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Des del final de la dècada dels setanta o principi dels vuitanta, la proporció de la ren-
da destinada a retribuir al capital ha augmentat, tant als Estats Units com a la Unió
Europea. Espanya tampoc no ha defugit aquesta dinàmica. Es tracta d’una tendència
de caràcter global que va més enllà de les fluctuacions cícliques de les economies. A
què respon aquesta evolució? Els factors relacionats amb la distribució del producte
entre salaris o beneficis són la innovació tecnològica i la globalització, mentre que
l’evidència vinculada als canvis institucionals (desregulació laboral, grau de sindica-
lització o dinàmica de la negociació salarial) és menys concloent.

Pel que fa al progrés tecnològic, es considera que va començar a canviar la seva natu-
ralesa i el seu ritme durant la dècada dels vuitanta, principalment per l’impacte de les
noves tecnologies de la informació i del coneixement. El seu efecte es va tornar ple-
nament evident a partir de mitjan anys noranta. Aquests canvis tecnològics tendei-
xen a potenciar el factor capital en la mesura que la ràpida innovació genera rendes
extraordinàries transitòries fins que els nous productes o processos són imitats o co-
piats per nous competidors i els preus baixen. A més a més, el canvi tecnològic incre-
menta la demanda relativa del col·lectiu d’alta qualificació. Atès que, cap al 1980, a
gairebé tots els països industrialitzats la proporció de treballadors d’alta qualificació
era relativament baixa, el procés d’innovació va augmentar la proporció de la renda
destinada a retribuir-los, mentre que el gros dels treballadors es va veure relativa-
ment menys demandat.

Al mateix temps, la globalització de l’economia ha reforçat el canvi en la distribució
entre salaris i beneficis. L’entrada en els fluxos del comerç internacional de països
que tradicionalment no hi participaven (les anomenades economies emergents, amb
la Xina al capdavant) tendeix a provocar un descens de la quota del treball en la ren-
da als països on abunda el capital, situació en què es troben els països avançats.

La tendència al creixement dels beneficis ha coincidit amb un període extraordinari
d’avanços de la prosperitat i de l’ocupació mundials. L’actual recessió econòmica serà
una dura prova per a aquestes tendències. D’entrada, els beneficis empresarials patei-
xen una caiguda vertiginosa, a causa de la seva acusada prociclicitat. És a dir, quan la
demanda cau abruptament, la diferent velocitat d’ajustament entre els preus dels
productes i els costos productius (en especial els costos salarials) determina una ràpi-
da compressió dels beneficis. Als Estats Units, els beneficis empresarials totals queien
el 24% anual al final del 2008. L’enfonsament encara és més intens a les empreses co-
titzades en borsa, pel major pes relatiu del sector financer. Així, entre el segon trimes-
tre del 2007 i el quart del 2008, els guanys de les empreses cotitzades en l’índex S&P 500
acumulaven una reculada del 82%, per bé que és veritat que, a l’estiu del 2007, els be-
neficis es trobaven en nivells excepcionalment elevats.

A mesura que la fase recessiva se superi i que els mecanismes de canvi tecnològic i
globalització recuperin la normalitat, les tendències precedents probablement es tor-
naran a reactivar. Una dinàmica avantatjosa, ja que, al capdavall, continua essent cer-
ta una màxima citada per l’excanceller alemany Helmut Schmidt: «els beneficis d’a-
vui són la inversió de demà i els llocs de treball de demà passat».

La dinàmica dels beneficis empresarials
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Signes de millora alleugen la pitjor
recessió en mig segle

Al llarg de l’últim mes, s’han conegut les
dades de creixement del primer trimestre
del 2009. Una paraula, creixement, que
s’ha convertit en un eufemisme més que
en una descripció de la realitat, ja que per
a la gran majoria de països aquestes dades
han estat les pitjors en dècades. Al mateix
temps, han aparegut indicadors positius
que evidencien la millora en alguns
àmbits, situació que ha generat expres-
sions primaverals –els brots verds– per
referir-se a un hipotètic final de la reces-
sió. El cert és que l’economia mundial tra-
vessa la conjuntura més greu en moltes
dècades, però el pitjor de la recessió es pot
haver registrat entre el final de l’any pas-
sat i el començament d’enguany. A partir
d’ara cal esperar dades no tan negatives,
per bé que la recuperació es pot fer espe-
rar. Fins i tot no cal descartar les recaigu-
des, ja que la incertesa és molt elevada i la
sortida del túnel no serà un camí de roses.

El Japó i Alemanya són, entre les grans
potències, les més afectades. La seva ele-
vada orientació al comerç internacional i
la seva especialització en l’exportació de
béns de capital d’alt valor afegit les han
perjudicat molt intensament pel col·lapse
del comerç cap al final de l’any passat.
El creixement interanual de l’economia
nipona va patir una reculada del 9,1% en
el primer trimestre de l’any. El replega-
ment de l’economia germànica va ser una
mica menys dramàtic, del 6,9%. En com-
paració amb aquestes xifres, els resultats
per al conjunt de la Unió Europea, el Reg-
ne Unit i, sobretot, els Estats Units sem-
blen fins i tot acceptables. En aquests
casos, el descens interanual del PIB en el

primer trimestre va ser del 4,6%, del 4,1%
i del 2,6%, respectivament.

Aquesta evolució, pitjor del que s’havia
anticipat, obliga a revisar les previsions de
creixement per al 2009 sensiblement a la
baixa. Esperem que, després de la forta
caiguda del primer trimestre del 2009, el
ritme al qual es continuaran contraient les
principals economies es moderarà de for-
ma gradual. En el segon semestre de l’any
es podrien assolir ja taxes de creixement
intertrimestrals positives als Estats Units,
a la zona de l’euro i al Japó. Això no evi-
tarà que els resultats del conjunt de l’any
siguin negatius, gairebé el 3% als Estats
Units, el 4,5% a la zona de l’euro i quasi el
6% al Japó. El 2010 tornarien les xifres
positives, en consolidar-se una recupera-
ció que, malgrat tot, es mantindrà per sota
del potencial de creixement existent a llarg
termini.

Per què confiem en un escenari de recupe-
ració? Dos factors, principalment, indi-
quen que les principals economies avança-
des poden encarar la via del creixement: la
millora dels índexs de sentiment econòmic
i la normalització dels mercats financers.

Als Estats Units, l’índex de confiança del
consumidor del Conference Board del
mes de maig es va continuar distanciant
del mínim històric del febrer, però encara
queda lluny de nivells propis de recupera-
ció. L’índex d’activitat i de sentiment
empresarial de l’Institute for Supply
Management de l’abril també es va conti-
nuar apropant progressivament al llindar
que marca l’inici de les etapes expansives.

Els principals indicadors de sentiment
econòmic de la zona de l’euro van seguir

RESUM EXECUTIU

El pitjor de la recessió
podria haver quedat enrere,
però la incertesa és molt
elevada.

Els resultats del primer
trimestre presenten
intenses reculades a 
les principals economies.

Alguns indicadors de
l’economia real permeten
confiar en un progressiu
alleujament de la recessió.
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el mateix camí. L’índex Purchasing Mana-
gers Index dels gestors de compres acu-
mula ja tres mesos consecutius de millora
i l’índex general de sentiment econòmic
elaborat per la Comissió Europea també
va registrar una notable millora en el mes
d’abril.

Del Japó paga la pena destacar l’evolució
recent de les exportacions, ja que sembla
que les pitjors reculades han quedat enre-
re. Entre el final de setembre del 2008 i
gener del 2009, les exportacions van bai-
xar el 46,9%, però al març van guanyar el
5,3% després del moderat descens del
febrer. La producció industrial del març,
tot i mostrar uns guanys modestos en
relació amb el mes anterior, també va
posar fi al seu període de descensos.

El segon factor que impulsarà el canvi de
ritme dels descensos en els propers tri-
mestres és la normalització del sistema
financer. Als mercats interbancaris, les
primes de liquiditat i de risc de contrapar-
tida es continuen reduint. Les borses con-
tinuen mostrant un bon to: han consoli-
dat els forts avanços del març-abril, la
volatilitat es redueix i el volum és sòlid.
L’emissió de bons corporatius ha mode-
rat una mica el ritme, però continua en
nivells saludables.

L’efecte sobre l’economia real no serà
immediat, però gradualment hauríem
d’observar que el crèdit a les empreses i a
les llars es va recuperant. A la zona de l’eu-
ro, per exemple, els tipus d’interès del crè-
dit a les empreses i a les llars baixen amb
celeritat, situació que respon a les retalla-
des del tipus d’interès de referència que el
Banc Central Europeu impulsa des de
l’octubre de l’any passat. Al maig, l’auto-
ritat monetària europea el va tornar a
abaixar 0,25 punts percentuals i el va dei-
xar en l’1%. El recorregut per continuar
estimulant l’economia per la via de les
reduccions del tipus d’interès està arri-
bant al seu final. Per aquest motiu, durant
l’última reunió del Consell, Jean-Claude

Trichet va anunciar noves disposicions
per continuar facilitant i ampliant la base
de liquiditat de l’economia.

De tota manera, és important destacar
que la incertesa sobre la trajectòria de sor-
tida de la recessió global encara és molt
elevada. La velocitat amb què el sistema
financer sigui capaç de transmetre la seva
recuperació a l’economia real és una
incògnita, ja que el sanejament del siste-
ma bancari internacional és lluny d’haver
acabat. També és difícil avaluar els efectes
dels plans d’expansió fiscal, que, tot i que
han pal·liat una mica la recessió, al mateix
temps han generat dèficits públics molt
elevats, les conseqüències dels quals sobre
l’activitat futura poden representar un
llast força pesat. Un altre factor que cal
tenir en compte és l’abast del deteriora-
ment del mercat laboral, que farà que la
recuperació del consum sigui molt feble i
limitarà la capacitat de recuperació de 
l’economia en conjunt. L’últim element
que introdueix un elevat nivell d’incertesa
és la recomposició de les polítiques mone-
tàries en el moment en què l’activitat es
normalitzi, ja que les massives injeccions
de liquiditat destinades a frenar el dete-
riorament de les economies poden signi-
ficar un perill per a l’estabilitat dels preus
i un risc de formació de noves bombolles
especulatives.

L’economia espanyola no pot defugir
aquest marc de crisi financera internacio-
nal i de forta desacceleració global. Els
comptes del primer trimestre presenten
una caiguda intertrimestral del producte
interior brut (PIB) de l’1,9%. Es tracta del
tercer trimestre consecutiu en què es
registra una reculada de l’activitat. En
aquests tres primers mesos de l’any, el PIB
va anotar la caiguda interanual més inten-
sa de les últimes dècades, del 3,0%, per-
centatge que supera fins i tot la xifra tri-
mestral més negativa de l’anterior recessió
del 1992-1993. Es tracta, però, d’un des-
cens inferior al de l’agregat de la Unió
Europea o al de la zona de l’euro.
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Els indicadors de l’economia
financera també apunten 
a una normalització
progressiva.

Però els riscos persisteixen:
sanejament del sector
bancari, dèficits públics,
mercat laboral i bombolla 
de liquiditat.

A Espanya, l’economia 
cau el 3% en el primer
trimestre, menys
que a la zona de l’euro.

 



El fort decrement del PIB va ser degut a
l’acceleració de la caiguda de la demanda
nacional. El consum de les famílies va
intensificar la contracció en el primer tri-
mestre fins a una disminució interanual
del 4,1%. Aquest descens s’explica per la
reducció de la renda disponible en caure
l’ocupació el 6,0% interanual, per l’advers
efecte de la davallada del valor dels actius
borsaris i immobiliaris, per l’augment de
la propensió a l’estalvi per precaució, ate-
sa l’escalada de l’atur, i per l’enduriment
de les condicions de finançament. Tots els
components del consum van anotar taxes
de variació negatives, fins i tot l’alimenta-
ció i els serveis, que, en el quart trimestre
del 2008, encara les mostraven positives.
La davallada encara és més intensa en el
cas dels béns duradors, per bé que no va
empitjorar en relació amb el trimestre
anterior.

Aquesta intensa caiguda va continuar a
l’abril en el cas dels automòbils, situació
que ha propiciat l’aprovació d’un pla d’a-
juts directes per adquirir-ne. Els plans
d’estímul públics, la caiguda dels tipus
d’interès i la recuperació de les borses en
les últimes setmanes poden explicar la
recuperació, al març i a l’abril, de la con-
fiança dels consumidors, la qual, però, es
col·loca encara en nivells molt baixos.

Pel que fa a la inversió, tots els compo-
nents van accelerar la caiguda, en especial
els béns d’equipament, on destaca, sobre-
tot, la davallada de la maquinària. La
feblesa de la demanda, tant interna com
externa, la reculada dels beneficis empre-
sarials i la incertesa sobre les perspectives
econòmiques expliquen l’enfonsament de
la inversió. No obstant això, la utilització
de la capacitat productiva va experimen-
tar una lleugera pujada en el segon tri-
mestre, que podria afavorir l’alentiment
en el deteriorament d’aquest component
de la demanda. Pel que fa a la inversió en
construcció, continua en taxes negatives
de dos dígits per l’ajustament del mercat

immobiliari, per bé que l’obra en infraes-
tructures va experimentar una certa recu-
peració, gràcies, sobretot, al pla d’obres
locals i als treballs relacionats amb el
ferrocarril d’alta velocitat.

En l’àmbit exterior, es va intensificar la
desacceleració de les importacions i de les
exportacions en un entorn de reducció
del comerç internacional. No obstant
això, la caiguda interanual de les impor-
tacions, del 22,3%, va ser superior a l’ano-
tada per les exportacions, del 19,0%, i
això, juntament amb la favorable evolució
dels preus, permet un ràpid descens del
dèficit comercial i un alleujament parcial
de l’elevada necessitat de finançament
exterior que fins ara ha requerit l’econo-
mia espanyola.

Atès aquest panorama, el Govern ha llan-
çat noves mesures de política econòmica
per afrontar la crisi. En aquest sentit, cal
destacar la supressió de la deducció fiscal
a l’adquisició d’habitatge a partir de l’1 de
gener del 2011 per a les rendes altes, les
esmentades ajudes directes per a l’adqui-
sició d’automòbils, les reduccions fiscals
per a pimes i treballadors autònoms que
mantinguin plantilles, l’ampliació de la
introducció de noves tecnologies a les
escoles i una retallada pressupostària de
1.000 milions d’euros.

Els escassos indicadors disponibles del
segon trimestre apunten a una continua-
ció de la recessió. No obstant això, el per-
fil de caiguda es comença a suavitzar, la
qual cosa permet avançar que el moment
de més feblesa es va registrar en el primer
trimestre i que, en els propers mesos, la
recessió s’anirà atenuant. Cap al final de
l’any, l’activitat s’estabilitzarà i, l’any
vinent, es tornaran a registrar taxes posi-
tives. Sempre que, naturalment, l’entorn
internacional ho permeti.

26 de maig de 2009
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Intensa contracció 
del consum de les famílies.

Enfonsament de la inversió,
amb millora del sector
exterior com a contrapartida.

En el segon trimestre de
l’any, la recessió continua,
però amb menys intensitat.
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CRONOLOGIA

AGENDA

Juny
2 Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (maig).
4 Consell de Govern del Banc Central Europeu.
5 Índex de producció industrial (abril).

10 IPC (maig).
16 IPC harmonitzat de la UE (maig).
18 Cost laboral (primer trimestre).
23 Comitè de Mercat Obert de la Fed.
24 Comerç exterior (abril).
25 Preus industrials (maig).
29 Avanç IPCH (juny).
30 Ingressos i pagaments de l’Estat (maig).

Balança de pagaments (abril).

Juliol
2 Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (juny).

Consell de Govern del Banc Central Europeu.
3 Índex de producció industrial (maig).

10 IPC (juny).
15 IPC harmonitzat de la UE (juny).
22 Comerç exterior (maig).
23 Preus industrials (juny).
24 Enquesta de població activa (segon trimestre).
28 Ingressos i pagaments de l’Estat (juny).
30 Avanç IPCH (juliol).
31 Balança de pagaments (maig).

PIB dels Estats Units (segon trimestre).

2008
juliol 3 El Banc Central Europeu apuja el tipus d’interès oficial al 4,25%.

11 El preu del petroli qualitat Brent a un mes puja fins a un nivell màxim històric de 146,6 dòlars per barril.
15 L’euro cotitza a 1,599 dòlars, el valor màxim des del llançament de la moneda única europea al començament de 1999.

agost 14 El Govern posa en marxa un programa de 24 reformes econòmiques per al 2008 i el 2009.

setembre 19 El govern dels Estats Units presenta un pla de rescat del sistema bancari nord-americà per un import de
700.000 milions de dòlars.

octubre 7 El Govern anuncia la creació d’un fons per a la compra d’actius financers a les entitats de crèdit fins a un
màxim de 50.000 milions d’euros i apuja la garantia dels dipòsits i inversions a 100.000 euros.

8 El Banc Central Europeu, la Reserva Federal i el Banc d’Anglaterra, en una acció concertada amb altres bancs
centrals, retallen els tipus d’interès oficials en 50 punts bàsics.

12 Els països de la zona de l’euro acorden una acció concertada per reforçar el sistema financer fins al final del 2009.
13 El Govern autoritza l’atorgament d’avals de l’Estat fins a 100.000 milions d’euros el 2008 a noves operacions de

finançament de les entitats financeres, amb possible ampliació al 2009.
28 L’índex de la borsa espanyola IBEX 35 anota el nivell més baix (7.905,4) des del 2004.
29 La Reserva Federal redueix el tipus d’interès de referència fins a l’1,00%.

novembre 6 El Banc Central Europeu abaixa el tipus d’interès oficial fins al 3,25%.
15 Reunió del G-20 a Washington per a la reforma del sistema financer internacional.
20 L’índex Dow Jones de la Borsa de Nova York registra el nivell més baix (7.552,3) des del 2003.
28 El Govern anuncia un pla d’inversió pública de 8.000 milions d’euros en obres municipals i de 3.000 milions en

diversos sectors i àmbits de l’economia.

desembre 4 El Banc Central Europeu abaixa el tipus d’interès oficial fins al 2,50%.
16 La Reserva Federal redueix el tipus d’interès de referència fins a una banda del 0%-0,25%.
24 El preu del petroli qualitat Brent cau fins al nivell més baix (37,23 dòlars per barril) des del juliol del 2004.

2009
gener 1 Nova ampliació de la zona de l’euro, amb l’entrada d’Eslovàquia, fins a disset estats membres.

15 El Banc Central Europeu abaixa el tipus d’interès oficial fins al 2,00%.
20 Barack Obama pren possessió com a president dels Estats Units.

març 5 El Banc Central Europeu abaixa el tipus d’interès oficial fins a l’1,50%.
6 El Govern anuncia mesures per facilitar el finançament del circulant de les empreses mitjanes i per reactivar

l’ocupació i pal·liar els efectes de l’atur.
27 El Govern espanyol aprova un conjunt de mesures per impulsar l’activitat amb una reforma de la llei concursal,

la reactivació de les assegurances de crèdit i la transposició de la Directiva de Serveis comunitària.

abril 2 El Banc Central Europeu abaixa el tipus d’interès oficial fins a l’1,25%.
Reunió del G-20 a Londres per a la reforma del sistema financer internacional.

maig 7 El Banc Central Europeu abaixa el tipus d’interès oficial fins a l’1,00% i anuncia mesures per facilitar liquiditat al
sistema bancari.

12 En el debat parlamentari sobre l’estat de la nació, el president del Govern anuncia noves mesures de política
econòmica: eliminació parcial de la deducció fiscal per la compra de l’habitatge habitual a partir del 2011, ajudes
per a la compra d’automòbil, reducció de la fiscalitat per a algunes pimes i autònoms, etc.
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Estats Units: cap a l’estabilitat... 
amb permís dels preus

El producte interior brut (PIB) del pri-
mer trimestre del 2009 va recular el 2,6%
interanual, el 6,1% intertrimestral anua-
litzat, que gairebé repeteix el descens de
l’últim trimestre del 2008. La inversió en
béns d’equipament també va recular amb
intensitat, el 33,8% en termes intertri-
mestrals anualitzats, i la construcció va
cedir un contundent 38,0%. La resta de
components, que són el 85% del total de
l’economia, ofereixen, però, una imatge
una mica millor que la dada agregada i
que apunta al final dels descensos sobtats
de l’activitat. L’economia podria tocar

fons durant el segon trimestre, per iniciar
després la via d’una recuperació que, això
sí, s’anticipa feble i dubitativa.

Quin és el costat positiu d’un descens tan
sobtat del PIB? En primer lloc, la reduc-
ció d’existències va contribuir en 2,7
punts percentuals al total del descens in-
tertrimestral. Per bé que aquest ajusta-
ment va ser coherent amb la reducció de
la demanda, també cal esperar que, en els
propers mesos, la seva intensitat remeti.
En segon lloc, el consum privat va avan-
çar, en termes anuals, el 2,2% intertrimes-
tral, com a reacció a dos trimestres seguits
d’intenses caigudes. Finalment, el consum
públic, que als Estats Units inclou la des-

CONJUNTURA INTERNACIONAL

Estats Units: 
l’economia baixa 
el 6,1% per l’enfonsament
de la inversió...

...però el consum privat
s’estabilitza i el públic
evolucionarà a l’alça.

2008 2009
2007 2008

I II III IV Gener Febrer Març Abril

PIB real

Vendes al detall

Confiança del consumidor (1)

Producció industrial

Índex activitat manufacturera 
(ISM) (1)

Venda d’habitatges unifamiliars

Taxa d’atur (2)

Preus de consum

Balança comercial (3)

Tipus d’interès interbancari 
3 mesos (1)

Tipus de canvi efectiu nominal (4)

NOTES: (1) Valor.

(2) Percentatge sobre població activa.

(3) Saldo acumulat de 12 mesos de la balança de béns i serveis. Milers de milions de dòlars.

(4) 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.

ESTATS UNITS: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2,0 1,1 2,5 2,1 0,7 –0,8 – –2,6 – –

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

103,4 58,0 76,5 57,3 57,3 40,7 37,4 25,3 26,9 39,2

1,5 –2,2 1,4 –0,4 –3,2 –6,7 –10,7 –11,4 –12,6 –12,5

51,1 45,5 49,5 49,1 47,4 36,1 35,6 35,8 36,3 40,1

–26,8 –37,2 –33,1 –39,1 –36,7 –40,4 –44,6 –37,4 –30,6 ...

4,6 5,8 4,9 5,4 6,1 6,9 7,6 8,1 8,5 8,9

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

–700,3 –681,1 –699,2 –701,8 –714,5 –681,1 –658,2 –622,4 –592,6 ...

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

77,9 74,4 72,0 70,9 73,5 81,3 81,0 83,1 83,8 82,3
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EVOLUCIÓ DEL PIB DELS ESTATS UNITS PER COMPONENTS

Percentatge de variació interanual en termes reals

PIB Consum privat

Consum públic Inversió no residencial

2,0

1,1

2,5
2,1

0,7

–2,6

–0,8

2,8

0,2

1,5
1,3

–0,2

–1,5

–1,2

6,2
4,2

1,6

–5,2

–16,3

2,1

2,9
4,9

1,62,6 2,6
3,1 3,2

1,7

2007 2008 III III IV I

2008 2009

2007 2008 III III IV I

2008 2009

2007 2008 III III IV I

2008 2009

2007 2008 III III IV I

2008 2009

Inversió residencial Demanda interna

FONTS: Bureau of Economic Analysis i elaboració pròpia.

