariats 3.103,9 –26,9 –0,9 –92,1 –2,9 16,8

Empresaris empleadors 1.036,7 –11,2 –1,1 –43,4 –4,0 5,6

Empresaris no empleadors 1.915,0 2,4 0,1 –33,8 –1,7 10,4

Ajudes familiars 152,2 –18,1 –10,6 –14,9 –8,9 0,8

Altres 9,5 –0,7 –6,9 –2,7 –22,1 0,1

Per temps d’ocupació

A temps complet 15.978,2 35,8 0,2 –516,2 –3,1 86,5

A temps parcial 2.498,6 46,9 1,9 48,0 2,0 13,5

Per sexes

Homes 10.333,9 94,0 0,9 –367,0 –3,4 55,9

Dones 8.142,9 –11,3 –0,1 –101,2 –1,2 44,1

TOTAL 18.476,9 82,7 0,5 –468,1 –2,5 100,0

FONTS: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.
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La taxa d’atur augmenta
i se situa en el 20,1%.

L’augment de l’atur es
concentra en els més joves
de 25 anys.

puls del treball a temps parcial, ja que
aquest tipus de jornada ha experimentat
un augment interanual del 2,0%, a dife-
rència de la caiguda del 3,1% registrada
pel treball a temps complet. Al llarg del se-
gon trimestre, el nombre de llocs de treball
a temps parcial va continuar creixent a un
ritme més intens, de manera que la ràtio
d’ocupats d’aquesta modalitat va augmen-
tar dues dècimes, fins al 13,5%.

Pel que fa a la zona geogràfica, al llarg de
l’últim any, s’ha creat ocupació al País Basc
i a Navarra, de manera que aquestes dues
comunitats probablement siguin les pione-
res en el procés de recuperació del mercat
laboral. La resta de comunitats han anotat
taxes anuals negatives, en especial la
Comunitat Valenciana, Galícia i Astúries.

La població activa estimada per l’EPA va
pujar en 115.500 persones en el segon tri-
mestre, una xifra superior al creixement
total de l’ocupació. D’aquesta manera, es
va generar un major nombre d’aturats,
que va assolir un total de 4.645.500 perso-

nes. Conseqüentment, la taxa d’atur es va
situar en el 20,1%.

Quant a l’àmbit territorial, les taxes d’atur
més elevades corresponien de nou a Ca-
nàries i a Andalusia, amb xifres per da-
munt del 27,5%, mentre que, al costat
oposat, el País Basc registrava la taxa més
baixa, del 10,4%.

D’altra banda, destaca el fet que l’atur va
continuar pujant amb més intensitat en els
col·lectius amb més risc social. En efecte,
el nombre de famílies que tenen tots els
membres aturats va augmentar, en el pas-
sat exercici, fins a un total d’1.308.000.
Així mateix, l’increment de l’atur es va
concentrar en els més joves de 25 anys, la
taxa dels quals va arribar al 42,1%.

Pel que fa a l’atur registrat a les oficines
d’ocupació, les xifres del mes de juliol van
ser una mica més esperançadores, com es
recull al gràfic anterior, i mostren que
l’escalada de l’atur s’apropa al seu màxim,
ja que, per primera vegada des de l’inici de

FONTS: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.

EL PAÍS BASC I NAVARRA SÓN LES ÚNIQUES COMUNITATS QUE CREEN OCUPACIÓ EN L’ÚLTIM ANY
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la crisi, s’observa un descens del total de
registres un cop corregida la variació esta-
cional, d’uns 11.500. No obstant això, hi ha
el risc que, en la segona part de l’any, el final
de la temporada turística i l’aplicació de les
mesures contemplades al pla d’austeritat
reverteixin aquesta recuperació.

Arran de l’evolució de l’atur, la despesa en
protecció d’aturats va augmentar l’1,2%
interanual al juny, una pujada molt infe-
rior al 62,9% anotat al final del 2009.
Aquest alentiment de la despesa és degut,
principalment, al fet que molts beneficia-
ris van esgotar la prestació contributiva i
van passar a rebre el subsidi, que té una
quantia inferior. Així i tot, el cost d’aques-
tes ajudes es va incrementar fins als 2.583
milions d’euros. En aquest context, l’apro-
vació, en el Consell de Ministres, de l’ex-

tensió de l’ajuda de 426 euros als aturats
sense prestació ni subsidi, per sis mesos
més a partir del 16 d’agost, contribuirà
a l’increment de les despeses d’aquesta
partida.

Una altra conseqüència de l’escalada de
l’atur en l’últim any ha estat l’encariment
dels costos laborals de les empreses derivat
de les indemnitzacions per acomiada-
ment, tal com ho recullen les dades de
l’enquesta anual de cost laboral de l’Ins-
titut Nacional d’Estadística. Així, mentre
els costos laborals nets van augmentar el
3,5% el 2009 en relació amb l’any anterior,
el cost de l’acomiadament va créixer el
42,7% durant el mateix període, de forma
que la seva contribució al cost total va pas-
sar de l’1,14% a l’1,57%.

ATUR ESTIMAT

Segon trimestre 2010

Aturats

Variació trimestral Variació anual
%

participació

Taxa d’atur

Absoluta % Absoluta % % sobre
població activa

Per sexes

Homes 2.538,0 –15,7 –0,6 248,9 10,9 54,6 19,7

Dones 2.107,5 48,5 2,4 259,1 14,0 45,4 20,6

Per edats

Menors de 25 anys 871,1 35,5 4,2 15,9 1,9 18,8 42,1

Resta 3.774,4 –2,7 –0,1 492,1 15,0 81,2 17,9

Per situació personal

Atur de llarga durada 1.968,3 180,9 10,1 878,6 80,6 42,4 –

Busquen la seva primera feina 361,8 37,9 11,7 75,2 26,2 7,8 –

Resta 2.315,4 –186,0 –7,4 –445,8 –16,1 49,8 –

TOTAL 4.645,5 32,8 0,7 508,0 12,3 100,0 20,1

FONTS: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.

La despesa en protecció
per atur s’alenteix.
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Modest impacte de la pujada de l’IVA

La taxa d’inflació interanual de l’índex de
preus de consum (IPC) va augmentar en 4
dècimes al juliol, fins a l’1,9%. Aquest
nivell és el més alt des del novembre del
2008, però es pot considerar moderat. La
inf lació dels preus de consum, després
d’assolir, al juliol del 2009, la cota més
baixa de les últimes dècades en el –1,4%,
va tendir a pujar suaument en repuntar el
preu del petroli. En els últims mesos, la
millora del consum també ha tendit a fre-
nar les pressions a la baixa sobre els preus
derivades de la crisi econòmica.

