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Després de més de dos anys de crisi financera global i de la major recessió des dels
anys trenta del segle passat, per fi comencen a aparèixer els primers senyals que el
pitjor pot haver quedat enrere. L’inici de la crisi va despertar el món d’un estat de so-
mieig en què els riscos financers amb prou feines eren rellevants, la liquiditat era il·li-
mitada, qualsevol desequilibri era fàcilment sostenible i els cicles econòmico-finan-
cers havien passat a la història. En aquest nirvana, els inversors pagaven primes de
risc mínimes i assumien riscos elevats, les borses pujaven, les famílies s’endeutaven i
els comptes del sector públic aconseguien resultats satisfactoris.

El despertar ha estat particularment dur. Empreses, famílies i governs es van trobar
gairebé de cop amb un problema financer de gran envergadura, en interrompre’s el
flux de crèdit i estendre’s la desconfiança sobre la viabilitat del sistema financer.
Amb prou feines sense solució de continuïtat, la frenada sobtada de l’economia
mundial entre les acaballes del 2008 i l’inici del 2009 va ser el cop de gràcia per a una
situació que amenaçava amb un col·lapse total. L’actuació de les autoritats proba-
blement va evitar una reedició de la Gran Depressió, però el retorn a la normalitat
encara queda lluny.

Una de les raons que fan témer que la recuperació serà lenta és la necessària recom-
posició dels balanços dels consumidors i de les empreses. Precisament, com s’exposa
als requadres d’aquest Informe Mensual, l’endeutament de les llars va ser clau durant
els anys d’expansió, ja que servia per finançar una despesa creixent. Quan aquesta ex-
cepcional conjuntura va ser substituïda per la frenada en les rendes, la pèrdua de ri-
quesa, l’augment de l’atur i la desconfiança generada pel futur, la reacció ha estat fre-
nar el consum i augmentar l’estalvi. Una reacció lògica i racional, des del punt de
vista de la família, però que inevitablement comporta menys demanda agregada i,
per tant, un potencial de creixement molt més reduït del que havia estat habitual fins
llavors, si més no fins que les famílies no considerin que la seva situació financera
torna a ser acceptable. Els impulsos fiscals dels governs poden haver pal·liat la retrac-
ció de la despesa dels consumidors, però tard o d’hora s’hauran de retirar.

La situació és semblant a les empreses, les quals, a més de la necessitat d’adaptar els
balanços a la situació actual, s’han d’enfrontar a unes condicions de finançament
més complicades. Aquí la normalització tampoc no serà ràpida. Les primes de risc
es van relaxant a poc a poc, però la sensibilitat dels inversors trigarà a apaivagar-se i,
fins i tot quan l’economia mundial consolidi la recuperació, no cal esperar que les
primes de risc assoleixin els nivells anòmalament baixos del 2006. L’inversor, privat
o institucional, serà molt més selectiu per tipus d’actiu o per emissor. La conscien-
ciació sobre el risc de liquiditat serà molt més gran. La prevenció davant de la inno-
vació financera o dels actius complexos en dificultarà la col·locació. L’escalada del
deute del sector públic i les dificultats per reduir els dèficits fiscals en un context de
recuperació lenta poden endurir les condicions financeres per al conjunt dels agents
econòmics.

Mirant enrere, cap als moments de màxima esplendor de l’expansió de l’inici del se-
gle actual, la situació present sembla una penitència pels excessos del passat. Però,
probablement, es tracta, més aviat, d’un retorn a la normalitat, a la sensatesa i a l’ava-
luació realista dels riscos i de les compensacions que flueixen de l’activitat econòmica.

Tornant a la normalitat, a poc a poc
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Recuperació imminent?

Finalment, han arribat les primeres proves
convincents de la recuperació econòmica.
Les estimacions de creixement correspo-
nents al segon trimestre del 2009 presen-
ten taxes intertrimestrals positives en tres
de les economies més grans del planeta.
Així, el producte interior brut (PIB) del
Japó, França i Alemanya va augmentar el
0,9%, el 0,3% i el 0,3%, respectivament,
quan el consens i les mateixes autoritats
nacionals esperaven taxes negatives. L’a-
vanç dels principals motors de l’economia
europea va fer que el PIB de la zona de
l’euro només reculés el 0,1%. Això va tren-
car els esquemes de la majoria d’analistes,
que esperaven que l’economia nord-ame-
ricana liderés el procés de recuperació. Als
Estats Units, s’ha frenat notablement el rit-
me de contracció, el 0,3% enfront de
l’1,6% en els tres primers mesos, però es
dóna per descomptat que, en el tercer tri-
mestre, la taxa serà positiva per primer cop
des del segon trimestre del 2008.

La contribució del sector exterior ha estat
clau en la recuperació de les economies
nipona, europea i nord-americana. Però
els detalls són importants. En el cas japo-
nès, la recuperació de les exportacions
s’explica en un 80% per la major deman-
da d’Àsia, on la meitat correspon a les
importacions de la Xina. En canvi, en l’e-
conomia europea, les exportacions van
experimentar una lleugera millora, però,
sobretot, la contribució del sector exterior
al creixement és el resultat de la prolonga-
ció de la caiguda de les importacions.

Pot la recuperació basar-se en el sector
exterior? Si la demanda interna dels països

desenvolupats està afeblida pel deteriora-
ment del mercat laboral i pel procés de
despalanquejament de les llars, a qui
podran exportar? La resposta es podria
trobar a Àsia i, en especial, a la Xina, que
va sorprendre amb un creixement del
7,9% interanual en el segon trimestre.
Però el recorregut de les fonts del creixe-
ment xinès és també limitat. Un estímul
fiscal equivalent al 7% del PIB anual el
2009 i una política monetària fortament
expansiva són a la base de la ràpida recu-
peració. L’activació del consum intern
continua essent la clau per al futur de la
Xina, i per això calen canvis de caràcter
estructural. I la Xina, no cal dir-ho, és un
mercat amb un enorme potencial, però la
seva capacitat exportadora és de sobres
coneguda, i ja, cap a la meitat del 2009, el
valor de les seves exportacions ha superat
el de les exportacions d’Alemanya, fins ara
líder exportador mundial.

En tot cas, la solidesa de les economies
emergents asiàtiques és un pal·liatiu molt
eficaç per a la feblesa occidental. A més de
la Xina, les economies d’Indonèsia, de
Corea del Sud i de Singapur van experi-
mentar forts creixements en el segon tri-
mestre i han permès contenir la recessió en
curs de l’economia global i consolidar les
esperances d’una ràpida sortida de la crisi.

Tornant als països desenvolupats, un altre
element que explica la millora del segon
trimestre són els plans d’estímul econò-
mic. El seu efecte sobre l’economia varia
en funció del país, però, en general, con-
tribueixen a frenar la caiguda de la deman-
da i a millorar la situació d’una indústria
clau com l’automoció. El cas més notable
és el del Japó, ja que l’aprovació d’un

RESUM EXECUTIU

El Japó, Alemanya i França
tornen al creixement en el
segon trimestre del 2009...

...i els Estats Units hauran
d’esperar al tercer trimestre.

Les economies emergents
tenen un paper clau en la
millora de les perspectives
econòmiques...
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paquet fiscal de 2 bilions de iens en forma
d’efectiu per a les llars ha aconseguit revi-
far el consum privat.

Així i tot, cal no oblidar que els efectes
dels plans d’estímul econòmic són limitats
en el temps i que l’elevat endeutament que
acumulen la majoria d’hisendes públiques
en complica la prolongació. A més a més,
el seu efecte sobre la demanda interna es
veu frenat pel deteriorament del mercat
laboral, que sempre va a remolc de l’acti-
vitat. Als Estats Units, el recent augment
de la proporció d’aturats de llarga durada
i l’important nombre d’ocupats que treba-
llen involuntàriament a temps parcial con-
figuren un panorama que obliga a la pre-
venció. A la resta de països desenvolupats,
les perspectives no són diferents. Al Japó,
la taxa d’atur del juny va continuar repun-
tant fins al 5,4%, nivell màxim des del
2003, i, a la zona de l’euro, va arribar al
9,4%, percentatge que situa el nombre de
persones aturades en gairebé 15 milions.

On l’optimisme bull alegrement és als
mercats financers. La revaloració dels
índexs borsaris en relació amb el mínim
registrat al març ha prosseguit i ha assolit
nivells aproximats del 50% per a l’S&P 500
i l’Eurostoxx 50. Mereix un esment especial
l’extraordinària trajectòria de l’IBEX 35,
que, des del març, ha recollit una revalo-
ració superior al 60%. Un dels aspectes
rellevants en l’escalada de les borses han
estat els resultats de les empreses durant el
segon trimestre. Del total de les 500 com-
panyies cotitzades a l’S&P, el 73% dels
anuncis de resultats van superar les previ-
sions. A Europa, els resultats van ser més
modestos, amb la presència d’un sector
financer encara molt tocat per la crisi. Els
mercats de crèdit també han mostrat un
comportament molt positiu, i les primes
de risc s’han reduït fins als nivells previs a
la crisi de Lehman Brothers.

Això no significa, ni de bon tros, que la
crisi financera s’hagi tancat, ja que el flux

de crèdit a les principals economies es tro-
ba en mínims, malgrat els esforços dels
bancs centrals per incrementar la liquidi-
tat. En tot cas, les autoritats monetàries ja
no se centren en la recerca de nous instru-
ments d’estímul econòmic, sinó que el
debat es desplaça cap a quan i com finalit-
zar les laxes polítiques monetàries. Ara
com ara, els tipus d’interès es troben en
mínims històrics: a l’agost, el tipus d’inte-
rès euríbor a tres mesos ha assolit un mí-
nim del 0,87% i, cap a la meitat del mateix
mes, l’euríbor a 12 mesos s’ha col·locat en
l’1,34%.

La millora de l’entorn internacional tam-
bé s’ha notat en l’economia espanyola. El
PIB va baixar l’1,1% en el segon trimestre
en relació amb el trimestre anterior,
enfront d’un descens de l’1,6% tres mesos
abans. La millora de l’evolució trimestral
encara no s’aprecia en la taxa interanual,
que va presentar la reculada més intensa
de les últimes dècades, del 4,2%, un dels
pitjor registres de la zona de l’euro.

La millora de l’entorn exterior va aportar
un lleuger increment de la contribució del
sector exterior al PIB. Això va succeir per-
què les importacions de béns i serveis van
caure més que les exportacions, situació
que il·lustra la fase de feblesa que travessa
la demanda interna. A més de la millora de
la conjuntura internacional, el menor
deteriorament de l’indicador de creixe-
ment és atribuïble a l’impacte dels plans
d’estímul econòmic del Govern.

La mitigació de la recessió ha arribat al
mercat de treball, que ha frenat el seu dete-
riorament. En el segon trimestre, es van
perdre 145.800 llocs de treball nets, segons
l’enquesta de població activa, resultat que,
en termes desestacionalitzats, representa
força menys que en els trimestres ante-
riors. Així i tot, en els dotze últims mesos,
el nivell d’ocupació es va reduir en gairebé
un milió i mig de persones, el 7,2%. El pla
d’obres municipals finançat pel Govern va
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...però la recuperació encara
és molt fràgil.

La borsa es continua
mostrant molt optimista.

L’economia espanyola
presenta uns resultats més
negatius que els europeus
en el segon trimestre, 
però millora en relació amb
els primers mesos de l’any.

 



pal·liar el daltabaix de l’ocupació a la cons-
trucció, que va anotar un descens trimes-
tral inferior al de la indústria, que també
pateix un dur ajustament.

En aquest entorn laboral, la població activa
va disminuir per primer cop en els últims
anys, a causa del desànim generat per les
creixents dificultats a l’hora de trobar fei-
na. Això va contribuir a moderar l’escala-
da de l’atur. Així i tot, la xifra d’aturats va
pujar al 3,2% en el trimestre fins a 4.137.500
persones. La taxa d’atur es va incrementar
en 6 dècimes fins al 17,9%, la més alta de
la Unió Europea, i va doblar la mitjana.

Un dels elements més rellevants de la con-
juntura actual és el descens del consum
privat. En el segon trimestre, en taxa
anual, la despesa de consum de les fa-
mílies es va retallar el 5,9% en termes reals
(caiguda del 7,1% a preus corrents).
Aquesta evolució explica la intensa con-
tenció dels preus. Al juliol, l’índex de
preus de consum va registrar un descens
interanual de l’1,4%, la cinquena taxa
interanual negativa consecutiva i la caigu-
da més intensa de l’índex en les últimes
dècades. En tot cas, aquesta reculada no
s’hauria registrat sense l’enfonsament dels
preus de les primeres matèries i, en espe-
cial, del petroli en els dotze últims mesos,
malgrat l’últim repunt. Per això, tot i que,
en els propers mesos, es continuaran ano-
tant taxes interanuals negatives, el més
probable és que els preus tornin al terreny
positiu cap al final de l’exercici.

La recessió, a més a més, facilita la correc-
ció del desequilibri exterior, de manera
que la necessitat de finançament ha baixat
al 7,0% del PIB en el segon trimestre (mit-
jana dels quatre trimestres anteriors), en-

front del 9,1% registrat en el conjunt del
2008. La recessió, en canvi, ha deteriorat
ràpidament els comptes públics. Els in-
gressos cauen amb força per la disminució
de les bases imposables dels diferents im-
postos i per l’augment de les despeses as-
sociades a l’increment de l’atur. Però l’ero-
sió dels comptes públics també és deguda
a l’impacte de les diferents mesures fiscals
adoptades pel Govern per pal·liar la crisi.
Així, només en el primer semestre, el dèfi-
cit de l’Estat va pujar al 3,6% del PIB, amb
el consegüent increment del deute de l’Es-
tat. No obstant això, durant l’estiu, les
agències de qualificació creditícia Moody’s
i Fitch han mantingut el ràting màxim per
al deute sobirà espanyol. De fet, tot i que
la situació de les finances públiques ha
empitjorat ràpidament, el punt de partida
era notablement favorable.

En aquest marc, les autoritats econòmi-
ques han continuat adoptant mesures de
suport de sectors econòmics afectats per la
crisi, com els ajuts per a la compra de
motocicletes o l’assumpció de la meitat del
risc en noves hipoteques per a habitatges
protegits. També s’han aprovat mesures
per atenuar els efectes de l’escalada de l’a-
tur, com l’eliminació del requisit d’un any
d’espera per poder rescatar els fons de
pensions per part de parats sense presta-
ció per atur contributiva o la creació d’un
nou ajut temporal per a desocupats que
hagin esgotat les percepcions per atur. El
creixent cost d’aquestes mesures és un rep-
te important per a les finances públiques,
que s’haurà de dirimir en els pressupostos
de l’Estat per al 2010, la presentació dels
quals en les properes setmanes promet
generar un apassionat debat.

28 d’agost de 2009
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La caiguda de l’ocupació es
conté, però la taxa d’atur
puja gairebé fins al 18% i
dobla la mitjana de la zona
de l’euro.

El consum privat s’enfonsa 
i els preus baixen, mentre
que el desequilibri exterior
millora notablement.