Exportacions de béns i serveis

1,1
0,3

–0,7

–2,0

–4,1

–17,9

–20,8

8,4
6,2

1,4

–0,4
–21,3 –21,6

–20,6
–19,4

–23,2

10,1 11,0

6,1

–1,8

–11,3

2007 2008 III III IV I

2008 2009

2007 2008 III III IV I

2008 2009

2007 2008 III III IV I

2008 2009

Importacions de béns i serveis

–1,0 –1,9
–3,5

–7,5

–16,5

2,2

–3,5

2007 2008 III III IV I

2008 2009



Els empresaris són menys
pessimistes, i l’activitat
industrial continua 
en mínims.

pesa estatal en infraestructures, va ser
anormalment baix en el primer trimestre
i hauria d’evolucionar a l’alça, en especial
a partir de l’estiu, quan es comencin a no-
tar els efectes del pla Obama, que inclou
despeses en infraestructures per un valor
del 2% del PIB, que caldrà repartir entre
el 2009 i el 2010.

Per què la recuperació serà més feble que
en cicles anteriors? Perquè el repunt del
consum privat no ha d’anar a més. Les
llars han de reduir el seu endeutament
brut, que encara es manté en nivells pro-
pers al 100% del PIB, quan el 2000 era del
60%. Entre el gener del 2005 i el setem-
bre del 2008, les famílies nord-america-
nes van dedicar a l’estalvi un magre 0,7%
de la seva renda disponible, mentre que,
en els tres primers mesos del 2009, la rà-
tio mitjana va ser del 4,2%. La pèrdua de
riquesa de les famílies, que, entre el juny
del 2007 i el final del 2008, també va vo-
rejar el total del PIB, combinant actius
tangibles i actius financers, juga també

contra la recuperació del consum. Les
transferències i la reducció d’impostos
del pla Obama poden suavitzar aquests
efectes, però no compensar-los en la seva
totalitat.

Els últims indicadors de demanda con-
firmen que el repunt del consum perd
força. Les vendes al detall de l’abril van
recular per segon mes consecutiu després
d’un inici d’any en positiu. Sense auto-
mòbils ni benzina, van cedir el 5,7%
interanual en termes reals. Per la seva
banda, l’índex de confiança del consumi-
dor del Conference Board de l’abril va
passar dels 26,9 punts als 39,2 punts i es
va distanciar del mínim històric del fe-
brer, però encara queda lluny de nivells
propis de recuperació.

Pel costat de l’oferta, l’índex d’activitat i
de sentiment empresarial de l’Institute
for Supply Management de l’abril es va
continuar apropant progressivament a la
barra dels 50 punts, llindar que marca 
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L’economia pot tocar fons
durant el segon trimestre,
però la recuperació serà
modesta.

La confiança dels
consumidors millora, mentre
que les vendes al detall
reprenen la tònica 
a la baixa.

NOTA: (*) Un nivell de 50 implica que hi ha tantes respostes optimistes com pessimistes.
FONTS: Institute for Supply Management i elaboració pròpia.

ESTATS UNITS: CAMÍ DE LA RECUPERACIÓ?

Nivell dels índexs de l’ISM (*)

M S M D M J S D M D MJJ J SD D MS J S
30

60

50

40

70

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Manufactures Serveis

%



El preu dels immobles
continua a la baixa i la
construcció no toca fons.

l’inici d’etapes expansives. L’índex de ma-
nufactures va avançar per quart mes con-
secutiu i va arribar al nivell dels 40,1
punts, mentre que l’índex de serveis es va
recuperar fins als 45,2 punts. El contra-
punt negatiu cal buscar-lo en la produc-
ció industrial, que, a l’abril, va recular el
12,5% interanual. Per la seva banda, la
utilització de la capacitat productiva va
baixar fins al 69,1% i va marcar un nou
mínim històric des de l’inici de l’indica-
dor el 1967.

L’habitatge continua sense donar senyals
de tocar fons, tant en la demanda com en
l’oferta. El preu dels immobles continua
empitjorant la situació patrimonial de les
llars, amb un índex Case-Shiller que, al
febrer, acumulava una reculada del 31,6%
en relació amb el màxim del juny del
2006. Les vendes d’habitatges de segona
mà van baixar el 7,1% interanual i van
tornar a marcar un nou mínim, ja que les
execucions per impagament d’hipoteques
i la falta de confiança dels compradors

van continuar pesant més que la tempta-
ció d’uns preus més assequibles.

Una dificultat per a la recuperació del
preu de l’habitatge és la incertesa del mer-
cat de treball. La taxa d’atur va arribar, a
l’abril, al 8,9% de la població activa i, en
els propers mesos, pot continuar aug-
mentant fins al 10,0%.

La incerta pugna entre els riscos inflacio-
nistes i deflacionistes s’inclina cap al cos-
tat dels primers. L’índex general de preus
al consum (IPC) de l’abril va recular el
0,7% interanual, però l’IPC subjacent, el
general sense aliments ni energia, va su-
mar a l’abril el tercer mes consecutiu de
pujades intermensuals i es va incremen-
tar l’1,9% interanual, que, sense el lloguer
de l’habitatge, arriba al 2,2%.

Al sector exterior, la reducció dels fluxos
va moderar les reculades, tot i que encara
és aviat per confirmar si s’ha tocat fons.
Tot i que amb davallades més moderades,
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ESTATS UNITS: ELS PREUS TORNEN A PUJAR

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

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

Índex subjacent sense lloguersÍndex subjacent

1

3

1,5

2

2,5

MD J S D M J S D M J S D M MDJ S

2005 2006 2007 2008 2009

%

El mercat laboral continua
feble, amb una taxa d’atur
que arriba al 8,9%.

L’IPC baixa el 0,7%, però 
la tendència subjacent 
és a l’alça.

 



al març les exportacions i les importa-
cions es van situar el 17,4% i el 27,0%,
respectivament, per sota del mateix pe-
ríode de l’any anterior. Malgrat tot, el dè-
ficit comercial del març va repuntar lleu-
gerament, en especial en els productes no

petroliers, fins als 27.577 milions de dò-
lars. El nivell s’apropa a la meitat del que
imperava el 2008, però serà difícil que la
correcció del desequilibri comercial con-
tinuï en els propers mesos.
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El dèficit comercial
interromp els descensos 
a causa del menor volum 
de comerç.

L’esclat de la bombolla immobiliària i el posterior col·lapse del sistema financer han dut l’economia nord-
americana a una recessió històrica. Ara com ara, dos elements acaparen l’atenció: l’impacte de la contracció
econòmica sobre les llars i les seves possibles conseqüències. L’elevat palanquejament de les llars i la creixent
taxa d’atur fan preveure que el consum, el principal motor de l’economia, es mantindrà molt feble a mitjà ter-
mini. Això farà que la recuperació sigui més lenta que en un cicle típic. En canvi, la situació que travessa el sec-
tor empresarial ha rebut menys atenció, tot i que és igualment important. Si el teixit empresarial veu limitada
la seva capacitat d’inversió, la fase a la baixa serà més profunda i la recuperació, encara més lenta.

Atesos els resultats de l’últim trimestre del 2008, el sector empresarial no ha pogut defugir les dinàmiques a la
baixa que travessa la resta de components de l’economia. En aquest període, els beneficis de les empreses no fi-
nanceres i no agrícoles van registrar una reculada del 24% en relació amb el mateix trimestre de l’any anterior. A

Recuperació als Estats Units? La inversió no enganya...

LES RECESSIONS VAN ACOMPANYADES DE FORTES CONTRACCIONS DELS BENEFICIS

Ràtio de beneficis sobre PIB (*)

52

%

2

4

6

8

12

10

54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08

Fases recessives

NOTA: (*) Beneficis abans d’impostos de les empreses no financeres i no agrícoles.
FONTS: Reserva Federal, NBER i elaboració pròpia.
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més a més, un repàs ràpid del comportament dels beneficis al llarg dels últims cicles ens adverteix que aquesta
dinàmica es pot aguditzar a curt termini. Com ho palesa el gràfic anterior, els beneficis empresarials no sola-
ment són procíclics, sinó que són més volàtils que el conjunt de l’economia: creixen a una taxa superior a la del
producte interior brut durant els períodes expansius i anoten fortes contraccions durant les recessions.

La marcada prociclicitat dels beneficis és, en bona part, el resultat de l’ajustament asimètric dels costos operatius
i dels preus al llarg del cicle. Mentre els preus s’ajusten relativament ràpid, la menor flexibilitat dels costos asso-
ciats al capital i a la força laboral tendeix a dur les empreses a un excés de capacitat durant les fases a la baixa i al
contrari durant les fases alcistes. Això fa que el benefici per unitat produïda augmenti durant les fases expansi-
ves i es redueixi durant les fases a la baixa. Atès que el volum de negoci és procíclic, això explica la major volati-
litat dels beneficis al llarg del cicle.

Una de les conseqüències immediates de la caiguda dels beneficis durant els períodes recessius és que les empre-
ses poden veure limitada la seva capacitat d’inversió. L’anàlisi de l’evolució històrica dels beneficis i de la inver-
sió ens dóna una mostra indirecta d’això. Com s’observa al gràfic anterior, les dues sèries han seguit vies
paral·leles al llarg dels últims cicles, de manera que sembla que la capacitat d’inversió de les empreses està estre-
tament vinculada a l’evolució dels beneficis. Ara com ara, en el primer trimestre del 2009, la inversió privada
bruta als Estats Units ja ha reculat el 24% en relació amb el mateix trimestre de l’any anterior.

A més a més, hi ha un factor que farà que la caiguda dels beneficis redueixi la capacitat d’inversió de les empre-
ses més que en episodis anteriors. Durant un cicle recessiu típic, les empreses solen recórrer al sector financer
per obtenir crèdit. Això els permet pal·liar, en part, l’efecte de la reducció dels beneficis, de manera que la caigu-

NOTA: (*) Dades per a empreses no financeres i no agrícoles.
FONTS: BEA, Reserva Federal i elaboració pròpia.

Variació del saldo acumulat de quatre trimestres en relació amb el mateix període de l’any anterior

Beneficis (*) Inversió capital fix (*)

LA CAPACITAT D’INVERSIÓ ESTÀ ESTRETAMENT VINCULADA ALS BENEFICIS
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da de la inversió és més moderada. Però les elevades primes de risc i l’augment dels estàndards de crèdit que el
sector financer es veu obligat a fixar per poder afrontar l’actual situació d’elevada incertesa podrien tancar
aquesta porta a les empreses.

D’altra banda, hi ha dos factors que apunten en direcció contrària i que ajudaran a moderar la contracció de la
inversió. Com s’observa al gràfic anterior, el creixement de la inversió s’ha mantingut sensiblement per sota dels
nivells històrics durant l’últim cicle expansiu (2001-2007). Per tant, el risc que s’hagi produït una sobreinversió
és més limitat que en cicles anteriors. Això farà que els excessos de capacitat amb què es trobin les empreses
nord-americanes durant l’actual fase recessiva siguin més moderats. El segon factor que cal tenir en compte és el
nivell de palanquejament en què es troba el sector empresarial nord-americà. Com s’observa al gràfic següent, la
ràtio de deute sobre el patrimoni net va arribar al seu màxim al començament de la dècada dels noranta i, de lla-
vors ençà, s’ha moderat de forma progressiva.

En definitiva, la contracció dels beneficis de les empreses nord-americanes reduirà de manera significativa la
seva capacitat d’inversió. A curt termini, atesa la complicada situació que travessa, sembla difícil que el sector fi-
nancer pugui ajudar a esmorteir la caiguda. No obstant això, cal esperar que, quan es restableixi la confiança en
els mercats, el sector productiu podrà reprendre la marxa amb relativa celeritat, ja que, a diferència de cicles re-
cessius anteriors, aquest cop parteix d’una ràtio de palanquejament més moderada.

Aquest requadre ha estat elaborat per Oriol Aspachs-Bracons
Departament d’Economia Europea, Servei d’Estudis de ”la Caixa”

FONTS: Reserva Federal i elaboració pròpia.

LA RÀTIO DE PALANQUEJAMENT DEL SECTOR EMPRESARIAL ESTÀ EN NIVELLS
RELATIVAMENT MODERATS

Ràtio de deute de les empreses no financeres i no agrícoles en relació amb el patrimoni net
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Japó: una caiguda molt intensa... 
que es pot redreçar

En el primer trimestre del 2009, l’econo-
mia nipona es va contreure el 9,1% inter-
anual, el 15,2% en termes intertrimestrals
anualitzats. Aquesta reculada rècord des
del 1945 s’explica, gairebé en la seva tota-
litat, pel descens de les exportacions, que
es van enfonsar el 36,8% interanual. Tam-
bé la inversió en béns d’equipament, que
va cedir el 22,4%, va tenir una important

contribució negativa. El tercer element a
la baixa va ser la intensificació del descens
del consum privat, que va cedir el 2,7%
interanual i que, per la seva inèrcia, farà
més difícil una ràpida recuperació.

Les exportacions japoneses s’han vist
afectades de forma negativa i simultània
per tres canals. En primer lloc, la sincro-
nització de la recessió ha reduït la de-
manda mundial, inclosa la de béns japo-
nesos. En segon lloc, la crisi del crèdit ha

EVOLUCIÓ DEL PIB DEL JAPÓ PER COMPONENTS

Percentatge de variació interanual en termes reals

PIB Consum privat

Importacions de béns i serveisExportacions de béns i serveis

Consum públic Formació bruta de capital fix

FONTS: Institut d’Investigació Econòmica i Social i elaboració pròpia.
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El Japó recula el 9,1%, 
a causa de la caiguda 
de les exportacions.
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S’interrompen les caigudes
abruptes de la producció
industrial.

provocat una distorsió del comerç mun-
dial pel costat de l’oferta que ha disparat
els costos de l’assegurança de crèdit i cau-
ció, situació que ha provocat múltiples
ruptures en les cadenes de proveïdors. En
tercer lloc, els béns de capital tenen una
naturalesa més fluctuant que els de con-
sum, com es pot observar en les fortes re-
culades de la inversió en el PIB de les
principals economies durant el primer
trimestre del 2009. Com les exportacions
japoneses tenen un pes important en
béns de capital d’alt valor afegit, en els
últims mesos han amplificat la davallada,
ja prou profunda, del volum de comerç
mundial.

No obstant això, sembla que les pitjors re-
culades han quedat enrere. Des del final
de setembre del 2008 fins al final de gener
del 2009, les exportacions japoneses van
baixar el 46,9%, però al març van guanyar
el 5,3% després del moderat descens del
febrer. Segons les dades de la balança de
pagaments, al febrer i al març, va tornar
el superàvit a la balança de béns, després

d’un seguit de dèficits significatius. Els
forts descensos dels fluxos exportadors
podrien estar arribant al final, de manera
que l’economia s’orientaria cap a guaris-
mes més coherents amb l’evolució dels úl-
tims anys, i hi ha la probabilitat real que
la mateixa volatilitat dels descensos tam-
bé es doni en la recuperació del sector ex-
terior, després de l’hecatombe dels últims
mesos. Així, si les perspectives per a la pri-
mera meitat del 2009 es mostren una
mica menys esperançadores que un mes
enrere, durant la segona part del 2009 i
l’inici del 2010 podríem assistir a un re-
punt de l’economia japonesa.

Al Japó predominen els productors sobre
els consumidors. Conseqüentment, els in-
dicadors d’oferta són els que més han evi-
denciat la feblesa dels últims mesos. Però,
igual que en el cas de les exportacions,
també aquí remeten els descensos dràs-
tics, tot i que les últimes dades de confian-
ça empresarial del Tankan del primer tri-
mestre continuen sota mínims. Així, la
producció industrial del març, tot i que

...però hi ha indicis
d’estabilització 
al sector exterior.

FONTS: Ministeri d’Economia, Comerç i Indústria del Japó i elaboració pròpia.

JAPÓ: EL COMERÇ TOCA FONS

Variació intermensual de les exportacions i de les importacions
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El major pes de les
exportacions en béns 
de capital n’amplifica 
la caiguda...

 



només va mostrar uns guanys modestos
en relació amb el mes anterior, va posar fi
a quatre mesos seguits de descensos.

La demanda va prosseguir la tendència a
la baixa. Les vendes al detall del març van
recular el 3,8% interanual. Per la seva
banda, en els dotze mesos fins a l’abril, les
vendes d’automòbils es van col·locar el
28,7% per sota del màxim del 2005. A
causa de la feblesa de la demanda, els
preus van baixar al març el 0,3% inter-
anual, el primer increment negatiu des
del setembre del 2007. La davallada dels
preus va ser més consistent en l’IPC sub-
jacent, el general sense energia ni ali-
ments, que va recular el 0,3% interanual i
va acumular el tercer mes consecutiu de
descensos. La feblesa dels preus anirà a
més en els propers mesos, a causa de la
debilitat de la demanda, i la primera pro-
va d’això és l’IPC de Tòquio, que, a 
l’abril, va cedir el 0,4% interanual. El mer-
cat laboral confirma les febleses de l’eco-
nomia nipona, ja que al març va repetir
els descensos del mes anterior, de manera

que la taxa d’atur va passar del 4,4% al
4,8% de la població activa, màxim des del
2004, i va generar 450.000 nous aturats,
xifra que col·loca en 1.930.000 els llocs de
treball destruïts des del maig del 2008.

La Xina s’ha de centrar 
en la demanda interior

Amb una economia que creix al 6,1%, la
Xina presenta per al 2009 unes envejables
perspectives, les quals, però, amb un supe-
ràvit exterior excessiu i un mercat immo-
biliari en reculada, no estan lliures de ris-
cos. La població rural continua generant
cada any un gran flux de mà d’obra que
obliga la Xina a créixer per damunt del 8%,
que és l’objectiu del govern. Amb uns es-
tabilitzadors automàtics relativament pe-
tits, l’estímul fiscal xinès està obligat a ser
intens, amb unes despeses addicionals en
infraestructures del 4,5% del PIB tant per
al 2009 com per al 2010. No obstant això,
la seva implementació a través de la com-
plexa xarxa de governs locals no és fàcil.
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El consum cau, l’IPC 
baixa el 0,3% i l’atur 
arriba al 4,8%.

La Xina es desaccelera 
i creix el 6,1%, amb menys
exportacions i més inversió.
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2008 2009
2007 2008

I II III IV Gener Febrer Març Abril

PIB real

Producció industrial

Índex d’activitat empresarial 
(Tankan) (1)

Habitatges iniciats

Taxa d’atur (2)

Preus de consum

Balança comercial (3)

Tipus interbancari 3 mesos (4)

Tipus de canvi efectiu nominal (5)

NOTES: (1) Valor de l’índex.

(2) Percentatge sobre població activa.

(3) Saldo acumulat de 12 mesos. Bilions de iens.

(4) Percentatge.

(5) Canvi 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.

JAPÓ: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari
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Els indicadors recents il·lustren una recu-
peració una mica titubejant. La produc-
ció industrial va créixer el 7,3% inter-
anual a l’abril, un ritme respectable però
que representa una desacceleració en rela-
ció amb el mes de març i que queda lluny
del 15% que era la norma en els últims
anys. La producció nacional d’energia
elèctrica també va fer un pas enrere a l’a-
bril, amb un increment negatiu. Per la seva

banda, els preus continuen baixant. L’IPC
general de l’abril va baixar l’1,5% inter-
anual i el dels aliments va cedir l’1,3%.

La feblesa del comerç mundial perjudica
l’economia xinesa menys del que s’espe-
rava. Les exportacions representen el
29,8% del PIB, però no són tan intensives
en béns de capital ni tenen un valor afegit
gaire elevat, de manera que la seva caigu-

2008 2009
2007 2008

I II III IV Gener Febrer Març Abril

PIB real

Producció industrial

Producció elèctrica

Preus de consum

Balança comercial (*)

Tipus interbancari 3 mesos (**)

Renminbi per dòlar

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

(**) Percentatge.

FONTS: Oficina Nacional d’Estadístiques de la Xina, Thomson Reuters Datastream i elaboració pròpia.
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XINA: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

NOTA: (*) Dades corregides dels efectes de calendari de l’Any Nou Xinès Lunar.
FONTS: Oficina Nacional d’Estadístiques de la Xina i elaboració pròpia.

XINA: UNA RECUPERACIÓ MOLT INCIPIENT

Variació interanual de la producció industrial (*)
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La producció industrial puja
el 7,3% i els preus baixen
l’1,5%.
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Les exportacions baixen,
però el superàvit comercial
continua.

La implementació 
de la despesa de sanitat 
ha d’estimular el consum
privat.

L’economia mexicana
navega en un entorn 
sense precedents.

da és menys abrupte i és compensada per
una davallada de les importacions. Així,
el superàvit comercial dels dotze últims
mesos fins a l’abril es va mantenir en 313.665
milions de dòlars, prop del rècord histò-
ric, amb les exportacions caient el 22,6%
interanual i les importacions reculant el
23,0%.

Tot i que la Xina manté el superàvit en
temps de crisi, hi ha consens sobre la idea
que el creixement s’ha de concentrar en la
demanda interna. Els superàvits exteriors
han comportat una acumulació de reser-
ves en dòlars, que fa que la Xina sigui vul-
nerable a una política monetària expansi-
va de la Reserva Federal nord-americana.
Però el creixement interior passa per aug-
mentar la propensió al consum. Aquí, la
despesa pública en educació i, en especial,
en sanitat és essencial per reduir l’aversió
al risc de les llars. Així, els anunciats
850.000 milions de renminbis del pla de
sanitat per proveir cobertures bàsiques
incrementaran la renda disponible de les
famílies i poden ser més efectius que
molts projectes d’infraestructures.

Mèxic: impacte sever 
de la recessió mundial

L’economia mexicana és copejada per una
seqüència d’esdeveniments negatius sen-
se precedents recents. La contracció del
PIB mexicà és induïda per la profunda
crisi financera mundial i per la forta re-
cessió dels Estats Units. A més a més, l’a-
parició i la ràpida propagació de l’agent
patogen A/N1H1 o grip A (mal anome-
nada «grip porcina») durant l’abril del
2009 han agreujat la situació.

El PIB de Mèxic es va contreure el 8,6%
en taxa interanual en el primer trimestre
del 2009. La magnitud de la caiguda de
l’economia ja s’albirava en l’Indicador
Global d’Activitat Econòmica (IGAE),
que registrava una davallada del 10,8%
interanual al febrer. El ministre d’Hisen-
da mexicà –Agustín Carstens– ha apun-
tat que les negatives dades del primer tri-
mestre motivaran una revisió a la baixa
de les previsions oficials de contracció del
PIB per al conjunt del 2009 des del 4,1%
al 5,5%.

PIB per branca d’activitat

FONT: Banc de Mèxic.

LA INDÚSTRIA I ELS SERVEIS S’ENFONSEN...

Agricultura Indústria Serveis PIB

Percentatge de variació interanual en termes reals
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2008 2009
2007 2008

I II III IV Gener Febrer Març Abril

PIB real

Producció industrial

Confiança del consumidor (1)

Taxa d’atur general (2)

Preus de consum

Balança comercial (3)

Taxa d’interès oficial de Banxico (%) (4)

Pesos mexicans respecte al dòlar (1)

NOTES: (1) Valor.

(2) Percentatge sobre població activa.

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

(4) El 21 de maig Banxico va baixar 75 punts bàsics fins al 5,25%.

FONTS: Banc de Mèxic i elaboració pròpia.
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MÈXIC: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

Les dades per branques d’activitat mos-
tren una forta contracció del sector in-
dustrial i dels serveis. El valor afegit pel
sector industrial en conjunt es va reduir
el 9,9% interanual. Aquest sector no re-
gistrava una caiguda tan intensa des de la
crisi del «Tequila» el 1995. Al sector in-
dustrial, les manufactures, molt relacio-
nades amb la demanda exterior, van re-
gistrar una caiguda del 13,8%. En concret,
la producció automotriu es va enfonsar el
38,3% interanual, per la retracció de la
demanda dels Estats Units. El sector de la
construcció va caure el 7,7%. El PIB asso-
ciat al sector dels serveis va perdre el 7,8%
interanual, llastat per una espectacular
caiguda del comerç (17,2%) i dels serveis
de transport (10,3%).