De fet, l’augment de la inflació al juliol va
ser degut, sobretot, a l’efecte de la pujada

del tipus general de l’impost sobre el valor
afegit (IVA) del 16% al 18% i del tipus
reduït del 7% al 8% a partir de l’1 de juliol.
Cal destacar que, en condicions normals
de la conjuntura, el primer impacte d’a-
quest augment de l’IVA hauria estat sensi-
blement més intens, ja que, en gran part,
va ser absorbit pels marges empresarials,
dels productors o dels distribuïdors.

Per components, la contribució més im-
portant a l’alça de la inflació va provenir
del nucli més estable, l’anomenada subja-
cent, que exclou els aliments frescos i els
productes energètics, que va pujar 3 dèci-
mes al juliol, fins al 0,8% interanual.
D’aquesta manera, va marcar taxes positi-
ves per tercer mes consecutiu i va allunyar

La taxa de variació
interanual de l’IPC puja
4 dècimes al juliol, fins
a l’1,9%, a causa, sobretot,
de l’alça de l’IVA.

Preus

LLEUGER REPUNT DE LA INFLACIÓ SUBJACENT

Variació interanual de l’IPC

FONT: Institut Nacional d’Estadística.
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el perill deflacionista. Al juliol, l’increment
de la inflació subjacent va ser degut, bàsi-
cament, a l’efecte de la pujada de l’IVA.

Els productes manufacturers es van col·lo-
car el 0,1% per sota d’un any abans i van

aportar gairebé 2 dècimes a l’alça de la
taxa interanual de la inflació al juliol. La
meitat d’aquesta contribució va provenir
de l’augment del preu dels automòbils. De
manera similar, els serveis van contribuir
amb una dècima i mitja a la pujada de la

FONT: Institut Nacional d’Estadística.

Variació interanual de l’índex de preus dels béns industrials sense productes energètics

ELS PREUS DELS PRODUCTES MANUFACTURERS S’ESTABILITZEN

M J S D M J S D M J S D M MJ JS

2006 2007 2008 2009 2010

%

D
–2,5

–2

–1,5

–1

–0,5

0

0,5

1

1,5

2

ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM

2009 2010

%
variació
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% variació
s/desembre

2008

%
variació

anual

%
variació
mensual

% variació
s/desembre

2009

%
variació

anual

Gener –1,2 –1,2 0,8 –1,0 –1,0 1,0

Febrer 0,0 –1,2 0,7 –0,2 –1,2 0,8

Març 0,2 –1,1 –0,1 0,7 –0,5 1,4

Abril 1,0 –0,1 –0,2 1,1 0,6 1,5

Maig 0,0 –0,1 –0,9 0,2 0,8 1,8

Juny 0,4 0,3 –1,0 0,2 1,0 1,5

Juliol –0,9 –0,5 –1,4 –0,4 0,6 1,9

Agost 0,3 –0,2 –0,8

Setembre –0,2 –0,4 –1,0

Octubre 0,7 0,3 –0,7

Novembre 0,5 0,8 0,3

Desembre 0,0 0,8 0,8

FONT: Institut Nacional d’Estadística.

La inflació subjacent puja
fins al 0,8% interanual.
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inflació interanual (del total, mitja dècima
va correspondre al viatge organitzat).
També va ser sensible l’aportació dels res-
taurants i bars, dels serveis de manteni-
ment i reparació del transport i dels ser-
veis telefònics.

En canvi, els aliments elaborats van de-
treure gairebé una dècima a la inf lació
anual, sobretot a causa del tabac, per la
pujada anticipada, al juny, del preu de les
cigarretes i per l’increment del preu al ju-

liol del 2009, després de l’augment de
l’impost especial un mes abans.

Per la seva banda, els productes energètics
van aportar una dècima a la pujada de la
inflació interanual al juliol, arran, fona-
mentalment, de la revisió trimestral del
preu del gas i de la pujada de l’IVA. Pel que
fa a l’altre component volàtil, els aliments
no elaborats van contribuir, gairebé amb
mitja dècima, a l’increment de la inflació
interanual, a causa, sobretot, de l’augment

ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM PER GRUPS DE COMPONENTS

Juliol

Índexs
(*)

% variació
mensual

% variació
s/desembre anterior

% variació
anual

2009 2010 2009 2010 2009 2010

Per classes de despesa

Aliments i begudes no alcohòliques 107,5 –0,2 0,2 –2,6 –0,5 –2,1 –0,3

Begudes alcohòliques i tabac 136,8 4,3 0,5 12,6 8,6 13,0 8,7

Vestit i calçat 92,8 –11,8 –11,7 –14,6 –14,0 –2,1 –0,2

Habitatge 116,5 0,3 1,3 0,1 3,5 –0,8 4,3

Parament 107,1 –0,9 –0,4 –0,3 –0,4 1,2 0,7

Medicina 96,9 0,0 0,0 –1,5 –0,6 –1,2 –0,4

Transport 109,4 –0,1 0,7 3,6 5,9 –9,5 6,2

Comunicacions 98,8 0,0 0,5 –0,3 –0,5 –0,9 –0,6

Oci i cultura 99,1 0,8 1,6 0,1 0,5 –0,3 –0,7

Ensenyament 114,6 0,0 0,0 0,2 0,1 3,8 2,6

Hotels, cafès i restaurants 114,1 0,7 0,9 2,0 2,0 1,5 1,2

Altres 111,9 –0,2 0,0 1,6 1,9 2,2 2,4

Agrupacions

Aliments amb elaboració 112,5 0,6 0,1 0,5 0,6 0,9 0,7

Aliments sense elaboració 107,6 –0,1 0,6 –3,4 0,8 –2,7 1,1

Conjunt no alimentari 107,4 –1,2 –0,6 –0,5 0,5 –1,7 2,2

Béns industrials 102,6 –2,8 –2,1 –2,8 –0,5 –5,3 3,0

Productes energètics 117,5 0,3 1,1 5,3 9,6 –15,9 11,8

Carburants i combustibles 114,4 –0,4 0,9 5,0 11,8 –22,5 14,9

Béns industrials sense productes energètics 97,3 –3,9 –3,3 –5,5 –4,0 –1,5 –0,1

Serveis 112,6 0,5 0,8 1,8 1,6 2,1 1,4

Inflació subjacent (**) 107,1 –1,1 –0,7 –1,0 –0,5 0,6 0,8

ÍNDEX GENERAL 108,4 –0,9 –0,4 –0,5 0,6 –1,4 1,9

NOTES: (*) Base 2006 = 100.

(**) Índex general sense energia ni aliments no elaborats.

FONT: Institut Nacional d’Estadística.

La inflació espanyola supera
la de la zona de l’euro.
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dels preus de les patates i de les fruites fres-
ques, que no estaven afectats per l’alça de
l’IVA, en tributar pel tipus superreduït del
4%, que va romandre invariat.

L’índex de preus de consum harmonitzat
amb la Unió Europea va registrar igual-
ment una variació interanual de l’1,9% al
juliol. Així, el diferencial d’inflació amb la
zona de l’euro es va situar en 0,1 punts, el
mateix nivell que al juny.