El dèficit públic es 
dispara, però les autoritats
continuen aplicant
polítiques d’estímul fiscal.
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CRONOLOGIA

AGENDA

Setembre
2 Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (agost).
3 Consell de Govern del Banc Central Europeu.
8 Índex de producció industrial (juliol).

11 IPC (agost).
18 Enquesta trimestral de cost laboral (segon trimestre).
20 Comitè de Mercat Obert de la Fed.
23 Comerç exterior (juliol).
25 Preus industrials (agost).
29 Ingressos i pagaments de l’Estat (agost).

Avanç IPCH (setembre).
30 Balança de pagaments (juliol).

Octubre
2 Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (setembre).
5 Índex de producció industrial (agost).
8 Consell de Govern del Banc Central Europeu.

14 IPC (setembre).
15 IPC harmonitzat de la UE (setembre).
22 Comerç exterior (agost).
23 Enquesta de població activa (tercer trimestre).
26 Preus industrials (setembre).
27 Ingressos i pagaments de l’Estat (setembre).
29 Avanç IPCH (octubre). PIB dels Estats Units (tercer

trimestre).
30 Balança de pagaments (agost).

2008
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 aprova un conjunt de mesures per impulsar l’activitat: 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 El 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.

juny 12 El Govern apuja els impostos que graven el tabac, la benzina i el gasoil d’automoció.
26 El Govern crea el Fons de Reestructuració Ordenada Bancària.

agost 25 L’índex de la borsa espanyola IBEX 35 anota un màxim anual (11.427,8) amb un guany acumulat del 24,3% en
relació amb el final de desembre de 2008.

26 L’índex Dow Jones de la Borsa de Nova York registra un màxim anual (9.543,5) amb una alça del 8,7% en relació
amb el final de l’any 2008.
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Els Estats Units surten de la seva pitjor
recessió i encaren una dura costa

L’economia nord-americana voreja el fi-
nal de la recessió més profunda i prolon-
gada des de la Segona Guerra Mundial i
encara una recuperació que serà feble i
erràtica. El producte interior brut (PIB)
del segon trimestre del 2009 va recular el
3,9% interanual, tot i que, en termes in-
tertrimestrals anualitzats, el descens va
quedar en un mínim 1,0%. Després de 
l’habitual revisió del juliol, es constata
que la feblesa de l’activitat va començar
abans del que s’havia publicat prèvia-
ment. Així, per al conjunt del 2008, el

creixement va passar de l’1,1% al 0,4%, i
les dades del primer trimestre també van
ser revisades a la baixa, en especial pel que
fa al consum privat, que continua baixant.
En l’apartat inversor, la construcció va
continuar sense aixecar el cap i el sector
exterior i la inversió en equipament, tot i
que van continuar cedint terreny, van
moderar les enormes pèrdues del trimes-
tre previ.

Queden enrere la recessió i els pitjors des-
censos, però la recuperació no serà fàcil.
L’elevat endeutament de les llars farà que
una bona part dels ingressos es destini a
la reducció del deute, és a dir, a l’estalvi.

CONJUNTURA INTERNACIONAL

Estats Units: l’economia
baixa l’1,0%, amb menys
deteriorament de la inversió
i de les exportacions 
i un consum feble.

L’economia surt 
de la recessió, però
l’endeutament de les llars
dificultarà la recuperació. 

2008 2009
2007 2008

III IV I II Juliol

PIB

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) Índex del tipus de canvi ponderat pels fluxos del comerç exterior. Valors més grans impliquen apreciació de la divisa.

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

ESTATS UNITS: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2,1 0,4 0,0 –1,9 –3,3 –3,9 –

3,3 –0,7 0,4 –8,0 –8,9 –9,6 –8,3

103,4 58,0 57,3 40,7 29,9 48,3 46,6

1,5 –2,2 –3,2 –6,7 –11,6 –13,2 –13,1

51,1 45,5 47,4 36,1 35,9 42,6 48,9

–26,7 –37,4 –36,2 –41,0 –40,0 –30,2 ...

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

2,9 3,8 5,3 1,6 0,0 –1,2 –2,1

–701,4 –695,9 –725,8 –695,9 –604,5 –503,4 ...

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

77,9 74,4 73,5 81,3 82,7 79,4 76,5
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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

2,1

0,4

2,0
1,6

0,0

–1,9

–3,9
–3,3

2,7

–0,2

0,9
0,6

–0,7

–1,8 –1,5
–1,8

6,2
4,2

1,6

–5,2

–16,0

1,7

3,1
4,9

1,6
3,1 2,9 3,13,2

1,7

2,2

III III IIV II2007 2008

2008 2009

Exportacions de béns i serveis

Inversió residencial Demanda interna

FONTS: Bureau of Economic Analysis i elaboració pròpia.

0,8

0,0

–1,2

–2,6

–4,5 –4,8

–17,9

–20,8

8,7
5,4

1,4

–0,8

–21,3

–21,6

–20,6

–19,4

–23,4

9,3 11,0

5,4

–3,4

–11,6

–15,7

Importacions de béns i serveis

–0,8

–1,9
–3,3

–6,8

–16,2
–18,6

2,0

–3,2

2007 2008 III III IIV II

2008 2009

III III IIV II2007 2008

2008 2009

III III IIV II2007 2008

2008 2009

III III IIV II2007 2008

2008 2009

III III IIV II2007 2008

2008 2009

III III IIV II2007 2008

2008 2009

III III IIV II2007 2008

2008 2009



Així, en els sis primers mesos del 2009, les
llars van estalviar el 4,6% de la renda dis-
ponible, mentre que, en el trienni 2005-
2007, la mitjana havia estat de l’1,8%. Si a
això s’afegeix la pèrdua de riquesa de les
famílies, que, entre juny del 2007 i el final
del 2008, va vorejar el total del PIB, com-
binant actius tangibles i actius financers,
es dedueix que el consum privat conti-
nuarà necessitant estímuls fiscals en els
pròxims mesos.

Els últims indicadors de demanda confir-
men aquesta feblesa del consum. Les ven-
des al detall, sense automòbils ni benzina,
van recular el 5,5% interanual al juliol i
van fer un pas enrere en relació amb el
mes anterior. El mateix patró va seguir 
l’índex de Confiança del Consumidor del
Conference Board, que al juliol va baixar
per segon mes consecutiu, dels 49,3 punts
fins als 46,6 punts.

És a l’oferta on els símptomes de reactiva-
ció són més visibles, tot i que, ara com ara,

es limiten a indicadors de confiança més
que a xifres reals d’activitat. Així, l’índex
de sentiment empresarial de l’Institute for
Supply Management del juliol es va con-
tinuar apropant progressivament a la bar-
ra dels 50 punts, considerada el llindar
que marca l’inici d’etapes expansives.
L’índex de manufactures va avançar per
setè mes consecutiu i va arribar al nivell
dels 48,9 punts i els serveis es van quedar
en els 46,1 punts. Més pausada, la pro-
ducció industrial del juliol va registrar un
modest avanç en relació amb el juny i va
posar fi als descensos, però es va mante-
nir clarament per sota dels nivells del ma-
teix període de l’any anterior. Igualment,
la utilització de la capacitat productiva va
continuar essent molt baixa.

L’habitatge toca fons, però no dóna se-
nyals de reactivació. Les vendes d’immo-
bles han trobat un nivell estable i el dete-
riorament del preu dels immobles ha
afluixat una mica, amb un índex Case-
Shiller que, al maig, acumulava, però, una

La confiança dels
consumidors i les vendes 
al detall reprenen la via 
a la baixa.

Els empresaris abandonen el
pessimisme, però l’activitat
industrial continua 
en mínims.
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NOTA: (*) Un nivell de 50 implica que hi ha tantes respostes optimistes com pessimistes.
FONTS: Institute for Supply Management i elaboració pròpia.

ESTATS UNITS: ELS EMPRESARIS JA NO SÓN TAN PESSIMISTES

Nivell dels índexs de l’ISM (*)
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reculada del 33,0% en relació amb el mà-
xim del juny del 2006. La millora del sen-
timent dels constructors va tenir poques
conseqüències tangibles, ja que els habi-
tatges iniciats del juliol van continuar
molt per sota dels nivells normals, proba-
blement perquè, amb les execucions per
impagament d’hipoteques en màxims,
sembla que l’excés d’immobles al mercat
es prolongarà en el temps.

El mercat de treball tampoc no ajuda, ja
que la seva feblesa continuarà marcant el
ritme de l’economia nord-americana en
els propers mesos. Al juliol, es van perdre
247.000 llocs de treball, menys que en me-
sos anteriors, mentre que la taxa d’atur va
interrompre momentàniament la tendèn-
cia a l’alça i va quedar en el 9,4%. No obs-
tant això, el recent augment de les de-
mandes per atur, la proporció d’aturats
de llarga durada, que va continuar asso-
lint nous màxims, i l’important nombre
d’ocupats que treballen involuntàriament

a temps parcial configuren un panorama
poc esperançador.

La fluixa demanda i els recursos ociosos
fan que les tendències inflacionistes no
aflorin. L’índex general de preus al con-
sum (IPC) del juliol va recular el 2,1%
interanual i l’IPC subjacent, el general
sense aliments ni energia, va moderar les
alces i es va incrementar l’1,5% inter-
anual, que, sense el lloguer de l’habitatge,
va quedar en el 2,0%.

Per la seva banda, el dèficit comercial de
béns i serveis del juny va ser de 27.008
milions de dòlars, lleugerament per da-
munt del registre del mes previ, per l’en-
cariment del petroli. No obstant això, el
dèficit sense productes petroliers es va
reduir fins als 9.800 milions de dòlars, la
cinquena part del màxim del gener del
2006, gràcies a la modesta pujada de les
exportacions i al constant deteriorament
de les importacions. Malgrat la millora,

L’habitatge toca fons, 
però la morositat dificulta 
la recuperació.

El mercat laboral continua
feble, amb una taxa 
d’atur del 9,4% i més atur 
de llarga durada.

L’IPC baixa el 2,1% i el
subjacent puja l’1,5%.
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ESTATS UNITS: UNA ESTABILITAT SUBJACENT

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
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cal tenir en compte que els fluxos co-
mercials continuen en nivells molt 
baixos, amb exportacions i importacions
el 22,2% i el 31,1% per sota del mateix
mes de l’any anterior, respectivament. En

els propers mesos, el menor deteriora-
ment del consum intern, la normalitza-
ció del comerç i les últimes pujades del
preu del cru poden dificultar la correcció
del dèficit.

El petroli car impedeix 
una major correcció 
del dèficit comercial.
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Poc abans de la crisi, semblava que els inversors es conformaven amb una petita compensació per incorporar a
les seves carteres actius diferents d’un bo d’un govern solvent, el més semblant a un actiu sense risc. Eren
temps en què una titulització d’hipoteques subprime pagava un grapat de punts bàsics més que un bo del tre-
sor nord-americà. Un cop iniciada la crisi, la situació ha estat molt diferent i, en alguns casos, sembla que s’ha
passat a l’altre extrem, especialment en moments d’alta tensió. Què explica aquestes fluctuacions de les primes
de risc? Som davant d’un canvi que perdurarà més enllà de la crisi o davant d’un fenomen temporal?

La prima de risc d’un actiu financer engloba, en un sentit ampli del terme, la compensació que demanda un
inversor per la incertesa que afecta la rendibilitat final de l’esmentada inversió. Generalment, i simplificant, un 
inversor prefereix una rendibilitat segura abans que una rendibilitat incerta del mateix valor esperat. Per in-
duir-lo a incorporar a la seva cartera d’inversió l’actiu arriscat, la rendibilitat d’aquest actiu ha d’incloure una
prima de risc, un diferencial positiu en relació amb el que paga un bo del govern.(1)

En el cas de la renda fixa, per exemple, hi ha un risc d’impagament, anomenat risc de crèdit, que pot alterar la
rendibilitat de la inversió. En el cas de la renda variable, els dividends futurs i els possibles guanys de capital
estan subjectes a l’esdevenir incert de la companyia que hagi emès les accions i a altres factors que poden in-
fluir en el seu preu (es tracta del risc de renda variable). Per a qualsevol altre tipus d’actiu, també hi ha l’ano-
menat risc de liquiditat, un concepte que es podria definir com la dificultat de desprendre’s d’un actiu a un
preu proper al seu valor fonamental. El risc de liquiditat tendeix a ser menor per a actius estandarditzats, que
cotitzen en mercats organitzats, i amb un volum alt de compravendes. En canvi, instruments com els CDO o
els CDS, complexos i negociats over-the-counter (no en un mercat organitzat), exhibeixen un risc elevat de 
liquiditat.

S’han postulat múltiples raons per explicar les baixes primes de risc en els moments previs a la crisi. D’una
banda, s’ha adduït l’abundància de liquiditat que inundava els mercats financers internacionals. L’origen d’a-
questa liquiditat seria triple: l’estalvi de la Xina, que, dirigit a la compra d’actius sense risc, hauria induït altres
inversors a demandar els actius més arriscats, i això n’hauria disminuït la prima de risc; els baixos tipus d’inte-
rès oficials a les principals economies avançades; i certes innovacions financeres que haurien facilitat el palan-
quejament dels inversors, mitjançant, per exemple, vehicles comptables fora de balanç. De l’altra, alguns actius
innovadors que comptaven amb el vistiplau de les agències de rating, com els CDO, també van poder contri-
buir, per la seva complexitat, a l’ocultació del risc real de les inversions. A les baixes primes de risc també van

El preu del risc: entre poc i massa

(1) La realitat és més complexa, i la prima de risc pot ser negativa si la rendibilitat de l’actiu tendeix a ser elevada quan la resta d’actius cauen de
preu. Així, un inversor té en compte no solament la rendibilitat esperada i la volatilitat de diversos actius, sinó també com tendeixen a moure’s
conjuntament les rendibilitats.
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contribuir la bona marxa de l’economia mundial i la creença que els cicles econòmics tradicionals començaven
a ser una cosa del passat. Sembla que els inversors tendeixen a creure que, després de set anys de vaques grasses,
hi ha set anys més amb la mateixa fortuna, la qual cosa els du a infraestimar el risc de les inversions.

Un cop iniciada la crisi, el miratge d’un món sense gairebé risc va arribar inexorablement al seu final. La liqui-
ditat que havia alimentat la caiguda de les primes de risc es va assecar de sobte. El deteriorament de la situació
econòmica i la incertesa sobre l’abast de la recessió van incrementar el risc de crèdit i van fer més incert el fu-
tur de les empreses. En aquest context, la reavaluació del risc de certs actius, en especial la seva vulnerabilitat al
risc de liquiditat, amb les agències de rating i els gestors de risc reconeixent errors passats, va comportar un re-
punt de les primes de risc. La psicologia dels inversors, que, després de les pèrdues inicials, van augmentar la
seva aversió al risc, també ha jugat un paper important en les fluctuacions del preu del risc.