Tot i que encara no s’ha publicat el PIB
mexicà pel costat de la demanda, alguns
indicadors ofereixen pistes sobre l’evolu-
ció dels diferents components. El consum
privat es veu afectat negativament pel me-
nor ingrés disponible de les famílies i, des
de l’abril, per l’impacte de la grip A.
Aquesta caiguda dels ingressos s’associa
al deteriorament del mercat laboral, que
ha provocat un repunt de la taxa d’atur

des del 4,3% de l’últim trimestre del 2008
fins al 5,0% del primer trimestre del 2009,
i a la caiguda de les remeses de l’exterior
del 4,9% interanual entre els mesos de ge-
ner i març. En aquest entorn, les vendes al
detall, que van caure el 0,4% interanual al
març, podrien registrar un comportament
substancialment pitjor a l’abril a causa de
l’impacte de la grip A. La lleugera millora
de la confiança de les famílies i de les em-
preses a l’abril ha de ser interpretada amb
cautela i no com un brot verd, ja que l’en-
questa es realitza durant la primera quin-
zena del mes i, per tant, no reflecteix l’im-
pacte de la grip A sobre l’activitat.

Malgrat aquest context de feblesa, la in-
flació es resisteix a baixar. L’IPC va aug-
mentar el 6,2% interanual a l’abril (6,0%
al març), per l’alça dels aliments. Tot i que
l’IPC subjacent es va reduir lleugerament
fins al 5,8% interanual a l’abril, es manté
per damunt de la mitjana del 4,9% del
2008, a causa de l’encariment dels pro-
ductes importats induït per la deprecia-
ció del peso.

El sector exterior manté la tònica negati-
va i va arribar als 17.500 milions de dò-

La intensitat de la caiguda
en la producció industrial és
similar a la del «Tequilazo».
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El govern revisa 
a la baixa les previsions 
de creixement.

El preu del petroli torna 
a pujar i acumula 
un increment del 51%.

Les primeres matèries
continuen a l’alça, 
liderades pels aliments.

lars de dèficit al març, amb un increment
del 60% en relació amb la mitjana del
2008. Una bona notícia va ser que les ex-
portacions de productes no petroliers van
moderar la caiguda al març (15,7% inter-
anual) en comparació amb el mes ante-
rior (24%).

En un context marcat pel mal primer tri-
mestre i per l’impacte de la grip, la revisió
a la baixa del creixement avançada pel mi-
nistre Carstens es pot quedar curta. Atès
que la grip prolongarà la feblesa en el se-
gon trimestre de l’any, limitar la contrac-
ció del PIB al 5,5% en el conjunt del 2009
implicaria un fort rebot de l’activitat du-
rant la segona meitat de l’any, situació
que, si tenim en compte les perspectives
de lenta i prolongada recuperació de l’e-
conomia dels Estats Units i del món, sem-
bla optimista. D’altra banda, l’efecte de la
grip podria ser més intens del que s’ha
previst. El Banc Mundial ha estimat que
podria restar entre el 0,5% i el 5,3% al PIB
del 2009, en funció de si l’escenari és mit-
jà o sever. L’escenari previst en aquests
moments pel govern i pel consens dels
economistes és el més benèvol, de manera
que esbiaixa els riscos a la baixa.

El petroli reprèn el camí a l’alça

El preu del petroli va tornar a pujar des-
prés de prendre’s un respir el mes ante-
rior. Així, entre el 20 d’abril i el 22 de
maig, el cru va avançar el 17,9% fins als
59,18 dòlars per barril (qualitat Brent, per

a lliuraments a un mes) després d’haver
superat momentàniament la barrera dels
60 dòlars. La pujada acumulada al llarg
d’enguany arriba ja al 51,4%.

El preu del petroli va continuar apostant
per un escenari de recuperació econòmi-
ca en la banda optimista i per la feblesa
del dòlar. La previsió (una menor de-
manda de cru durant el 2009 anunciada
per l’Agència Internacional de l’Energia)
va tenir un efecte molt petit sobre els
preus, que van rebre el suport de dos fac-
tors addicionals. En primer lloc, l’OPEP
va incrementar la producció en 220.000
barrils diaris, molt poc enfront del total
de 25,8 milions de barrils diaris i molt
per sota de l’augment esperat de 800.000.
Un factor addicional a favor de la pujada
del preu del petroli és l’anunci, per part
de les autoritats xineses, de la continuïtat
dels controls de preus interiors de com-
bustibles, la qual cosa estimula la deman-
da del segon consumidor mundial i pres-
siona els preus a l’alça.

Les primeres matèries van seguir, en ge-
neral, el deixant del petroli. Els metalls bà-
sics es van prendre un respir després de
les pujades del mes anterior. L’or va re-
puntar amb moderació i les alces més im-
portants es van concentrar en els aliments.
Així, l’índex The Economist de primeres
matèries va pujar el 6,9% entre el 20 d’a-
bril i el 22 de maig i va acumular un as-
cens del 16,8% des del gener. Per la seva
banda, després dels descensos dels mesos
anteriors, el blat es va encarir el 23,2%.

El modest augment 
de producció de l’OPEP 
i la demanda xinesa donen
suport al preu del cru.
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EVOLUCIÓ DE PRIMERES MATÈRIES SELECCIONADES (*)

NOTA: (*) Dades corresponents a l’últim dia del mes (última dada, 22 de maig).
FONTS: «The Economist», Thomson Reuters Datastream i elaboració pròpia.
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Zona de l’euro: canvi de tendència,
però amb molta incertesa

A l’Informe Mensual del mes de maig,
destacàvem la virulència amb què la con-
tracció econòmica mundial afectava la
zona de l’euro, en especial per la seva ex-
posició al col·lapse del comerç mundial.
Per aquest motiu, concloíem que, amb
una alta probabilitat, la reculada del crei-
xement del primer trimestre del 2009 se-
ria superior a la de l’últim trimestre del
2008. I així ha estat. Tant la zona de l’euro
com el conjunt de la Unió Europea van
anotar un creixement negatiu del 2,5% en
relació amb el trimestre anterior, 0,9
punts percentuals per damunt del regis-
trat en l’últim trimestre del 2008. Això ha

rebaixat el creixement interanual fins a
una taxa negativa del 4,6% per a la zona
de l’euro i del 4,4% per al conjunt de la
Unió Europea.

Les dades desagregades per components
encara no han estat publicades, però els
indicadors d’alta freqüència alerten que
la reculada va ser generalitzada. Les ven-
des al detall, un bon indicador de l’evolu-
ció del consum, van registrar una recu-
lada del 3,5% en relació amb el mateix
trimestre de l’any anterior. El ritme de
contracció de la producció industrial, un
bon indicador de la inversió, es va accele-
rar fins al 20,2% al març. En canvi, sem-
bla que les dades de comerç exterior han
trobat un aturador. Al març, les exporta-

UNIÓ EUROPEA

El creixement de l’economia
pateix una forta reculada 
en el primer trimestre 
del 2009.

2008 2009
2007 2008

I II III IV Gener Febrer Març Abril

PIB

Vendes al detall

Confiança del consumidor (1)

Producció industrial

Sentiment econòmic (1)

Taxa d’atur (2)

Preus de consum

Balança comercial (3)

Tipus d’interès Euríbor 3 mesos

Tipus de canvi efectiu nominal 
de l’euro (4)

NOTES: (1) Valor.

(2) Percentatge sobre població activa.

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

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

FONTS: Eurostat, Banc Central Europeu, Comissió Europea i elaboració pròpia.
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ZONA DE L’EURO: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari
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cions van anotar una taxa de creixement
positiva en relació amb el mes anterior
per segon cop consecutiu. Això situa el
descens interanual en el 17%. Tot i ser 6
punts percentuals més baix que el regis-
trat al febrer, encara és molt superior al
de l’últim trimestre del 2008.

Les noves dades disponibles ens han dut a
revisar les previsions de creixement de la
zona de l’euro. Després de la forta caigu-
da que es va produir en el primer trimes-
tre del 2009, el ritme al qual es continuarà
contraient l’economia es moderarà de
forma gradual. En l’últim trimestre de
l’any, molt probablement, ja s’assoliran
taxes de creixement intertrimestrals posi-
tives. Malgrat això, la reculada que expe-
rimentarà l’economia en el conjunt de
l’any serà del 4,5%. El creixement previst
per al 2010 és del 0,5%. Amb això es con-
firmaria el procés de recuperació econò-
mica, malgrat que el creixement encara es
mantindria per sota del potencial.

Hi ha, principalment, dos factors que ens
indiquen que l’economia ha entrat en un
procés gradual de recuperació: la millora
dels índexs de sentiment econòmic i la
normalització dels mercats financers.

Com s’observa al gràfic següent, sembla
que els principals indicadors de senti-
ment econòmic han trobat un aturador
en els últims mesos. L’índex Purchasing
Managers Index (PMI) dels gestors de
compres, que resumeix els canvis en la
producció, les comandes, els inventaris i
l’ocupació, fa tres mesos consecutius que
millora. L’índex general de sentiment eco-
nòmic elaborat per la Comissió Europea,
que resumeix les condicions dels princi-
pals sectors de l’economia, va registrar
també una notable millora a l’abril, des-
prés d’uns mesos estancat.

El segon factor que impulsarà el canvi de
ritme dels descensos en els propers tri-
mestres és la normalització del sector fi-

Revisem el nostre escenari
de previsions a la baixa...

...tot i que hi ha indicis que
palesen que s’està produint
un canvi de tendència...

...els índexs de sentiment
econòmic han repuntat amb
força...

FONTS: Bloomberg, Eurostat i elaboració pròpia.

ELS ÍNDEX DE SENTIMENT ECONÒMIC MARQUEN UN CANVI DE TENDÈNCIA
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Però la incertesa encara 
és molt elevada.

nancer. Com es comenta al capítol de
mercats financers, la disminució de l’a-
versió al risc permet que les primes de risc
i, per tant, el cost de finançament hagin
disminuït en els últims mesos. Això es
tradueix en una normalització de les
emissions de deute i obre les portes a la
tan esperada recapitalització del sector.

L’efecte sobre l’economia real no serà im-
mediat, però sí que, de manera gradual,
hauríem d’observar que el crèdit a les em-
preses i a les llars es va recuperant. Ara
com ara, els tipus d’interès dels dos tipus
de crèdit baixen amb celeritat i responen
a la forta davallada del tipus d’interès de
referència que el Banc Central Europeu
ha impulsat des de l’octubre de l’any pas-
sat. En el mes de maig, el va tornar a abai-
xar 0,25 punts percentuals i el va deixar
en l’1%.

De tota manera, és important destacar
que la incertesa sobre la celeritat amb què
es recuperarà l’economia encara és molt
elevada. La velocitat amb què el sistema
financer serà capaç de transmetre la seva
recuperació a l’economia real és una in-
cògnita. Tampoc no es coneix exactament
l’impacte final que tindran els plans d’ex-
pansió fiscal. Segons les estimacions de la
Comissió Europea (CE) presentades en
l’informe de primavera, l’efecte sobre el
PIB se situaria entre el 0,5% i l’1% el 2009
i entre el 0,4% i el 0,7% el 2010.

Un altre factor que cal tenir en compte és
l’abast del deteriorament del mercat labo-
ral durant els propers anys. En el mes de

març, la taxa d’atur va tornar a augmen-
tar dos punts percentuals i es va situar ja
en el 8,9%. Segons l’informe de previsions
de la CE, l’ocupació es contraurà el 2,5%
tant a la zona de l’euro com al conjunt de
la Unió Europea el 2009 i continuarà recu-
lant l’1,5% el 2010. Això representa que 8
milions i mig de persones perdran la feina
a la Unió Europea al llarg d’aquests dos
anys. Si es confirmen aquestes previsions,
la recuperació del consum serà molt feble
i limitarà la capacitat de recuperació del
conjunt de l’economia.

L’últim element que introdueix un elevat
nivell d’incertesa en les previsions és la
futura evolució de la inflació. Ara com
ara, mostra una clara tendència a la baixa,
ja que, a l’abril, es va mantenir en el 0,6%
i podria assolir taxes negatives a curt ter-
mini arran de la caiguda dels preus de les
primeres matèries. A mitjà termini, però,
hi ha dues forces que empenyen en direc-
cions oposades. D’una banda, la feblesa
del consum frenarà la recuperació de la
inflació, però, de l’altra, la inflació podria
repuntar amb força si les enormes quan-
titats de liquiditat que el BCE ha intro-
duït en el sistema no són retirades de for-
ma ordenada.

En definitiva, finalment tenim alguns in-
dicis convincents que palesen que el pit-
jor de la recessió pot haver quedat enre-
re. Però la via que ens durà cap a taxes de
creixement positives està envoltada d’ele-
ments que introdueixen un elevat nivell
d’incertesa i que haurem de seguir de
prop.

...i els mercats financers
tornen a la normalitat.
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A la primeria del segle XIX, l’economista clàssic David Ricardo va considerar que, en economia, la qüestió fona-
mental era com es determinava la distribució de la renda entre els factors de producció, capital i treball. Aquest
interès era el reflex de l’intens debat que la llavors anomenada economia política vivia en els seus inicis. I, no
obstant això, la qüestió va deixar d’atreure l’atenció. Durant molt de temps, els economistes van acceptar que
la tesi de Nicholas Kaldor que mantenia que la retribució dels factors de producció era estable (uns dos terços
de la renda retribuïa el treball; la resta, el capital) reflectia de manera adequada la realitat. Certament, les esta-
dístiques mostraven oscil·lacions cícliques, però, tendencialment, la proporció beneficis/salaris es mantenia.
No obstant això, després de més de dues dècades durant les quals la retribució del capital ha guanyat pes, el de-
bat ha tornat.

Les dades disponibles apunten que, efectivament, des del final de la dècada de 1970 o començament de 1980, la
proporció de la renda destinada a retribuir el capital ha augmentat, tant als Estats Units com a la Unió Europea.
Espanya no defuig aquesta evolució, com tampoc ho fan països como Canadà o Austràlia. Es tracta, en definiti-
va, d’una tendència de caràcter global, que té un segon punt d’inflexió alcista a partir de la segona meitat de la
dècada de 1990. Queda per dilucidar, però, si podria tenir un caràcter cíclic, ja que precisament, des de la reces-
sió de 1993, el món va viure una llarga etapa d’expansió econòmica que es va allargar fins al 2008. Quan s’apli-
quen diferents mètodes per eliminar la incidència del cicle, el resultat és coincident: l’augment de la quota dels
beneficis en la renda és creixent, més enllà de les fluctuacions cícliques.

Explicant l’augment dels beneficis a llarg termini: innovació i globalització

NOTES: (*) Quota de beneficis empresarials calculats com 100 menys la quota del conjunt de retribucions del factor treball (salaris i cotitzacions socials
a càrrec de l’empresa, tot plegat dividit pel PIB a cost dels factors).
(**) Unió Europea a 15.
FONT: AMECO Database.

Quota de beneficis en proporció del producte interior brut (*)

Espanya Estats Units Unió Europea (**)
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Per tant, per explicar aquesta tendència, hem de buscar factors de caràcter estructural i global que comencin a
despuntar cap al 1980. Els candidats que s’esmenten habitualment en la literatura són la innovació tecnològi-
ca, la globalització i els canvis institucionals. El progrés tecnològic comença a canviar de naturalesa i de ritme
durant la dècada dels vuitanta. Tot i que no es limita a l’impacte de les noves tecnologies de la informació i del
coneixement en l’economia, sí que aquestes noves tecnologies representen la materialització més evident del
canvi tecnològic. El seu efecte és ja plenament evident des de mitjan anys noranta.

Les teories econòmiques indiquen que els canvis tecnològics poden beneficiar tant el capital com el treball. En
el cas de l’esmentada revolució de les tecnologies de la informació i del coneixement, s’ha materialitzat, sobre-
tot, en els béns de capital informàtics i altres, la qual cosa, al seu torn, comporta que el capital tecnològic vegi
incrementat el rendiment i, en conseqüència, la quota sobre la renda. Així mateix, i atès que cada tipus de tec-
nologia té associat un perfil de treballador determinat, si es produeixen salts tecnològics accelerats, augmenta-
rà la demanda relativa del col·lectiu d’alta qualificació per dos motius diferents. En primer lloc, perquè certes
tecnologies avançades comporten intrínsecament necessitats de treballadors amb més qualificació professio-
nal. Però també es dóna aquest procés perquè la mà d’obra amb més capacitació és, en general, més «adapta-
ble» a les noves tecnologies.

Aquesta presumpció teòrica es veu corroborada per l’evidència empírica, que tendeix a subratllar que l’entra-
da de les noves tecnologies és complementària al treball qualificat, però és substitutiva del segment no qualifi-
cat. Atès que, cap al 1980, la proporció de treballadors d’alta qualificació era baixa a gairebé tots els països in-
dustrialitzats, el procés d’innovació va tendir a provocar un augment de la proporció de la renda destinada a
retribuir el capital, ja que només una fracció del total de treballadors es va beneficiar de l’increment de la de-
manda (i, en conseqüència, de l’augment de les retribucions), mentre que el gros dels treballadors es va veure
relativament menys demandat.

Un segon element que actua és la globalització. L’entrada en l’economia internacional de països que, tradicio-
nalment, no se n’havien beneficiat (les anomenades «economies emergents», amb la Xina al capdavant) es pro-
dueix amb plena intensitat al llarg de la dècada de 1990 i, sobretot, en els primers anys del segle XXI. Tot i que els
efectes de la globalització sobre el mix beneficis/salaris són complexos, s’accepta, generalment, que un procés de
liberalització comercial tendeix a provocar un descens de la quota del treball en la renda si el país és abundant
en capital en relació amb la resta d’economies (situació en què es troben els països industrialitzats).

Els canvis institucionals, a diferència de la tecnologia i de la globalització, tenen un impacte menys clar. Tot i que
certs autors consideren que l’augment del pes de la retribució del capital és degut a la desregulació laboral i al
procés de reducció de la sindicalització, el cert és que, per exemple, el país de la Unió Europea que s’ha mostrat
més actiu en aquest front, el Regne Unit, ha registrat una estabilitat gairebé absoluta de la proporció beneficis/sa-
laris en les dues últimes dècades. Un altre tipus d’aspecte institucional que a vegades s’ha esmentat són certes di-
nàmiques de negociació salarial que tendeixen a fer créixer els salaris per damunt de la productivitat i que in-
centiven la substitució de treball per capital. Tot i que és una explicació plausible per a certs països (per exemple,
França), en altres països, com Àustria o Finlàndia, aquesta pressió dels salaris no es va donar i, en canvi, l’aug-
ment de la quota de beneficis sobre la renda va ser intensa.

En resum, dues tendències configuradores de l’actual economia (el canvi tecnològic accelerat i la globalització)
expliquen l’augment de la quota de la retribució del capital des del 1980, efecte que, en alguns casos, s’ha vist
intensificat per factors institucionals. En quina mesura explica cadascun d’aquests factors la tendència a l’aug-
ment del pes dels beneficis? Els estudis empírics disponibles coincideixen a l’hora d’assenyalar que el canvi tec-
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Alemanya: el deteriorament 
de l’economia es podria començar 
a frenar

L’economia alemanya va patir, en el pri-
mer trimestre del 2009, la contracció més
intensa des de la Segona Guerra Mundial,
amb una reducció interanual del PIB del
6,9%. Aquesta caiguda va ser deguda, so-
bretot, al sobtat deteriorament de l’activi-
tat durant els tres primers mesos de l’any,
que va disminuir el 3,8% en relació amb
l’últim trimestre del 2008. Aquesta xifra
es va alinear amb les previsions dels prin-
cipals organismes internacionals i del ma-
teix govern alemany, que anticipen una
contracció econòmica entre el 5,4% i el
6,0% per al 2009.

No és casualitat que les economies ger-
mànica i nipona es vegin durament afec-
tades per la conjuntura econòmica actual.
El col·lapse del comerç exterior, derivat
de la recessió global i de les dificultats de
finançament, ha castigat severament els
països en què la demanda externa era la
peça clau del creixement. A més a més,
atesa l’especialització alemanya en béns
intensius en capital, la caiguda de les ex-
portacions ha comportat una forta con-

tracció de la inversió. Aquests dos com-
ponents i el consum intern, només com-
pensats parcialment per un increment de
la despesa pública, han arrossegat el PIB.

L’excepcionalitat de la recessió viscuda en
el primer trimestre del 2009 es veu reflec-
tida en el comportament dels indicadors
de major freqüència, que, en aquest pe-
ríode, van patir les caigudes més impor-
tants dels seixanta últims anys. Entre
aquests indicadors, cal destacar el sector
exterior alemany, que mostra una caigu-
da del superàvit comercial superior al
50% interanual en els tres primers mesos
de l’any, a causa de la contracció del 21,3%
de les exportacions. Per la seva banda, la
producció i les comandes industrials van
caure el 19,7% i el 35,7%, respectivament.
Aquest resultat, juntament amb la menor
utilització de la capacitat productiva, ens
permet estimar que, en aquest primer tri-
mestre, la inversió es va continuar con-
traient de forma molt intensa. A més a
més, pel costat de la demanda, les vendes
al detall mostraven una reducció del
3,0%.

Malgrat aquestes dades tan poc esperan-
çadores, sembla que es comencen a albi-

nològic n’és el principal causant i que els aspectes vinculats a la globalització econòmica tenen menys pes.(1)

Dèiem abans que Ricardo va detectar la importància del tema fa gairebé dos segles. No és casual. Llavors, com
avui, es vivia una etapa d’augment progressiu dels fluxos comercials i financers i una revolució industrial. Tot i
que la història no es repeteix mai, a vegades es produeixen ressonàncies d’una època en una altra. En un mo-
ment d’incertesa com l’actual, això hauria d’estimular la confiança, ja que, al capdavall, Ricardo va viure l’inici
d’una etapa de prosperitat que es va prolongar gairebé un segle.

(1) Vegeu, com exemple representatiu dels estudis empírics realitzats, Florence Jaumotte i Irina Tytell, «How Has The Globalization of Labor
Affected the Labor Income Share in Advanced Countries?», IMF Working Paper, núm. 07/298, desembre del 2007.

Aquest requadre ha estat elaborat per Àlex Ruiz
Departament d’Economia Internacional, Servei d’Estudis de ”la Caixa”

L’economia alemanya viu 
la contracció més intensa
des de la Segona Guerra
Mundial.

Els indicadors mostren
caigudes sense precedents
durant el primer trimestre
de l’any.

 



Apareixen alguns indicis
febles d’alentiment del
deteriorament econòmic.

El PIB francès cau el 3,2%
interanual en el primer
trimestre del 2009.

rar alguns indicis de millora, que indica-
rien, tot i que de forma molt feble, una
reducció de la contracció durant els pro-
pers mesos. Així, si ens fixem en les dades
mensuals, observem que, malgrat la forta
caiguda de la producció i de les comandes
industrials en el primer trimestre, les da-
des del març van mostrar un cert repunt,
que es veu reflectit també en la millora de
l’índex IFO d’activitat empresarial del
mes d’abril, tant del component present
com del futur. També es van apreciar al-
guns signes esperançadors en l’evolució
de les exportacions i de les vendes al de-
tall al març, mes en què, després de dos
trimestres de caigudes, les matriculacions
d’automòbils van continuar augmentant,
estimulades per l’incentiu fiscal per reno-
var el parc automobilístic.

No obstant això, aquestes lleugeres millo-
res de les dades mensuals coincideixen
amb una elevada incertesa al mercat la-
boral. La taxa d’atur del mes d’abril va
augmentar de nou i va arribar al 8,3% de
la població activa.

La nostra lectura de les diferents tendències
que ens mostren les dades és que ens tro-

bem en un punt d’inflexió en què l’econo-
mia alemanya, tot i continuar contraient-
se durant els propers mesos, mostrarà
gradualment un menor deteriorament i
podrà fins i tot assolir taxes de creixement
intertrimestrals positives cap al final de
l’any. Aquest alentiment vindrà motivat
per una millora de les exportacions i de la
inversió, mentre que esperem que el con-
sum privat segueixi les tendències dels úl-
tims trimestres, a causa de la continuïtat
del deteriorament del mercat de treball.
Aquest últim efecte manté la incertesa so-
bre l’evolució de la taxa d’inflació, que,
per bé que es continuarà reduint en els pro-
pers mesos, a partir de la segona meitat de
l’any rebrà dos efectes de direccions opo-
sades: d’una banda, la feblesa de la deman-
da interna continuarà pressionant-la a la
baixa i, de l’altra, les mesures fiscals i les re-
baixes dels tipus d’interès per part del Banc
Central ho faran en la direcció oposada.