Malgrat que l’impacte de l’increment de
l’IVA es podria estendre als mesos següents,
és possible que la taxa d’inflació interanual
es redueixi lleugerament a l’agost, a causa
de l’efecte de base dels preus energètics.
No obstant això, amb posterioritat, la in-
flació tornarà a pujar lleugerament.

Es frena l’augment dels preus
a l’engròs al juny

Els preus a l’engròs van frenar el seu as-
cens interanual al juny, gràcies a l’energia.
Així, la taxa de variació anual dels preus
industrials va disminuir en 6 dècimes,
fins al 3,2% al juny. Els preus d’importació
també es van moderar al juny, però amb
menys intensitat, una dècima, fins al
10,1% interanual, per la depreciació de
l’euro. Pel que fa als preus agraris en ori-
gen, a l’abril la taxa de variació anual es va
situar en el 2,8%, la meitat que al març.
Tant els preus del bestiar d’escorxador
com dels productes ramaders se situaven
el 4,6% per sota del nivell del mateix mes
de l’any anterior.

La inflació es podria reduir
a l’agost, per bé que,
posteriorment, pujarà
lleugerament.

Els preus industrials i els
d’importació es moderen
al juny, gràcies a l’energia.

INDICADORS D’INFLACIÓ

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

Preus
agraris

Índex de preus industrials Preus d’importació
Deflactor

del PIB
(*)Índex

general
Béns de
consum

Béns d’equi-
pament

Béns
intermedis

Béns
energètics Total Béns de

consum
Béns de
capital

Béns inter-
medis (**)

2009

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

Maig –15,1 –4,4 –1,1 1,1 –6,3 –9,8 –9,9 1,8 2,5 –5,5 0,2

Juny –17,2 –4,9 –1,3 0,9 –6,9 –10,1 –10,8 1,3 2,4 –6,0 –

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

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

Setembre –14,0 –5,4 –0,7 0,4 –7,6 –11,5 –9,3 –0,5 1,7 –7,6 –

Octubre –12,2 –4,3 –0,7 0,2 –6,3 –8,4 –7,2 –2,1 1,0 –6,7 –

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

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

2010

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

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

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

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

Maig ... 3,8 0,2 –0,1 3,5 12,0 10,2 4,2 1,1 9,9 ...

Juny ... 3,2 0,3 0,1 3,8 8,5 10,1 5,3 1,5 11,4 –

NOTES: (*) Dades corregides d’estacionalitat i calendari.

(**) Excepte energia.

FONTS: Institut Nacional d’Estadística, Ministeri d’Economia i elaboració pròpia.
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El desequilibri energètic
continua creixent

La primera meitat del 2010 va tancar amb
un creixement del dèficit comercial del
8,6% en relació amb el mateix període de
l’any anterior i va posar fi a les contínues
millores registrades des del final del 2008.
Aquest deteriorament va tenir lloc en un
context d’important creixement dels fluxos
comercials d’Espanya amb l’exterior. Així,
després de la seva forta reducció el 2009, les
exportacions es van incrementar en el pri-
mer semestre del 2010 el 16,3% en relació
amb els sis primers mesos de l’any anterior.
No obstant això, aquest augment, el més
important des de l’any 2001, no va ser sufi-
cient per superar les importacions, que van
créixer el 14,5% durant el mateix període.

Com s’observa al gràfic següent, l’in-
crement del desequilibri energètic durant
el primer semestre del 2010, amb un aug-
ment del 36,5% interanual, va ser el prin-
cipal motiu del deteriorament del dèficit
comercial durant aquest període, arran
del fort creixement de les importacions
energètiques, del 31,1% interanual en el
primer semestre de l’any. Un increment
que, malgrat tot, va ser degut, exclusiva-
ment, a l’augment dels preus energètics del
27,5%, enfront del 2,5% del creixement del
volum de les importacions energètiques.

En contraposició, la resta d’importacions
van presentar un creixement interanual
significativament inferior, de l’11,3%, que
s’explica per un increment dels volums
importats, que van pujar fins al 14,2%,

El dèficit comercial
augmenta el 8,6% interanual
en el primer semestre
del 2010.

Sector exterior

FONTS: Ministeri d’Economia i elaboració pròpia.

Dèficit no energèticDèficit energètic

Variació interanual del saldo comercial acumulat durant sis mesos

EL COMPONENT ENERGÈTIC ÉS EL PRINCIPAL RESPONSABLE DEL DETERIORAMENT DEL DÈFICIT

J S D M J S D M J S D M MDSJ J

2006 2007 2008 2009 2010

M

%

–70

–60

–50

–40

–30

–20

–10

0

10

20

30

40

50

60



SETEMBRE 2010 61  INFORME MENSUAL

COMERÇ EXTERIOR

Gener-juny 2010

Importacions Exportacions Saldo
Taxa de

cobertura
(%)

Milions
d’euros

% variació
anual

en valor

%
partici-
pació

Milions
d’euros

% variació
anual

en valor

%
partici-
pació

Milions
d’euros

Per grups de productes

Energètics 21.350 31,1 18,4 3.659 9,9 4,1 –17.691 17,1

Béns de consum 28.986 –9,9 25,0 31.034 –1,7 34,6 2.047 107,1

Alimentaris 7.186 1,1 6,2 11.912 6,0 13,3 4.726 165,8

No alimentaris 21.800 –13,0 18,8 19.121 –6,0 21,3 –2.679 87,7

Béns de capital 8.597 2,7 7,4 7.700 24,0 8,6 –897 89,6

Béns intermedis no energètics 57.081 28,2 49,2 47.378 31,3 52,8 –9.703 83,0

Per àrees geogràfiques

Unió Europea 65.015 9,1 56,0 61.502 14,1 68,5 –3.512 94,6

Zona de l’euro 52.142 4,1 44,9 50.713 14,0 56,5 –1.429 97,3

Altres països 51.000 22,1 44,0 28.268 21,4 31,5 –22.732 55,4

Rússia 2.831 45,4 2,4 814 17,8 0,9 –2.017 28,8

EUA 4.452 –3,5 3,8 3.013 2,5 3,4 –1.439 67,7

Japó 1.850 26,5 1,6 702 22,6 0,8 –1.147 38,0

Amèrica Llatina 6.635 32,1 5,7 4.564 22,0 5,1 –2.071 68,8

OPEP 10.955 34,6 9,4 3.204 –1,2 3,6 –7.751 29,2

Resta 24.277 18,0 20,9 15.970 32,1 17,8 –8.307 65,8

TOTAL 116.015 14,5 100,0 89.770 16,3 100,0 –26.244 77,4

FONTS: Ministeri d’Economia i elaboració pròpia.

La dada de juny apunta a
nous increments del dèficit.