Què succeirà en el futur immediat? Després de la previsible sobrereacció dels mercats financers provocada per
la crisi i per la recessió, sembla lògic esperar una certa normalització de les primes de risc en els propers mesos.
El procés ja ha començat, amb el suport de les mesures dels governs i dels bancs centrals, però també és cert
que durarà, atesos l’estrès al qual està sotmesa encara l’economia real i la major sensibilitat al risc dels inver-
sors (vegeu la taula anterior). Una completa normalització requerirà una relativa seguretat que les principals
economies han recuperat un ritme de creixement sostenible, situació que, segurament, no es podrà certificar
fins al final del 2010 o del 2011, quan ja hagi començat el procés de retirada dels estímuls excepcionals de polí-
tica fiscal i monetària. Fins i tot llavors no cal esperar que les primes de risc assoleixin els nivells anòmalament
baixos del 2006. Hi haurà una major discriminació per tipus d’actiu i d’emissor i es penalitzarà la complexitat,
l’opacitat, l’absència d’estandardització i la falta de cotització als mercats organitzats. La conscienciació sobre
el risc de liquiditat serà molt més gran. A més a més, és previsible que les agències de rating s’abstinguin 
d’emetre judicis, o si més no que no siguin tan rotunds com abans, sobre actius de nova creació, la qual cosa
n’incrementarà les primes de risc.

Mitjana Mitjana des del Últim valor
Tipus d’actiu Definició de l’indicador

gener-juny 2007 juliol 2007 (20 d’agost del 2009)

Renda fixa Estats Units Diferencial bons BBB sector industrial 

amb bo tresor a 10 anys (punts bàsics) 123 471 232

Renda fixa zona de l’euro Diferencial bons BBB sector privat amb bo 

govern alemany a 10 anys (punts bàsics) 84 485 269

Renda variable Índex VIX de volatilitat implícita en les opcions

Estats Units de l’S&P 500 13,2 80,9 25,1

Renda variable zona Índex VDAX de volatilitat implícita en les opcions 

de l’euro del DAX de la borsa alemanya 15,9 74,0 26,1

Deute públic països Diferencial de rendibilitat de deute públic en dòlars

emergents d’una cistella de països emergents amb els bons

dels Estats Units (punts bàsics) 169 891 393

Deute públic Espanya Diferencial de rendibilitat amb el bo alemany

a 10 anys (punts bàsics) 5 126 50 

FONTS: Bloomberg i Datastream.

INDICADORS DE PRIMES DE RISC

 



El Japó surt de la recessió en fals 

L’economia japonesa va créixer el 3,7%
intertrimestral anualitzat en el segon tri-
mestre i va posar fi a quatre trimestres
consecutius de reculades. No obstant això,
el sobtat descens del primer trimestre, tot
i que suavitzat amb la revisió, va fer que
es registrés una caiguda interanual del
6,5%. La contribució més important al
creixement va provenir del sector exterior,
on les exportacions van créixer el 27,9%
intertrimestral anualitzat, després d’haver
patit els descensos més intensos des del
1945. La demanda interior va recular a
causa del persistent deteriorament inver-
sor i de la reducció d’existències. No obs-
tant això, el repunt del consum privat, que
va créixer el 3,1% intertrimestral anualit-
zat, i la forta inversió pública van fer que
el balanç general acabés essent a l’alça.

Els riscos per al creixement, però, conti-
nuen esbiaixats a la baixa. Per començar,
la recuperació exportadora s’explica en
un 80% per la major demanda d’Àsia, on
la meitat correspon a les importacions de
la Xina, el creixement basat en forts estí-
muls fiscals i en increments del crèdit de
les quals continua oferint alguns dubtes.
D’altra banda, el repunt del consum pri-
vat japonès és degut, en gran part, a un
paquet fiscal de 2 bilions de iens, en for-
ma d’efectiu per a les llars, xifra que ve a
representar el 2,8% del consum privat co-
rrent d’un trimestre. Però amb un deute
públic proper al doble del PIB nominal,

l’expansió fiscal té poc recorregut al Japó,
sigui en forma d’estímuls al consum o
d’inversions públiques.

Els últims indicadors de demanda no
apunten a una continuïtat del repunt del
consum. Per bé que l’índex de Confiança
del Consumidor va evolucionar a l’alça
en el segon trimestre, el nivell continua
essent molt baix en relació amb la mitja-
na històrica. Les vendes al detall del juny
també van prosseguir la tendència a la
baixa, mentre que les vendes d’automò-
bils del juliol indiquen que els incentius
governamentals han aconseguit aturar el
deteriorament, però no han propiciat un
gir alcista de la demanda.

Pel costat de l’oferta, hi ha indicis de re-
cuperació, però la magnitud de les caigu-
des de la tardor i de l’hivern passat difi-
cultarà el retorn als nivells del juny del
2008. En aquest context, la producció in-
dustrial del juny va continuar a l’alça i es
va situar el 16,4% per damunt del mínim
del febrer, però amb una caiguda del
24,5% interanual. Igualment, l’índex Tan-
kan per a les grans empreses manufactu-
reres que publica el Banc del Japó indica
que el sentiment empresarial es manté en
una banda molt baixa, malgrat la millora
del segon trimestre. També en aquesta lí-
nia, la despesa inversora continua sense
mostrar indicis de recuperació, tot i que
el seu indicador avançat, les comandes de
maquinària, pot haver tocat fons en el se-
gon trimestre.
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Paradoxalment, les primes de risc dels bons d’alguns governs es podrien incrementar en els propers anys.
L’augment del pes del deute públic i les dificultats per reduir els dèficits fiscals si la recuperació econòmica és
lenta podrien sembrar dubtes sobre el risc de crèdit de més d’un país. Al capdavall, l’actiu lliure de tot risc 
encara no s’ha inventat.

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

El Japó creix el 3,7% per 
la recuperació exportadora 
i pels estímuls fiscals.

El gran nivell del deute
públic i la dependència 
de la Xina fan que els riscos
siguin a la baixa.

La producció industrial es
recupera, però persisteix el
pessimisme dels inversors.

 



Al mercat de l’habitatge, continua predo-
minant la feblesa. Les vendes del juliol de
l’àrea de Tòquio van consolidar la seva
modesta recuperació, que no va acom-
panyada d’una reactivació dels preus.
Sembla que l’oferta, amb uns habitatges
iniciats que, al juny, van quedar molt a
prop del mínim dels últims 45 anys, fa
cas dels preus.

Confirmant les febleses de la demanda, el
mercat laboral és, ara com ara, un dels

punts més fràgils de l’economia nipona.
La taxa d’atur del juny va continuar re-
puntant fins al 5,4%, màxim des del 2003,
però les notícies més negatives provenen
dels salaris, que, al juny, van perdre el
9,8% interanual i van arribar al mínim
dels vint últims anys. Les pèrdues d’ocu-
pació més importants es van continuar
centrant en les manufactures, les quals,
durant els sis primers mesos del 2009, han
passat de constituir el 18,6% del total dels
llocs de treball al 17,4%.
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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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L’atur arriba al 5,4%, 
els salaris s’enfonsen 
i l’IPC baixa l’1,8%.

 



Les febleses de l’ocupació i la demanda
interna van ajudar a intensificar les ten-
dències deflacionistes. L’IPC del juny va
registrar un descens de l’1,8% interanual

i l’IPC subjacent, el general sense energia
ni aliments, va recular el 0,7% interanual
i va acumular el sisè mes consecutiu de
davallades. Les fluixes perspectives de re-
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FONTS: Ministeri de Comunicacions del Japó, Oficina Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.

JAPÓ: LA PRODUCCIÓ INDUSTRIAL INICIA UNA ÀRDUA RECUPERACIÓ

Índex de producció industrial
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Vendes al detall

Producció industrial

Índex d’actividad empresarial 
(Tankan) (1)

Habitatges iniciats

Taxa d’atur (2)

Preus de consumo

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) Índex ponderat pels fluxos de comerç exterior. Valors més grans impliquen apreciació de la divisa. Mitjana de 2000 = 100.

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

JAPÓ: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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



cuperació de la demanda donaran conti-
nuïtat als descensos dels preus, tal com ho
apunta la reculada de l’1,8% interanual
de l’IPC de Tòquio al juliol.

El sector exterior continua sense recupe-
rar-se de les fortes caigudes del primer
trimestre, tot i que els fluxos comercials
continuen molt per sota dels nivells de
l’any passat. Les exportacions japoneses,
amb un fort component de béns de capi-
tal amb un alt valor afegit, havien ampli-
ficat el descens de la demanda global i la
distorsió del comerç mundial per l’in-
crement dels costos de l’assegurança de
crèdit i caució. Segons les dades de dua-
nes, durant l’últim trimestre del 2008 i
els mesos de gener i febrer del 2009, les
exportacions van recular el 38,4%, men-
tre que, de llavors ençà fins al juny, es van
recuperar el 7,0%, percentatge compa-
rativament modest. Aquest canvi de ten-
dència, amb l’ajut de la persistent feblesa
de les importacions, va fer que el saldo
de la balança de béns dels tres últims 
mesos fins al juny presentés un superàvit
de 909.000 milions de iens, proper ja als
1,1 bilions del mateix període de l’any
passat.

Àsia emergent: desacoblament 
de nou?

Si, al començament de l’any, les teories
que pronosticaven un procés de desaco-
blament entre les economies desenvolu-
pades i les emergents van quedar aparca-
des, les noves dades que ens arriben des
de l’Àsia emergent han fet renéixer la hi-
pòtesi del desacoblament. La Xina sor-
prèn amb un creixement del 7,9% inter-
anual en el segon trimestre, molt per
damunt del 6,1% del primer trimestre i
de les prediccions del consens. Corea va
créixer el 2,3% en el segon trimestre, en
comparació amb el primer trimestre –tot
i que encara presenta una caiguda inter-
anual del 2,5%.

Un estímul fiscal equivalent al 7% del PIB
anual el 2009 i una política monetària
fortament expansiva, basada en la injec-
ció de liquiditat, expliquen la ràpida re-
cuperació xinesa. Les autoritats han gas-
tat en inversió pública una mica més del
60% del pressupost anual. En els cinc pri-
mers mesos del 2009, això ha representat
un creixement de la inversió del 32,9% en
relació amb el mateix període de l’any an-
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Les exportacions es
recuperen i el superàvit
comercial es consolida, 
però queda camí per recórrer.

2008 2009
2007 2008

III IV I II Juliol

PIB real

Producció industrial

Producció elèctrica

Preus de consum (*)

Balança comercial (**)

Tipus d’interès de referència (***)

Renminbi per dòlar (*)

NOTES: (*) Mitjana.

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

(***) Percentatge a final de període.

FONTS: Oficina Nacional d’Estadístiques, Thomson Reuters Datastream i elaboració pròpia.
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La Xina sorprèn
positivament amb 
un creixement del 7,9% 
en el segon trimestre.

El paquet fiscal i la política
monetària, artífexs 
de la forta recuperació.

 



terior. A més a més, el crèdit bancari ha
crescut el 33,9% interanual al juliol, i, tot
i que amb una tendència a la baixa, tal
com ho mostren les últimes xifres de nous
crèdits presentades pel banc central, en
els set primers mesos de l’any, la taxa de
creixement del crèdit bancari s’ha situat
en el 29,1%, xifra que gairebé duplica el
15,3% del 2008.

Els indicadors més recents confirmen el
rebrot del gegant asiàtic. Així, la produc-
ció industrial va créixer el 10,7% inter-
anual al juny i el 10,8% al juliol, per da-
munt del 8,9% del maig i cada cop més a
la vora del ritme del 15%-16% al qual ens
tenia acostumats en anys anteriors. L’ín-
dex de gestors de compres (PMI) del ju-
liol es troba en el 53,3 –per damunt del
nivell de 50– i indica un període d’expan-
sió per cinquè mes consecutiu. El creixe-
ment del 15,2% interanual de les vendes
al detall al juliol, tot i situar-se molt per
sota del 23,3% de l’any passat, es presenta
com un altre indici del vigor de l’econo-
mia xinesa.

Les xifres de comerç internacional encara
no mostren signes tan clars de recupera-
ció, per bé que deixen entreveure una cer-
ta millora. Tant les exportacions com les
importacions han pujat considerable-
ment en els últims mesos, amb una recu-
peració que arriba al 80% del valor que
tenien cap a la meitat del 2008, just abans
de l’enfonsament, el qual, però, encara
provoca que les taxes de creixement inter-
anual es mantinguin en territori negatiu.
En particular, les exportacions van caure
el 21,3% i el 22,9% interanual al juny i al
juliol, respectivament, enfront del 26,5%
del maig. La frenada en l’enfonsament de
les importacions ha estat més evident, ja
que la caiguda interanual del 14,9% del
juliol, tot i que una mica més important
que la del juny, se situa molt per sota del
25,2% del maig. El superàvit per compte
corrent evolucionarà a la baixa, gràcies a
la major recuperació de les importacions.

L’IPC va caure l’1,8%, enfront de l’1,7% i
de l’1,4% del juny i del maig, respectiva-
ment. Paral·lelament, l’índex de preus de
producció se situa el 8,2% per sota del va-
lor que tenia un any abans. El descens en
el preu dels aliments i la gran pujada, cap
a la meitat del 2008, del preu dels submi-
nistraments han influït en la caiguda dels
índexs de preus. Malgrat les dades pre-
sentades, el dinamisme de l’activitat eco-
nòmica esvaeix els riscos de deflació.

Finalment, sembla que la borsa de Shangai
segueix la tònica presentada pels indica-
dors més optimistes, tot i que amb im-
portants matisos. Des de l’inici de l’any,
l’índex Composite s’ha revalorat al vol-
tant del 60%, enfront de la davallada del
65% de l’any passat. No obstant això,
aquesta forta pujada no està lliure dels
temors d’una nova bombolla especulati-
va. De fet, durant les tres primeres set-
manes d’agost, l’índex va arribar a caure
el 20%.

Així i tot, continuem creient que l’activa-
ció del consum intern és la clau per al fu-
tur de la Xina. Per bé que la forta inversió
en infraestructures duta a terme pel go-
vern i la facilitació del crèdit han estat
útils per escapar ràpidament de la crisi
global i per reactivar l’ocupació, es ne-
cessiten canvis de caràcter més estructu-
ral per mantenir-se en una via de creixe-
ment elevat.

Brasil: brots verds a l’Amazones

Quan falten pocs dies per conèixer les da-
des definitives del segon trimestre, tot fa
pensar que l’economia brasilera –espero-
nada per un consum intern ferm, per la
bona tasca del seu sistema financer i per
la renovada apetència xinesa per les pri-
meres matèries de la regió– ha reprès la
via del creixement. Així i tot, la forta 
reculada dels primers mesos passarà fac-
tura al còmput final del 2009.
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La producció industrial i les
vendes al detall confirmen
el rebrot.

La por a la deflació
desapareix.

La major rellevància 
del consum intern,
l’assignatura pendent.

S’espera un creixement
positiu a Brasil en el segon
trimestre.

 



Si es confirma aquesta ràpida recupera-
ció, caldrà atribuir una part de l’èxit al
bon ús dels últims anys a l’hora de dis-
senyar un marc macroeconòmic que per-
metés afrontar millor qualsevol adversi-
tat externa. La sòlida posició financera
del govern ha aportat la credibilitat i els
recursos necessaris per mitigar, amb me-
sures contracícliques puntuals, l’impacte
d’una crisi que ha copejat amb força la
indústria, la inversió i les exportacions
del Brasil.