La recessió francesa, menys intensa
que en altres països

Les dades de la comptabilitat nacional de
França mostren una caiguda del PIB del
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ALEMANYA: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2008 2009
2007 2008

I II III IV Gener Febrer Març Abril

PIB

Vendes al detall

Producció industrial

Índex d’activitat empresarial 
(IFO) (*)

Taxa d’atur (**)

Preus de consum

Balança comercial (***)

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

181,5 195,3 199,5 202,3 196,3 183,0 168,8 161,0 152,4 ...
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3,2% interanual en el primer trimestre del
2009. No obstant això, els indicadors del
mes d’abril pronostiquen que el moment
més crític de la recessió probablement 
s’hagi travessat durant el primer trimes-
tre del 2009. Així, l’índex del sentiment
econòmic va augmentar lleugerament.
També les dades de confiança i la xifra de
comandes industrials van mostrar una
certa recuperació a l’abril.

Des de la perspectiva de la demanda, els
indicadors mostren una desacceleració
intensa del consum intern. No obstant
això, cal destacar el repunt del consum
durant el primer trimestre del 2009. Així,
segons les dades de la comptabilitat na-
cional, el consum privat va créixer el 0,6%
interanual, taxa superior al 0,2% anotat
en el quart trimestre del 2008.

Menys tranquil·litzadores són les xifres de
la inversió i de les exportacions franceses.
Les dades de la comptabilitat nacional in-
diquen que la tònica de decreixement de
la formació bruta de capital va continuar
en el primer trimestre del 2009, amb una
taxa interanual negativa del 7,0%, després
del 3,9% anotat en el trimestre anterior.

Així mateix, les xifres també reflecteixen
una demanda externa molt feble, ja que

l’enfonsament de les exportacions es va
intensificar en el primer trimestre del
2009, amb una taxa negativa interanual
del 12,9%. Això contrasta amb el creixe-
ment del 4,2% del mateix trimestre del
2008. Per tant, la recuperació econòmica
de França està subjecta a l’evolució dels
seus socis comercials. A més a més, de-
pendrà de la seva capacitat d’implemen-
tar reformes que contribueixin a millorar
la competitivitat. Així, segons un infor-
me recent de l’Organització per a la Coo-
peració i el Desenvolupament Econòmic
(OCDE), França hauria d’eliminar bar-
reres en molts sectors, en especial en l’e-
lèctric, que dificulten la competitivitat
internacional.

D’altra banda, el nombre d’aturats ha
augmentat substancialment en els últims
mesos i ha arribat al 8,8% al març. El de-
teriorament del mercat laboral ha afectat
de forma més intensa els joves, en espe-
cial els qui pateixen situacions menys fa-
vorables. El mateix informe de l’OCDE
insisteix en això i proposa algunes refor-
mes dirigides a millorar l’ocupació dels
més joves. Per exemple, planteja impul-
sar la formació universitat/empresa i 
eliminar en els contractes de treball la
dualitat entre temporal i indefinit.

El consum intern es manté
en taxes positives.

FRANÇA: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2008 2009
2007 2008

I II III IV Gener Febrer Març Abril

PIB

Consum de les llars

Producció industrial

Taxa d’atur (*)

Preus de consum

Balança comercial (**)

NOTES: (*) Percentatge sobre població activa.

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

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

2,3 0,3 1,9 1,0 0,1 –1,7 – –3,2 – –

4,4 1,1 2,4 1,5 0,9 –0,2 1,8 –1,9 0,6 ...

1,4 –2,5 1,6 –0,3 –2,2 –9,0 –14,6 –15,9 –16,1 ...

8,3 7,8 7,6 7,6 7,8 8,2 8,4 8,6 8,8 ...

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

–33,3 –48,1 –41,6 –45,6 –50,5 –54,8 –54,1 –55,2 –55,8 ...

Les exportacions a França
s’enfonsen el 12,9%
interanual.

 



Itàlia no mostra signes de millora

Tal com ho havien apuntat els principals
organismes internacionals, l’economia
italiana va patir en el primer trimestre de
l’any una nova caiguda intertrimestral del
2,4%. Aquesta contracció, derivada d’una
important disminució de la demanda,
tant interna com externa, va comportar
una reculada del PIB del 5,9% en relació
amb el mateix període del 2008. Aquesta
dada, juntament amb l’evolució dels indi-
cadors de major freqüència, assenyalen
una perspectiva de l’activitat econòmica
transalpina poc favorable per a la primera
meitat del 2009.

La forta contracció de la producció indus-
trial en el mes de març i les comandes in-
dustrials de l’abril evidencien que la inver-
sió mantindrà la tònica de decreixement
en els propers mesos, arran de la incertesa
sobre la durada de la recessió, les dificultats
de finançament i la reduïda utilització de
la capacitat productiva. Per la seva banda,
les exportacions del primer trimestre del
2009 es van reduir el 22,8% en relació
amb el mateix període del 2008, la caiguda
més important en dècades. No obstant
això, el lleuger repunt de les exportacions
en els mesos de febrer i març i la reducció
del preu de les primeres matèries van pro-
vocar un superàvit del dèficit comercial

en aquest últim mes i van mostrar signes
d’una certa estabilització a curt termini.

A més a més, malgrat les retallades fiscals
per part del govern i el nivell històrica-
ment baix de la inflació, el consum privat
continua sense repuntar. La incertesa so-
bre el deteriorament del mercat laboral
ha provocat un augment de la taxa d’es-
talvi de les llars, que s’espera que es man-
tingui durant el 2009. Conseqüentment,
les perspectives per a enguany són d’una
caiguda continuada del PIB transalpí,
que, així i tot, anirà perdent intensitat de
manera gradual.

La reducció de la recaptació impositiva,
propiciada per la caiguda de l’activitat
econòmica, i l’increment de la despesa pú-
blica per estimular l’economia han aug-
mentat el dèficit públic italià. Així, les no-
ves previsions de la Comissió Europea el
situen al voltant del 4,5% per als dos pro-
pers exercicis, percentatge que situaria el
deute públic per damunt del 110%, nivell
similar al del final dels anys noranta. Da-
vant d’aquest panorama, el govern de Ber-
lusconi té el difícil repte de limitar la con-
tracció de l’economia italiana i mantenir
sota control les finances públiques. Una
tasca que, atesa l’aparició de nombroses
veus que demanen una major inversió go-
vernamental, és cada cop més difícil.

Les perspectives 
de l’economia italiana 
en la primera meitat del
2009 són poc favorables.
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ITÀLIA: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2008 2009
2007 2008

I II III IV Gener Febrer Març Abril

PIB

Vendes al detall

Producció industrial

Taxa d’atur (*)

Preus de consum

Balança comercial (**)

NOTES: (*) Percentatge sobre població activa.

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

FONTS: OCDE, organismes nacionals d’estadística i elaboració pròpia.

1,5 –1,0 0,4 –0,3 –1,3 –3,0 – –5,9 – –

1,3 –0,3 1,4 –0,7 0,1 –1,7 0,4 –4,7 –5,2 ...

2,1 –3,3 0,9 0,1 –3,9 –10,6 –17,1 –21,3 –25,1 ...

6,2 6,7 6,6 6,8 6,7 6,9 – ... – –

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

–12,8 –10,0 –8,5 –8,6 –10,8 –12,3 –11,0 –11,4 –10,8 ...

El consum privat es manté
en nivells molt baixos.

La recessió empeny 
el dèficit italià per damunt
del 3% del PIB.

 



30 JUNY 2009 INFORME MENSUAL 

Regne Unit: la recessió econòmica
podria haver tocat fons

Segons les dades de la comptabilitat na-
cional britànica, la contracció del PIB en
el primer trimestre del 2009 va ser molt
intensa i va dur la caiguda al 4,1% inter-
anual. Per components, cal destacar l’en-
fonsament de la inversió, el 8,3% inter-
anual, resultat de la feblesa i de la incertesa
de la demanda i de la restricció del crèdit.

El consum privat va experimentar una
reculada del 2,8% interanual, força per
damunt de la caiguda del 0,8% anotada
en el trimestre anterior. La renda fami-
liar, un factor molt important en l’evolu-
ció del consum, s’ha vist deprimida per
la moderació salarial i per l’increment de
l’atur. En efecte, la taxa d’atur registrat va
augmentar a l’abril en dues dècimes, fins
al 4,7%, i el nombre d’ocupats es va re-
duir en 295.000 durant l’any passat fins
al març.

Tal com era d’esperar, l’única contribució
positiva a l’evolució del producte prové
del consum públic, que va augmentar el
3,5% interanual. D’altra banda, tant les

exportacions com les importacions van
caure de forma significativa, l’11,0% i el
12,8% interanual, respectivament.

Malgrat la intensa desacceleració de l’ac-
tivitat econòmica reflectida en les dades
de la comptabilitat nacional del primer
trimestre del 2009, cal destacar que, des-
prés de diversos mesos amb pèssims indi-
cadors, algunes xifres reflecteixen un can-
vi de tendència i, en certa manera, deixen
entreveure la claror al final del túnel. Així,
en el mes de març, es va frenar la contrac-
ció de la producció industrial. De la ma-
teixa manera, el total de comandes i els
indicadors de sentiment econòmic i de
confiança del mes d’abril van experimen-
tar una certa millora.

D’altra banda, els preus s’han col·locat per
damunt del que es pronosticava uns me-
sos enrere, en part a causa de l’efecte de la
depreciació de la lliura. Així, la taxa d’in-
flació es va situar en el 2,3% interanual a
l’abril, després del 2,9% anotat en el mes
anterior. No obstant això, tal com s’indica
en el May Inflation Report del Banc d’An-
glaterra, és molt probable que la inflació
se situï per sota del 2% cap al final d’en-

El PIB britànic cau el 4,1%
interanual en el primer
trimestre del 2009.

REGNE UNIT: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2008 2009
2007 2008

I II III IV Gener Febrer Març Abril

PIB

Vendes al detall

Producció industrial

Taxa d’atur (*)

Preus de consum

Balança comercial (**)

Tipus d’interès Líbor 3 mesos

Tipus de canvi efectiu nominal 
de la lliura (***)

NOTES: (*) Percentatge sobre població activa.

(**) Saldo acumulat de 12 mesos. Milers de milions de lliures esterlines.

(***) Canvi ponderat pels fluxos de comerç exterior. Valors majors signifiquen apreciació de la moneda.

FONTS: OCDE, Banc d’Anglaterra, ONS, Comissió Europea i elaboració pròpia.

3,0 0,7 2,6 1,8 0,4 –2,0 – –4,1 – –

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

0,1 –2,8 0,5 –1,3 –2,5 –7,5 –11,6 –12,3 –12,4 ...

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

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

–83,2 –93,0 –90,9 –93,1 –94,3 –93,6 –92,8 –91,9 –91,0 ...

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

103,9 97,6 97,6 92,6 92,8 89,4 73,7 77,0 77,8 76,9

L’atur registrat augmenta
en dues dècimes fins 
al 4,7%.

 



guany, a causa de la moderació dels preus
als sectors alimentari i energètic.

Finalment, cal destacar que la majoria
d’organismes estimen una desacceleració
severa de l’economia del Regne Unit el
2009 i consideren que el primer trimestre
del 2009 serà el punt de major caiguda.
En aquesta línia, el Fons Monetari Inter-
nacional (FMI) pronostica, al seu infor-
me d’abril, una caiguda del PIB britànic
del 4,1% el 2009, amb una recuperació
gradual al llarg del 2010. L’FMI indica que
la correcció serà lenta, a causa de l’elevat
nivell d’endeutament dels bancs i de les
llars. D’altra banda, també emfatitza que
tant les mesures d’estímul fiscal com la
depreciació de la lliura probablement 
actuaran favorablement en el procés de 
reactivació de l’economia britànica.

Europa emergent: l’activitat s’esgota
en el primer trimestre

L’evolució econòmica recent de l’Europa
emergent ha estat presidida per dos fets
clau. El primer, l’intens enfonsament de
l’activitat en el primer trimestre. El se-
gon, l’evolució dels mercats financers,

que ha estat marcadament positiva des
del final de febrer o començament de
març, en funció de l’actiu al qual es faci
referència. En interpretar aquestes dades,
alguns analistes consideren que ja s’ha to-
cat fons i que, a partir d’aquí, ve la recu-
peració.

Segons el nostre parer, aquesta valoració
és errònia: ni s’han assolit els mínims
d’activitat ni la situació macroeconòmica
és el principal determinant de la recupe-
ració financera. A més a més, el balanç de
riscos s’ha modificat amb rapidesa, de
manera que potser centrem la nostra
atenció en el punt equivocat. Un primer
element per formular el nostre judici és la
interpretació correcta del que va succeir
durant els tres primers mesos del 2009.

Indubtablement, durant aquest període,
els països de l’Europa emergent han ex-
perimentat una intensa caiguda del PIB
en termes interanuals. Tot i que les xifres
disponibles fins ara se situen en un rang
ampli que va de la reculada interanual del
3,4% de la República Txeca al descens del
18,6% de Letònia (vegeu el detall al gràfic
següent), es tracta, en la majoria dels ca-
sos, de xifres que trenquen a la baixa les

JUNY 2009 31INFORME MENSUAL

Malgrat el fort ajustament
de l’activitat en el primer
trimestre, encara no es toca
fons a l’Europa emergent.

FONT: Eurostat.

DRÀSTICA CAIGUDA DE L’ACTIVITAT A L’EUROPA EMERGENT

Variació interanual del producte interior brut, primer trimestre del 2009

Letònia

Estònia

Lituània

Romania

Eslovàquia

Hongria

Bulgària

Rep. Txeca

–20 0–15 –10 –5

%

La inflació se situa 
en el 2,3% a l’abril.
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previsions anteriors. Així i tot, el més pro-
bable no és que el PIB torni a créixer a
partir del segon trimestre, sinó que, sen-
zillament, caigui a un ritme menor en
aquest període.

Pel que fa a l’evolució de les macromagni-
tuds, i sense disposar del detall per com-
ponents, els indicadors mensuals confir-
men que la caiguda del PIB ha estat
provocada per la davallada de les exporta-
cions i per l’empitjorament de tots els
components de la demanda interna.

Per tant, les dades relatives al primer tri-
mestre suggereixen que la inversió i el
consum, amb l’ajut de les exportacions,
s’han de consolidar abans de poder asso-
lir xifres de dinamisme apreciables. La re-
cuperació de les exportacions i de la in-
versió dependrà críticament d’un to més
positiu de la zona de l’euro, situació que
difícilment es produirà abans de superar
els primers mesos del 2010. Per la seva
banda, el consum privat depèn de varia-
bles que trigaran a millorar (com l’ocu-
pació), de manera que cal incloure també
l’embranzida de la despesa per part de les
famílies en un futur pròxim.

Però les perspectives són encara més ma-
gres si considerem els factors subjacents
a aquesta depressió de l’activitat. Sobre-
tot, es tracta de l’efecte del drenatge del
finançament internacional, un element
derivat de la crisi de liquiditat global. A
aquesta limitació financera s’afegeixen
aspectes com l’esforç per limitar els dèfi-
cits fiscals que realitzen molts països,
l’enfonsament de les exportacions per la
depressió dels mercats exteriors i l’efecte
sobre el deute, familiar i empresarial, de

les fortes depreciacions de les divises en-
tre l’estiu del 2008 i el febrer d’enguany.
Fins i tot l’efecte beneficiós de les subs-
tancials rebaixes dels tipus d’intervenció
queda difuminat, perquè, atès l’augment
de les primes de risc, els tipus d’interès de
mercat que afronten les empreses i els
consumidors no reflecteixen aquests 
descensos.

Es tracta de tendències que trigaran a re-
dreçar-se. La millora dels mercats finan-
cers no s’explica tant perquè es descomp-
ti un escenari de recuperació, sinó, més
aviat, per la combinació d’una reducció
global de l’aversió al risc i la disminució
de la possibilitat d’impagament interna-
cional i de «contagi» regional, gràcies a
l’ajuda financera de les organitzacions in-
ternacionals. Tot plegat ha afavorit la re-
cuperació de les borses, l’apreciació de les
divises i la reducció dels indicadors de
risc-país.

Addicionalment, i malgrat que la possibi-
litat d’una crisi convencional de balança
de pagaments s’ha reduït i que gran part
del risc canviari ja es reflecteix en les co-
titzacions actuals, es tracta de dos fronts
que encara poden oferir sorpreses negati-
ves. No obstant això, l’evolució del sector
bancari és fonamental. Tot i que l’erosió
de l’activitat es comença a revertir, la mo-
rositat bancària tendirà a augmentar i les
necessitats de recapitalització continua-
ran ben presents. Finalment, l’últim risc
és de caràcter polític, ja que la duresa de
les mesures econòmiques ha provocat 
ja la caiguda dels governs d’Hongria i de
la República Txeca. En definitiva, fins a la
recuperació, encara llunyana, es transita-
rà per un camí ple de dificultats.

La demanda interna pateix
per la restricció del crèdit,
la pressió fiscal del deute 
i una política fiscal
procíclica.

La millora dels mercats
financers és un reflex 
de la menor aversió al risc
global i de la reducció de la
probabilitat d’impagament
internacional.

Preocupen els riscos
bancaris i polítics.
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Els tipus d’interès del mercat
interbancari continuen la tendència 
a la baixa

El Banc Central Europeu (BCE) no va de-
fraudar els mercats financers. En la reu-
nió del 7 de maig, va decidir una nova re-
tallada del tipus d’interès de referència en
25 punts bàsics fins a l’1%. Aquest és el
nivell més baix des de la creació del BCE
fa 10 anys. El president del banc central,
Jean-Claude Trichet, va descartar que
aquest fos el nivell mínim definitiu per
als tipus, però tampoc no va insinuar una
nova davallada, situació que reflecteix la
divisió d’opinions sobre aquest tema en-
tre els membres del BCE.

El banc emissor de la zona de l’euro va
aprofitar la reunió per anunciar mesures
no convencionals de política monetària.
En primer lloc, va decidir mantenir l’ac-
tual rang d’actius lliurables com a col·late-
ral en les operacions de finançament amb
el BCE fins al desembre del 2010. Una de
les mesures que el mercat esperava i que el
BCE va confirmar va ser la prolongació de
les subhastes de liquiditat per import il·li-
mitat fins als 12 mesos. Abans d’aquest
anunci, les subhastes es realitzaven per un
període màxim de 6 mesos. Finalment, la
decisió més nova va ser l’anunci de la
compra al mercat secundari de covered
bonds o bons que compten amb el suport
d’actius hipotecaris, emesos en euros fins

MERCATS FINANCERS

Mercats monetaris i de capital

El BCE retalla el tipus
d’interès en 25 punts 
bàsics fins a l’1% i anuncia
mesures no convencionals
de política monetària.

EL BCE VA RETALLAR EL TIPUS OFICIAL FINS A L’1%

Tipus d’interès de referència dels bancs centrals

FONTS: Bancs centrals.

Zona de l’euro
(O.p. de
finançament)

Regne Unit
(Tipus
d’intervenció)

Estats Units
(Fons federals)

Japó (Nivell
interbancari
a un dia)

2004 2005 2006 2007 2008 2009

JM S D M J S D M J S SD M J D DM MJ S

%

0

0,5

5

6

4,5

4

1

1,5

2

2,5

3

3,5

5,5
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a un import màxim de 60.000 milions
d’euros. Aquesta última mesura té l’objec-
tiu de reduir els diferencials de tipus d’in-
terès que els inversors exigeixen a aquest
tipus d’actius financers.

També s’ha produït un canvi significatiu
a la Reserva Federal, que, el 20 de maig,
va publicar les actes de l’última reunió de
política monetària, en què es recullen les
noves estimacions de creixement i d’in-
flació per als anys 2009 i 2010. Pel que fa
al creixement per al 2009, va revisar a la
baixa la seva estimació central des d’un
descens del 0,9% a l’1,7%. En canvi, no-
més va revisar quatre dècimes a la baixa
el creixement del 2010 fins al 2,5%. Pel
que fa a la inflació, no va variar substan-

cialment la previsió d’inflació subjacent
per al 2009, que és de l’1,3%. En aquest
context, és previsible que es mantingui
durant tot l’any 2009 el tipus d’interès de
referència en el rang 0%-0,25%.

Per la seva banda, el Banc d’Anglaterra va
mantenir el tipus d’interès de referència
sense canvis en el 0,5%. En el comunicat
oficial, va destacar la significativa desac-
celeració dels últims mesos i l’elevada
taxa d’inflació derivada de la forta depre-
ciació de la lliura esterlina. A més a més,
el banc central va anunciar l’extensió del
pla de compra de deute públic al mercat
secundari i va incrementar en 50.000 mi-
lions de lliures esterlines el pressupost per
a la compra de bons.

La Reserva Federal rebaixa
la previsió de creixement,
però manté, amb prou
feines sense canvis, 
la previsió d’inflació 
per al 2009.

El Banc d’Anglaterra
incrementa la quantia
dedicada a la compra 
de deute públic i el Banc 
del Japó es torna més
optimista. 

Zona de l’euro Estats Units Japó Regne Unit Suïssa

Nivell Tipus
objectiu de Tres mesos Tres mesos d’intervenció Tres mesos Tres mesos

Reserva (5) (5) Banc (5) (5)
Tres mesos Un any Federal (3) d’Anglaterra (4)

2008

Maig 

Juny

Juliol 

Agost 

Setembre 

Octubre 

Novembre 

Desembre

2009

Gener 

Febrer

Març

Abril

Maig (1)

NOTES: (1) Dia 26.

(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%), 04-12-08 (2,0%), 7-01-09 (1,5%), 05-02-09 (1,0%), 5-03-09 (0,50%).

(5) Tipus d’interès interbancari.

FONTS: Bancs centrals nacionals, Bloomberg i elaboració pròpia.

4,00 4,86 5,10 2,00 2,68 0,92 5,00 5,87 2,78

4,00 4,95 5,39 2,00 2,78 0,93 5,00 5,95 2,73

4,25 4,97 5,37 2,00 2,79 0,90 5,00 5,78 2,78

4,25 4,96 5,34 2,00 2,81 0,88 5,00 5,75 2,70

4,25 5,27 5,50 2,00 4,05 1,02 5,00 6,30 3,00

3,75 4,76 4,87 1,00 3,03 0,94 4,50 5,84 2,43

3,25 3,85 3,95 1,00 2,22 0,93 3,00 3,91 1,23

2,50 2,89 3,05 0,25 1,43 0,10 2,00 2,77 0,75

2,00 2,09 2,27 0,25 1,18 0,10 1,50 2,17 0,70

2,00 1,83 2,03 0,25 1,26 0,10 1,00 2,05 0,75

1,50 1,52 1,81 0,25 1,19 0,10 0,50 1,65 0,63

1,25 1,37 1,73 0,25 1,02 0,10 0,50 1,45 0,66

1,00 1,27 1,63 0,25 0,66 0,10 0,50 1,28 0,60

TIPUS D’INTERÈS A CURT TERMINI ALS MERCATS NACIONALS

En percentatge anual

Euríbor (5)
Subhastes 
BCE (2)



Finalment, el Banc del Japó va deixar en-
rere el pessimisme i va millorar les previ-
sions per primer cop en els tres últims
anys. Segons l’institut emissor, el deterio-
rament de l’economia es moderarà, tot i
que és probable que es mantingui la de-
flació mesurada per l’índex de preus al
consum. D’altra banda, percep una in-
tensa recuperació en la capacitat de finan-
çament de les empreses nipones. No obs-
tant això, i malgrat aquestes millores, el
banc central del Japó continua investi-
gant la possibilitat d’introduir noves me-
sures per donar suport al sistema finan-
cer. En aquest sentit, la més nova és
l’estudi de la possibilitat d’acceptar bons
del Tresor nord-americà i altres bons de
deute públic estrangers com a col·lateral
al mercat obert. Si, finalment, aprovés la
mesura, el Banc del Japó, mitjançant
aquesta ampliació del rang de col·late-
rals, estaria atorgant més flexibilitat per
accedir a la seva facilitat de crèdit i lliura-
ria iens a canvi de bons emesos en altres
divises.