El dèficit corrent es continua
reduint en els cinc primers
mesos de l’any.

enfront de la reducció dels preus del 2,6%
en aquest període. El menor augment de
les importacions va permetre que el dèficit
no energètic continués millorant, tot i que
a menys velocitat que abans, amb un ajus-
tament del 23,6% interanual.

Lluny de frenar aquesta situació, les dades
del juny mostren un augment en la veloci-
tat de deteriorament del dèficit, fins al
45,6% en relació amb el mateix mes del
2009. El manteniment d’aquesta tendència
situaria el dèficit comercial al voltant del
5% del PIB durant la segona meitat de
l’any. Una xifra que, tot i que queda lluny
dels màxims assolits el 2008, continua
essent elevada. No obstant això, la recupe-
ració econòmica d’alguns dels principals
socis comercials espanyols, com França i
Alemanya, i la devaluació de l’euro po-
drien incrementar les exportacions durant

els pròxims mesos, de manera que s’ajus-
taria de nou el desequilibri comercial.

L’Eurosistema, principal recurs
de finançament exterior

Aquest deteriorament del dèficit comer-
cial també es reflecteix en les dades dispo-
nibles de la balança de pagaments fins al
mes de maig. Segons aquestes dades, la
balança de béns va assolir un saldo negatiu
de 18.815 milions d’euros en els primers
cinc mesos de l’any, l’1,0% superior al del
mateix període de l’any anterior. Malgrat
tot, el dèficit corrent es va continuar re-
duint en aquest període, amb una dismi-
nució del 15,0% interanual. Aquest ajusta-
ment va ser degut, principalment, a la
millora del dèficit de la balança de rendes,
que, amb un avanç del 38,3% interanual,
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va superar el deteriorament del compte de
transferències. El saldo de la balança de
serveis es va mantenir gairebé constant.

L’anàlisi de les dades mensuals mostra, al
maig, una nova reducció interanual del
dèficit de rendes, arran del menor paga-
ment a l’exterior de rendes d’inversió.
Això no va ser suficient per evitar l’aug-
ment del dèficit corrent, el tercer consecu-
tiu, resultat que confirma el canvi de ten-
dència registrat per aquesta sèrie. No
obstant això, la necessitat de finançament
extern de l’economia espanyola, mesurada
com la suma del saldo corrent més el
compte de capital, es va continuar reduint
al maig, a conseqüència del bon compor-
tament del compte de capital.

La composició del finançament al maig
mostra que l’Eurosistema va ser la princi-
pal font de finançament, amb un total de
42.402 milions d’euros. Aquesta xifra, la
més elevada des de la creació d’aquesta
institució, respon als efectes negatius de la
crisi del deute sobirà sobre altres fonts de
finançament exterior. L’increment de la
inversió directa espanyola a l’exterior i les
abundants desinversions estrangeres en
cartera durant aquest mes expliquen les
sortides netes de fons registrades en els
epígrafs. D’altra banda, la inversió a curt
termini (préstecs, dipòsits i repos), que,
durant el període de turbulències finance-
res, va ser una de les principals fonts de
captació de fons, es va reduir en més de
24.210 milions d’euros al maig.

Fort creixement dels
préstecs de l’Eurosistema
a les entitats financeres
espanyoles.

BALANÇA DE PAGAMENTS

Maig 2010

Acumulat any Dotze últims mesos

Saldo en
milions
d’euros

% variació
anual

Saldo en
milions
d’euros

Variació anual

Absoluta %

Balança corrent

Balança comercial –18.815 1,0 –45.302 21.154 –31,8

Serveis

Turisme 8.502 –1,7 25.890 –1.697 –6,2

Altres serveis –354 –32,6 –539 506 –48,4

Total 8.148 0,3 25.351 –1.191 –4,5

Rendes –9.448 –38,3 –24.661 13.434 –35,3

Transferències –5.880 23,1 –9.083 –1.040 12,9

Total –25.995 –15,0 –53.695 32.357 –37,6

Compte de capital 3.641 76,4 5.634 1.551 38,0

Balança financera

Inversions directes 8.543 – 16.229 31.052 –

Inversions de cartera –9.723 – 29.971 15.878 112,7

Altres inversions –7.659 – –37.731 –95.010 –

Total –8.839 – 8.468 –48.081 –85,0

Errors i omissions –4.859 – –9.779 –9.458 –

Variació d’actius del Banc d’Espanya 36.051 – 49.701 25.564 105,9

NOTA: El saldo resultant de la suma de la balança corrent, del compte de capital i de la balança financera es compensa per la

variació d’actius del Banc d’Espanya més els errors i omissions.

FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.
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Marcada disminució del dèficit de
l’Estat en la primera meitat del 2010

En els últims mesos, s’ha continuat adop-
tant mesures d’austeritat pressupostària
dins del marc de l’aplicació del Programa
d’Estabilitat amb l’objectiu de reduir el
dèficit públic fins al 3% del producte inte-
rior brut (PIB) el 2013. Així, al comença-
ment de juliol, el Govern va aprovar que el
percentatge màxim de reemplaçament de
les vacants de personal dels organismes de
l’administració general de l’Estat passi del
8% al 5%, llevat de les Forces Armades,
l’Administració de Justícia i altres excep-
cions. D’aquesta manera, es pretén evitar
desviacions a l’alça en les masses salarials.

Així mateix, cap a la meitat de juliol, el
Ministeri de Foment va concretar l’ajusta-
ment de 3.435 milions d’euros en els seus
recursos pressupostaris. Així, va anunciar
que es rescindirien 32 contractes d’obra
nova, menys del 3% del total dels supe-
riors a un milió d’euros. No obstant això,
12 d’aquests contractes es duran a terme
de nou mitjançant col·laboració público-
privada a través de concessions i 2 es licita-
ran de nou per aconseguir més eficiència.
A més a més, s’alentiran els terminis
d’execució de 199 contractes de carreteres
i ferrocarrils. No obstant això, a l’agost, el
president del Govern, José Luis Rodríguez
Zapatero, va anunciar que, possiblement,
es podrien recuperar algunes obres públi-
ques de les afectades per les retallades.

El Ministeri de Foment
concreta l’ajustament
en els seus recursos
pressupostaris.

Sector públic

DINAMISME DE LA RECAPTACIÓ DE L’IVA EN EL PRIMER SEMESTRE

Taxa de variació interanual homogènia dels ingressos de l’impost sobre el valor afegit (*)

NOTA: (*) De la mitjana mòbil de dotze mesos centrada.
FONT: Agència Tributària.
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Pel que fa als comptes de l’Estat, gràcies a
l’efecte de les mesures adoptades i a la mi-
llora de la conjuntura econòmica, han re-
gistrat una evolució favorable, i, en aquest
sentit, cal destacar, sobretot, l’augment dels
ingressos. Així, les entrades totals en les
arques de l’Estat van pujar a 79.235 milions
d’euros en els sis primers mesos de l’exercici,
amb un increment interanual del 5,8%. Per
la seva banda, un cop ajustats d’impactes
normatius i del diferent grau d’execució de
les devolucions enguany, els ingressos tri-
butaris nets van pujar el 3,5% en relació
amb el primer semestre del 2009, taxa que
gairebé duplica l’acumulat fins al maig i
que supera àmpliament la del PIB nominal.