En contrast amb la demanda externa, el
consum intern ha manifestat una gran
resistència, i les dades més recents no fan
més que corroborar-ho. La confiança del
consumidor ha tornat als nivells ante-
riors a la crisi i les vendes al detall van
créixer de nou al juny, el 5,6% interanual
i l’1,7% mensual anualitzat des del maig.
El consum ha rebut el suport d’un crèdit
bancari que, al juny, ha vist créixer el
19,7% el seu saldo viu en relació amb el
mateix mes del 2008 i que ha assolit mà-
xims històrics en percentatge del PIB
(43,7% del PIB).

Pel costat de l’oferta, la feblesa de la in-
dústria en relació amb el 2008 continua

essent evident, tot i que el ritme de caigu-
da s’alenteix, gràcies, sobretot, als estí-
muls fiscals al sector de l’automòbil.
L’índex de gestors de compra (PMI) va
remuntar lleugerament al juliol i la pro-
ducció industrial, tot i recular el 12,4%
en taxa interanual, va avançar per sisè mes
consecutiu al juny (0,2% mensual anua-
litzat). Les ajudes governamentals van
empènyer el mercat interior de vehicles,
però l’enfonsament de les exportacions al
juliol va acabar arrossegant el sector cap a
una nova reculada: les matriculacions van
caure el 0,9% i la producció, l’11,5% en
relació amb el juliol del 2008.

El repunt dels fluxos de capital i del mer-
cat borsari en el segon trimestre reflecteix
el renovat interès dels inversors interna-
cionals pels actius brasilers i continua
apreciant el real. La inflació, per la seva
banda, manté la tònica descendent i com-
pleix els objectius previstos. Això va faci-
litar la retallada en 50 punts bàsics de la
taxa SELIC al juliol, cinquena consecuti-
va, i va deixar el tipus d’interès de refe-
rència en un mínim històric del 8,75%.

Així i tot, i malgrat que l’últim comunicat
del Banco Central do Brasil va deixar totes
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PIB real

Producció industrial

Confiança del consumidor (*)

Taxa d’atur São Paulo (**)

Preus de consum

Balança comercial (***)

Tipus d’interès SELIC (%)

Reals per dòlar (*)

NOTES: (*) Valor.

(**) Percentatge sobre població activa.

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

FONTS: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Banco Central do Brasil i elaboració pròpia.

BRASIL: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

El consum, pilar resistent
davant d’un sector exterior
sacsejat per la crisi.

La confiança exterior
empeny el real.

 



les portes obertes, es trasllueix la sensació
que el final de les retallades, si no ha arri-
bat ja, és a la vora. Si fructifiquen els brots
verds i la recuperació xinesa no és un mi-
ratge, al Brasil el vent bufa a favor de la
restricció monetària el 2010.

Mèxic: la recuperació s’endarrereix

Després d’un any nefast i un cop creuat
l’equador del 2009, sembla que la tem-
pesta amaina a l’Amèrica Llatina, tot i
que la predicció és més o menys clara en
funció del lloc triat. Mentre que Perú és
l’únic que espera un creixement positiu
el 2009 i el Brasil s’orienta cap a la recu-
peració, Mèxic es confirma com el país
llatinoamericà més perjudicat per la so-
tragada global.

El PIB mexicà es va contreure el 9,7%
interanual en el segon trimestre del 2009,
la reculada més important d’ençà que es
disposa d’aquest registre. No obstant
això, la variació intertrimestral –l’1,1%–
va ser menor que en el primer trimestre,
de manera que sembla que l’ajust es mo-
dera. La contracció de l’activitat entre
març i juny s’atribueix, d’una banda, a la

demanda interna, encara feble –sense mi-
llores significatives en la confiança del
consumidor o del productor, més atur i
restricció al crèdit–, i, de l’altra, a una
nova ronda de «contagis» –la propagació
de la grip A, amb un efecte calendari ad-
vers (vacances de setmana santa), i els
problemes del sector de l’automòbil
nord-americà.

Un cop confirmat el deteriorament eco-
nòmic de la primera meitat del 2009, s’es-
pera una certa millora en el tercer trimes-
tre. A més dels indicis d’avanç als Estats
Units i de la lleugera recuperació de les
remeses al juny, la demanda interna tam-
bé emet senyals d’estabilització: la con-
fiança del consumidor va assolir al juliol
el seu màxim del 2009 i la inversió, tot i
recular el 15,8% interanual al maig, va re-
duir el ritme de caiguda en relació amb
l’abril.

Pel costat de l’oferta, la producció indus-
trial continua lligada a la sort del sector
manufacturer dels Estats Units i va caure
l’11,3% interanual al juny, xifra de dos 
dígits per segon mes consecutiu. Així 
mateix, l’atur va arribar al 6,1% al juliol,
màxim en tretze anys. Malgrat això, el
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El PIB mexicà pateix 
la pitjor reculada en tres
dècades.

2008 2009
2007 2008

III IV I II Juliol

PIB real

Producció industrial

Confiança del consumidor (*)

Taxa d’atur general (**)

Preus de consum

Balança comercial (***)

Tipus d’interès oficial de Banxico (%)

Pesos mexicans respecte al dòlar (*)

NOTES: (*) Valor.

(**) Percentatge sobre població activa.

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

FONTS: Banc de Mèxic i elaboració pròpia.
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sentiment dels gestors de compres es va
animar lleugerament en aquest mateix
mes, situació que, si persisteix, sol antici-
par una millora en el nivell d’activitat.

També al juliol, i atès el panorama, Ban-
xico va reduir tant el tipus d’interès de re-
ferència, fins al 4,5%, com les seves pers-
pectives econòmiques per al 2009: s’espera
una caiguda del PIB entre el 6,5% i el
7,5%. De tota manera, si es consolida la
relativa millora de l’economia nord-ame-
ricana i del sentiment econòmic intern,
és probable que el creixement torni cap
al final del 2009 i, amb ell, l’inici d’una
ronda de pujades de tipus oficials per
neutralitzar les possibles pressions infla-
cionistes.

El petroli i els metalls 
continuen a l’alça

El preu del petroli va tornar a pujar, tot i
que amb menys intensitat que en el mes
previ. Entre el 20 de juliol i el 21 d’agost,

el cru va avançar el 12,4% i va arribar als
73,91 dòlars per barril (qualitat Brent, per
a lliuraments a un mes). Després d’aques-
ta nova embranzida a l’alça, la pujada
acumulada al llarg d’enguany arriba ja al
89,1%, tot i que encara se situa per sota
del nivell d’un any enrere.

El preu del petroli va continuar a l’alça,
gràcies a la política expansiva de la Reser-
va Federal i a la demanda de les econo-
mies emergents, en especial de la Xina i
dels seus veïns asiàtics. En el cas xinès, les
importacions rècord del juny i del juliol
van fer que el total dels primers set mesos
del 2009 augmentés el 5,8% interanual en
volum. A aquests factors alcistes es va afe-
gir, al juliol, una inesperada disminució
del nivell d’existències als Estats Units.

Els preus de les primeres matèries van se-
guir el deixant del petroli. L’índex The
Economist de primeres matèries va pujar
el 6,3% entre el 20 de juliol i el 21 d’agost,
percentatge que col·loca en el 22,0% l’as-
cens total d’enguany. L’or va mantenir els
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La producció industrial 
en caiguda lliure 
i amb l’esperança posada 
en el quart trimestre.

FONTS: INEGI, Banco Central do Brasil i elaboració pròpia.

LA CONFIANÇA DELS CONSUMIDORS ES RECUPERA AL BRASIL I REPUNTA A MÈXIC
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avanços, els aliments van continuar cor-
regint a la baixa i els metalls bàsics van
continuar pujant. Des de l’inici de l’any,
el coure acumula uns guanys del 111,4% i
l’alumini i el níquel també presenten
avanços considerables. Aquests guanys es
basen en els mateixos pilars que els del
petroli, però, en el cas dels metalls bàsics,

cal esperar una moderació dels incre-
ments. La recuperació de l’activitat indus-
trial hauria de facilitar un augment de la
producció dels desballestaments, que són
un important subministrador de metalls
bàsics, i la reducció de la necessitat de
mantenir el boom importador de la pri-
mera meitat de l’any.

20 SETEMBRE 2009 INFORME MENSUAL 

EVOLUCIÓ DE PRIMERES MATÈRIES SELECCIONADES (*)

NOTA: (*) Dades corresponents a l’últim dia del mes (última dada, 21 d’agost).
FONTS: «The Economist», Thomson Reuters Datastream i elaboració pròpia.
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Zona de l’euro: aires de recuperació

A l’Informe Mensual dels mesos de juliol
i agost, vam apuntar que l’economia de
la zona de l’euro havia reduït notable-
ment el ritme al qual es venia contraient.
De tota manera, les dades de creixement
del producte interior brut (PIB) del se-
gon trimestre han sorprès els més opti-
mistes. Després que, en el primer trimes-
tre, el PIB anotés un descens del 2,5% en
relació amb el trimestre anterior, només
va recular el 0,1% en el segon trimestre.
El retorn als números verds podria ser a
prop, però això acabarà depenent de la
fortalesa dels factors que impulsen el
canvi de tendència. Això és precisament
el que intentarem aclarir.

Per determinar quines han estat les for-
ces que han fet possible el canvi de ten-
dència, hem de recórrer a les sèries de
més alta freqüència, ja que encara no dis-
posem de les dades desagregades per
components i per sectors. De tota mane-
ra, la informació indirecta que se n’obté
acostuma a ser força fiable. El sector ex-
terior apareix com un dels principals
candidats per explicar els bons resultats
de creixement de l’economia de la zona
de l’euro. Com es pot observar al gràfic de
la pàgina següent, la balança comercial
va recuperar clarament el terreny positiu
en el segon trimestre. Això és el resultat
d’una modesta recuperació de les expor-
tacions, que, després de recular el 18% en
el primer trimestre en relació amb el tri-

UNIÓ EUROPEA

Les dades de creixement 
del segon trimestre
sorprenen positivament.

2008 2009
2007 2008

III IV I II Juliol

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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mestre anterior, van augmentar l’1,5%
en el segon trimestre. A més a més, les
importacions, que també es van enfonsar

en el primer trimestre, van recular el 5%
en el segon trimestre. Això haurà fet que,
probablement, la contribució neta del

El sector exterior és 
un dels principals impulsors
del canvi de tendència.

Variació del producte interior brut en termes reals

FONTS: Eurostat i elaboració pròpia.

EL CREIXEMENT SORPRÈN POSITIVAMENT
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sector exterior al creixement hagi estat
positiva.

Un altre dels factors que dóna suport a la
recuperació de l’economia europea és l’e-
fecte dels plans d’estímul econòmic. Com
és ben sabut, un dels sectors que ha rebut
més ajudes ha estat l’automobilístic, que
ha registrat un espectacular rebot en el
segon trimestre. Les vendes d’automòbils
han passat de mantenir-se en nivells his-
tòricament baixos a valors superiors a la
mitjana històrica en el segon trimestre
d’enguany (vegeu el gràfic següent). De
tota manera, no sembla que els efectes
dels plans d’estímul econòmic hagin
aconseguit revifar el consum privat en
general. Les vendes al detall, per exemple,
continuen caient, tot i que a un ritme
més moderat. Concretament, han passat
de recular el 3,2% interanual en el pri-
mer trimestre a registrar un descens del
2,4% en el segon trimestre.

L’efecte dels plans d’estímul econòmic es
veu limitat, en part, per la pèssima evolu-

ció del mercat laboral. En el mes de juny,
la taxa d’atur va arribar al 9,4%, de ma-
nera que es troba lluny del 7,2% assolit al
març del 2008. Això fa que el nombre de
persones desocupades s’apropi als 15 mi-
lions. Només en un any, el nombre de pa-
rats ha augmentat en més de 3 milions
de persones. A més a més, les perspecti-
ves no són gens favorables a curt i a mitjà
termini, ja que tot fa pensar que la taxa
d’atur continuarà augmentant fins a l’any
vinent.

Pel costat de l’oferta, els indicadors d’alta
freqüència inicien un tímid canvi de ten-
dència, de manera que, molt probable-
ment, la inversió encara es troba molt fe-
ble. Una mostra d’això és la producció
industrial: en el segon trimestre, va ano-
tar un descens interanual del 18,6%, dues
dècimes per sota de l’anotat en el primer
trimestre. La utilització de la capacitat
productiva, que, en el segon trimestre, va
baixar fins al 69,5%, més de mig punt en
relació amb el primer trimestre, és una
altra mostra d’aquesta situació.
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Els plans d’estímul
econòmic ajuden a frenar 
la caiguda del consum.

No obstant això, 
la recuperació no és igual 
a tots els països.

Venda d’automòbils a la zona de l’euro

FONTS: Eurostat i elaboració pròpia.
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Un altre dels aspectes que cal destacar és
que la millora no és igual a tots els paï-
sos. Només França, Alemanya, Grècia i
Portugal han anotat taxes de creixement
intertrimestrals positives, tot i que pro-
peres a zero. Espanya, Holanda i Itàlia,
amb caigudes de l’1%, del 0,9% i del
0,5%, respectivament, es troben al costat
oposat.

Un cop fet el repàs de les diverses forces
que han pogut empènyer l’economia eu-
ropea, les conclusions no són gaire espe-
rançadores. Sembla que el sector exterior
haurà estat el principal protagonista del
canvi de tendència, però és important
destacar que això haurà estat el resultat
d’una caiguda de les importacions, situa-
ció que reflecteix la feblesa de la demanda
interna. A més a més, serà difícil que les
exportacions puguin liderar un procés rà-
pid de recuperació econòmica, ja que la
demanda interna de les principals econo-
mies desenvolupades també es mostra
molt feble. Confiar la recuperació de les
exportacions al creixement de la deman-
da xinesa, l’única gran economia que
creix amb força, és massa arriscat. D’altra
banda, els efectes dels plans d’estímul
econòmic han ajudat a frenar la caiguda
del consum, però cal tenir en compte que
aquesta font de creixement no és sosteni-
ble a mitjà termini.

Atès aquest escenari no gaire optimista,
paga la pena destacar l’evolució dels indi-
cadors de sentiment econòmic. El que ela-
bora la Comissió Europea va continuar
millorant per quart mes consecutiu al ju-
liol. L’índex Purchasing Managers Index
(PMI) dels gestors de compres, del qual
es disposa ja de la dada d’agost, també ha

continuat avançant i ha abandonat els
nivells que indiquen una contracció eco-
nòmica. Els factors que impulsen la re-
cuperació no són prou forts per dur-nos
ràpidament a una taxa de creixement simi-
lar a la que hi havia abans de la recessió.
No obstant això, en el tercer trimestre,
aquesta taxa es podria situar lleugerament
per damunt de zero després de 5 trimes-
tres en vermell.

Com s’ha apuntat en anteriors edicions
de l’Informe Mensual, la rapidesa amb
què es recuperaran els preus encara és
una incògnita. Al juliol, la variació inter-
anual de l’índex de preus al consum
(IPC) va tornar a anotar un important
descens i va assolir una taxa negativa del
0,7%, nou mínim històric. La inflació
subjacent, en canvi, només va cedir una
dècima i es manté en l’1,3%. Això indica
que la reculada de la inflació és deguda,
principalment, a la caiguda del preu de
les primeres matèries. Per tant, esperem
que, en els propers mesos, la inflació s’a-
nirà recuperant de manera gradual i po-
dria tancar l’any en taxes a l’1%. No obs-
tant això, la incertesa encara és elevada.
D’una banda, una recuperació de la de-
manda més lenta del que s’esperava es
traduiria en una menor inflació. De l’al-
tra, però, hi ha preocupació sobre com
retirarà el Banc Central Europeu (BCE)
l’enorme quantitat de liquiditat introduï-
da en els mercats, situació que consti-
tueix un risc d’inflació futura.