La massiva injecció de liquiditat per part
del BCE i la nova retallada del tipus d’in-
terès de referència han permès marcar
nous mínims històrics al mercat inter-
bancari de la zona de l’euro. Així, per
exemple, el 19 de maig, el tipus d’interès
euríbor a 3 mesos va assolir un mínim
històric de l’1,24%. El mateix dia, el tipus
d’interès euríbor a 12 mesos va cotitzar
l’1,60%. El marge de reducció addicional
dels diferencials dels tipus del mercat in-
terbancari en relació amb el tipus d’inte-
rès oficial del BCE és ja escàs, però es re-
correrà a mesura que s’implementin les
mesures quantitatives anunciades pel
banc emissor, entre les quals serà impor-
tant la facilitat de préstecs a 12 mesos, que
contribuirà a incrementar la seguretat de
les entitats financeres en relació amb el
seu finançament i que, per tant, incidirà
positivament en una reducció addicional
del tipus d’interès euríbor a 12 mesos.

La caiguda de la rendibilitat ha estat molt
intensa al mercat interbancari dels Estats

El tipus d’interès euríbor 
a 12 mesos cotitza l’1,6%,
mínim històric.

El resultat del test 
d’estrès sobre els bancs 
nord-americans calma 
els inversors.
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Alemanya França Espanya Itàlia Estats Units Japó Regne Unit Suïssa

2008

Maig 

Juny 

Juliol 

Agost 

Setembre 

Octubre 

Novembre 

Desembre

2009

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig (*)

NOTA: (*) Dia 26.

FONT: Bloomberg.

TIPUS D’INTERÈS A LLARG TERMINI ALS MERCATS NACIONALS

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

4,41 4,59 4,62 4,86 4,06 1,76 4,99 3,19

4,62 4,81 4,90 5,17 3,97 1,60 5,13 3,29

4,36 4,53 4,67 4,90 3,95 1,54 4,81 3,05

4,18 4,38 4,55 4,82 3,81 1,42 4,48 2,89

4,02 4,35 4,60 4,90 3,82 1,47 4,45 2,61

3,90 4,30 4,61 5,15 3,95 1,48 4,52 2,84

3,26 3,68 3,89 4,46 2,92 1,40 3,77 2,28

2,95 3,41 3,81 4,38 2,21 1,17 3,02 2,10

3,30 3,81 4,39 4,71 2,84 1,30 3,70 2,18

3,11 3,66 4,28 4,68 3,01 1,28 3,62 2,24

3,00 3,55 4,05 4,39 2,66 1,35 3,17 2,10

3,18 3,59 3,92 4,28 3,12 1,43 3,50 2,14

3,58 3,90 4,26 4,40 3,42 1,45 3,69 2,41
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Units, on el Líbor a 3 mesos cotitza el
0,66%. En aquest cas, la injecció de liqui-
ditat de la Fed i el resultat tranquil·lit-
zador del test d’estrès sobre els 19 grans
bancs dels Estats Units van donar suport
a la reducció. El test va indicar que aquests
grups bancaris hauran d’incrementar el
capital ordinari amb un total de 75.000
milions de dòlars per afrontar la crisi ac-
tual, una quantitat substancialment infe-
rior a la que esperaven els mercats. Molts
d’aquests grups bancaris van realitzar ra-
pidament ampliacions de capital per re-
forçar-se. Aquestes noves emissions de ca-
pital van ser acollides favorablement per
part dels inversors.

La millora de les expectatives econòmi-
ques i del comportament dels actius fi-
nancers amb més risc ha propiciat un
lleuger increment de les rendibilitats ofer-

tes pel deute públic. Com es pot veure a la
taula anterior, aquest moviment ha estat
compartit pels bons emesos pels governs
als dos costats de l’Atlàntic. Aquest aug-
ment s’explica per un increment del tipus
d’interès real que reflecteix la millora en
els indicadors econòmics avançats. En
canvi, ha disminuït la prima de risc per
impagament exigida als bons públics i no
ha variat significativament la compensa-
ció exigida per la inflació esperada, ja que
els inversors esperen que la inflació es
mantingui en els nivells actuals.

El dòlar es deprecia enfront 
de la resta de divises

Durant el mes de maig, el dòlar es va de-
preciar enfront de l’euro i, el dia 25, va
arribar a assolir una cotització d’1,40 dò-

Lleugera pujada de les
rendibilitats ofertes 
pel deute públic, reflex 
de la millora dels indicadors
econòmics avançats.

El dòlar es deprecia enfront
de l’euro per la reducció 
de l’aversió al risc i per 
la timidesa de les mesures
adoptades pel BCE.

TIPUS DE CANVI DE LES PRINCIPALS MONEDES

27-05-2009

Enfront del dòlar dels Estats Units

Ien japonès

Lliura esterlina

Franc suís

Dòlar canadenc

Pes mexicà

Enfront de l’euro

Dòlar dels EUA

Ien japonès

Franc suís

Lliura esterlina

Corona sueca

Corona danesa

Zloty polac

Corona txeca

Forint hongarès

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

FONT: Bloomberg.

95,4 –1,5 5,0 –9,3

0,625 –9,3 –9,6 19,0

1,085 –6,5 1,5 4,7

1,112 –9,8 –9,6 10,6

13,173 –6,7 –3,8 21,2

1,395 6,6 –0,1 –12,5

133,1 5,2 4,8 –22,9

1,514 0,5 1,4 –7,1

0,872 –2,1 –9,6 8,9

10,688 0,3 –2,4 12,9

7,445 –0,1 0,0 –0,2

4,433 –2,8 6,4 23,4

26,76 0,1 –0,3 6,0

281,3 –4,9 5,6 13,1

Tipus de canvi
% variació (*)

Mensual s/desembre 2008 Anual

 



lars per euro. Dos factors han donat su-
port a aquest moviment. En primer lloc,
la reducció de l’aversió al risc. Molts in-
versors havien protegit les carteres ad-
quirint deute públic dels Estats Units,
considerat, en èpoques de crisi, un dels
actius de màxima qualitat creditícia per
protegir el capital de les inversions. La
millora de les expectatives ha permès
desfer la fugida cap a la qualitat. En se-
gon lloc, la timidesa del BCE, en compa-
ració amb la Fed, en les seves mesures
d’expansió quantitativa ha afavorit l’euro
enfront del dòlar.

No obstant això, cal tenir en compte que,
a mitjà termini, hi ha dos riscos sobre el
dòlar: la possible pèrdua de confiança
dels inversors internacionals davant del
deteriorament de les finances públiques
i, addicionalment, el risc inflacionista de
l’agressiva política monetària duta a ter-
me per la Fed. Però la recuperació econò-
mica als Estats Units serà més ràpida i in-
tensa que a la zona de l’euro, de manera
que, a mitjà termini, el dòlar s’hauria
d’enfortir.

El dòlar no solament s’ha depreciat en-
front de l’euro, sinó enfront de les divises
més importants, com la lliura esterlina i
el franc suís, com es pot veure a la taula
anterior, amb caigudes properes al 8% en
l’últim mes. A més a més, el bitllet verd
també s’ha depreciat enfront de les divi-
ses dels països emergents més importants,
com el peso mexicà, el real brasiler i el ru-
ble rus. L’única divisa que ha romàs esta-
ble en relació amb el dòlar és el iuan xi-
nès, que, des de l’agost de l’any passat,
es canvia al voltant de 6,84 iuans per dò-
lar. El banc central xinès ha intervingut 
al mercat per evitar que la seva divisa 
s’apreciï i impedir, així, una caiguda més
intensa de la demanda d’exportació per 
a les seves empreses en un entorn de 
recessió global.

Es modera la recuperació 
en la renda variable

Durant el mes de maig, les borses mun-
dials van tornar a mostrar un bon to ge-
neralitzat. Tot i que les revaloracions dels
principals índexs, l’S&P 500 i l’Eurostoxx
50, van ser més modestes que les observa-
des en els dos mesos anteriors, l’estabilit-
zació dels volums negociats i la progressi-
va afluència d’inversors són indicis que el
mercat anticipa un escenari econòmic
global menys greu del que es temia al 
començament de l’any.

El marc borsari es va dibuixar al voltant
d’un seguit de senyals que apuntaven a
un augment del grau d’estabilització.
Aquests signes es van articular mitjan-
çant tres àrees ja conegudes: les notícies
empresarials, les dades macroeconòmi-
ques i els indicadors tècnics de mercat.
Addicionalment, cal fer referència a l’im-
pacte positiu que van tenir sobre el te-
rreny de la renda variable les mesures 
excepcionals anunciades pel BCE i l’am-
pliació de les facilitats de finançament
adoptades per la Reserva Federal.

El flux continu de notícies de l’entramat
empresarial nord-americà va protagonit-
zar una bona part de les sessions. En 
primer lloc, cal destacar la campanya de
resultats del primer trimestre de les com-
panyies de l’S&P 500. Després de les for-
tes revisions a la baixa realitzades al co-
mençament de l’any pels analistes en les
seves estimacions de resultats, principal-
ment les relatives al sector financer, el
65% de les empreses van reportar uns be-
neficis més positius del que s’esperava. El
sector financer va presentar els millors re-
sultats des de l’inici de la crisi de crèdit.
Malgrat que una gran part dels ingressos
van ser deguts a la revaloració dels actius
de renda fixa, es va posar de manifest l’e-
fectivitat de les mesures de rescat acorda-
des per les autoritats monetàries, així com

El dòlar també es deprecia
enfront de les divises
emergents, llevat 
del iuan xinès.

Les borses moderen 
el ritme de creixement.

Els beneficis reportats 
de companyies superen les
estimacions dels analistes.
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l’aplicació de les modificacions compta-
bles referents a la valoració de certs actius
en els balanços dels bancs. A Europa, la
lectura dels beneficis va ser més modesta,
però no va decebre les expectatives de la
majoria d’inversors.

En segon lloc, es van fer públiques les
conclusions del test d’estrès realitzat pel
Tresor nord-americà sobre les 19 entitats
bancàries més rellevants del país. El resul-
tat final va constatar que deu d’aquests
bancs s’enfrontaven a la necessitat de re-
capitalitzar-se per un import de 75.000
milions de dòlars. En aquest sentit, el 70%
del total corresponia a Bank of America,
Wells Fargo i Citigroup. Les opcions per
dur a terme aquest augment de capital gi-
ren al voltant de tres instruments: l’emis-
sió de noves accions, la conversió d’ac-
cions preferents en comunes i la venda

d’actius. El suport per part dels mercats a
l’acció del Tresor ha guanyat fermesa grà-
cies a dos aspectes. El primer va ser que
va mostrar un sistema bancari menys de-
teriorat del que estimava, per exemple,
l’FMI (que calculava una injecció de capi-
tal entre 200.000 i 300.000 milions de dò-
lars) i el segon, que alguns dels bancs ana-
litzats van poder restaurar la seva imatge
davant del món i es van arribar a declarar
preparats per tornar els fons públics re-
buts a través de les ajudes del TARP.

Els sectors que van presentar un compor-
tament més positiu i que van actuar de
motor de la recuperació de les borses van
ser el sector financer i el de l’automòbil.
S’aprecia al mercat un progressiu incre-
ment dels fluxos des de sectors defensius
a sectors cíclics i es descompta un escena-
ri macroeconòmic amb menys risc.

Les dades econòmiques
contribueixen a la millora
de la confiança.

Índex % variació % variació % variació
(*) mensual acumulada anual

Nova York

Dow Jones

Standard & Poor’s

Nasdaq

Tòquio

Londres

Zona de l’euro

Frankfurt

París

Amsterdam

Milà

Madrid

Zuric

Hong Kong

Buenos Aires

São Paulo

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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Un altre aspecte crucial per a la recupe-
ració dels índexs van ser les dades ma-
croeconòmiques. Per bé que, des del 
sector immobiliari, es confirmava la des-
acceleració del ritme de caiguda de les
principals variables, el protagonisme es
va centrar en els indicadors avançats
d’activitat i de confiança. Les enquestes
de confiança empresarial van continuar
millorant des de nivells mínims històrics,
la qual cosa va ajudar a establir un nivell
mínim, tant per a les expectatives indus-
trials com per als mercats. Convé tenir
present, però, que la continuïtat de la mi-
llora del sentiment empresarial afronta
l’obstacle del deteriorament del mercat
laboral i de l’elevat endeutament de les
famílies, factors que poden limitar el po-
tencial de recuperació de les vendes i dels
marges.

Els indicadors tècnics de mercat van ser
un altre dels suports importants en l’es-
calada de les borses. La volatilitat, que és
un reflex de l’aversió al risc, es va mode-

rar i es va situar en nivells propers als que
presentava uns dies abans de la fallida de
Lehman Brothers al setembre de l’any
passat. Així mateix, les posicions en liqui-
ditat es mantenen en nivells molt elevats
en les carteres dels inversors particulars
nord-americans. S’ha arribat a produir
una situació inèdita en els 16 últims anys,
per la qual les posicions de les famílies en
fons monetaris superen les inversions 
en fons de renda variable. Això significa
que hi ha encara un ampli potencial per a 
l’afluència de fons cap a les borses.

Les perspectives per als propers mesos,
basades sempre en l’assumpció que la
probabilitat d’empitjorament de l’escena-
ri econòmic està disminuint, dependran
del perfil temporal en la millora de les da-
des de conjuntura, de l’enfortiment de la
confiança dels agents econòmics i, en úl-
tima instància, de l’increment de l’ape-
tència pel risc dels inversors. En aquest
sentit, caldrà observar com es desenvolu-
pen les diferents ampliacions de capital

Perspectives positives 
a partir d’un escenari 
amb menys riscos. 
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dels bancs nord-americans requerides
després del test d’estrès i si, finalment, la
liquiditat es continua canalitzant cap als
fons de renda variable.

Àmplia reducció dels riscos 
als mercats de crèdit

La millora dels mercats de crèdit va pros-
seguir a bon ritme durant el mes de maig,
gràcies a un entorn econòmic més positiu
i a l’activitat dels bancs centrals, que van
continuar incrementant els balanços mit-
jançant la compra de deute públic i privat
d’alta qualitat.

Entre els factors econòmics que van con-
tribuir a l’evolució favorable dels spreads
de crèdit van destacar: la relativament es-
cassa demanda de crèdit per part del sec-
tor privat, la major apetència pel risc dels
inversors i l’elevat nivell de partida en les
carteres de les posicions d’actius líquids
amb un risc baix, que, a poc a poc, deixen
de ser el refugi dels inversors.

Al llarg dels dos últims mesos, s’han pu-
blicat diverses enquestes d’evolució de la
demanda del crèdit d’empreses i de famí-
lies, caracteritzades per l’escassa necessi-
tat de finançament del sector privat. Sec-
torialment, al maig s’ha produït una
desacceleració de les emissions de com-
panyies d’elevada solvència, que ja van
aprofitar el primer trimestre per cobrir
una gran part de les seves necessitats de
finançament per a tot l’exercici. Al costat
oposat, en canvi, les empreses d’alt risc
creditici han augmentat les seves emis-
sions de bons en les últimes setmanes.

Un altre aspecte determinant en l’últim
mes va ser l’augment de l’apetència pel
risc dels inversors, atrets pels elevats dife-
rencials de tipus d’interès que ofereixen
els bons d’emissors privats.

Aquesta major apetència pel risc ha pro-
piciat alteracions en la composició de les
carteres. Durant els mesos finals del 2008
i els primers del 2009, es va acumular un
volum elevat de recursos en els fons mo-

Continua la caiguda de
riscos als mercats de crèdit.

L’entorn econòmic 
i la major apetència pel risc
afavoreixen la caiguda 
dels diferencials.

Punts bàsics

NOTABLE CAIGUDA DEL RISC DE CRÈDIT

Diferencials de crèdit. Índex genèric 5 anys. HIVOL. Estats Units
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Els alts tipus d’interès
atreuen els inversors.

Les compres d’actius 
dels bancs centrals
contrauen les primes 
de risc.
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En l’entorn de crisi generalitzada dels dos últims anys, el comportament de les borses ha estat particularment
negatiu. L’emblemàtic índex S&P 500 va acumular una caiguda propera al 60% entre l’octubre del 2007 i el
març del 2008. Els beneficis de les empreses integrants d’aquest índex van sucumbir en una proporció fins i tot
superior, concretament del 82%,(1) entre el segon trimestre del 2007 i el quart del 2008. El caràcter financer de la
crisi ha estat determinant a l’hora d’assolir aquestes xifres tan espectaculars, ja que els bancs han encaixat in-
gents pèrdues arran de la depreciació dels anomenats actius tòxics. La incògnita és dilucidar si l’ajustament dels
beneficis i de les cotitzacions podria haver acabat ja.

Com es pot observar al gràfic, històricament els beneficis han oscil·lat al voltant de la seva tendència secular, tot
i que, des dels anys trenta, no assistíem a variacions tan intenses com les del cicle actual. A l’estiu del 2007, els
beneficis empresarials als Estats Units es trobaven en nivells especialment elevats. Des del final de la recessió del
2001, el creixement dels beneficis empresarials va encadenar xifres molt elevades al voltant del 20% anual. L’a-
portació del sector financer va ser molt important, producte de la gran expansió dels préstecs hipotecaris dels
bancs comercials i pel fort augment dels riscos assumits per la banca d’inversió. La proporció de beneficis finan-
cers(2) sobre el total de sectors de l’economia va assolir el 45% el 2001 i es va situar després al voltant del 33%,
notablement per damunt de la seva mitjana històrica, com es pot veure al segon gràfic de la pàgina següent. A la

Beneficis i borses

(1) La xifra correspon al benefici operatiu per acció trimestral, segons les estadístiques que confecciona Standard and Poor’s.
(2) Segons les dades de la Comptabilitat Nacional referides al conjunt del país.

netaris, que actualment són una font po-
tencial de fluxos cap a altres actius de risc
que ofereixen més rendibilitat, com és el
cas dels mercats de bons corporatius o de
la borsa.

Addicionalment a l’actuació dels agents
econòmics privats, va destacar també l’ac-
tivitat dels bancs centrals. L’anunci del
BCE de la compra de covered bonds per
un import fins a 60.000 milions d’euros i
l’ampliació del termini de la subhasta de
redescompte des de sis mesos a un any
van ser mesures claus per a la reducció del
cost i de la prima de risc del crèdit. Als Es-
tats Units, la Reserva Federal va prosse-
guir amb l’objectiu de compres progra-
mades d’actius financers, principalment
de bons del Tresor nord-americà i d’agèn-
cies hipotecàries. Així mateix, el Tresor
nord-americà va donar a conèixer els re-

sultats dels tests d’estrès, els quals van ser
ben acollits pels inversors, ja que repre-
senten ampliacions de capital i vendes
d’actius fàcilment manejables i assumi-
bles pels mercats. El Banc del Japó es va
mostrar també actiu i va oferir una sor-
presa positiva en anunciar l’estudi de la
possibilitat d’admetre bons d’altres go-
verns com a col·lateral en les subhastes re-
gulars de liquiditat.

Aquest conjunt de mesures facilita el pro-
cés de despalanquejament del sistema
bancari, ja que són els bancs centrals els
que incrementen els balanços a costa dels
actius dels bancs comercials, els quals, al
seu torn, redueixen els riscos. El resultat
és una millora de les ràtios de solvència i
de liquiditat, fins a nivells suficients per
aturar la venda precipitada i forçada dels
seus actius.
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resta de sectors, l’expansió dels resultats també va ser notable, en bona mesura gràcies al major palanquejament
financer i operatiu de les empreses. Els dos últims anys del període alcista, el 2006 i el 2007, van registrar un com-
pendi de factors procíclics: expansió de la producció a nivell internacional, caiguda històrica de les primes de risc
i contenció dels tipus d’interès, amplis programes de recompres d’accions per part de les empreses i proliferació
de fórmules retributives afavoridores del benefici comptable, com les stocks options i els fons de pensions.

EVOLUCIÓ DELS BENEFICIS DE L’S&P 500

Benefici net per acció

FONT: Robert Shiller.
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Ja abans del dur càstig del final del 2008, eren perceptibles alguns signes de feblesa en els comptes de resultats de
les companyies. En efecte, el deteriorament dels beneficis va començar trimestres abans a les empreses no finan-
ceres i no energètiques, com a reflex de les caigudes en marges propiciades per la forta pujada dels preus de les
primeres matèries i per l’encariment del crèdit (el sector de la construcció va ser un dels primers que va entrar
en dificultats). Posteriorment, amb l’escalada de la crisi financera a la tardor del 2008, els ajustaments de valora-
ció en els balanços dels bancs van provocar una caiguda històrica en els resultats del sector financer. Finalment,
les empreses més exposades al sector exterior, que havien aconseguit mantenir durant una mica més de temps
un elevat nivell de beneficis, gràcies a les filials estrangeres, van patir, en l’últim trimestre del 2008 i en el primer
del 2009, les conseqüències de la internacionalització de la crisi.

El cicle a la baixa dels beneficis, tant en la moderada i silenciosa fase inicial com en la de les espectaculars pèr-
dues de les entitats financeres, no va ser adequadament anticipat pels analistes financers. El desenvolupament
des del 2003 al 2007 d’un boom retroalimentat en l’economia i els mercats va generar entre analistes i inversors
una inèrcia que va dur a màxims nombroses previsions i valoracions.

En l’entorn financer, es van ignorar les dades de sobreendeutament de les famílies i de nombroses empreses, les
quals, fins i tot, eren premiades als mercats en emprendre operacions de fusió o d’absorció, habitualment per la
via de l’endeutament. El consens(3) dels analistes durant aquest procés no va qüestionar el model i va adaptar
contínuament a l’alça les estimacions al deixant dels resultats publicats per les empreses.

Amb l’inici de la crisi, es va modificar el sentit de les revisions d’estimacions, aquest cop a la baixa. Els analistes
es van veure sorpresos per resultats empresarials gairebé sempre pitjors del que havien estimat. Entre l’estiu del

(3) El terme consens fa referència a la mitjana de les estimacions de beneficis realitzades pel conjunt d’analistes financers.

EVOLUCIÓ DEL CONSENS DE PREVISIONS DE BENEFICIS
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2007 i el del 2008, va donar-se un procés lent i progressiu de reconeixement d’una nova realitat, però els esdeveni-
ments de la tardor (fallida de Lehman Brothers, entre d’altres) ho van accelerar a ritmes vertiginosos i dramàtics.

El procés va arribar a un moment crític el passat mes de març. El consens dels analistes va reduir dràsticament
les seves estimacions de beneficis per al 2009 i el 2010 des de nivells ja molt baixos, just en vigílies de l’aparició
dels primers signes de millora en la situació dels mercats financers i d’algunes àrees de l’activitat econòmica.
Amb posterioritat, les revisions a la baixa de les estimacions s’han moderat i l’S&P 500 ha protagonitzat en dos
mesos una pujada molt significativa del 40%. Això obre l’interrogant de si haurà tingut lloc ja l’episodi de capi-
tulació dels analistes que, amb freqüència, precedeix els girs alcistes en el cicle de beneficis, de la mateixa mane-
ra que la complaença extrema sol precedir el moment culminant.