Els ingressos per impostos directes es van
incrementar l’1,0% en la primera meitat
de l’any en relació amb el mateix període
del 2009. La figura més important, l’im-
post sobre la renda de les persones físiques,
va augmentar el 3,6%, a causa de la supres-
sió parcial de la deducció anticipada dels
400 euros i de l’alça del tipus de retenció de
les rendes del capital. Corregida d’aquestes
mesures i dels diferents ritmes de les devo-
lucions, la taxa de variació se situa en el
–2,2%. D’altra banda, l’impost de socie-
tats va baixar el 14,5%.

Els impostos indirectes van experimentar
una forta recuperació i van anotar un aug-
ment interanual del 22,6%. L’impost so-
bre el valor afegit (IVA) va pujar el 31,3%.
Aquesta taxa està influïda pel nou sistema
de devolució mensual i pel diferent grau
d’execució de les devolucions. Així mateix,
el dinamisme de la recaptació de l’IVA
palesa la millora del consum, per bé que
també reflecteix l’efecte de l’avançament
de les compres arran de la pujada del tipus
de gravamen l’1 de juliol del 2010. Els
ingressos provinents de les vendes inte-
riors i de les exportacions es van incre-
mentar de forma considerable. D’altra

banda, les entrades pels impostos especials
van pujar el 7,2%.

Pel que fa a les despeses, les mesures
d’austeritat adoptades van tenint més inci-
dència. Així, el total de pagaments no
financers de l’Estat va pujar el 3,6% inter-
anual en el període gener-juny, percentat-
ge que es compara favorablement amb la
taxa del 14,5% de l’acumulat fins al maig.
Els corrents van augmentar el 7,9% en
relació amb el primer semestre del 2009.
L’increment interanual més intens va
correspondre a les despeses financeres, del
23,0%, a causa del major endeutament.
Les transferències corrents van pujar el
7,3%, a causa, sobretot, dels avançaments
a compte a les comunitats autònomes fi-
xats en el nou sistema de finançament. Les
despeses corrents en béns i serveis acumu-
lades es van incrementar el 3,2% i les de
personal, el 2,4%, després de la retallada
de les nòmines dels funcionaris al juny del
2010.

Quant als pagaments de capital, es van
reduir el 17,1%. En aquest sentit, les inver-
sions reals van caure el 6,2%, tot i l’aug-
ment del 2,4% de la inversió civil. Per la
seva banda, les transferències de capital
van disminuir el 22,7%.

Arran de l’evolució dels ingressos i de les
despeses, el dèficit de caixa no financer de
l’Estat es va situar en 30.794 milions d’eu-
ros fins al juny, xifra que representa una
reducció interanual del 16,4%. En termes
de comptabilitat nacional, tenint en
compte el criteri comptable d’obligacions
i de drets reconeguts, la necessitat de
finançament de l’Estat va ser de 29.765
milions d’euros, amb una disminució
anual del 24,7%. En relació amb el PIB, la
necessitat de finançament es va situar en
el 2,83%, enfront del 3,76% de la primera
meitat del 2009.

La millora del consum
i l’avançament de les
compres arran de la pujada
del tipus de gravamen
al juliol impulsen l’IVA.

Les mesures d’austeritat
adoptades van tenint més
incidència en la despesa.

La necessitat de
finançament baixa el 25%
fins al juny en relació amb
el mateix període del 2009.
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Moderació del desendeutament
del sector privat

Les entitats financeres van endurir lleuge-
rament les condicions de l’oferta de fi-
nançament en el segon trimestre, a causa,
sobretot, de les dificultats experimentades
per accedir als mercats a l’engròs arran de
la crisi fiscal grega, segons la corresponent
enquesta del Banc d’Espanya. La demanda
es va mantenir feble, per bé que va repun-
tar el segment de l’habitatge. El tipus d’in-
terès mitjà de les operacions creditícies es
va situar, al juny, en el 3,19%, molt a la vo-
ra del mínim de les últimes dècades regis-
trat al maig.

En aquest context, al maig i al juny, es va
frenar el procés de despalanquejament de

les empreses i de les famílies, que havien
assolit nivells d’endeutament alts abans de
la recessió del 2008-2009. Així, el finança-
ment al sector privat va anotar un descens
interanual del 0,8% al juny, gairebé un
punt per sota del registrat dos mesos abans.

La caiguda del finançament a les empreses
també s’ha moderat en els últims mesos.
Així, al juny, el seu saldo presentava un de-
crement interanual del 2,1%, 8 dècimes
menys que a l’abril. Aquesta inflexió era
deguda als préstecs de les entitats residents,
que van frenar el seu descens, i a l’accelera-
ció de l’emissió de valors de renda fixa, el
saldo dels quals va pujar el 48,7% en rela-
ció amb el juny del 2009. En canvi, els
préstecs de l’exterior es van contreure el
4,9%.

El finançament al sector
privat anota un descens
interanual del 0,8% al juny,
inferior en gairebé un punt
al registrat a l’abril.

Estalvi i finançament

ES REACTIVA EL FINANÇAMENT A LES LLARS PER A L’HABITATGE

Variació interanual del finançament a les llars per a l’habitatge (*)

NOTA: (*) Inclou les institucions sense ànim de lucre al servei de les llars.
FONT: Banc d’Espanya.
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Al juny, el saldo del finançament a les llars
va prosseguir la tònica de recuperació
apuntada en els últims mesos i va anotar
un increment interanual de l’1,0%, en-
front d’una caiguda anual del 0,3% al de-
sembre. Aquest impuls va provenir, sobre-
tot, dels préstecs per a l’habitatge, que van
augmentar l’1,4% en relació amb el mateix
mes del 2009.

L’augment de les hipoteques s’explica per
una disminució de l’esforç per accedir-hi,
derivada de la reducció dels preus de les
cases i dels baixos tipus d’interès. L’euríbor
a un any, el més utilitzat com a referència en
aquest segment del mercat, es va situar en
l’1,37% de mitjana mensual al juliol, 16
punts bàsics per damunt del mínim his-
tòric del març del 2010, però per sota de la
inflació, de manera que representava un
tipus d’interès real negatiu. Durant les pri-
meres setmanes d’agost, l’euríbor a dotze
mesos va prosseguir la suau tendència as-
cendent i es va col·locar en l’1,42% al final
de la tercera setmana del mes. També hi va
influir una anticipació de la demanda, pro-

piciada per l’increment del tipus de gra-
vamen de l’impost sobre el valor afegit a
partir de l’1 de juliol del 2010 per als ha-
bitatges nous i també per la supressió par-
cial, a partir del gener del 2011, de la desgra-
vació en l’impost sobre la renda de les
persones físiques.