En resum, en el segon trimestre, l’econo-
mia de la zona de l’euro ha estat a punt
d’anotar una taxa de creixement positiva,
però la consolidació de la recuperació en-
cara queda lluny i no està lliure de riscos.

La inflació s’enfonsa, però
es recuperarà en la segona
meitat de l’any.

La consolidació 
de la recuperació encara
queda lluny i no està lliure
de riscos.
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L’endeutament progressiu de les llars va ser fonamental per a l’avanç de la despesa i, en general, per al creixe-
ment de les economies desenvolupades en l’últim decenni. Tant és així que la crisi financera desencadenada el
2008 i la conseqüent contracció del mercat creditici han comportat el final d’aquest llarg cicle de bonança. Que-
den per veure la magnitud que assolirà el procés de desendeutament de les famílies i el seu impacte final sobre el
creixement econòmic a través del consum.

Un breu repàs del que ha succeït en els últims anys ens pot ajudar a entreveure la trajectòria futura. Entre els
anys 2002 i 2007, la despesa de les llars es va disparar, impulsada, fonamentalment, per l’increment de l’endeuta-
ment, recurs que resultava molt més atractiu pels baixos tipus d’interès i per la revaloració dels actius. Com
s’observa al gràfic, tant les famílies nord-americanes com les europees van pujar al tren del deute, el qual, en els
dos casos, va assolir màxims històrics el 2007. En el cas nord-americà, el deute va arribar a representar més del
130% de la renda bruta disponible.

Tot i que l’elevat palanquejament de les llars i la reducció de la seva taxa d’estalvi semblaven sostenibles en un
escenari econòmic favorable, el cert és que incrementaven significativament la vulnerabilitat de les llars en cas
d’una eventual contracció del preu dels actius i d’una pujada dels tipus d’interès. Desafortunadament, aquests
riscos es van materialitzar arran de l’esclat de la crisi financera. Durant l’any 2008, el valor dels actius de les llars
va experimentar un dràstic deteriorament. D’una banda, el valor de l’habitatge va patir una reducció substan-
cial, en especial als països on havia registrat un creixement important. De l’altra, l’evolució dels mercats borsaris
des de mitjan 2007 fins al primer trimestre del 2009 (amb una caiguda de l’índex Standard & Poor’s propera al

L’endeutament de les llars fa que s’estrenyin el cinturó

RÀPID CREIXEMENT DE L’ENDEUTAMENT DE LES FAMÍLIES

Crèdit sobre ingressos bruts disponibles de les famílies

FONTS: Banc Central Europeu i Reserva Federal.
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50%) va provocar una depreciació intensa dels actius financers de les llars, amb reduccions del 19,3% als Estats
Units, del 8,2% a la zona de l’euro i del 10,2% al Japó durant aquest període.

Atesos el ràpid deteriorament de la seva riquesa i l’augment de la incertesa, motivat per la contracció econòmi-
ca global, les llars s’han vist impulsades de nou cap a l’estalvi, que, en el primer trimestre del 2009, ja tornava a
registrar nivells similars als del 2004, tant als Estats Units com a la zona de l’euro. A més a més, la composició de
les carteres financeres de les llars també s’ha vist modificada. Així, els actius més segurs i líquids han guanyat pes
en detriment dels més arriscats.

LA POSICIÓ FINANCERA DE LES LLARS S’HA DETERIORAT

(Estalvi-inversió) en proporció a l’ingrés brut disponible de les famílies

FONT: Eurostat.
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Per bé que és cert que el progressiu endeutament de les llars és una constant en la trajectòria recent de les dife-
rents economies avançades, cal destacar les diferències existents entre elles. A conseqüència d’aquesta heteroge-
neïtat, el comportament futur del consum privat –i el seu impacte sobre el creixement– pot variar també entre
països.

Per començar, la posició financera de les llars (la diferència entre l’estalvi i la inversió) ofereix un exemple d’a-
questes divergències. Tenint en compte que un valor negatiu implica una necessitat de finançament de les llars,
coberta per la resta de sectors de l’economia o l’exterior, el gràfic anterior mostra que les llars de gairebé tots els
països de la mostra van augmentar la seva dependència financera entre el 2002 i el 2007. Aquest fet és degut a
una menor taxa d’estalvi i a un important creixement de la inversió. Només les llars alemanyes i austríaques es
van mantenir al marge d’aquesta caiguda, gràcies a l’increment de l’estalvi durant aquest període. En contrapo-
sició, les llars dels països que, durant la primera meitat de la dècada, van registrar un major increment del preu
dels habitatges i de la inversió residencial presentaven una important necessitat de finançament, motiu pel qual
estaven més exposats a pujades de tipus d’interès o a un enduriment de les condicions de l’oferta de crèdit.

En segon lloc, la composició desigual de la riquesa de les llars entre els diferents països crea també divergències
en l’evolució dels respectius consums privats. Per exemple, l’any 2007, les llars dels Estats Units i del Japó pre-
sentaven un pes de la riquesa financera en relació amb la riquesa immobiliària considerablement superior al del
Regne Unit i la zona de l’euro. Així, doncs, tenint en compte la recent estabilització dels mercats borsaris i la re-
cuperació més tardana del preu dels actius immobiliaris, a causa de la seva major inèrcia, tot indica que la revi-
fada del consum de les llars de la zona de l’euro i del Regne Unit podria ser més lenta.

Les dades confirmen la sospita que les diferències en la posició financera de les llars al començament del perío-
de recessiu s’han traduït en trajectòries diferents de consum i d’estalvi, motiu pel qual la repercussió de la crisi

NOTA: (*) Estalvi-inversió.
FONTS: Eurostat i elaboració pròpia.

LA FEBLESA FINANCERA DE LES FAMÍLIES AFECTA EL CREIXEMENT ECONÒMIC

Posició financera de les famílies 2007 (% de la renda bruta disponible) (*)
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Alemanya: final de la recessió?

L’economia germànica va créixer, contra
tot pronòstic, el 0,3% entre els mesos d’a-
bril i juny del 2009 en relació amb el tri-
mestre anterior i va deixar enrere quatre
trimestres de caigudes consecutives. Con-
seqüentment, la contracció interanual es
va reduir en vuit punts percentuals, fins
al 5,9%. Aquesta dada divergeix de la pre-
visió del govern alemany, que, tot i pre-
veure un afebliment del ritme de con-
tracció econòmica, no contemplava un
escenari de creixement fins a la segona
meitat de l’any i situava el deteriorament
de l’economia en el 6,0% per al 2009.

Cal preguntar-se quins han estat els mo-
tius que han permès que l’economia ale-
manya hagi evolucionat de forma tan fa-
vorable. Tot i que encara no es disposa del
desglossament del PIB, tot fa pensar que
el sector exterior i, amb menys pes, el con-
sum privat han estat els principals respon-
sables d’aquesta recuperació i han com-
pensat la feblesa de la inversió i la reducció
d’existències durant aquest període.

És palpable la millora del saldo comercial
exterior durant el segon trimestre del
2009, després del mínim assolit al març.
Aquesta recuperació es produeix en un
context de contracció del comerç, en què
tant les exportacions com les importa-
cions van registrar caigudes interanuals
properes al 20% i es van situar en nivells
similars als del 2005. No obstant això, per
primer cop des del 2007, les exportacions
es recuperen més que les importacions,
gràcies al comerç amb països com la Xina
i a la menor caiguda de la demanda dels
països de la zona de l’euro, que són els
seus principals socis comercials.

El consum privat també va registrar una
lleugera millora, esperonat per l’estanca-
ment dels preus i pels plans d’estímul eco-
nòmic del govern. Així, les vendes al de-
tall del segon trimestre van créixer el 5,6%
intertrimestral, mentre que, gràcies als
ajuts del govern per a la compra d’auto-
mòbils, les matriculacions van augmen-
tar el 26,6% durant els set primers mesos
de l’any. La caiguda dels preus al juliol,
del 0,6%, la més important dels vint úl-

El sector exterior i el
consum privat lideren
aquesta recuperació.

Notable augment 
de les vendes de turismes.

El PIB alemany creix després
de quatre trimestres 
de caigudes consecutives.

sobre l’economia real serà també heterogènia. Al gràfic anterior, es pot observar que els països que, el 2007, pre-
sentaven una pitjor posició financera s’han vist obligats a reduir el consum i, consegüentment, a incrementar la
taxa d’estalvi durant l’últim any, de manera que ha disminuït ostensiblement la seva contribució al creixement
del PIB. D’altra banda, les economies que han patit una depreciació més intensa dels actius immobiliaris durant
els dos últims anys són també les que més han reduït el consum privat. Aquest és el cas de països com Irlanda,
Dinamarca, Espanya i el Regne Unit.

En conclusió, el despalanquejament i el retorn a l’estalvi de les llars han comportat una important aturada del
consum privat a la majoria de les economies avançades, principalment en el cas de les economies amb un nivell
més alt d’endeutament familiar, situació que ha repercutit negativament sobre el seu creixement. Atesa la mag-
nitud d’aquest palanquejament, s’espera que aquesta tendència es mantingui a curt i a mitjà termini, de manera
que, en els pròxims anys, el consum no podrà assumir el pes que va tenir en l’últim cicle expansiu.

Aquest requadre ha estat elaborat per Joan Daniel Pina
Departament d’Economia Europea, Servei d’Estudis de ”la Caixa”

 



tims anys, i el repunt de la confiança del
consumidor podrien indicar una lleugera
recuperació de la demanda interna, que,
malgrat tot, encara queda lluny dels ni-
vells d’un any enrere.

Per la seva banda, l’oferta s’ha allunyat de
les caigudes històriques registrades en el
trimestre anterior. Destaca el creixement
del 5,0% intertrimestral de les comandes
industrials, que redueix la caiguda inter-
anual fins al 32,1%. En canvi, la produc-
ció industrial es va continuar reduint en
el segon trimestre, tot i que a una veloci-
tat menor, situació que reflecteix l’adap-
tació de les existències industrials a la
nova situació econòmica. Conseqüent-
ment, la utilització de la capacitat pro-
ductiva durant aquest període va assolir
un nou mínim i va anticipar una nova
caiguda de la inversió. No obstant això,
les dades més avançades mostren un lleu-
ger repunt d’aquesta variable al juliol, im-
pulsada pel sector de l’automòbil, i un
nou increment de la confiança industrial.

La millora del sector exterior i el repunt
de la demanda interna podrien continuar

contribuint favorablement a la recupera-
ció econòmica durant la segona meitat
del 2009. No obstant això, i malgrat que
el país germànic s’ha caracteritzat, en els
cinquanta últims anys, per sortir ràpida-
ment de les recessions, hi ha dubtes rao-
nables sobre la fortalesa d’aquests dos pi-
lars. Conseqüentment, s’entreveuen certs
riscos que podrien fer que aquest cop la
recuperació fos més lenta.

En primer lloc, la severa recessió que tra-
vessen la majoria de països europeus i el
desendeutament de les llars a nivell glo-
bal, i en especial als Estats Units, limiten
el recorregut de les exportacions ale-
manyes. A més a més, el final dels estí-
muls fiscals en aquests països durant el
2010 tampoc no ajudarà a mantenir la
demanda exterior. Atès aquest context, la
creixent demanda xinesa podria no ser
suficient per mantenir la importància del
sector exterior en l’economia germànica.

En segon lloc, el consum de les llars ale-
manyes es podria contreure durant el
2010, a causa del final de les ajudes gover-
namentals i del deteriorament del mercat
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S’albiren els primers indicis
de repunt de l’oferta.

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

III IV I II Juliol

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.

2,6 1,0 0,8 –1,8 –6,7 –5,9 –

–3,0 –0,5 0,1 –0,5 –2,7 –1,6 ...

5,8 0,0 0,0 –7,5 –19,6 –19,3 ...

106,2 96,8 94,8 86,2 82,6 84,7 87,3

9,0 7,8 7,7 7,6 8,0 8,3 8,3

2,3 2,6 3,1 1,7 0,9 0,3 –0,6

181,5 195,3 196,3 183,0 159,6 138,9 ...

Hi ha certs dubtes sobre
la fortalesa d’aquest repunt.
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El PIB francès es recupera
en el segon trimestre 
del 2009...

...gràcies al repunt de les
demandes interna i externa.

laboral, que, gràcies als plans d’ocupació
reduïda (kurzarbeit), s’ha vist poc afectat
fins ara. La contracció de la despesa pú-
blica propiciada per l’elevat endeutament
del govern tampoc no impulsarà l’econo-
mia cap al seu creixement potencial.

Conseqüentment, malgrat el bon resultat
del PIB alemany en el segon trimestre, l’e-
xecutiu que es formi després de les elec-
cions del setembre haurà d’abordar a mit-
jà termini aquests riscos de l’economia,
tot i que amb menys marge d’actuació pel
que fa a la despesa pública.

França abandona la recessió

L’economia francesa va créixer el 0,3%
durant el segon trimestre del 2009 i va
deixar enrere quatre trimestres consecu-
tius de caigudes intertrimestrals. Conse-
qüentment, la reducció interanual del
PIB durant el període va disminuir gaire-
bé un punt percentual i es va situar en el
2,6%. Amb aquest repunt, França encap-
çala, juntament amb Alemanya, la recu-
peració de les principals economies eu-
ropees. No obstant això, els dos països
han presentat diferències importants du-
rant aquest període de recessió. Així, la
menor dependència francesa del sector

exterior i la solidesa de la demanda inter-
na van permetre que la contracció de la
seva economia fos menys profunda que
la registrada al país germànic.

El desglossament de l’evolució dels prin-
cipals components del PIB francès con-
firma que la recuperació ha vingut pel
costat de la demanda. D’aquesta manera,
el sòlid consum privat va registrar un
nou creixement intertrimestral del 0,3%,
esperonat pels plans d’estímul fiscal del
govern mitjançant retallades impositives
o ajudes per activar la demanda, com en
el cas del pla per a la renovació del parc
automobilístic. A més a més, els meca-
nismes d’ajuda social van representar
una estabilització de les rendes, i la cai-
guda dels preus al consum, que, en el se-
gon trimestre, es va situar en el 0,2%, fins
i tot va incrementar el poder adquisitiu
de les famílies.

Les exportacions van viure un sorprenent
gir durant aquest període, amb un aug-
ment de l’1,0% intertrimestral, que, com-
binat amb la caiguda de les importacions,
va millorar el saldo de la balança comer-
cial. Finalment, el constant augment de la
despesa pública en l’últim any ha exercit
un paper important per a la recuperació
econòmica. Només la inversió privada ha

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

III IV I II Juliol

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 0,1 –1,6 –3,4 –2,6 ...

4,8 –0,6 –0,9 –2,5 –1,0 0,2 ...