Després de les dràstiques retallades dels últims mesos, el consens dels analistes recollia, al començament de maig,
unes previsions que poden ser qualificades de conservadores i, fins i tot, de pessimistes si es confia en un escena-
ri de progressiva estabilització del sector bancari i de recuperació del conjunt de l’economia. En concret, per al
2009, s’esperen caigudes del 12,4% del benefici operatiu per acció de l’S&P 500, una xifra que seria molt més ne-
gativa si no fos per l’efecte base al sector financer. Per al 2010, les previsions d’augment de beneficis assoleixen
un destacat 28,1%, a mesura que es generalitza la recuperació al conjunt de sectors i, de nou, amb una impor-
tant contribució del sector financer. Malgrat aquesta xifra, l’expectativa del consens per al 2010 representa un ni-
vell per als beneficis del 2010 notablement inferior a l’assolit el 2007.

Si, com passa sovint,(4) els analistes han sobrereaccionat en els últims mesos rebaixant les seves estimacions, po-
dria succeir que, en breu, assistim a un nou cicle de revisions a l’alça, que compassaria i, en certa mesura, refor-
çaria la millora de les condicions financeres i econòmiques que es comença observar.

(4) Per a una visió panoràmica dels estudis que analitzen l’existència d’errors sistemàtics en les prediccions dels analistes, vegeu, per exemple,
Ramnath, S., Rock S. i Shane P., «The financial analyst forecasting literature: A taxonomy with suggestions for further research», International
Journal of Forecasting, 24 (2008).

Aquest requadre ha estat elaborat per Fernando San José
Departament de Mercats Financers, Servei d’Estudis de ”la Caixa”

Sectors 2008 2009 2010

Consum cíclic –52,0% –14,0% 129%

Consum no cíclic –2,0% –3,0% 10%

Energia 22,0% –59,0% 43%

Financer – – 75%

Salut 8,0% 0,0% 10%

Indústria –2,0% –31,0% 10%

Materials –16,0% –63,0% 88%

Tecnologia 3,0% –16,0% 22%

Comunicacions –2,0% –6,0% 6%

Utilities 3,0% –3,0% 9%

S&P 500 –23,9% –12,4% 28,10%

FONT: Thomson Reuters.

PREVISIONS DE CONSENS PER ALS BENEFICIS DE L’S&P 500

Creixement anual en %
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Reculada històrica del PIB 
en el primer trimestre del 2009

Les xifres de la comptabilitat nacional del
primer trimestre facilitades per l’Institut
Nacional d’Estadística van registrar una
caiguda intertrimestral del producte inte-
rior brut (PIB) de l’1,9%, en línia amb els
indicadors econòmics publicats. Així, l’e-
conomia espanyola va anotar una caigu-
da de l’activitat per tercer trimestre con-
secutiu, de manera que es va agreujar la
recessió en què va entrar cap a la meitat
del 2008. Així, en un marc de crisi finan-
cera internacional i de forta desaccelera-
ció global, el PIB va anotar la caiguda
interanual més intensa de les últimes dè-
cades, del 3,0%, i va superar fins i tot la
pitjor xifra trimestral de l’anterior reces-
sió del 1992-1993. No obstant això, el PIB

agregat total de la Unió Europea va baixar
més, el 4,4%, i també el de la zona de l’eu-
ro, el 4,6% en el mateix període.

El fort decrement del PIB va ser degut a
l’acceleració de la caiguda de la demanda
nacional, la contribució negativa de la
qual a la variació del PIB es va ampliar en
2,3 punts fins als 5,3. Al seu torn, l’apor-
tació del sector exterior va continuar es-
sent positiva i es va mantenir en 2,3
punts.

El consum de les famílies va intensificar
la contracció en el primer trimestre fins a
una disminució interanual del 4,1%.
Aquest descens s’explica per la reducció
de la renda disponible en caure l’ocupa-
ció el 6,0% interanual, arran de l’efecte
advers de la davallada del valor dels ac-

CONJUNTURA ESPANYOLA

Activitat econòmica

Cau l’activitat per tercer
trimestre consecutiu 
i s’intensifica la recessió,
però el descens és menor
que a la zona de l’euro.

La contribució del sector
exterior al creixement 
del producte interior brut 
es manté en 2,3 punts...

NOTA: Dades corregides d’estacionalitat i calendari.
FONTS: INE i elaboració pròpia.

LA CAIGUDA MÉS INTENSA DEL PIB DE LES ÚLTIMES DÈCADES
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tius borsaris i immobiliaris i de l’aug-
ment de la propensió a l’estalvi per pre-
caució davant de l’escalada de l’atur, i per
l’enduriment de les condicions de finan-
çament. Tots els components del consum
van anotar taxes de variació negatives,
fins i tot l’alimentació i els serveis, que,
en el quart trimestre del 2008, encara les
presentaven positives. La davallada és
més intensa en el cas dels béns duradors,
per bé que no ha empitjorat en relació
amb el trimestre anterior.

Aquesta intensa caiguda va prosseguir a
l’abril en el cas dels automòbils, situació
que ha propiciat, recentment, un pla d’a-
juts directes per adquirir-ne. Els plans
d’estímul públics, la caiguda dels tipus
d’interès i la recuperació de les borses en
les últimes setmanes deuen haver contri-
buït a una millora de la confiança dels
consumidors al març i a l’abril, que, mal-
grat tot, es manté en nivells baixos.

Pel que fa a la inversió, tots els compo-
nents van accelerar la caiguda, en espe-

cial els béns d’equipament i, dins d’a-
quest grup, sobretot, la maquinària. La
feblesa de la demanda, tant interna com
externa, la reculada dels beneficis empre-
sarials i la incertesa sobre les perspectives
econòmiques expliquen l’enfonsament
de la inversió. No obstant això, la utilit-
zació de la capacitat productiva va expe-
rimentar una lleugera pujada en el segon
trimestre, situació que podria frenar el
deteriorament de la inversió. De fet, la in-
versió en equipament de transport va
alentir el descens des del 8,9% intertri-
mestral del quart trimestre del 2008 fins
al 0,5% del primer trimestre.

Pel que fa a la inversió en construcció, va
baixar el 12,4% en relació amb el primer
trimestre del 2008, 1,5 punts més que en
el trimestre precedent. La inversió en ha-
bitatge va continuar caient amb força, el
23,8%, i es va ajustar a la crisi del mercat
immobiliari. En canvi, l’obra en infraes-
tructures va experimentar una certa recu-
peració i va passar de caure l’1,4% en el
quart trimestre del 2008 a un descens

...i el consum i la inversió
registren fortes baixades.

Recuperació 
de la construcció
d’infraestructures.

NOTA: Corregit d’estacionalitat.
FONT: Comissió Europea.

MILLORA DE LA CONFIANÇA DELS CONSUMIDORS EN ELS ÚLTIMS MESOS

Saldo net en percentatge de l’indicador de confiança dels consumidors
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EVOLUCIÓ DEL PIB D’ESPANYA PER COMPONENTS

Percentatge de variació interanual (*)

PIB Consum de les llars

Consum públic

Inversió en construcció

NOTES: (*) Dades corregides d’efectes estacionals i de calendari.
(**) Contribució al creixement del PIB.
FONT: Institut Nacional d’Estadística.
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anual del 0,6% en el primer trimestre del
2009, gràcies, sobretot, al pla d’obres lo-
cals i als treballs relacionats amb el ferro-
carril d’alta velocitat.

En l’àmbit exterior, en un entorn de re-
ducció del comerç internacional, es va in-
tensificar la desacceleració de les impor-
tacions i de les exportacions. No obstant
això, la caiguda interanual de les impor-
tacions, del 22,3%, va ser superior a l’a-
notada per les exportacions, del 19,0%.

Des de l’òptica de l’oferta, totes les bran-
ques van patir davallades interanuals dels
valors afegits, llevat dels serveis públics,
que van pujar el 3,5%. No obstant això, el
descens va ser menys intens que en el tri-
mestre anterior en el cas del sector pri-
mari (agrari i pesquer) i es va mantenir
en el 8,0% a la construcció.

En canvi, les branques industrials van ac-
celerar la caiguda fins a l’11,0% inter-
anual. Els subsectors més afectats van ser

EVOLUCIÓ DEL PIB D’ESPANYA PER SECTORS D’OFERTA

Percentatge de variació interanual (*)

Agricultura Energia

Serveis de no mercatServeis de mercat

Indústria Construcció

NOTA: (*) Dades corregides d’efectes estacionals i de calendari.
FONT: Institut Nacional d’Estadística.
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els de béns de consum durador i de capi-
tal. La davallada del 30,5% de les entrades
de comandes en el primer trimestre no
suggereix una recuperació a curt termini.
No obstant això, cal destacar que l’índex
de confiança del sector va experimentar
una certa millora a l’abril.

Pel que fa als serveis privats, en el primer
trimestre del 2009, van passar a anotar
una reducció interanual del valor afegit
de l’1,7%, enfront d’un increment del
0,7% en l’últim trimestre del 2008. Les
branques que van presentar una evolució
més desfavorable van ser el comerç de ve-
hicles i de carburant, la selecció i col·loca-
ció de personal i les agències de viatges,
mentre que les tecnologies de la informa-
ció i les comunicacions van ser les que van
trampejar millor el temporal.

Des de la perspectiva de les rendes, la re-
muneració dels assalariats va disminuir el
2,1% en relació amb el primer trimestre
del 2008, enfront d’una alça interanual de
l’1,6% en el trimestre precedent, produc-
te d’una contracció de l’ocupació asa-
lariada del 5,9% i de l’alentiment de la 
remuneració mitjana fins al 4,0%. L’exce-
dent brut d’explotació també es va desac-
celerar notablement i va presentar un
augment anual de l’1,6%.

D’aquesta manera, la productivitat apa-
rent del factor treball es va continuar re-
cuperant sensiblement fins al 3,1% inter-
anual, el registre més alt dels últims anys,
amb un augment molt important de la
construcció. Per la seva banda, el cost la-
boral per unitat de producte va reduir el
ritme de creixement fins al 0,8% inter-

anual, per sota del deflactor implícit de
l’economia, situat en l’1,3%.

Atès aquest panorama, el Govern va avan-
çar un nou paquet de mesures de política
econòmica per afrontar la crisi. Entre les
mesures decidides, destaquen l’anunci de
la supressió de la deducció fiscal a l’ad-
quisició d’habitatge a partir de l’1 de ge-
ner del 2011, sense efectes retroactius i
només per a rendes elevades, per estimu-
lar les compres de cases abans d’aquesta
data i impulsar així el sector immobiliari;
els ajuts directes per a les adquisicions
d'automòbils; les reduccions fiscals per a
algunes pimes amb condicions; l’amplia-
ció de la introducció de noves tecnologies
a les escoles, i una retallada pressupostà-
ria de 1.000 milions d’euros. Així mateix,
el Ministeri d’Habitatge va llançar una
nova línia de garanties per facilitar l’accés
a les hipoteques en la compra d’habitatge
protegit que cobriria el 50% de l’import
dels préstecs.

Els escassos indicadors disponibles del se-
gon trimestre apunten a la continuïtat de
la recessió. Així, a l’abril, el consum d’elec-
tricitat va patir la caiguda més important
de les últimes dècades i l’indicador de con-
fiança de la construcció va registrar la cota
mínima des del 1994. No obstant això, al-
tres indicadors, com s’ha comentat més
amunt, permeten alimentar l’esperança
d’una millora de la situació en els propers
trimestres, en començar a fer efecte les
mesures d’estímul monetari i fiscal. Així,
preveiem que el PIB decreixi el 3,7% en el
conjunt del 2009 i que la recuperació per-
meti que ja desaparegui la caiguda el 2010,
si l’entorn internacional acompanya.

Sensible augment 
de la productivitat, a costa 
d’una reducció del 6% 
de l’ocupació.

Nou paquet de mesures 
de política econòmica 
per afrontar la crisi.

Preveiem una reculada 
del producte interior brut
del 3,7% el 2009.
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Amb la transmissió de la crisi financera a l’economia real, moltes empreses han registrat una ràpida caiguda de
la demanda dels seus productes. En sectors com el de l’automoció, per exemple, aquesta contracció es tradueix
en una erosió dels beneficis empresarials i en un increment de l’atur. Afortunadament, ni tots els sectors s’en-
frontaran a caigudes tan intenses de la demanda ni l’ajustament el realitzaran únicament a través de reduccions
de plantilla. Classificant els diversos sectors d’activitat, en funció del risc de caiguda de la demanda, i l’entorn
competitiu en què operen, és possible oferir algunes indicacions dels ajustaments que poden emprendre per li-
mitar l’impacte de la crisi.

Començant pel costat de la demanda, cal tenir en compte que depèn molt dels ingressos, i, en aquest sentit, les
caigudes més importants es produiran als col·lectius que pateixen més l’increment de l’atur –joves menors de 25
anys, adults amb estudis secundaris i immigrants–. No obstant això, la demanda de la resta de consumidors
també pot ressentir-se’n per les expectatives negatives que genera el context actual sobre els ingressos futurs i
per la caiguda de preus al sector immobiliari, que en disminueix la riquesa. Cal destacar, també, el cas dels sec-
tors relacionats amb els béns duradors, que, en els últims mesos, s’han enfrontat a unes condicions particular-
ment difícils, a causa de l’enduriment de les condicions d’accés al crèdit. La bona notícia per a aquests sectors és
que el pitjor pot haver quedat ja enrere, ja que les condicions del crèdit al consum comencen a reflectir la rebai-
xa dels tipus d’interès i la millora de les condicions de liquiditat de les entitats.

L’elasticitat-renda de la demanda serveix per calibrar com la demanda d’un producte reaccionarà a caigudes en
els ingressos dels seus clients, ja que mesura el canvi percentual en la demanda d’un bé associat a un canvi de
l’1% en la renda del consumidor. La demanda dels anomenats «béns necessaris», l’elasticitat-renda dels quals és
inferior a 1, respon de manera moderada a canvis en la renda del consumidor. Aquest és el cas d’aliments i begu-
des, energia i parament de la llar. En canvi, els béns superiors o de luxe –productes d’oci, vacances o el servei do-
mèstic i altres serveis a l’habitatge– reaccionen de forma més accentuada. Al quadre adjunt, els diversos sectors
són ordenats verticalment de menys a més elasticitat-renda.

Pel que fa a la segona variable de classificació, l’entorn competitiu en què operen les empreses d’un mateix sec-
tor determinarà com es reparteix la caiguda de la demanda entre elles. Així, en sectors amb una elevada pressió
competitiva, la caiguda de les vendes recaurà íntegrament en les empreses menys eficients, és a dir, les que pre-
senten els costos més elevats. Això és així perquè les característiques del sector fan que el mercat pugui ser assor-
tit únicament per les empreses que ofereixen el preu més baix. Altres molts sectors presenten, en canvi, caracte-
rístiques que permeten a les empreses amb costos més elevats continuar assortint una part del mercat. Les
empreses estan menys pressionades perquè abaixin els preus, i es diu llavors que gaudeixen d’un cert poder de
mercat. En aquests casos, la caiguda de la demanda sectorial es repartirà entre les empreses en funció de criteris
relacionats amb l’origen del poder de mercat i no tant en funció dels costos de producció.

Que una empresa gaudeixi de poder de mercat depèn de diversos factors. Per exemple, l’existència de barreres
a l’entrada de noves empreses, com en el cas del sector elèctric, limita el nombre de competidors i facilita una
certa coordinació de les seves accions per evitar una competència agressiva. Una altra possibilitat és que els
productes o serveis que ofereixen les diferents empreses exhibeixin, a ulls dels consumidors, una certa diferen-
ciació en funció de determinades característiques. Com en qüestió de gustos no hi ha res escrit, cada empresa
pot tenir el seu nínxol de mercat més o menys aïllat de la resta de competidors. Arran d’aquesta diferenciació,

Sectors d’activitat davant del canvi de cicle: la crisi anirà per barris
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sorgeixen les marques comercials, existents en sectors tan diferents com l’alimentació, el calçat o les telecomu-
nicacions. En qualsevol cas, a més dels preus, les empreses d’aquests sectors disposen de més variables d’ajusta-
ment per competir.

MAPA DEL RISC DELS DIFERENTS SECTORS D’ACTIVITAT (*)

NOTES: (*) Classificació no exhaustiva dels sectors d’activitat vinculats a béns i serveis de demanda final. Sectors agrupats a 2 i 3 dígits CNAE.

(**) Índex elaborat a partir de les dades publicades a l’Enquesta Anual de Serveis, l’Enquesta Anual de Comerç i l’Enquesta Industrial d’Empreses. Índex calculat

com el valor de la producció (vendes, variació d’existències i altres ingressos d’explotació) net de consums intermedis (compres realitzades i serveis exteriors) i de

costos de personal, tot plegat dividit pel valor de la producció.

FONTS: Elaboració pròpia amb dades de l’INE i Luengo-Prado, M. J. i J. Ruiz-Castillo (2004), «Demand patterns in Spain», DEMPATEM Working Paper, núm. 4.
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La pressió competitiva a la qual està sotmesa una empresa pot ser aproximada per l’anomenat «índex de Ler-
ner», que es calcula com el marge de contribució unitari dividit pel preu.(1) Índexs elevats es corresponen llavors
amb més poder de mercat. El quadre anterior presenta els diferents sectors d’activitat ordenats horitzontalment
en funció d’aquest índex.

Els sectors situats a la part inferior esquerra del quadre –agències de viatges, fabricació d’articles d’esport o 
d’equips de so i imatge– estan exposats a una severa contracció de la demanda en un entorn molt competitiu.
Les seves empreses s’hauran d’ajustar mitjançant importants retallades de costos si volen seguir al mercat. En
aquest sentit, les empreses amb uns costos fixos elevats en relació amb les variables patiran més per reduir-los.
El mateix els passarà a les empreses amb un palanquejament elevat, ja que hauran de suportar les càrregues fi-
nanceres.

La potenciació de les estratègies de diferenciació del producte o els programes de fidelització del client, per re-
duir, així, la competència en preus, són estratègies que poden convenir a les empreses dels sectors de la zona
central del quadre, que també es beneficiarien d’una millor segmentació dels seus clients mitjançant el disseny
de productes o de tarifes específics per als diferents col·lectius. Com en el cas de les marques blanques als super-
mercats, la idea és que la competència en preus només tingui lloc per als consumidors més sensibles a aquesta
variable. Les empreses de telecomunicacions, per exemple, malgrat el seu poder de mercat, busquen aquesta fi-
nalitat amb les ofertes a aturats.

En resum, l’ajustament més important, i, potser, el més dolorós en termes d’ocupació, l’hauran de realitzar les
empreses que produeixen béns o serveis que no són de primera necessitat i que operen en entorns molt compe-
titius. La resta d’empreses tenen més marge de maniobra, però hauran de recórrer a estratègies de diversificació
i de diferenciació per minimitzar els efectes de la crisi.

Aquest requadre ha estat elaborat per Sandra Jódar
Oficina d’Anàlisi Econòmica, Servei d’Estudis de ”la Caixa”

(1) L’índex teòric es calcula com la diferència entre el preu i el cost marginal dividida pel preu. Atesa la dificultat de mesurar els costos
marginals, l’aproximació proposada és apropiada si es pot assumir que el cost marginal és constant.
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El declivi del mercat de treball
continua, però a un ritme una mica
menor

Les dades de l’enquesta de població activa
(EPA) de l’Institut Nacional d’Estadística
confirmen el fort deteriorament del mer-
cat de treball en el primer trimestre del
2009, tant en la destrucció d’ocupació
com en l’escalada del nombre d’aturats.
Així, en els 12 últims mesos, el nombre
d’ocupats va disminuir en 1.311.500 per-
sones, el 6,4% interanual, i va arribar a
un total de 19.090.800. Per sexes, la caigu-
da va ser més intensa entre els homes,
el 9,1% interanual, que entre les dones, el
2,6%, tot i que les dades mostren una ac-
celeració en la destrucció de llocs de tre-
ball de les dones.

Cal destacar que la pèrdua d’ocupació en
el primer trimestre del 2009 va ser espe-
cialment intensa entre la població immi-
grant. El nombre d’ocupats espanyols va
baixar el 6,0% interanual, mentre que la
caiguda en el nombre d’estrangers va ser
del 9,3%. Això redueix en sis dècimes el
percentatge d’ocupats estrangers sobre 
el total, que se situa en el 14,0%.

D’altra banda, la destrucció d’ocupació
s’ha concentrat en els treballadors amb
contracte temporal, amb una caiguda
interanual del 20,6%. Amb menys inten-
sitat, la caiguda també ha estat forta, del
9,4%, entre els autònoms. En canvi, el
grup d’assalariats amb contracte indefi-
nit ha experimentat una lleugera pujada
del 0,6%. Això va comportar que la taxa

Mercat de treball

En els 12 últims mesos, es
perden 1,3 milions de llocs
de treball.

NOTA: Sèrie corregida de variacions estacionals.
FONTS: Ministeri de Treball i Assumptes Socials i elaboració pròpia.

S’ALENTEIX LA DESTRUCCIÓ D’OCUPACIÓ

Variació mensual d’afiliats a la Seguretat Social
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de temporalitat baixés 2,52 punts en re-
lació amb el trimestre anterior i se situés
en el 25,4%.

No obstant això, la xifra de l’abril d’afi-
liats en alta laboral a la Seguretat Social
mostra un lleuger canvi de tendència en
el procés de destrucció d’ocupació. Així,
els afiliats van disminuir en 110.000 en
termes desestacionalitzats (23.939 en da-
des brutes). Aquest augment, tot i ser for-
ça negatiu, se situa per sota de les caigu-
des anotades en mesos anteriors. Per tant,

és possible que les pèrdues més impor-
tants de llocs de treball hagin tingut lloc
durant el primer trimestre del 2009.

Les xifres de la comptabilitat nacional
mostren una tònica de destrucció d’ocu-
pació similar. D’aquesta manera, en el
primer trimestre del 2009, els llocs de tre-
ball equivalents a temps complet van bai-
xar el 6,0% interanual, 2,9 punts més que
en el trimestre anterior, resultat que re-
presenta la destrucció d’1,15 milions de
llocs de treball nets a temps complet en

La destrucció de llocs 
de treball es concentra 
en els treballadors amb
contracte temporal.

Variació trimestral Variació acumulada Variació anual %

Absoluta % Absoluta % Absoluta %
participació

Per sectors

Agricultura 

No agraris

Indústria

Construcció

Serveis

Per empleadors

Sector privat 

Sector públic

Per situació professional

Assalariats

Contracte indefinit

Contracte temporal

No assalariats

Empresaris empleadors

Empresaris no empleadors

Ajudes familiars 

Altres

Per temps d’ocupació

A temps complet

A temps parcial

Per sexes

Homes

Dones

TOTAL

FONTS: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.

837,8 –25,6 –3,0 –25,6 –3,0 –84,6 –9,2 4,4

18.253,0 –740,3 –3,9 –740,3 –3,9 –1.226,9 –6,3 95,6

2.900,1 –159,5 –5,2 –159,5 –5,2 –438,4 –13,1 15,2

1.978,0 –157,0 –7,4 –157,0 –7,4 –642,3 –24,5 10,4

13.374,9 –423,8 –3,1 –423,8 –3,1 –146,2 –1,1 70,1

16.061,3 –766,0 –4,6 –766,0 –4,6 –1.467,8 –8,4 84,1

3.029,5 0,0 0,0 0,0 0,0 156,3 5,4 15,9

15.843,0 –465,2 –2,9 –465,2 –2,9 –974,4 –5,8 83,0

11.817,3 63,4 0,5 63,4 0,5 70,2 0,6 61,9

4.025,7 –528,6 –11,6 –528,6 –11,6 –1.044,6 –20,6 21,1

3.240,5 –294,5 –8,3 –294,5 –8,3 –334,2 –9,3 17,0

1.100,3 –65,0 –5,6 –65,0 –5,6 –39,2 –3,4 5,8

1.956,1 –216,6 –10,0 –216,6 –10,0 –262,2 –11,8 10,2

184,1 –12,9 –6,5 –12,9 –6,5 –32,8 –15,1 1,0

7,2 –6,4 –47,1 –6,4 –47,1 –3,0 –29,4 0,0

16.667,9 –709,9 –4,1 –709,9 –4,1 –1.284,5 –7,2 87,3

2.422,9 –56,1 –2,3 –56,1 –2,3 –27,0 –1,1 12,7

10.830,9 –509,7 –4,5 –509,7 –4,5 –1.093,0 –9,2 56,7

8.259,9 –256,3 –3,0 –256,3 –3,0 –218,5 –2,6 43,3

19.090,8 –765,9 –3,9 –765,9 –3,9 –1.311,5 –6,4 100,0

OCUPACIÓ ESTIMADA

Primer trimestre 2009

Ocupats
(milers)
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un any. Per sectors, les xifres mostren que
les caigudes més intenses continuen apa-
reixent a la construcció, amb un decreixe-
ment del 26,0% en relació amb el primer
trimestre de l’any anterior.