Pel que fa a la morositat, al juny, la taxa
del conjunt de les entitats creditícies es va
prendre un respir: es va col·locar en el
5,3%, una dècima per sota del nivell dels
dos mesos precedents, i va tornar al nivell
de mitjan 1996. No obstant això, les ins-
titucions financeres han continuat aug-
mentant les dotacions per fer front a la
tendència ascendent de la mora. Per clas-
ses d’entitats, aquesta taxa es va situar en
el 5,3% per als bancs; en el 5,3%, per a les
caixes d’estalvis; en el 4,1%, per a les coo-
peratives de crèdit, i en el 10,1%, per als
establiments financers de crèdit.

El dia 23 de juliol, el Comitè Europeu de
Supervisors Bancaris (CEBS) va publicar
els resultats de les proves d’esforç efectua-

FINANÇAMENT ALS SECTORS NO FINANCERS (1)

Juny 2010

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

Sector privat 2.213.938 488 –0,8 78,7

Empreses no financeres 1.301.893 –8.544 –2,1 46,3

Préstecs d’entitats residents (3) 902.040 –14.317 –3,4 32,1

Valors diferents d’accions 66.138 9.884 48,7 2,4

Préstecs de l’exterior 333.715 –4.111 –4,9 11,9

Llars (4) 912.045 9.033 1,0 32,4

Préstecs per a l’habitatge (3) 684.922 6.370 1,4 24,4

Altres (3) 224.416 2.592 –0,2 8,0

Préstecs de l’exterior 2.707 70 4,5 0,1

Administracions públiques (5) 598.371 38.724 19,0 21,3

TOTAL 2.812.310 39.213 2,8 100,0

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.

Repunt de les hipoteques
per a la compra d’habitatge,
en part per l’anticipació de
la demanda propiciada per
un increment de tributació.

La taxa de morositat
de les entitats creditícies
es pren un respir al juny.
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des a 91 entitats de crèdit europees. Les en-
titats participants de cada país representa-
ven, com a mínim, el 50% del seu sector
bancari. No obstant això, en el cas d’Espa-
nya, en un exercici de màxima transpa-
rència, van ser provats tots els bancs cotit-
zats i totes les caixes d’estalvis.

Les proves de resistència van confirmar la
solidesa del sector bancari espanyol. La
gran majoria de les 27 entitats i grups es-
panyols analitzats van superar el nivell ob-
jectiu de capital acordat pel CEBS (el 6%
de capital Tier 1, que representa el 50% més
que el mínim exigit per la normativa in-
ternacional). ”la Caixa”, la caixa d’estalvis
més gran d’Espanya, va registrar el 8,5%
de la ràtio del Tier 1 en l’escenari advers i el
7,7% amb el xoc addicional del deute so-
birà, una de les més altes de les entitats es-
panyoles. No obstant això, per complir
amb l’acord de l’Ecofin que cap entitat
quedi per sota d’aquest 6% de capital Tier
1 en l’escenari més advers, quatre agrupa-
cions de caixes espanyoles, que no formen
part del grup de les més grans, hauran
d’incrementar els recursos propis per un
import de 1.835 milions d’euros, tot i que
les seves ràtios de capital superen àmplia-
ment el 6% de la ràtio Tier 1.

En aquest marc, la nova Llei de Caixes,
establerta pel Reial Decret-llei 11/2010, del
9 de juliol, permet que aquestes institu-
cions captin al mercat capital de la màxi-
ma qualitat i estiguin preparades per
afrontar la reforma de la regulació del sis-
tema financer internacional, que exigirà
més i millor capital de les institucions
financeres. D’acord amb la nova Llei
d’Òrgans de Govern i amb altres aspectes
del règim jurídic de les caixes d’estalvis,
aquestes entitats podran mantenir el seu
estatus i emetre quotes participatives amb
drets polítics, limitades al 50% del seu
patrimoni, o, alternativament, podran
traspassar el negoci financer a un banc de
la seva propietat i gestionar l’obra social
mitjançant una fundació. També es po-

dran transformar en fundació cedint tot el
seu negoci com a entitat de crèdit a un banc
en què participin. A més a més, el Consell
haurà d’estar format per professionals en
un 50% com a mínim i no podrà incloure
càrrecs polítics electes.

Pel que fa al finançament de les adminis-
tracions públiques, el deute públic mesurat
segons el Protocol de Dèficit Excessiu al
final del primer semestre va augmentar el
19,0% en relació amb dotze mesos abans.
No obstant això, es constata una desacce-
leració, ja que, a l’octubre del 2009, avança-
va a un ritme del 35,2% anual. El progra-
ma d’austeritat del Govern ha contribuït a
aquest alentiment de l’endeutament pú-
blic. Les mesures restrictives del Govern i
les reformes estructurals anunciades tam-
bé han possibilitat una reducció de la pri-
ma de risc del deute públic espanyol. Així,
el diferencial entre les obligacions de l’Estat
espanyoles a deu anys amb les alemanyes
al mateix termini va passar dels 221 punts
bàsics cap a la meitat de juny a uns 180 en
la quarta setmana d’agost.

Lleuger creixement
dels dipòsits bancaris

La retribució mitjana dels dipòsits banca-
ris va assolir, al juny, el nivell més alt des
del juliol del 2009 i es va situar en l’1,37%.
Aquesta alça va ser deguda a l’augment de
la remuneració dels dipòsits a termini i de
les cessions temporals.

L’augment de la retribució dels dipòsits a
termini és coherent amb el lleuger incre-
ment de l’euríbor a un any, però també ex-
pressa l’interès de les entitats per finançar-
se amb dipòsits de la clientela, ateses les
dificultats per accedir als mercats interna-
cionals després de l’esclat de la crisi fiscal
grega. No obstant això, es va observar una
millora després de la publicació dels resul-
tats de les proves d’esforç dels bancs i de les
caixes europeus. D’aquesta manera, al fi-

Les proves de resistència
confirmen la solidesa del
sector bancari espanyol.

La nova Llei de Caixes
canvia el model de les caixes
d’estalvis espanyoles.
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nal de la primera meitat de l’exercici, els
dipòsits del sector privat mostraven un
lleuger augment interanual del 0,2%, que
contrasta amb una reculada interanual del
0,7% a l’abril del 2010.

Al final del segon trimestre, el volum d’ac-
tius dels fons de pensions va pujar fins als

82.388 milions d’euros, amb un increment
del 5% en relació amb el mateix mes de
l’any anterior. El nombre de comptes de
partícips va augmentar l’1% anual, fins als
10.646.477, i va marcar un rècord. La ren-
dibilitat mitjana anual ponderada va ser
del 3,4% a un any i del 5,2% a vint anys i
va superar àmpliament la inflació.