1,2 –2,5 –2,3 –9,0 –15,9 –15,0 ...

8,3 7,9 7,9 8,3 8,8 9,3 ...

1,5 2,8 3,3 1,8 0,6 –0,2 –0,7

–33,4 –48,0 –50,6 –54,4 –54,4 –53,2 ...

L’elevat endeutament
limitarà el marge de
maniobra del nou executiu.
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contribuït negativament a l’evolució del
PIB, amb una caiguda de l’1,0%, un valor
que mostra una certa desacceleració de la
contracció.

Una anàlisi de les dades d’alta freqüència
sembla confirmar que aquesta recupera-
ció es mantindrà en els pròxims mesos,
tot i que de forma suau. D’aquesta mane-
ra, tant la confiança dels consumidors
com el sentiment econòmic dels empre-
saris han millorat durant els mesos de
juny i juliol i s’han allunyat dels mínims
registrats al març. D’altra banda, la pro-
ducció industrial va créixer al juny per se-
gon mes consecutiu i va reflectir una re-
activació del teixit industrial francès, que
representaria un increment de la inversió
privada a curt termini.

No obstant això, hi ha certs temors sobre
la sostenibilitat d’aquest repunt, que rep
el suport d’una davallada temporal de la
inflació i d’un impuls fiscal que ha de te-
nir, forçosament, una durada limitada. A
més a més, el deteriorament de la taxa
d’atur al juny, fins al 9,4%, ha dut la mi-
nistra d’economia Christine Lagarde a ex-
pressar una certa prudència en valorar la
situació actual, ja que no es preveu una
sortida de la crisi fins a la segona meitat
del 2010.

L’economia italiana no presenta
signes clars de millora

A diferència d’algunes economies euro-
pees, el PIB italià va registrar, en el segon
trimestre del 2009, la cinquena contrac-
ció intertrimestral consecutiva i va caure
el 6,0% en relació amb el mateix període
del 2008. No obstant això, aquesta dada
significa una desacceleració del deteriora-
ment de l’economia transalpina, que es
preveu que es continuï mantenint durant
la segona meitat del 2009. Tot i que enca-
ra no es disposa del desglossament dels
diferents components del PIB, les dades
mensuals apunten a una contracció gene-
ralitzada.

Així, malgrat l’estancament dels preus en
el mes de juliol, la taxa d’inflació més bai-
xa de l’últim mig segle, la demanda inter-
na continua sense mostrar signes evi-
dents de millora, amb una caiguda de les
vendes al detall del 2,9% interanual al
maig. A més a més, les dades de senti-
ment econòmic no mostren una clara re-
cuperació de la confiança del consumi-
dor, que, tot i abandonar els valors
mínims assolits al març, es manté en ni-
vells molt reduïts, a causa, sobretot, de la
incertesa que plana sobre el mercat labo-
ral. La demanda exterior també mostra

No obstant això, la sortida
de la crisi francesa no
s’espera fins al 2010.

El PIB italià registra
la cinquena caiguda
intertrimestral consecutiva.

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

II III IV I Abril Maig Juny Juliol

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 –0,3 –1,3 –3,0 –6,0 – –6,0 – –

1,3 –0,3 –0,7 0,1 –1,7 –2,9 –0,2 –2,9 ... ...

2,2 –3,4 0,0 –3,9 –10,6 –21,0 –24,5 –21,9 –22,9 ...

6,2 6,7 6,7 6,8 7,0 7,3 – ... – –

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

–12,8 –10,0 –8,6 –10,8 –12,3 –11,1 –10,0 –8,8 ... ...
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L’endeutament creix
ràpidament.

signes de feblesa, amb una contracció del
27,0% en relació amb el mateix mes de
l’any anterior.

La feblesa de la demanda va produir una
nova reducció de la producció industrial
en el mes de juny, amb una caiguda inter-
anual del 22,9%, i va reflectir el procés de
desacumulació d’existències que viu la in-
dústria transalpina en aquest període. Les
comandes industrials del mes de juliol
mostren el manteniment d’aquesta ten-
dència, amb una reducció del 63,8%
interanual.

Atesa aquesta tessitura, el deute públic
italià acumulat fins al juliol va augmentar
més del doble en relació amb el mateix
període de l’any anterior, a causa dels es-
tímuls fiscals introduïts pel govern i de la
menor recaptació impositiva. Aquesta
dada és coherent amb les expectatives del
govern per al 2009, que preveu un dèficit
al final de l’any equivalent al 5,9% del PIB.
Les previsions indiquen també un endeu-
tament màxim del 118,6% el 2010, que
serà difícil de corregir per la feblesa endè-
mica de l’economia italiana, els ja elevats
nivells impositius, la càrrega que compor-

ta l’endeutament actual i la resistència po-
lítica a la retallada de la despesa pública.

El Regne Unit es despenja 
de la recuperació europea

El creixement del Regne Unit en el segon
trimestre va sorprendre negativament,
tant per  la dada considerada aïlladament
com pel fet que va contrastar amb el major
creixement positiu d’economies de refe-
rència europees com Alemanya o França.
Així, quan el conjunt dels analistes pre-
veia un descens interanual de l’ordre del
5%, les xifres van mostrar una reculada del
5,6%, equivalent a una caiguda intertri-
mestral del 0,8%. Entre els països de l’An-
tic Continent, i deixant de banda les eco-
nomies emergents de l’Est, només Espanya
i els Països Baixos van experimentar des-
censos intertrimestrals pitjors que el brità-
nic. Però el contrast és especialment apre-
ciable quan es compara el Regne Unit amb
Alemanya i França, on el PIB va créixer el
0,3% intertrimestral en el segon trimestre.

No obstant això, aquestes xifres desola-
dores poden representar el punt més baix

La producció industrial
italiana continua sense
refer-se.

Dada negativa del
creixement en el segon
trimestre, en especial 
quan es compara amb 
les d’Alemanya i França. 

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

III IV I II Juliol Agost

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.

2,6 0,7 0,5 –1,8 –4,9 –5,6 – ...

4,2 2,7 1,3 1,8 0,5 1,2 3,3 ...

0,3 –3,1 –3,1 –8,1 –12,5 –11,8 ... ...

2,7 2,8 2,8 3,4 4,2 4,7 4,9 ...

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

–83,1 –93,3 –94,9 –93,6 –91,3 –87,8 ... ...

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

103,9 97,6 92,8 89,4 73,7 76,9 83,5 84,2
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del cicle actual. Des de les acaballes del
segon trimestre, s’han començat a regis-
trar millores a gairebé tots els àmbits de
l’activitat. Així, des de la perspectiva de la
demanda, les vendes al detall van enca-
denar dos mesos consecutius, juny i ju-
liol, creixent per damunt del 3% inter-
anual, dada que podria indicar una certa
recuperació de la despesa de les llars. El
fet que, durant aquests mateixos mesos,
la confiança del consumidor s’incremen-
tés en més de quatre punts suggereix que
el millor to del consum es podria prolon-
gar als pròxims mesos. Així i tot, mentre
el mercat laboral no abandoni la tendèn-
cia actual d’empitjorament (al juliol, la
taxa d’atur va pujar una dècima percen-
tual, fins al 4,9%), les llars no tindran un
suport clar.

Els indicadors d’oferta ofereixen, igual-
ment, indicis de canvi de tendència. La
producció industrial va sumar, al juny, el
tercer mes consecutiu de reducció de la
taxa de caiguda interanual (tot i que els
nivells del juny encara se situen l’11% per
sota dels d’un any enrere). Per la seva ban-
da, els serveis poden ser a la porta d’una
recuperació de certa intensitat, com ho
suggereix la notable revifada de la con-
fiança del sector, que es va situar en ni-
vells de l’ordre de 30 punts per damunt
del març passat, quan va anotar un mí-
nim històric.

Aquests signes incipients de recuperació
ajuden a explicar per què el Banc d’An-
glaterra va decidir, al començament d’a-
gost, limitar a una ampliació de 50.000
milions de lliures esterlines addicionals
el programa d’adquisició de deute públic,
enfront de la posició del governador
Mervyn King i d’altres membres del Co-
mitè de Política Monetària d’arribar als
75.000 milions. En la primera decisió de
política monetària sense consens ple des
del febrer d’enguany, han pesat més els
arguments de prudència a l’avantsala

d’una recuperació que pot començar a
tensionar la inflació. Cal recordar que,
fins i tot en la pitjor recessió des de la Se-
gona Guerra Mundial, la inflació conti-
nua essent de l’1,7% interanual (xifra del
juliol), en obert contrast amb la deflació
existent a la major part de països euro-
peus.

Europa emergent: està millor, 
però va bé?

El ritme d’activitat es comença a recupe-
rar a l’Europa emergent. Tractant-se d’u-
na regió en què l’exportació manufactu-
rera, en especial la d’automoció, té un pes
important, la producció industrial i les
exportacions han començat a desfer el
camí d’intens enfonsament dels mesos
anteriors quan la seva principal destina-
ció, la zona de l’euro, ha tornat al creixe-
ment. La intensitat d’aquesta inflexió s’a-
precia més en els indicadors del tercer
trimestre, tot i que certes variables ja van
començar a apuntar el canvi de tendèn-
cia en el segon.

El millor to de l’entorn internacional,
però, es reflecteix de manera dispar a la
zona. Així, beneficia de forma més apre-
ciable els països que han presentat des-
equilibris macroeconòmics més contin-
guts, com Polònia, la República Txeca i
Eslovàquia (aquest últim país a la zona
de l’euro). En canvi, els països bàltics,
Hongria i Romania estan encara immer-
sos en un procés de fort ajustament in-
tern que tracta de corregir els excessos
d’endeutament, de despesa pública dis-
crecional i de dependència del finança-
ment internacional dels últims anys.

En aquest sentit, és il·lustratiu comparar
la situació de la República Txeca amb la
d’Hongria. Als dos països, el pes de les ex-
portacions sobre el producte interior brut
(PIB) és similar, de l’ordre del 80%. Per

La recuperació pot prendre
forma en el tercer trimestre.

El Banc d’Anglaterra evita
posicions d’extrema laxitud
en la seva política
monetària.

La millora de la zona 
de l’euro tira de les
exportacions...

 



34 SETEMBRE 2009 INFORME MENSUAL  

això la recuperació de la zona de l’euro ha
facilitat que les exportacions hagin co-
mençat a reduir el ritme de descens inter-
anual al maig i al juny (les últimes xifres
de caigudes són de l’ordre del 30% inter-
anual, uns deu punts percentuals menys
que en els mesos anteriors). Això, junta-
ment amb el fort ajustament a la baixa de
les importacions, ha comportat l’amplia-
ció del superàvit comercial.

No obstant això, les xifres preliminars del
segon trimestre indiquen que, enfront
d’un creixement intertrimestral positiu
de la República Txeca (avanç del 0,3%),
Hongria ha experimentat una nova recu-
lada del PIB del 2,1% en relació amb el
trimestre anterior. Tot i que encara falta
conèixer el detall per components de la
comptabilitat nacional del segon trimes-
tre, els indicadors disponibles suggerei-
xen que les tendències registrades en el
primer trimestre es mantenen en el perío-
de abril-juny. A l’economia magiar, els
consums privat i públic i la inversió es

contreuen amb força, mentre que, a la Re-
pública Txeca, el consum privat no ha re-
culat i la inversió ho ha fet menys. És el
reflex intern de l’esforç d’ajustament eco-
nòmic que s’està fent a Hongria i que té la
seva plasmació més apreciable en la re-
ducció de la despesa pública, que, si es
compleixen les previsions, assolirà una xi-
fra equivalent al 3% del PIB el 2010.

Més enllà de la situació actual, què es pot
dir de les perspectives a curt i a mitjà ter-
mini de la regió? Fins al final del 2009,
cal esperar que la millora de l’entorn in-
ternacional continuï donant suport a
l’activitat. En particular, en el tercer tri-
mestre, és previsible una clara recupe-
ració de la producció industrial i de les
exportacions manufactureres, que con-
duirà a un nou augment dels superàvits
comercials. L’ampliació dels superà-
vits comercials, juntament amb la reduc-
ció dels pagaments internacionals en
concepte de dividends i amb l’augment
de les transferències de la Unió Europea,

...i facilita la recuperació 
a Polònia, la República Txeca
i Eslovàquia.

Diversos països continuen
realitzant un necessari
ajustament econòmic, 
que en retarda la sortida 
de la recessió.

UNA RECUPERACIÓ EN POTÈNCIA

Índex de sentiment econòmic
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provoca una ràpida reconducció dels des-
equilibris per compte corrent i redueix la
dependència regional del finançament
internacional.

No obstant això, la continuïtat d’aquestes
dues tendències positives sembla proble-
màtica. D’entrada, la sostenibilitat de la
recuperació d’Alemanya i de les princi-
pals economies de la zona de l’euro no
està lliure de dubtes. Si el consum i la in-
versió no arrenquen amb força a la zona
de l’euro, és possible que, al principi del
2010, el cicle de recuperació industrial
perdi embranzida. Però, fins i tot en un
escenari benigne, de consolidació de l’ex-
pansió, la contrapartida negativa pot ser
un nou empitjorament de les balances de
pagaments de la regió per poc que la de-
manda interna repunti.

Altres riscos presents a l’Europa emergent
fan referència a les possibilitats de contagi
regional, a la situació del sistema bancari
i a la inestabilitat política i a les seves con-
seqüències en termes de política econò-
mica. Pel que fa al primer d’aquests ris-
cos, i tot i que sembla que les decidides
actuacions dels organismes internacio-
nals, en particular del Fons Monetari In-
ternacional i de la UE, han servit perquè
els mercats discriminin amb més claredat
entre els diferents països, no es pot des-
cartar la possibilitat que algun esdeveni-
ment local torni a intensificar l’aversió al
risc al conjunt de la regió. En aquest sen-

tit, si, finalment, la pressió especulativa
provoqués la devaluació del lats letó,
aquesta devaluació podria actuar de de-
tonant d’aquest procés de contagi.

Sembla que el segon d’aquests riscos, el
vinculat a la situació bancària internacio-
nal, ha perdut part de força en els últims
temps. No obstant això, la restricció del
crèdit continua essent apreciable i persis-
teixen notables dubtes sobre les conse-
qüències que la crisi acabarà tenint per a
les filials a l’Europa emergent dels grans
bancs que operen a la regió.

Finalment, el grau de compromís polític
amb les polítiques d’estabilitat macroe-
conómica és incert. Ara com ara, tres go-
verns, els d’Hongria, Letònia i la Repú-
blica Txeca, han caigut o han patit canvis
profunds en la seva composició. Tot ple-
gat situa aquests països en període pre-
electoral i pot fer més atractives les op-
cions d’orientació més populista. A més
a més, a mesura que el creixement es co-
menci a manifestar amb més dinamisme,
probablement cap a la meitat del 2010,
podria ser el moment que hagin de co-
mençar a enfrontar-se seriosament a la
reducció dels creixents dèficits públics
assolits durant l’etapa més aguda de la
crisi i hagin de revertir les polítiques mo-
netàries de laxitud seguides fins a l’estiu.
En resum, la regió ha millorat el balanç
de riscos a curt termini, però al preu de
traslladar-ne alguns cap al 2010.