Tornant a l’EPA, en el primer trimestre
del 2009, s’observa un alentiment en
l’augment del nombre d’actius, tal com
era d’esperar, ja que les desacceleracions
econòmiques solen desincentivar la recer-
ca activa de feina entre la població en edat
de treballar. Si l’augment de l’activitat es
continua moderant, això podria tenir un
efecte pal·liatiu sobre la taxa d’atur.

Així i tot, les dades indiquen un fort in-
crement de la població aturada. Així, en
els 12 últims mesos, el nombre d’aturats
va augmentar en 1.836.500 persones, un
increment del 84,5% interanual, i va arri-
bar a un total de 4.010.700. Així, la taxa
d’atur es va situar en el 17,4%, la més alta
des del quart trimestre del 1998. En el pri-
mer trimestre, la desocupació va créixer
més entre els homes que entre les dones i
va situar la taxa d’atur en el 16,9% i en el
18,0%, respectivament, de manera que,
en els últims mesos, s’està produint una

aproximació progressiva de les dues ta-
xes. Així mateix, en el primer trimestre,
l’escalada del nombre d’aturats va ser no-
tablement més brusca entre la població
estrangera. En aquest grup, la taxa d’atur
va ser del 28,4%, després d’un increment
de 7,13 punts.

Per sectors, les xifres mostren que les pu-
jades de l’atur van ser generalitzades. Tot i
que la construcció continua encapçalant
la pèrdua de llocs de treball en l’últim any,
la indústria va ser el sector que va experi-
mentar un increment més intens en el
primer trimestre del 2009.

Totes les comunitats autònomes van ano-
tar un augment de l’atur en l’últim any.
Al capdavant se situen Aragó, Catalunya i
Múrcia, amb un creixement interanual
superior al 100%. D’altra banda, les co-
munitats que van experimentar un aug-
ment menys intens van ser Astúries, Galí-
cia i Extremadura.

Finalment, cal destacar que l’EPA i els re-
gistres del servei públic d’ocupació no
comptabilitzen com a aturats els treba-
lladors afectats per un expedient de regu-

En un any, el nombre
d’aturats augmenta 
en 1,8 milions i situa 
la taxa d’atur en el 17,4%.

Aragó, Catalunya i Múrcia
doblen el nombre d’aturats
en un any.

% sobre 
població activa

Variació trimestral Variació anual Taxa d’atur 

Absoluta % Absoluta %

Per sexes

Homes 

Dones

Per edats

Menors de 25 anys 

Resta

Per situació personal

Atur de llarga durada

Busquen la seva primera feina

Resta

TOTAL

FONTS: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.

2.195,8 507,0 30,0 1.177,2 115,6 54,7 16,9

1.814,9 295,9 19,5 659,3 57,1 45,3 18,0

808,5 –1,4 –0,2 199,6 32,8 20,2 35,7

3.202,2 804,3 33,5 1.636,9 104,6 79,8 15,4

977,5 188,4 23,9 420,3 75,4 24,4 –

299,4 50,1 20,1 101,6 51,4 7,5 –

2.733,8 564,4 26,0 1.314,6 92,6 68,2 –

4.010,7 802,9 25,0 1.836,5 84,5 100,0 17,4

ATUR ESTIMAT

Primer trimestre 2009

Aturats
%

participació
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lació d’ocupació (ERO). L’augment dels
ERO en els últims mesos accentua la lec-
tura poc favorable del mercat de treball
reflectida en les xifres d’aturats. No obs-
tant això, tot i que el total d’ERO ha cres-
cut de forma significativa en els últims
mesos, és important tenir en compte que
aquest grup continua essent molt petit
en comparació amb el total d’aturats.

D’altra banda, el moviment dels ERO
podria ser il·lustratiu de l’evolució de
l’activitat econòmica. En aquest sentit,
en el mes de març, s’observa una recula-
da en el nombre total d’afectats pels
ERO, i això podria indicar una certa es-
tabilització en el deteriorament de la
conjuntura econòmica.

FONTS: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.

ARAGÓ, CATALUNYA I MÚRCIA ENCAPÇALEN EL RÀNQUING DE L’ESCALADA DE L’ATUR
EN L’ÚLTIM ANY

Variació interanual per comunitats autònomes de l’atur estimat
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Augmenta notablement el
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Preus a la baixa

A l’abril, l’evolució dels preus de consum
(IPC) va prosseguir la via a la baixa ini-
ciada a l’agost del 2008 en remetre l’alça
de les primeres matèries i, en especial, del
petroli. Així, al final del primer quadri-
mestre, la taxa de variació interanual de
l’IPC va ser negativa per segon mes con-
secutiu i va anotar un decrement anual
del 0,2%. Aquesta taxa és la més baixa de
les últimes dècades i reflecteix les pres-
sions desinflacionistes derivades de la for-
ta contracció de la demanda.

No obstant això, la reducció en una dèci-
ma de la taxa d’inflació interanual a l’a-

bril és atribuïble als elements més volà-
tils de l’IPC. En concret, els productes
energètics van contribuir gairebé en una
dècima al descens de la inflació inter-
anual i la seva taxa de variació anual va
baixar fins al 12,4%. Però, aquest cop, no
va ser degut als carburants i lubricants,
que van aportar una pujada d’una dècima,
sinó al gas, que va contribuir amb més de
dues dècimes al descens, i, amb menys
pes, al gasoil de calefacció. Per la seva
banda, els preus dels aliments no elabo-
rats es van situar en el mateix nivell que
dotze mesos abans i van aportar mitja dè-
cima al descens de la inflació anual, a
causa, sobretot, del pollastre i de la fruita
fresca.

Preus

L’IPC anota la caiguda
interanual més intensa 
de les últimes dècades 
pel descens del preu de 
les primeres matèries i per
la contracció de la demanda.

L’IPC, EN COTES NEGATIVES PER SEGON MES CONSECUTIU

Variació interanual de l’IPC

FONT: Institut Nacional d’Estadística.
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Es moderen els preus 
dels aliments i disminueixen
els dels automòbils.

El nucli més estable de la inflació, l’ano-
menada subjacent, que exclou els pro-
ductes energètics i els aliments no ela-
borats, es va mantenir en l’1,3%. Cal
destacar l’evolució dels serveis, la taxa de
variació interanual dels quals va augmen-
tar 4 dècimes fins al 3,1%. Aquest incre-
ment és atribuïble, sobretot, als viatges
organitzats, els preus dels quals van aug-
mentar el 12,4% en l’últim any, pel fet
que, enguany, la Setmana Santa es va ce-
lebrar a l’abril, mentre que, l’any passat,
va tenir lloc al març.

En canvi, els altres grans components de
la inflació subjacent es van moderar. Així,
la taxa de variació anual dels aliments ela-
borats es va reduir en mig punt fins al
0,7%. Dins d’aquest grup, cal esmentar la
intensificació de la caiguda del preu dels
olis fins al 12,2% interanual.

Per la seva banda, els preus dels béns in-
dustrials sense productes energètics van
ampliar la davallada fins al 0,7% en mig
de fortes pressions competitives interna-

cionals. Cal destacar que el preu dels au-
tomòbils va baixar el 2,6% en l’últim any
en intentar-se la reactivació de les vendes
amb descomptes.

L’índex de preus de consum harmonitzat
amb la Unió Europea també va anotar un
descens interanual del 0,2%. D’aquesta
manera, el diferencial negatiu amb la
zona de l’euro va augmentar fins a 0,8
punts percentuals, un nou rècord. Això és
degut, parcialment, a un major pes dels
productes energètics i dels aliments en 
l’índex espanyol, però, de fet, en termes
d’inflació subjacent, el diferencial també
va ser negatiu.

Les perspectives de la inflació en els pro-
pers mesos són d’una intensificació de la
tendència a la baixa, a causa, principal-
ment, dels alts preus de les primeres ma-
tèries en la primera meitat del 2008. No
obstant això, a partir de la meitat de l’es-
tiu, la inflació anual tendirà a repuntar i,
probablement, es tornarà a situar en ter-
reny positiu cap al final de l’exercici.

ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM

2008 2009

% % variació % % % variació %
variació s/desembre variació variació s/desembre variació
mensual 2007 anual mensual 2008 anual

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

FONT: Institut Nacional d’Estadística.

–0,6 –0,6 4,3 –1,2 –1,2 0,8

0,2 –0,5 4,4 0,0 –1,2 0,7

0,9 0,4 4,5 0,2 –1,1 –0,1

1,1 1,5 4,2 1,0 –0,1 –0,2

0,7 2,2 4,6

0,6 2,8 5,0

–0,5 2,3 5,3

–0,2 2,1 4,9

0,0 2,0 4,5

0,3 2,4 3,6

–0,4 2,0 2,4

–0,5 1,4 1,4

La taxa de variació
interanual dels serveis 
puja fins al 3,1%, a causa,
sobretot, de l’efecte
calendari de la Setmana
Santa.

En els propers mesos,
s’intensificarà la caiguda
dels preus, però,
probablement, repuntaran
cap al final de l’any.



Els preus industrials 
marquen el descens més intens 
de les últimes dècades

Al març, els preus a l’engròs van conti-
nuar baixant en termes generals i van re-
flectir la caiguda dels preus de les prime-
res matèries en els dotze últims mesos i
també la feblesa de la demanda. Així, l’ín-
dex general dels preus industrials va dis-
minuir el 2,4% en relació amb el mes de
març del 2008 i va anotar la cota més bai-

xa de les últimes dècades. Tots els princi-
pals components dels preus industrials es
van moderar. En aquest sentit, cal desta-
car les davallades interanuals dels béns
energètics i intermedis.

Al seu torn, l’índex general de preus d’im-
portació va baixar el 6,9% en els dotze úl-
tims mesos fins al març, a causa, sobretot,
de l’enfonsament dels preus energètics i,
amb menys pes, dels béns intermedis. Els
preus dels béns d’equipament, però, van
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ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM PER GRUPS DE COMPONENTS

Abril

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

2008 2009 2008 2009 2008 2009

Per classes de despesa

Aliments i begudes no alcohòliques

Begudes alcohòliques i tabac

Vestit i calçat

Habitatge

Parament

Medicina

Transport

Comunicacions

Oci i cultura

Ensenyament

Hotels, cafès i restaurants

Altres

Agrupacions

Aliments amb elaboració

Aliments sense elaboració

Conjunt no alimentari

Béns industrials

Productes energètics

Carburants i combustibles

Béns industrials sense productes energètics

Serveis

Inflació subjacent (**)

ÍNDEX GENERAL

NOTES: (*) Base 2006 = 100.

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

FONT: Institut Nacional d’Estadística.

109,1 0,3 –0,3 1,0 –1,4 6,6 –0,1

115,7 0,2 0,0 3,4 3,5 4,1 4,0

104,6 9,3 9,4 –1,7 –3,9 0,8 –1,7

111,1 0,9 –1,4 3,7 –0,5 6,0 1,6

106,9 0,7 0,5 1,1 0,3 2,5 1,8

99,4 0,6 0,3 0,2 0,6 1,1 0,7

100,1 0,6 1,4 2,7 0,7 6,7 –7,5

99,7 0,0 0,0 0,3 0,1 –0,3 –0,5

100,0 –1,1 1,4 –1,0 0,3 –1,5 1,6

111,7 0,1 0,0 0,2 0,2 3,8 3,9

111,9 0,5 0,6 2,8 1,3 4,5 2,4

109,4 0,3 0,2 2,4 1,7 3,1 2,8

110,8 0,2 –0,2 2,1 –0,3 7,4 0,7

107,9 0,4 –0,4 –0,4 –2,0 4,0 0,0

105,8 1,3 1,3 1,6 0,1 3,5 –0,4

101,3 2,4 2,1 1,2 –1,1 3,5 –3,7

99,5 1,2 0,3 5,6 –0,3 13,3 –12,4

93,3 1,6 0,4 6,3 –1,6 16,7 –19,3

101,7 2,9 2,7 –0,3 –1,4 0,2 –0,7

110,5 0,2 0,6 2,0 1,4 3,5 3,1

107,5 1,1 1,2 1,2 0,1 3,1 1,3

106,8 1,1 1,0 1,5 –0,1 4,2 –0,2

Índexs
(*)

Els preus d’importació
baixen el 7% en els dotze
últims mesos fins al març.
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repuntar fins al 2,8% interanual, a causa,
en part, de la depreciació de l’euro en 
l’últim any.

Els preus agraris es van incrementar lleu-
gerament al principi de l’exercici, per bé
que es van continuar col·locant per sota

del nivell de dotze mesos abans i van ano-
tar un descens interanual del 7,2% al ge-
ner. Aquesta caiguda va ser deguda, so-
bretot, als productes ramaders, com la llet,
i, amb menys pes, als productes agrícoles.
En canvi, el bestiar d’abastament va pujar
el 6,7% en relació amb el gener del 2008.

INDICADORS D’INFLACIÓ

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

Índex de preus industrials Preus d’importació

Índex Béns de Béns d’equi- Béns Béns Béns de Béns de Béns inter-
general consum pament intermedis energètics

Total
consum capital medis (**)

2008

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

2009

Gener

Febrer

Març

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

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

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

9,0 6,6 5,4 2,5 5,9 12,4 6,9 0,7 –0,3 2,3 –

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

16,3 7,4 5,1 2,3 5,9 17,4 9,2 0,7 –0,1 2,5 3,1

9,2 8,4 5,2 2,3 6,2 21,1 10,4 1,1 –0,2 2,6 –

12,6 10,2 5,1 2,5 7,3 27,4 10,4 0,5 –0,2 3,7 –

6,0 9,2 4,8 2,5 7,6 23,2 9,6 1,3 0,3 5,0 3,4

–0,8 8,3 4,1 2,4 7,1 19,9 8,5 1,9 0,6 5,9 –

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

–10,5 2,9 2,2 2,3 2,9 4,3 0,9 4,3 1,9 5,0 2,5

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

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

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

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

Deflactor
del PIB

(*)

Preus
agraris
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El comerç exterior s’enfonsa

El deteriorament de la conjuntura eco-
nòmica i els efectes de la crisi financera
han motivat una important contracció
del comerç mundial, de la qual Espanya
no n’ha quedat al marge. Així, durant els
tres primers mesos del 2009, el volum de
comerç espanyol es va enfonsar dràstica-
ment, amb caigudes de les importacions
del 31,0% i de les exportacions del 21,6%
en relació amb el mateix període de l’any
anterior. Conseqüentment, el dèficit co-
mercial va registrar, al març del 2009, la
novena contracció consecutiva i va arri-
bar als 14.023 milions d’euros en els tres
primers mesos de l’any, el 47,7% per sota
del 2008.

Aquesta contracció del valor dels fluxos
comercials s’explica, principalment, per
la brusca caiguda del component real. En
el mes de març, les importacions i les ex-
portacions reals van caure el 26,2% i el
9,5% interanual, respectivament. En el
cas de les exportacions, la reducció s’ex-
plica per la contracció de la demanda dels
principals socis comercials espanyols, que
es va reduir intensament al març. Així, les
exportacions cap a la Unió Europea, que,
en aquest mes, representaven el 69,9% del
total, van caure per damunt de la mitjana,
amb una reculada del 17,5%, mentre que
les dirigides a l’Àfrica, Àsia i l’Amèrica
Llatina van registrar tímids augments. Els
sectors més afectats per la reducció de les
exportacions en el primer trimestre van

Sector exterior

Les exportacions espanyoles
pateixen la contracció més
intensa dels últims anys...

...per la caiguda de la
demanda externa dels
principals socis comercials.

FONTS: Departament de Duanes i Impostos Especials i elaboració pròpia.

LA CAIGUDA DELS PREUS INTENSIFICA LA REDUCCIÓ DELS FLUXOS COMERCIALS

Variació del preu en relació amb el mateix mes de l’any anterior
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ser el de l’automòbil i el de béns duradors,
amb caigudes del 35,2% i del 33,4% res-
pectivament. Pel que fa a les importa-
cions, la caiguda de la demanda interna
s’ha fet patent, principalment, en la re-
ducció superior al 30% de les importa-
cions de béns de capital i béns interme-
dis, així com dels energètics.

A més de la contracció de la demanda,
l’evolució dels preus incideix molt direc-
tament sobre la variació dels fluxos co-
mercials. Com es pot observar al gràfic
anterior, la caiguda del preu de les impor-
tacions va superar el 7,0% en els tres pri-
mers mesos del 2009, arran, sobretot, del
component energètic. D’altra banda, els
preus de les exportacions, després de re-
gistrar al febrer la caiguda més intensa

dels vint últims anys, es van reduir el
4,6% al març, amb una important con-
tracció dels preus dels productes indus-
trials.

Les dades econòmiques del primer tri-
mestre del 2009 mostren una important
contracció econòmica dels països euro-
peus i fan preveure que la reducció dels
fluxos comercials es mantindrà a curt ter-
mini, per bé que es podrien estabilitzar
durant la segona meitat de l’any. La forta
caiguda interanual del preu dels produc-
tes energètics que s’ha de registrar en els
propers mesos avivarà encara més aques-
tes tendències, en especial en el cas de les
importacions, i millorarà el desequilibri
comercial espanyol, que, malgrat tot, es
mantindrà encara en nivells elevats.

Es preveu que l’ajustament
del dèficit es mantindrà 
en els propers mesos.

Importacions Exportacions Saldo

Milions
% variació %

Milions
% variació %

Milions
d’euros

anual partici-
d’euros

anual partici-
d’eurosen valor pació en valor pació

Per grups de productes

Energètics

Béns de consum

Alimentaris

No alimentaris

Béns de capital

Béns intermedis no energètics

Per àrees geogràfiques

Unió Europea

Zona de l’euro

Altres països

Rússia

EUA

Japó

Amèrica Llatina

OPEP

Resta

TOTAL

FONTS: Departament de Duanes i Impostos Especials i elaboració pròpia.

8.283 –45,3 16,2 1.596 –34,2 4,3 –6.688 19,3

16.982 –4,4 33,1 15.418 –13,3 41,4 –1.564 90,8

3.419 –7,5 6,7 5.640 –2,6 15,2 2.222 165,0

13.563 –3,6 26,5 9.778 –18,5 26,3 –3.786 72,1

4.336 –33,4 8,5 3.070 –20,2 8,3 –1.266 70,8

21.629 –37,9 42,2 17.123 –26,7 46,0 –4.506 79,2

29.328 –28,7 57,2 26.087 –24,2 70,1 –3.241 88,9

24.855 –28,0 48,5 21.437 –21,9 57,6 –3.418 86,2

21.902 –33,9 42,8 11.120 –14,5 29,9 –10.782 50,8

966 –58,7 1,9 331 –44,5 0,9 –635 34,3

2.470 –18,2 4,8 1.455 –16,2 3,9 –1.015 58,9

733 –52,1 1,4 274 –16,7 0,7 –459 37,3

2.538 –27,9 5,0 1.825 –10,2 4,9 –713 71,9

4.225 –34,4 8,2 1.566 16,9 4,2 –2.659 37,1

10.970 –32,7 21,4 5.669 –18,7 15,2 –5.301 51,7

51.230 –31,0 100,0 37.207 –21,6 100,0 –14.023 72,6

COMERÇ EXTERIOR

Gener-març 2009

Taxa de
cobertura

(%)
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Acumulat any Dotze últims mesos

Variació anual

Absoluta %

Balança corrent

Balança comercial

Serveis

Turisme

Altres serveis

Total

Rendes

Transferències

Total

Compte de capital

Balança financera

Inversions directes

Inversions de cartera

Altres inversions

Total

Errors i omissions

Variació d’actius del Banc d’Espanya

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.

–9.607 –40,6 –81.088 12.278 –13,2

2.510 –13,0 27.691 –83 –0,3

–432 11,2 –1.606 2.432 –60,2

2.078 –16,8 26.085 2.349 9,9

–6.519 50,1 –36.231 –6.038 20,0

–2.692 –9,5 –8.965 –1.317 17,2

–16.740 –20,3 –100.200 7.271 –6,8

286 –84,6 3.978 –1.057 –21,0

–4.073 – –21.458 17.836 –45,4

7.699 – 24.843 –32.491 –56,7

7.857 –55,9 58.571 –777 –1,3

11.484 –19,7 61.956 –15.432 –19,9

2.801 – 7.663 9.223 –

2.170 –62,0 26.603 –5 0,0

BALANÇA DE PAGAMENTS

Febrer 2009

Saldo en
milions
d’euros

Saldo en
milions
d’euros

% variació
anual

Balança de pagaments: la necessitat
de finançament es continua ajustant

Malgrat la millora del saldo de la balança
comercial, el dèficit de la balança per
compte corrent al febrer va ser de 10.156
milions d’euros, el 13,3% superior al del
mateix mes de l’any anterior, i va trencar,
així, un període de vuit mesos consecutius
amb reduccions interanuals. Aquest in-
crement s’explica per l’ampliació del dèfi-
cit de la balança de rendes i transferències
corrents i, amb menys pes, pel menor su-
peràvit de la balança de serveis, que es va
reduir el 29,3%. Conseqüentment, la cai-
guda del saldo acumulat dels dotze últims
mesos va ser del 6,8%, més de mig punt
percentual per sota de la del mes de gener.

Les dades de la comptabilitat nacional
trimestral mostren que la necessitat de 

finançament acumulat durant els últims
quatre trimestres es va reduir fins al 
8,4% del PIB al març del 2009, lluny del 
10,0% assolit en el segon trimestre de
l’any passat, fet que confirma l’ajustament
progressiu del desequilibri exterior, que 
s’espera que es mantingui en els propers
trimestres.

Pel que fa a l’àmbit dels fluxos financers,
tot i que la principal entrada de capital al
febrer va ser a través d’instruments a curt
termini (préstecs, dipòsits i repos), es va
col·locar el 79,9% per sota de la del ma-
teix mes del 2008, la qual cosa indica un
canvi en la tendència d’aquests fluxos.
Així, l’evolució de les dades acumulades
en els dotze últims mesos mostra com les
entrades netes en inversió en cartera es
continuen refent, en detriment del finan-
çament a curt termini.

El dèficit per compte corrent
augmenta lleugerament 
al febrer.

La necessitat de
finançament es redueix.

 



64 JUNY 2009 INFORME MENSUAL  

Notable dèficit de l’Estat 
en el primer trimestre

L’impacte de la recessió econòmica es
continua reflectint en els comptes de l’Es-
tat. D’una banda, es redueixen els ingres-
sos en disminuir les rendes, el consum i la
inversió, i augmenten les prestacions per
atur. De l’altra, les mesures d’impuls fis-
cal també redueixen els ingressos i incre-
menten les despeses. D’aquesta manera,
els comptes de l’Estat s’han continuat de-
teriorant. Així, en el primer trimestre, els
ingressos de l’Estat en termes de caixa, és
a dir, segons els fluxos monetaris regis-
trats, van sumar 45.550 milions d’euros
abans de les cessions a les administracions
autonòmiques i locals, d’acord amb el sis-
tema de finançament vigent. Aquesta xi-

fra representa una davallada de l’11,9%
en relació amb el mateix període de l’any
anterior. Aquest descens és superior al del
producte interior brut (PIB) nominal.