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

Juny 2010

Saldo Variació any actual Variació 12 mesos
%

participació
Milions d’euros Milions d’euros % Milions d’euros %

A la vista 265.362 2.627 1,0 7.434 2,9 18,7

D’estalvi 213.778 5.986 2,9 14.961 7,5 15,1

A termini 714.394 –5.618 –0,8 –16.149 –2,2 50,4

En moneda estrangera 22.425 410 1,9 –3.417 –13,2 1,6

Total dipòsits 1.215.958 3.405 0,3 2.828 0,2 85,8

Resta del passiu (*) 201.369 –11.761 –5,5 –16.004 –7,4 14,2

TOTAL 1.417.326 –8.356 –0,6 –13.176 –0,9 100,0

NOTA: (*) Balanç agregat segons els estats de supervisió. Inclou transferències d’actius, passius financers híbrids, cessió temporal d’actius i dipòsits subordinats.

FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.

EL NOMBRE DE PARTÍCIPS DELS FONS DE PENSIONS ASSOLEIX UN MÀXIM HISTÒRIC

Nombre de comptes de partícips dels fons de pensions

FONT: Inverco.
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El patrimoni dels fons
de pensions puja el 5%
en els dotze últims mesos.
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Pimes: navegar amb el vent en contra

El sector empresarial, tant pel que fa a les pimes com a les grans empreses, és crucial per al creixement econòmic.
De la seva salut, al capdavall, depèn la capacitat de generació de riquesa i d’ocupació d’un país. Al llarg dels últims
anys, aquest sector s’ha vist sumit en una profunda recessió a la majoria de països desenvolupats, però l’efecte de
la crisi ha estat significativament més virulent sobre les pimes que sobre les seves homòlogues més grans. Prenent
l’exemple del cas espanyol, el nombre de pimes es va reduir el 10,1% entre el 2007 i el 2009, molt per damunt del
3,4% registrat per les grans empreses. Aquesta major vulnerabilitat ha reobert el debat sobre les febleses de les
pimes i, més concretament, sobre les seves dificultats de finançament.

Malgrat que la definició de pime agrupa un conjunt molt heterogeni d’empreses i dificulta qualsevol intent de
generalització, les pimes presenten certs trets comuns que les diferencien de les grans firmes i que influeixen en la
seva capacitat de captar finançament extern. La seva menor dimensió i un major cost de professionalització de la
seva gestió financera en limiten l’accés als mercats de capital (a través de l’emissió de deute corporatiu o del mercat
borsari). Això fa que el crèdit bancari sigui la principal font de finançament de les pimes.

A més a més, hi ha dos aspectes que influeixen de forma molt important en les condicions de finançament de les
pimes: uns majors costos de valoració del risc i una major possibilitat d’impagament. Pel que fa al primer aspecte,
la menor sofisticació de la gestió financera i la menor disponibilitat d’informació financera actualitzada obliguen
el prestador a incórrer en un cost addicional per poder determinar la solvència de l’empresa. Pel que fa al segon
aspecte, la seva dimensió limita la capacitat de diversificació, tant geogràfica com sectorial, la qual cosa comporta
una major concentració de riscos. A conseqüència d’aquest binomi valoració-risc, les condicions per al finança-
ment de les pimes solen ser més estrictes que per a les empreses més grans, tant pel que fa als tipus d’interès com
a les garanties exigides.(1)

Però ha estat durant la recent contracció econòmica quan les petites i mitjanes empreses han experimentat més
contratemps a causa de les necessitats de finançament. Així, segons el Banc Central Europeu (BCE), el 19% de les
pimes van considerar que, durant els sis últims mesos del 2009, l’accés al finançament va ser el seu segon proble-
ma.(2) Una proporció que va superar la de les empreses més grans.

La major dificultat per obtenir finançament per part de les pimes respon a diversos motius. En part, s’explica
pel diferent ús del finançament. En el cas de les pimes, una proporció elevada dels fons captats és utilitzada per
al finançament del seu circulant (per exemple, a través de les línies de crèdit), la qual cosa incrementa la seva
vulnerabilitat en períodes de menor liquiditat com el viscut recentment. Un altre aspecte fonamental és l’efecte
negatiu que van tenir les turbulències financeres iniciades al final del 2007 sobre la capacitat d’endeutament del
sector bancari. A conseqüència d’això, les entitats financeres es van veure forçades a endurir els estàndards
crediticis, en especial el 2008 segons el BCE.(3) Finalment, el deteriorament de les condicions econòmiques va
afeblir la solvència de moltes empreses i, per tant, les seves possibilitats d’endeutament també es van veure
reduïdes.

(1) Beck, T. et al. (2008), «Bank Financing for SMEs around the World: Drivers, Obstacles, Business Models and Lending Practices», World Bank
Policy Research Working Paper.
(2) Survey on the access to finance of small and medium-sized enterprises in the Euro Area.
(3) The Euro Area Bank Lending Survey.
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Tots aquests factors van acabar agreujant la situació de les pimes, ja prou difícil, i el menor optimisme sobre la seva
evolució futura en va dificultar encara més l’accés al crèdit, i viceversa. El gràfic anterior, per exemple, mostra que,
als països on les perspectives de negoci de les pimes es van deteriorar amb més força (Espanya, Hongria, Irlanda i
Islàndia), les dificultats de finançament eren més grans.

No és estrany que, atès aquest escenari, la majoria de governs implementessin mesures per millorar les condicions
de finançament a les pimes. Entre les més utilitzades, hi ha les línies de crèdit directes per finançar l’exportació o
els projectes d’innovació, l’aval del crèdit bancari atorgat a les empreses i la millora de la liquiditat de les pimes
(reduint els impostos i els terminis de pagament de les administracions públiques). Això va permetre estimular
parcialment el crèdit per a les petites i mitjanes empreses, tot i que no va ser suficient per obrir completament els
mercats tradicionals de finançament.

Però de la mateixa manera que el deteriorament de les perspectives econòmiques va agreujar la situació del sector,
el canvi de tendència que estan experimentant pot actuar de revulsiu. En aquest sentit, el fort creixement que
registra la zona de l’euro, el principal soci comercial d’Espanya, i, sobretot, el propi procés de recuperació de
l’economia espanyola seran un baló d’oxigen per a les pimes. De fet, a Espanya, alguns dels indicadors disponibles
referents a l’activitat de les petites i mitjanes empreses ja han començat a mostrar un canvi de tendència. Així,
durant la primera meitat del 2010, es va registrar un increment net del nombre de pimes després de dos anys i mig
de reducció continuada. Al mateix temps, les dades de la Central de Balanços publicades pel Banc d’Espanya mos-
tren una lleugera millora de la rendibilitat del marge d’explotació de les empreses mitjanes durant el primer tri-
mestre del 2010.