La recuperació dependrà que
la zona de l’euro consolidi 
la sortida de la crisi.

Sembla que el risc bancari
ha remès en els últims
mesos.

Persisteix la preocupació
sobre la resistència política
d’alguns governs.
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Quan i com finalitzar les laxes
polítiques monetàries 

El Banc d’Anglaterra va fer públic l’infor-
me periòdic sobre inflació el 12 d’agost.
El governador, King, va comentar, en la
seva compareixença, que la inflació po-
dria caure, al Regne Unit, per sota de
l’1%. L’objectiu del banc central britànic
és una inflació del 2% dins d’un rang en-
tre l’1% i el 3%. King va indicar que, al
Regne Unit, el sistema financer continua
en una situació molt fràgil i que, a més a
més, els bancs necessitaran uns quants
anys per reparar els danys que la crisi fi-
nancera ha provocat en els balanços. Fins
i tot va dir que els bancs han de ser cons-
cients que necessitaran més capital.

Atesa la perspectiva d’un nivell d’inflació
baix i d’una incerta recuperació, el banc
emissor va decidir expandir el programa
de compres d’actius per un import de
50.000 milions fins a un total de 175.000
milions de lliures, tot i que és conscient
que, a mitjà termini, aquesta extraordinà-
ria política d’estímul monetari haurà de
ser retirada. I serà el nivell d’inflació el
que, segons el banc emissor, marcarà la
normalització de la política monetària al
Regne Unit. L’anàlisi del banc central,
però, suggereix que no es produirà fins
que, com a mínim, hagin transcorregut
uns quants trimestres.

Precisament, l’estabilització d’algunes
economies i la revisió a l’alça de les previ-

MERCATS FINANCERS

Mercats monetaris i de capital

Al Regne Unit, el banc
central es mostra pessimista
sobre la fragilitat del sector
financer i amplia el programa
de compra d’actius financers.
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sions de creixement per part de diversos
organismes internacionals han obligat els
bancs centrals a reflexionar sobre les es-
tratègies i el timing de finalització de les
laxes polítiques monetàries aplicades ac-
tualment.

En aquest sentit, el governador de la Re-
serva Federal, Ben Bernanke, va publicar
a la premsa un article titulat, precisa-
ment, «L’estratègia de sortida de la Fed»,
en el qual argumenta la necessitat de
mantenir durant un llarg període de
temps la política monetària actual. D’al-
tra banda, indica que l’estratègia de la
Fed està íntimament vinculada al seu ba-
lanç. Considera que el banc central dis-
posa de dos elements per poder endurir
la política monetària: pagar un tipus

d’interès a les reserves que els bancs co-
mercials tenen dipositades a la Fed i re-
duir les reserves disponibles. El pagament
d’un tipus d’interès als dipòsits que els
bancs comercials tenen disponibles al
banc central marcaria un nivell mínim
per als tipus d’interès a curt termini als
Estats Units, ja que els bancs no estarien
disposats a prestar-se entre ells a un tipus
d’interès inferior al que poden obtenir
lliure de risc per les seves reserves al banc
central.

En la reunió de política monetària del 12
d’agost, la Fed va decidir mantenir el ti-
pus d’interès oficial en el rang 0%-0,25%.
Tot i que va confirmar l’existència de se-
nyals d’estabilització en l’economia, va
preveure mantenir aquest nivell de tipus

El governador de la Fed
publica un article sobre
l’estratègia per finalitzar
l’expansiva política
monetària actual.

Zona de l’euro Estats Units Japó Regne Unit Suïssa
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durant un llarg període de temps. Arran
de la millora de la situació, i per promou-
re una suau transició als mercats, va
anunciar l’alentiment del programa de
compra de bons del Tresor, el qual, segons
anticipa, finalitzarà al final d’octubre.

Per la seva banda, el Banc Central Euro-
peu (BCE), en la reunió del Consell del
6 d’agost, va decidir mantenir el tipus
d’interès de referència en l’1%. Fins i tot
tenint en compte els efectes retardats ne-
gatius d’un previsible augment de l’atur
al conjunt de la zona de l’euro, va consi-
derar que el nivell actual és l’apropiat. El
president del BCE, Jean-Claude Trichet,
en la compareixença posterior a la reu-
nió, va explicar que el flux de crèdit a les
pimes s’havia reduït, però que, en canvi,
el crèdit concedit a les famílies s’havia re-
cuperat en relació amb el mes anterior.

A més a més, Trichet va anunciar que, en
la pròxima reunió del setembre, presenta-
rà les noves previsions dels economistes

del BCE, les quals podrien ser revisades
lleugerament a l’alça, tot i que, amb gran
prudència, va preferir evitar la quantifi-
cació del canvi. No obstant això, va recor-
dar que, de tota manera, es mantindria
l’alt nivell d’incertesa sobre la futura tra-
jectòria econòmica, per a la qual no va
descartar alts i baixos. El BCE, a l’informe
mensual de l’agost, va anunciar que, se-
gons el seu parer, la recessió global ha to-
cat fons i que el ritme de contracció s’a-
lenteix clarament. La publicació de les
dades de creixement positiu del segon tri-
mestre a França i a Alemanya va confir-
mar la posició del BCE.

Als mercats monetaris, les intenses ac-
cions dels bancs centrals en la injecció de
liquiditat han conduït a mínims històrics
els nivells de referència. Per exemple, al fi-
nal d’agost, el tipus d’interès euríbor a
tres mesos va arribar al 0,82% i l’euríbor
a 12 meses es va col·locar en l’1,30%. El
mateix succeïa als Estats Units, el Japó, el
Regne Unit i Suïssa.

Alemanya França Espanya Itàlia Estats Units Japó Regne Unit Suïssa
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El BCE manté el tipus
d’interès de referència 
en l’1%, però observa una
millora en el flux de crèdit
concedit a les famílies.

El BCE anuncia, al seu
informe mensual, que 
la recessió global 
ha tocat fons.

Les massives injeccions 
de liquiditat permeten 
que els tipus d’interès 
dels mercats interbancaris
mantinguin la tendència 
a la baixa.
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D’ara endavant, és difícil que es mantin-
gui la velocitat de caiguda experimentada
pels tipus d’interès durant els últims me-
sos. Però la voluntat dels bancs centrals
de mantenir els tipus directors baixos du-
rant un període llarg i extens per consoli-
dar la recuperació fa preveure que els ti-
pus d’interès del mercat interbancari es
mantindran a la vora dels nivells actuals
en els propers mesos.

L’evolució dels tipus d’interès al mercat
de deute públic a llarg termini ha estat
diferent. En el mes d’agost, els tipus d’in-
terès oferts pel deute públic a llarg ter-
mini s’han incrementat a la majoria de
països, però això no s’ha degut a un aug-
ment del risc inflacionista, perquè les ex-
pectatives inflacionistes estan ferma-
ment ancorades, com diversos bancs
centrals han reconegut als informes
mensuals.

En realitat, cal atribuir el moviment a una
sensible millora de les perspectives eco-
nòmiques. Certament, els programes de
compres de bons de deute públic per part
dels bancs centrals han evitat que el mo-
viment fos més intens. I, tot i que seria lò-
gic que es mantingués la tendència de
lleuger augment i que, al final de l’any, el
deute públic presentés uns tipus d’interès
més alts, no haurien de ser sensiblement
més elevats que els nivells actuals, ja que
el consens econòmic espera una lenta i
anèmica recuperació.

Tipus de canvi: es manté 
l’estabilitat dels últims mesos

Després dels forts moviments experi-
mentats al mercat de divises des de l’inici
de la crisi financera, a l’agost del 2007, les
divises més importants han mostrat una

En canvi, la millora de les
perspectives econòmiques fa
que pugin els tipus d’interès
oferts pel deute públic 
a llarg termini.

Es manté l’estabilitat 
dels últims mesos en les
cotitzacions de l’euro, 
el dòlar i el ien.

TIPUS DE CANVI DE LES PRINCIPALS MONEDES
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gran estabilitat en els últims mesos. Per
exemple, des del juny, el tipus de canvi
entre l’euro i el dòlar s’ha mogut en un
estret rang, aproximadament, del 4%. El
rang ha fluctuat entre 1,38 i 1,44 dòlars
per euro, però sense una direcció defini-
da. Cap a la meitat d’agost, l’euro cotitza-
va al voltant d’1,42 dòlars.

El mateix ha succeït amb el tipus de canvi
entre el ien japonès i el dòlar, tot i que, en
aquest cas, el rang ha estat més ampli: al
voltant del 8% entre el màxim i el mínim
des del febrer d’enguany. Durant aquest
període, un dòlar ha cotitzat entre 93 i
101 iens. El gràfic de la trajectòria d’a-
questa cotització tampoc no mostra una
tendència clara.

En canvi, alguns països asiàtics, llevat de
la Xina, s’han mostrat preocupats per la
relativa apreciació de les seves divises. En-
tre aquestos països hi ha Corea del Sud,
Indonèsia i Malàisia. El motiu és la pèr-
dua de competitivitat que això representa
per als seus exportadors, tenint en comp-

te que la Xina ha mantingut el tipus de
canvi ancorat en 6,8 iuans per dòlar des
del juliol de l’any passat.

Les borses marquen nous màxims

Durant els mesos de juliol i agost, els
mercats de renda variable van mostrar
un bon comportament, reflex de la cotit-
zació d’un escenari econòmic amb me-
nys riscos a nivell global. El procés de re-
valoració dels índexs borsaris en relació
amb el mínim assolit al març va prosse-
guir i va arribar a nivells aproximats del
50% per l’S&P 500 i l’Eurostoxx 50. Me-
reix un esment especial l’extraordinària
trajectòria de l’Ibex 35, que, tot i que, des
del març, ha recollit una revaloració su-
perior al 60%, des de l’inici de l’any acu-
mula un increment de valoració proper
al 20%.

La lenta recuperació dels indicadors
avançats d’activitat i la consistència de les
expectatives de recuperació econòmica

Alguns països asiàtics estan
preocupats per la relativa
apreciació de les seves
divises enfront del dòlar.

Les borses pugen més 
del 50% des dels mínims
assolits al març.
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van provocar moviments d’ajustament en
les primes de risc i la normalització dels
indicadors de volatilitat. El reflex imme-
diat va ser l’augment dels fluxos inversors
des d’actius de mercats monetaris amb
menys risc cap a la borsa, atrets per unes
millors rendibilitats. Els inversors van
mantenir les preferències pel sector finan-
cer i per les indústries subjectes a la recu-
peració del cicle econòmic, com les de re-
cursos naturals i automòbils.

La continuïtat del recorregut alcista dels
mercats borsaris va estar determinada per
les dades econòmiques de les principals
economies i per la campanya de resultats
del segon trimestre de les companyies co-
titzades. Addicionalment, des dels bancs
centrals, es va mantenir el compromís
d’aplicació de mesures no convencionals
de política monetària per dinamitzar els
fluxos de crèdit cap al sector privat.

Des de l’àrea de les dades econòmiques,
tot i que continua existint un ampli di-
ferencial entre els indicadors avançats
d’expectatives empresarials i les dades de
l’economia real, a poc a poc s’aprecia una
millora d’aquestes últimes, les quals
apunten a un marc econòmic de menor
deteriorament. Així ho han confirmat les
dades avançades d’activitat econòmica
als Estats Units i a la zona de l’euro entre
l’abril i el juny, que han mostrat una in-
cipient recuperació industrial. Un altre
dels aspectes macroeconòmics rellevants
és la progressiva estabilització del sector
residencial nord-americà. El repunt de
les vendes i dels preus dels habitatges des
dels mínims de les tres últimes dècades i
la caiguda dels tipus hipotecaris juguen
un paper clau de cara a la consolidació
de les bases per al creixement. La nota
negativa va correspondre al mercat labo-
ral nord-americà. D’una banda, es va

Les polítiques monetàries
no convencionals donen
suport a la pujada 
de les borses...

...igual que els indicadors
econòmics...
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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:
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moderar la destrucció d’ocupació i, de
l’altra, la ràtio de la població activa va
patir el descens més important des de l’a-
bril de 1984.

Un altre dels aspectes rellevants en l’esca-
lada de les borses va ser la campanya de
resultats de les companyies en el segon
trimestre. Als Estats Units, després de la
sorpresa del primer trimestre, quan les
empreses van mostrar uns comptes
menys deteriorats del que s’esperava, el
segon trimestre es va saldar amb un ba-
lanç encara més esperançador. Del total
de les 500 companyies cotitzades a l’S&P,
el 73% d’anuncis van ser millors del que
estava previst, i les bones notícies van cor-
respondre al consum discrecional, a la in-
dústria i al sector financer. Pel que fa a
aquest últim grup, els grans bancs d’in-
versió, després d’haver realitzat impor-
tants ampliacions de capital, van aconse-
guir augmentar els ingressos, gràcies a
l’increment en les xifres de negociació als
mercats financers, i van procedir a tornar
una part dels ajuts públics rebuts uns me-
sos enrere. A Europa, els resultats van ser
més modestos, amb la presència d’un
sector financer encara molt perjudicat
per la crisi.

En les properes setmanes, el procés de re-
valoració dels mercats de renda variable
estarà determinat, en gran part, per la
confirmació de la recuperació de l’esce-
nari econòmic i financer global. Els prin-
cipals aspectes que ajudaran a determinar
aquesta tendència es podrien resumir en:
i) la correlació entre les dades econòmi-
ques i els indicadors avançats de l’activi-
tat econòmica; ii) l’increment del consum
de les famílies nord-americanes, clau per
al creixement econòmic i, per tant, em-
presarial; iii) l’evolució de les economies
emergents, amb especial atenció sobre la
Xina; iv) l’efectivitat de les polítiques mo-
netàries dels diferents bancs centrals so-
bre els mercats de crèdit.

Forta millora als mercats de crèdit

Durant els dos últims mesos, els mercats
de crèdit han mostrat un comportament
molt positiu i les primes de risc s’han re-
duït fins als nivells previs a la crisi de
Lehman Brothers. La millora es va ini-
ciar en els segments de crèdit d’alta qua-
litat i, en l’actualitat, s’ha ampliat als sec-
tors de risc molt elevat, com els mercats
de bons high yield. La reducció de les pri-
mes de risc ha anat acompanyada d’una
forta emissió de paper, en un entorn en
què les rendibilitats ofertes per alguns
bons corporatius se situen en mínims.
Les companyies aprofiten aquesta situa-
ció per allargar els terminis del deute.
Aquest fenomen és una tendència que
s’observa des d’abans de la crisi. Als mer-
cats de crèdit, això es tradueix en una
contínua substitució de crèdit o de prés-
tecs per emissió de bons amb venciments
mitjans de cinc anys. La millora de l’acti-
vitat als mercats primaris s’expandeix als
mercats secundaris.

És un fet notable que, malgrat l’escassa
necessitat de nou finançament, les em-
preses es mostrin molt actives en l’emis-
sió de bons. Això pot obeir a l’amarga ex-
periència patida als mercats de crèdit
durant l’últim trimestre del 2008 i el pri-
mer d’enguany, quan el sistema financer
va romandre gairebé tancat i moltes em-
preses es van veure al llindar del tanca-
ment, no per insolvència, sinó, simple-
ment, per liquiditat.