Les entrades pels impostos directes van
caure el 10,7% en el període gener-març
en relació amb un any abans. La recapta-
ció per la figura més important, l’impost
sobre la renda de les persones físiques, es
va reduir el 9,7%, afectada per la caiguda
de l’ocupació, per la moderació dels sa-
laris i per la deducció anticipada fins a
400 euros sobre les retencions del treball i
pagaments fraccionats d’empresaris indi-
viduals i de professionals, ja que, en el ma-
teix període del 2008, no s’aplicava. D’al-
tra banda, els ingressos per l’impost de
societats es van reduir el 32,3%, per bé

Sector públic

L’impacte de la recessió
econòmica provoca el
descens dels ingressos de
l’Estat en disminuir la base
imposable dels impostos.

Mes Acumulat de l’any

Milions
% variació

Milions
% variació

d’euros
s/mateix mes

d’euros
s/mateix mes

any anterior any anterior

Ingressos no financers

Ingressos no financers corregits (*)

IRPF

Impost de societats

IVA

Impostos especials

Resta

Total

Pagaments no financers

Saldo de caixa

Capacitat (+) o necessitat (–) de finançament (**)

NOTES: (*) Estan inclosos els trams cedits a les administracions territorials d’acord amb el sistema de finançament vigent.

(**) En termes de comptabilitat nacional.

FONTS: Ministeri d’Economia i Hisenda i elaboració pròpia.

2.613 –60,1 31.269 –18,1

4.155 –8,4 19.003 –9,7

–320 – 1.023 –32,3

180 –92,5 14.274 –26,2

1.324 –10,1 4.546 –5,4

2.035 –14,2 6.704 33,8

7.374 –33,3 45.550 –11,9

13.888 52,5 42.614 15,5

–11.275 340,6 –11.345 –

–12.911 112,4 –7.586 –

EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE L’ESTAT

Març 2009
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que aquest decrement està influït per un
avançament de les devolucions i per un ca-
lendari diferent de retencions sobre els
interessos del deute públic.

Més important va ser l’enfonsament dels
impostos indirectes, del 21,8% amb rela-
ció al primer trimestre del 2008. La re-
captació de la partida més gran, l’impost
sobre el valor afegit, l’IVA, va disminuir
el 26,2%, en part per l’increment dels
ajornaments, per l’avançament de les de-
volucions i pel nou sistema de devolució
mensual.

Els impostos especials van patir un des-
cens del 5,4%, determinat, en gran part,
per la caiguda del 7,9% de l’impost sobre
hidrocarburs arran de la davallada del
consum. L’impost sobre el tabac va dis-
minuir el 3,9% i el relatiu a l’alcohol, el
17,7%.

A l’altra banda dels comptes, els paga-
ments no financers van registrar un as-
cens interanual acumulat del 15,5% fins
al març. Les despeses per operacions cor-
rents van pujar el 13,2% en l’últim any.
En aquest sentit, les de personal es van 
incrementar el 5,2% i les compres de béns
i serveis van disminuir el 5,0%. Per la seva
banda, les transferències corrents van
augmentar el 13,2%, amb la incidència
d’una transferència de 2.007 milions d’eu-
ros al Servei Públic d’Ocupació Estatal.

Les despeses de capital van pujar el 72,5%.
Les inversions reals van augmentar el
8,1%. Al seu torn, les transferències de ca-
pital es van incrementar el 158,4%, a cau-
sa, en bona part, de pagaments en aplica-
ció del Fons Estatal d’Inversió Local.

L’evolució dels ingressos i de les despeses
de l’Estat va comportar un dèficit de cai-

xa no financer d’11.345 milions d’euros
en el primer trimestre del 2009, enfront
d’un superàvit de 1.272 milions en el ma-
teix període del 2008. En termes de comp-
tabilitat nacional, és a dir, segons els drets
i les obligacions generats, es va registrar
una necessitat de finançament de 7.586
milions d’euros, el 0,7% del PIB.

La necessitat d’endeutament de l’Estat,
resultant d’afegir la variació neta d’actius
financers al dèficit de caixa, va pujar a
28.694 milions d’euros en els tres primers
mesos de l’exercici, enfront d’una capaci-
tat d’endeutament de 4.523 milions el
2008. Pel que fa a la variació d’actius fi-
nancers, destaca un pagament de 9.500
milions d’euros pel Fons d’Adquisició
d’Actius Financers, creat per donar su-
port a la liquiditat de les entitats finance-
res. Aquesta necessitat d’endeutament va
ser finançada, sobretot, amb bons i obli-
gacions de l’Estat i amb lletres del Tresor.

D’altra banda, els comptes de la Seguretat
Social també es ressenten del deteriora-
ment de la conjuntura econòmica. Així,
els ingressos del sistema de la Seguretat
Social van disminuir el 2,5% en el perío-
de gener-març. Al mateix temps, les des-
peses van augmentar el 8,7%. D’aquesta
manera, el superàvit, de 8.248 milions
d’euros, es va reduir el 24,2% en els dotze
últims mesos.

La tendència a l’agreujament dels comp-
tes públics ha motivat la revisió de la pro-
jecció del dèficit del conjunt d’adminis-
tracions públiques per al 2009. Així,
preveiem que pugi fins al 8,3% del PIB
enguany i al 9,2% el 2010. D’aquesta ma-
nera, al final de l’any vinent, el deute pú-
blic brut pujaria fins al 59% del PIB i s’a-
proparia al límit del 60% fixat al Pacte
d’Estabilitat i Creixement.

Diverses mesures
normatives adoptades 
per ajudar la liquiditat 
de les empreses i de les
famílies també redueixen 
la recaptació.

En el primer trimestre,
l’Estat registra un dèficit 
i la Seguretat Social un
superàvit, però decreixent.

Preveiem que el dèficit
públic podria pujar fins 
al 8,3% enguany i al 9,2%
el 2010.
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El finançament al sector privat
s’alenteix

L’euríbor a un any, utilitzat com a índex
de referència dels tipus d’interès, en espe-
cial dels hipotecaris, ha continuat dismi-
nuint en l’últim període. El sobtat gir a la
baixa es va iniciar a l’octubre del 2008 i,
de llavors ençà, ha reflectit les retallades
del tipus d’interès oficial del Banc Central
Europeu. La prima de risc incorporada
també s’ha reduït de manera progressiva
en tendir a normalitzar-se el mercat inter-
bancari, tot i que encara se situa per da-
munt del nivell habitual. Així, l’euríbor a
un any es va situar en l’1,77% de mitjana
mensual a l’abril, 305 punts bàsics per sota
de dotze mesos abans. No obstant això, la

inflació va caure més en el mateix perío-
de, de manera que, en termes reals, no es
va produir un decrement del tipus d’inte-
rès. De tota manera, l’euríbor a un any va
continuar disminuint en les primeres set-
manes de maig, gairebé fins a l’1,6%, i va
marcar una nova cota mínima històrica.

Per la seva banda, els tipus d’interès de les
noves operacions creditícies amb el sector
privat van seguir una via similar a la de
l’euríbor a 12 mesos i van flexionar a la
baixa a partir de l’octubre de l’any passat.
Així, el tipus mitjà dels préstecs i crèdits
es va col·locar en el 4,20% al març, 175
punts bàsics menys que un any abans.
Que hagi baixat menys que l’euríbor a un
any s’explica, sobretot, per l’increment de

Estalvi i finançament

Els tipus d’interès
continuen disminuint

NOTA: Dia 23 de maig.
FONT: Banc d’Espanya.

L’EURÍBOR A UN ANY BAIXA FINS A UN NIVELL MÍNIM HISTÒRIC
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la prima de risc del crèdit al sector privat
propiciat per la recessió econòmica.

El finançament total als sectors residents
va mantenir al març un creixement inter-
anual del 6,4%, en compensar-se el major
endeutament del sector públic amb el
despalanquejament del sector privat. Així,
la variació interanual del finançament a
les empreses no financeres i a les famílies
va disminuir en relació amb el mes ante-
rior. Aquest alentiment s’explica per una
menor demanda, atesos la situació reces-
siva de l’economia i el consegüent dete-
riorament de les expectatives econòmi-
ques, i també per un cert enduriment de
les condicions de finançament, com ho
mostra l’enquesta sobre préstecs bancaris
del Banc d’Espanya.

En efecte, el finançament a les empreses
es va incrementar el 6,1% en els dotze úl-
tims mesos fins al març, 4 dècimes menys
que al febrer i 9,4 punts per sota del març
del 2008. Aquesta desacceleració és degu-
da als préstecs de les entitats de crèdit re-
sidents, ja que tant les emissions de renda
fixa com els préstecs de l’exterior van ex-
perimentar un impuls.

Pel que fa als crèdits de les entitats resi-
dents, el crèdit comercial, destinat al fi-

nançament del capital circulant, va conti-
nuar caient fins al 28,5% interanual. Els
arrendaments financers, vinculats al fi-
nançament de la inversió, van accelerar el
descens fins al 7,9% en els dotze últims
mesos.

El saldo del finançament a les llars va con-
tinuar baixant al març per quart mes con-
secutiu, a diferència de l’any anterior. No
obstant això, encara mostrava un creixe-
ment interanual del 2,2%, 6 dècimes
menys que al febrer i 2,2 punts per sota
del desembre del 2008. La demanda de
crèdit de les famílies ha disminuït arran
de l’empitjorament del panorama econò-
mic i del consegüent ascens de l’atur. Els
préstecs per a l’habitatge presentaven un
augment interanual del 2,5% i la resta de
crèdit, de l’1,3%.

La conjuntura recessiva ha comportat un
augment de la morositat en deteriorar-se
els balanços de les empreses i incremen-
tar-se l’atur. Així, al final de març, la taxa
de dubtositat del sector privat es va situar
en el 4,3%, una dècima més que en el mes
anterior. D’altra banda, segons les xifres
del Banc d’Espanya, al desembre del 2008,
la taxa de morositat de les hipoteques dels
residents estrangers va arribar al 12,5%,
gairebé 8 cops més que la de les hipote-

El major endeutament del
sector públic és compensat
amb el despalanquejament
del sector privat.

Saldo Variació any actual Variació 12 mesos

Milions Milions
%

Milions
%d’euros d’euros d’euros

Crèdit comercial

Deutors amb garantia real (*)

Altres deutors a termini

Deutors a la vista

Arrendaments financers

Crèdits dubtosos

TOTAL

NOTA: (*) La major part correspon a garantia hipotecària.

FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.

59.827 –14.388 –19,4 –23.830 –28,5 3,2 

1.103.621 –5.175 –0,5 17.917 1,7 59,3 

528.721 –736 –0,1 16.951 3,3 28,4 

47.210 –1.918 –3,9 3.140 7,1 2,5 

42.922 –2.307 –5,1 –3.658 –7,9 2,3 

79.448 16.391 26,0 57.870 268,2 4,3 

1.861.749 –8.133 –0,4 68.391 3,8 100,0 

CRÈDIT A EMPRESES I FAMÍLIES

Març 2009

%
participació

El saldo del finançament 
a les llars cau per quart 
mes consecutiu.

La taxa de morositat 
de les hipoteques 
dels residents estrangers 
es col·loca en el 12,5%.

 



ques amb nacionals, per bé que les dels
estrangers representen una proporció re-
duïda, d’una mica més del 6% sobre el
crèdit per a la compra d’habitatge.

Es frenen les sortides dels fons
d’inversió

La situació de la liquiditat de les entitats
financeres ha millorat de forma aprecia-
ble en els últims mesos arran de la pro-
gressiva normalització dels mercats in-
terbancaris, de la contribució del Fons
d’Adquisició d’Actius Financers i de l’a-
torgament d’avals de l’Estat a diverses
emissions de renda fixa per part de les ins-
titucions bancàries. D’altra banda, els ti-
pus d’interès dels dipòsits del sector pri-
vat van continuar baixant al març i, de
mitjana, es van situar en l’1,77%, 106
punts bàsics per sota de dotze mesos
abans. Malgrat tot, però, es van col·locar
sensiblement per damunt de la inflació.

En aquest context, la pressió comercial de
les entitats financeres per captar dipòsits
va anar perdent gas, igual que el seu atrac-

tiu per als clients. D’aquesta forma, el sal-
do dels dipòsits del sector privat va aug-
mentar l’11,7% en els dotze últims mesos
fins al març, 9 dècimes menys que al fe-
brer, però significativament més que els
crèdits. Això s’explica perquè, en l’actual
conjuntura, el sector privat tendeix a des-
palanquejar-se i a incrementar l’estalvi.
D’aquesta manera, es redueix la bretxa
entre els crèdits i els dipòsits.

Per modalitats de dipòsits, cal destacar
l’alentiment de l’expansió dels comptes a
termini fins a un augment anual del
20,2% al març. El saldo dels dipòsits a la
vista, afectats per remuneracions reduï-
des, va baixar el 0,8% en els dotze últims
mesos. En canvi, els comptes d’estalvi es
van continuar recuperant i van presentar
un creixement interanual del 4,2%. La ne-
cessitat d’una major liquiditat i la dismi-
nució del diferencial de tipus d’interès en
relació amb les imposicions a termini ex-
pliquen aquesta evolució.

En aquest entorn, els fons d’inversió mo-
biliària van experimentar una certa me-
nor competència per part dels dipòsits
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FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.

RECUPERACIÓ DELS DIPÒSITS D’ESTALVI DEL SECTOR PRIVAT

Variació interanual dels dipòsits d’estalvi del sector privat en euros

4

2

0

–2

6

8

MD J S D M J S D M J S D M D MJ S

2005 2006 2007 2008 2009

%

–4

10

Es redueix la bretxa entre
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bancaris, situació que, juntament amb
una millora de l’evolució dels mercats fi-
nancers internacionals a l’abril, va com-
portar que registressin un augment del
patrimoni per primer cop en gairebé dos
anys. El volum d’actius dels fons d’inver-
sió mobiliària es va col·locar en 161.954
milions d’euros al final del primer qua-
drimestre, el 0,3% per damunt del mes
anterior, per bé que mostrava un descens
del 24,6% en relació amb dotze mesos
abans. No obstant això, es van continuar
produint reemborsaments nets en el mes
per un total de 950 milions d’euros, infe-
riors, però, als dels mesos anteriors. Cal
destacar les entrades netes en els garantits
de rendiment fix, la qual cosa mostra l’a-
versió al risc dels estalviadors.

El patrimoni dels fons de pensions es va
situar en 76.244 milions d’euros al final
del primer trimestre, xifra que representa
un decrement del 7,9% en relació amb
dotze mesos abans. Aquest descens va ser
degut, sobretot, a la negativa evolució dels
mercats financers internacionals. A més a
més, en el primer trimestre, les aporta-
cions brutes van ser inferiors a les presta-
cions. El nombre de comptes de partícips
va augmentar l’1,7% en l’últim any fins
als deu milions i mig. La rendibilitat mit-
jana en l’últim any va ser negativa del

6,4%, però, en el conjunt dels 19 últims
anys, més apropiada per valorar aquest
producte, va ser del 5,3% anual, sensible-
ment superior a la inflació del període.

D’altra banda, en el primer trimestre, el
volum de primes de l’assegurança directa
va pujar l’1,2% en relació amb el mateix
període del 2008, amb un comportament
divergent per branques. Les primes de
l’assegurança de vida van augmentar el
4,9%, mentre que la resta va baixar
l’1,7%. El descens més important va cor-
respondre als automòbils, amb el 7,3%.
No obstant això, les branques de salut i de
multiriscos van registrar pujades anuals
del 5,7% i del 4,7%, respectivament.

La riquesa financera de les famílies
pateix la caiguda més important 
de les últimes dècades

Els dipòsits bancaris van ser la categoria
d’actius financers de les llars que van ex-
perimentar un creixement anual més in-
tens el 2008, l’11,9%. L’any passat, els di-
pòsits van augmentar el seu atractiu en
pujar els tipus d’interès fins a l’octubre i
en actuar de refugi davant de la desfavo-
rable evolució de la renda variable. Així,
van augmentar la participació en el total

Increment del patrimoni
dels fons d’inversió
mobiliària per primer cop 
en gairebé dos anys.
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Saldo Variació any actual Variació 12 mesos

Milions Milions 
%

Milions 
%d’euros d’euros d’euros

A la vista

D’estalvi

A termini

En moneda estrangera

Total dipòsits

Resta del passiu (*)

TOTAL

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.

245.834 1.022 0,4 –1.932 –0,8 17,3 

181.625 1.848 1,0 7.371 4,2 12,8 

735.022 5.750 0,8 123.755 20,2 51,8 

28.465 –853 –2,9 –4.016 –12,4 2,0 

1.190.947 7.768 0,7 125.179 11,7 83,9 

228.078 –20.552 –8,3 –47.545 –17,2 16,1 

1.419.025 –12.783 –0,9 77.635 5,8 100,0 

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

Març 2009

%
participació

Els dipòsits augmenten 
la participació en el total
dels actius financers
de les famílies fins al 43%
el 2008.

 



2008 Variació anual Variació en 5 anys

Milions Estructura
% s/PIB

Milions
%

Milions
%d’euros en % d’euros d’euros

Actius financers

Efectiu

Dipòsits

Valors diferents d’accions

Accions i participacions en fons d’inversió

Reserves tècniques d’assegurança

Altres

Total

Passius financers

Préstecs

Altres

Total

Riquesa financera neta

NOTA: (*) Inclou les institucions sense ànim de lucre al servei de les llars.

FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.

Davallada de l’endeutament
de les llars en relació 
amb la renda disponible.

fins al 42,7%, per bé que aquest percen-
tatge se situava lluny del 54,0% registrat
al final del 1990, abans del procés de des-
intermediació financera.

La cartera de renda variable, incloses les
participacions en fons d’inversió, va patir
un descens del 34,9% el 2008, sobretot per
les minusvàlues dels mercats de renda va-
riable. No obstant això, cal destacar les
vendes netes de 40.918 milions d’euros de
participacions emeses pels fons d’inver-
sió, que van anar a parar, principalment,
a dipòsits bancaris.

Els productes d’assegurança van dismi-
nuir per primer cop en les últimes dèca-
des, amb un descens anual del 3,2%. No
obstant això, el seu pes en el total va aug-
mentar fins al 14,9% en baixar menys que
la mitjana dels actius.

L’efectiu es va incrementar el 2,7% el
2008. D’aquesta manera, la seva partici-
pació va pujar fins al 5,4%, quota inferior
al 7,7% anotat al final del 1991.

A l’altre costat del balanç financer de les
llars, els passius financers es van desacce-
lerar notablement, però, així i tot, van
pujar el 3,5%. La major part està consti-
tuïda per préstecs, que van passar a re-
presentar el 127,4% de la renda disponi-
ble bruta, 3,6 punts menys que l’any
precedent.

Finalment, la riquesa financera neta de
les famílies, definida com els seus actius
menys els seus passius financers, el 2008
va anotar la caiguda més important de les
últimes dècades, del 26,5%. D’aquesta
manera, va passar a 727.896 milions d’eu-
ros, el 66,5% del producte interior brut.
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91.435 5,4 8,3 2.398 2,7 33.652 58,2

717.634 42,7 65,5 76.207 11,9 276.906 62,8

40.244 2,4 3,7 –12.685 –24,0 2.599 6,9

527.091 31,3 48,1 –282.164 –34,9 21.644 4,3

250.520 14,9 22,9 –8.326 –3,2 59.007 30,8

55.616 3,3 5,1 –5.846 –9,5 15.834 39,8

1.682.539 100,0 153,6 –230.416 –12,0 409.642 32,2

914.145 95,8 83,5 35.974 4,1 462.997 102,6

40.498 4,2 3,7 –4.072 –9,1 –11.635 –22,3

954.642 100,0 87,2 31.902 3,5 451.362 89,7

727.896 – 66,5 –262.319 –26,5 –41.720 –5,4 

RIQUESA FINANCERA NETA DE LES FAMÍLIES (*)
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ECONOMIA INTERNACIONAL Previsions Previsions

Producte interior brut

Estats Units

Japó

Regne Unit

Zona de l’euro

Alemanya

França

Preus de consum

Estats Units

Japó

Regne Unit

Zona de l’euro

Alemanya

França

ECONOMIA ESPANYOLA Previsions Previsions

Agregats macroeconòmics

Consum de les llars

Consum de les AP

Formació bruta de capital fix

Béns d’equipament

Construcció

Demanda nacional (contr. al � PIB)

Exportació de béns i serveis

Importació de béns i serveis

Producte interior brut

Altres variables

Ocupació

Taxa d’atur (% població activa)

Índex de preus de consum

Costos laborals unitaris

Saldo operacions corrents (% PIB)

Cap. o nec. finanç. resta món
(% PIB)

Saldo públic (% PIB)

MERCATS FINANCERS Previsions Previsions

Tipus d’interès internacionals

Fed Funds

Repo BCE

Bons EUA 10 anys

Bons alemanys 10 anys

Tipus de canvi

$/Euro

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

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

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

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

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

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

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

0,1 1,4 –1,0 1,0 1,4 2,2 1,0 –0,2 –0,3

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

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

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

1,5 2,8 0,4 2,9 3,3 3,3 1,8 0,6 0,0

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

4,9 5,3 4,3 3,7 5,0 6,1 6,3 5,4 4,5

5,3 –3,0 –15,4 2,4 –0,8 –4,1 –9,3 –13,1 –15,4

10,0 –1,1 –22,2 5,2 1,8 –1,3 –9,7 –18,6 –25,0

3,8 –5,3 –14,2 0,2 –3,1 –7,3 –10,9 –12,4 –12,7

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

4,9 0,7 –14,4 4,8 4,4 1,5 –7,9 –19,0 –16,7

6,2 –2,5 –17,0 3,6 1,8 –2,0 –13,2 –22,3 –18,8

3,7 1,2 –3,7 2,7 1,8 0,9 –0,7 –3,0 –4,2

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

8,3 11,3 18,4 9,6 10,4 11,3 13,9 17,4 18,7

2,8 4,1 –0,2 4,4 4,6 4,9 2,5 0,5 –0,7

2,9 3,4 –0,5 4,2 3,6 3,4 2,6 0,8

–10,1 –9,5 –6,1 12,1 9,5 8,7 7,9 8,7

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

2,2 –3,8 –8,3 –1,0 –17,0

5,0 2,0 0,3 3,2 2,1 2,0 0,9 0,3 0,3

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

4,6 3,6 2,9 3,6 3,9 3,8 3,2 2,6 2,9

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

1,37 1,48 1,32 1,50 1,56 1,51 1,34 1,30 1,33
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ACTIVITAT FINANCERA Milions e

Recursos totals de clients 238.407

Crèdits sobre clients 176.100

Resultat atribuït al Grup 1.802

La informació i les opinions contingudes en aquest informe procedeixen de fonts que considerem fiables. Aquest document té
només propòsits informatius, per la qual cosa ”la Caixa” no es responsabilitza de l’ús que se’n pugui fer. Les opinions i les estima-
cions són pròpies del Servei d’Estudis i poden estar subjectes a canvis sense notificació prèvia.

Disseny, maquetació i impressió: www.cege.es - Ciutat d’Asunción, 42 - 08030 Barcelona D. L.: B. 610-1980 ISSN: 1134-1955

INFORME MENSUAL
Juny 2009

GRUP ”la Caixa”: DADES MÉS RELLEVANTS
a 31 de desembre de 2008

PERSONAL, OFICINES I MITJANS DE PAGAMENT
Empleats 27.818

Oficines 5.530

Terminals d’autoservei 8.113

Targetes (milers) 10.344

OBRA SOCIAL: PRESSUPOST PER ACTIVITATS PER AL 2009 Milions e

Socials 310

Ciència i medi ambient 81

Culturals 79

Educatives i investigació 30

TOTAL PRESSUPOST 500

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

INFORME MENSUAL  

El Canal Mòbil et permet tenir disponibles, allà on siguis, alguns dels continguts de la web del Servei d’Estudis
de ”la Caixa”.
Només necessites un dispositiu mòbil, connexió a internet i un navegador.
Més informació a www.laCaixa.es/estudis