Deteriorament de les perspectives de negoci

Percentatge de pimes

LES PIMES PATEIXEN MÉS DIFICULTATS D’ACCÉS AL CRÈDIT COM MÉS
ES DETERIOREN LES SEVES PERSPECTIVES DE NEGOCI

Dificultat d’accés al crèdit

FONT: Flash Eurobarometer 2009.

Espanya

HU

IRL

ISL

CRO

POL

PT

BE

ESL

NOR SUE

DIN

IT

AUS
UK ALE

LU

FI
PB

GRE
RO

FR
R. TX

0

20

40

60

80

100

10 20 30 40 50 60 70



SETEMBRE 2010 71  INFORME MENSUAL

Malgrat que les petites i mitjanes empreses han iniciat el camí de la recuperació, al març d’enguany, el 85,3%
encara trobaven dificultats per finançar-se.(4) Sense cap mena de dubte, la normalització de les condicions finan-
ceres no serà gens fàcil. El probable enduriment de la regulació bancària, per exemple, podria fer que aquest
procés s’alentís. De tota manera, el retorn gradual a la via de creixement de l’economia espanyola ens permet ser
optimistes.

Aquest requadre ha estat elaborat per Joan Daniel Pina
Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”

Marge d’explotació (*) d’empreses mitjanes i nombre de pimes

NOTA: (*) Valor afegit brut menys despeses de personal sobre el valor de la producció.
FONTS: Seguretat Social i Central de Balanços del Banc d’Espanya.

LES PIMES ESPANYOLES MOSTREN SIGNES DE RECUPERACIÓ EL 2010

Marge d’explotació d’empreses
mitjanes (escala esquerra)

Nombre de pimes
(escala dreta)

% Milers

2008 2009 20102007
11

11,5

12

12,5

13

13,5

14

14,5

15

1.100

1.150

1.200

1.250

1.300

1.350

1.400

1.450

1.500

(4) Segons l’enquesta del Consell Superior de Cambres de Comerç.
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Previsions
% de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat d’indicació expressa

2008 2009 2010
2009 2010

I II III IV I II

ECONOMIA INTERNACIONAL Previsions

 Producte interior brut

  Estats Units 0,0 –2,6 2,8 –3,8 –4,1 –2,7 0,2 2,4 3,0

  Japó –1,2 –5,2 2,5 –8,7 –5,9 –4,9 –1,3 4,4 1,9

  Regne Unit 0,5 –4,9 1,5 –5,3 –5,9 –5,3 –3,1 –0,2 1,6

  Zona de l’euro 0,5 –4,1 1,5 –5,2 –4,9 –4,1 –2,1 0,6 1,7

    Alemanya 0,7 –4,6 3,0 –6,6 –5,5 –4,4 –2,0 2,0 3,7

    França 0,3 –2,2 1,5 0,6 –0,2 –0,4 0,4 1,3 1,7

 Preus de consum

  Estats Units 3,8 –0,3 1,7 –0,2 –1,0 –1,6 1,5 2,4 1,8

  Japó 1,4 –1,4 –0,8 –0,1 –1,0 –2,3 –2,0 –1,1 –0,9

  Regne Unit 3,6 2,2 2,8 3,0 2,1 1,5 2,1 3,3 3,4

  Zona de l’euro 3,3 0,3 1,4 1,0 0,2 –0,4 0,4 1,1 1,5

    Alemanya 2,6 0,3 1,1 0,8 0,3 –0,2 0,4 0,8 1,1

    França 2,8 0,1 1,5 0,7 –0,2 –0,4 0,4 1,4 1,6

ECONOMIA ESPANYOLA  Previsions

 Agregats macroeconòmics

  Consum de les llars –0,6 –4,3 0,1 –5,0 –5,5 –4,2 –2,6 –0,3 2,0

  Consum de les AP 5,8 3,2 –0,2 5,9 4,3 2,7 0,2 –0,2 0,4

  Formació bruta de capital fix –4,8 –16,0 –6,7 –15,3 –18,0 –16,4 –14,0 –10,5 –7,0

    Béns d’equipament –1,8 –24,8 0,4 –24,2 –31,5 –25,5 –16,9 –4,8 8,7

    Construcció –5,5 –11,9 –9,7 –12,2 –12,0 –11,7 –11,9 –11,4 –11,4

  Demanda nacional (contr. al � PIB) –0,6 –6,4 –1,6 –6,2 –7,5 –6,5 –5,3 –2,8 –0,5

  Exportació de béns i serveis –1,1 –11,6 8,1 –16,5 –15,8 –11,0 –2,1 8,8 10,5

  Importació de béns i serveis –5,3 –17,8 2,6 –21,5 –22,2 –17,2 –9,2 2,0 8,1

  Producte interior brut 0,9 –3,7 –0,4 –3,5 –4,4 –3,9 –3,0 –1,3 –0,1

 Altres variables

  Ocupació –0,5 –6,6 –2,1 –6,2 –7,1 –7,2 –6,0 –3,7 –2,5

  Taxa d’atur (% població activa) 11,3 18,0 19,7 17,4 17,9 17,9 18,8 20,0 20,1

  Índex de preus de consum 4,1 –0,3 1,6 0,5 –0,7 –1,1 0,1 1,1 1,6

  Costos laborals unitaris 4,9 1,0 –0,7 1,9 1,7 0,3 0,0 –0,7 –1,0

  Saldo operacions corrents (% PIB) –9,6 –5,5 –4,2 –8,6 –4,7 –4,0 –4,7 –6,0 –5,0

  Cap. o nec. finanç. resta món 
   (% PIB) –9,2 –5,1 –3,8 –8,3 –4,2 –3,7 –4,4 –5,3 –4,3

  Saldo públic (% PIB) –4,1 –11,2 –9,5   

MERCATS FINANCERS Previsions

 Tipus d’interès internacionals

  Fed Funds 2,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

  Repo BCE 3,9 1,2 1,0 1,8 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0

  Bons EUA 10 anys 3,6 3,2 3,3 2,7 3,3 3,5 3,4 3,7 3,5

  Bons alemanys 10 anys 4,0 3,3 3,0 3,1 3,4 3,3 3,2 3,2 2,8

 Tipus de canvi

  $/Euro 1,48 1,39 1,30 1,30 1,36 1,43 1,48 1,38 1,27

AC
ACTIVITAT FINANCERA Milions e 

Recursos totals de clients 237.799

Crèdits sobre clients 178.026

Resultat atribuït al Grup 1.510

PERSONAL, OFICINES I MITJANS DE PAGAMENT  

Empleats 27.505

Oficines 5.326

Terminals d’autoservei 7.951

Targetes (milions) 10,3

OBRA SOCIAL: PRESSUPOST PER ACTIVITATS PER AL 2010 Milions e 

Socials 356

Ciència i medi ambient 62

Culturals 55

Educatives i investigació 27

TOTAL PRESSUPOST 500

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

Més informació a www.laCaixa.es/estudis

Informe Mensual
edició iPad
L’economia des del teu sofà
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