Altres factors influeixen en la mateixa di-
recció d’ampliar els terminis d’endeuta-
ment de les empreses, mitjançant l’emis-
sió de bons corporatius: i) els bancs
centrals executen les polítiques mone-
tàries a través de la compra d’actius fi-
nancers d’alta qualitat, això provoca la
necessitat de tenir un rating elevat, i po-
der-se beneficiar així d’aquestes línies de
finançament; ii) les agències de rating,

...els resultats empresarials
del segon trimestre, que 
han sorprès positivament.

La tendència alcista
de les borses es confirmarà
si la millora dels indicadors
reals té continuïtat.

La millora dels mercats 
de crèdit es generalitza,
situació que implica una
caiguda rècord del cost 
de finançament i un màxim
històric en l’emissió 
de paper corporatiu.
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després de la crisi financera, es mostren
més exigents amb les ràtios de solvència i
liquiditat de les empreses; iii) els bancs
comercials s’han vist obligats a reduir la
massa de crèdit per ajustar les ràtios de
solvència, però, a més a més, el procés de
desintermediació, sobretot en la banca
nord-americana, continua intacte, i tot
sembla indicar que les autoritats finan-
ceres nord-americanes aposten per la
seva continuïtat.

Els factors que afecten la demanda de
bons corporatius són l’atractiva rendibi-
litat i la solvència que ofereixen molts
emissors. A més a més, després de dos
anys en què els estalviadors han augmen-
tat de manera espectacular la preferència
per la liquiditat, els volums en els fons
d’inversió sense risc, és a dir, invertits en
bons dels governs, s’han situat en mà-
xims, i, des de l’abril, s’observa un incre-
ment de fluxos cap als actius amb més
risc, l’instrument principal dels quals són
els bons corporatius. Com a factor ex-

traordinari que pressiona temporalment
la demanda d’aquests actius hi ha la po-
lítica de compres d’actius financers dels
bancs centrals, que entren en competèn-
cia amb els inversors privats i pressionen
a la baixa els tipus d’interès als mercats.
El factor final, i potser el més determi-
nant a llarg termini, és que, després de la
crisi, s’ha produït un increment del ni-
vell global de l’estalvi de les famílies.
Aquesta evolució ha estat notable als Es-
tats Units i en altres països molt afectats
per la crisi.

Tot i que la reducció de les primes de risc
ha estat molt intensa des del passat mes
d’abril, persisteixen les variables perquè
aquesta tendència continuï. La més im-
portant és la contínua millora dels indi-
cadors econòmics i de les expectatives de
recuperació dels beneficis empresarials.
També, a curt termini, serà positiva l’exe-
cució de les mesures expansives quanti-
tatives dels bancs centrals, malgrat que
aquest factor depèn de cada país. Mentre

Les agències de qualificació
i els bancs es mostren 
més exigents i les empreses
decideixen allargar 
el període mitjà 
de venciment del deute.

Les variables més rellevants
pressionen a l’alça els
mercats de crèdit, malgrat
les restriccions a la Xina.

NOTA: (*) De l’1 de gener al 21 d’agost.
FONT: Bloomberg.
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que, al Regne Unit, a la zona de l’euro i
als Estats Units, la tendència és mantenir
o expandir la liquiditat, a la Xina el pro-
cés ja és invers i té efectes negatius sobre
els mercats financers, més visibles a la
borsa.

La tendència positiva als mercats de crè-
dit també es recull en la millora de la
qualificació creditícia de les agències de
rating. Les principals agències de qualifi-
cació, Moody’s i S&P, han publicat una
sensible millora de qualificacions credití-
cies des de l’inici del tercer trimestre, des-

prés de tres trimestres consecutius de
dràstiques reduccions de les qualifica-
cions de ratings de companyies.

L’etapa final en la millora dels mercats
de crèdit es comença a observar en la re-
ducció dels requisits dels bancs comer-
cials en l’oferta de préstecs i en la inci-
pient recuperació de la demanda de
crèdit d’empreses i famílies. Això és de-
gut a la millora del balanç dels bancs i a
la recuperació econòmica que ja s’obser-
va en molts països, i és més notable en
alguns sectors.

La millora de qualificació 
de les agències de rating
dóna suport al to positiu
dels mercats de crèdit.

La normalització als mercats
de crèdit arriba a l’etapa
final.

La proporció de renda variable en el patrimoni financer de les famílies ha oscil·lat al llarg del temps i ha respost
a un ampli conjunt de factors, entre els quals cal destacar les perspectives econòmiques i els rendiments esperats
del capital. Escenaris com l’actual, caracteritzat per fortes turbulències i elevada incertesa, provoquen canvis en
els patrons de comportament financer dels agents econòmics, que, en el cas dels particulars, es tradueixen en el
transvasament de l’estalvi financer en renda variable cap a actius amb menys risc.

Invertir en borsa s’associa a la presa de riscos, de manera que, quan aquests riscos són considerats elevats o són
difícils d’avaluar, l’inversor «corrent» tendeix a rebutjar la inversió. Si, a més a més, es produeix un crash borsari
que provoca pèrdues en la cartera d’inversió, els particulars tendeixen a defugir la inversió en renda variable per
un temps considerable, fins que la memòria del desastre s’esvaeix o fins que les expectatives econòmiques millo-
ren de forma sensible i apareixen noves oportunitats d’obtenir alts beneficis.

Aquest patró de comportament es pot veure al gràfic següent, que recull el pes de la renda variable en la carte-
ra financera de les llars nord-americanes, per bé que, en aquesta ponderació, influeixen també les oscil·lacions
relatives dels preus dels diferents actius. Així, la crisi energètica i econòmica dels anys setanta va frenar i va fer
recular el creixent volum d’accions en les carteres, estimulat, fins aleshores, per la trajectòria de les cotitza-
cions, que es van arribar a doblar en els seixanta. Malgrat que, en els setanta, no va haver-hi cap crash borsari
pròpiament dit, la prolongada crisi econòmica no va estimular la inversió en renda variable. La davallada dels
ingressos disponibles de les llars i les magres perspectives dels beneficis empresarials expliquen que el pes de
les accions en les carteres de les famílies assolís un nivell mínim. En canvi, la crisi borsària de 1987, tot i la seva
intensitat, va ser molt curta i no va afectar la trajectòria de l’economia real, de manera que els seus efectes van
ser molt passatgers. La gran escalada de les accions en poder dels particulars es va produir en els noranta i va
assolir el zenit en esclatar la crisi dels valors tecnològics. Aquest daltabaix va tenir un fort impacte sobre les
preferències dels particulars en relació amb el risc i, tot i que, en els primers anys de la dècada actual, les borses
van exhibir un recorregut notablement alcista i l’economia va assolir una expansió espectacular, les reticències
a l’hora d’augmentar el pes de les accions en van frenar l’avanç. La greu crisi originada el 2007 ha retallat de

La borsa i les preferències dels estalviadors
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nou aquest pes i, ateses les seves característiques, comportarà una important resistència a l’hora d’incrementar
la renda variable en el patrimoni familiar.

A Europa, el comportament de les famílies davant de la crisi no difereix gaire, deixant de banda el fet que la
tendència a invertir en borsa és molt més baixa. Com es pot comprovar al gràfic següent, en el cas d’Espanya,
també s’observa l’efecte de la crisi dels valors tecnològics i, amb la crisi actual, el descens de la participació de
la renda variable en els fons d’inversió de les famílies fins als nivells més baixos dels dotze últims anys.

A les dues àrees econòmiques, els Estats Units i Europa, s’aprecien notables diferències en la participació de
l’inversor particular en els mercats financers. Històricament, el perfil de l’inversor nord-americà s’ha caracte-
ritzat, en primer lloc, per mantenir una proporció mitjana al voltant del 20% de renda variable sobre el total
del seu patrimoni financer i, en segon lloc, per establir un objectiu de rendibilitat a llarg termini. En canvi, l’in-
versor europeu no solament presenta una predisposició inferior a mantenir una proporció de renda variable
sobre el seu estalvi total, sinó que ha reaccionat amb més intensitat a la crisi i ha reduït gairebé el 50% la seva
exposició a la borsa en relació amb els anys anteriors.

Quina serà la reacció dels inversors després de la crisi global dels dos últims anys? Fins ara, el comportament
ha estat el propi d’un cicle fortament recessiu. En els últims mesos, la publicació de dades econòmiques més
favorables, juntament amb la moderació de la volatilitat, ha impulsat l’augment de la confiança i de la toleràn-
cia al risc. Aquest nou escenari de recuperació, tot i que feble, ha propiciat que, al març, es produís un punt
d’inflexió per a l’índex Standard & Poor’s 500 i per a la participació dels inversors particulars. La revaloració de
la borsa, gairebé del 50%, s’ha produït, però, amb uns nivells de contractació inferiors a la mitjana de l’última
dècada. Malgrat aquesta circumstància i gràcies al major grau d’estabilització econòmica, des de la primavera

ESTATS UNITS: LES FAMÍLIES REDUEIXEN LES TINENCES DE BORSA
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s’observa un augment de l’apetència pel risc per part dels inversors particulars. Això ha permès un lent incre-
ment de la proporció de les rendes familiars en borsa sobre el total del capital estalviat en fons d’inversió.

És en aquest moment quan els factors propis del comportament de l’inversor poden jugar un paper rellevant
com a acceleradors del procés de participació en els mercats d’actius de risc. Elements com l’experiència finan-
cera dels inversors, la millora de les perspectives econòmiques o la moderació de les primes de risc han de con-
tribuir, a mitjà termini, a l’augment de la proporció invertida en renda variable per part de les famílies. Així i
tot, el moviment serà lent, a causa del trauma patit pels estalviadors després de les fortes caigudes de les borses
durant la major crisi des de la Gran Depressió.

Pes de la renda variable en el patrimoni dels fons d’inversió

ESPANYA: BAIXA LA INVERSIÓ EN RENDA VARIABLE

NOTA: (*) Juny.
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Moderació de la recessió

L’avanç del producte interior brut (PIB)
del segon trimestre per part de l’Institut
Nacional d’Estadística va confirmar que
el ritme de caiguda de l’activitat econòmi-
ca es va moderar en el període abril-juny,
en estimar un descens intertrimestral de
l’1,1%, enfront d’un decrement revisat de
l’1,6% en el primer trimestre. Aquesta mo-
deració de la recessió és atribuïble a una
millora de la conjuntura internacional, a
l’impacte dels plans d’estímul econòmic
del Govern i a la tendència a la normalit-
zació dels mercats financers. Així i tot, la
contracció intertrimestral de l’economia
espanyola va ser sensiblement superior a
l’estimada per a la zona de l’euro, del 0,1%,
a diferència dels trimestres anteriors.

Lògicament, la millora de l’evolució tri-
mestral encara no es va notar en la taxa
interanual, que va registrar la reculada
més important de les últimes dècades, del
4,2%, per bé que, en aquest cas, va ser in-
ferior a la de la zona de l’euro, del 4,6%.
La davallada interanual del PIB s’explica
per una major contribució negativa de la
demanda interna, malgrat una major
aportació del sector exterior.

Pel que fa al consum, els indicadors dis-
ponibles apunten a una atenuació de la
profunda contracció experimentada en
els últims trimestres. La millora de la con-
fiança dels consumidors, a la qual deuen
haver contribuït el repunt dels índexs
borsaris i els plans d’estímul governa-
mentals, va frenar en part la caiguda del

CONJUNTURA ESPANYOLA

Activitat econòmica

El PIB de l’economia
espanyola cau l’1,1% 
en el segon trimestre,
menys que en el primer,
però més que a la zona 
de l’euro.

Variació del PIB
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consum. Així, al juny, la producció de
béns de consum mostrava un descens
interanual del 7,0%, enfront del 12,6%
del primer trimestre. Les vendes interiors
en les grans empreses de béns de consum
van mitigar la seva disminució interanual
en el segon trimestre, per bé que les de
serveis la van incrementar lleugerament.
Per la seva banda, les vendes al detall tam-
bé van constatar una moderació de la da-
vallada del consum en els últims mesos.

Pel que fa als béns de consum duradors,
que són els que han patit més l’enfonsa-
ment del consum, cal destacar que s’ha
confirmat la inflexió de les vendes d’au-
tomòbils a partir del maig amb l’entrada
en vigor dels ajuts directes del Pla 2000-E
per a la renovació d’automòbils, afavorit
pel Govern i per la major part de comu-
nitats autònomes. Així, al juliol, les com-
pres dels particulars van créixer el 16,5%
en relació amb el mateix mes de l’any 
anterior.

La contrapartida de la davallada del con-
sum és la recuperació de l’estalvi. Durant
el període que va del segon trimestre del
2008 al primer del 2009, la taxa d’estalvi
de les llars va experimentar l’increment
més important de la dècada, fins al 14,1%
de la renda disponible, 1,1 punts més que
en el període mòbil precedent. La recupe-
ració de l’estalvi està vinculada a un aug-
ment de la prudència de les famílies,
propiciat per l’increment de l’atur. Les
condicions financeres més restrictives
també han incidit en l’increment de l’es-
talvi. En el segon trimestre, probablement
va prosseguir la tendència al creixement
de la taxa d’estalvi.

Per la seva banda, la inversió es ressent de
la davallada dels beneficis empresarials i
de les perspectives de rendibilitat desfa-
vorables. A més a més, la utilització de la
capacitat productiva no para de reduir-se
i reflecteix la davallada de la demanda. No
obstant això, malgrat l’enfonsament de la

La contracció del consum 
és molt profunda, però
s’atenua.

2008 2009
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inversió en béns d’equipament, apareixen
alguns signes esperançadors. Així, la pro-
ducció d’aquests béns va caure el 24,4%
en el segon trimestre en relació amb un
any abans, però aquest important descens
va ser inferior a l’anotat en el primer tri-
mestre. Així mateix, la matriculació de ve-
hicles industrials va patir un decrement
interanual del 51,9% en el segon trimes-
tre, però, al juliol, va moderar la caiguda
fins al 37,8%.

La inversió en construcció prossegueix l’a-
justament al sector residencial. Els visats
d’obra nova d’habitatges van disminuir el
58,5% al maig en relació amb el mateix
mes del 2008, tot i que una mica menys
que en els mesos precedents. De fet, les
vendes d’habitatges han mitigat lleugera-
ment la seva caiguda després de l’anunci
de la limitació de la deducció fiscal. No
obstant això, els habitatges acabats conti-
nuen essent superiors a les vendes d’habi-
tatges nous, de manera que continuen
augmentant les existències d’habitatges
sense vendre, amb la consegüent pressió a

la baixa sobre els preus. En canvi, l’evolu-
ció de l’obra civil és millor gràcies als
5.000 milions d’euros ja gastats dels 8.000
pressupostats del pla finançat pel Govern
d’obres públiques efectuades pels muni-
cipis. Per la seva banda, la licitació oficial
va augmentar al 47,8% al maig en relació
amb el mateix mes del 2008, després de
mesos de reduccions.

Des de l’òptica de l’oferta, la indústria
continua patint una forta disminució de
la demanda. No obstant això, la caiguda
es modera. Així, al juliol, el descens inter-
anual del consum d’electricitat va ser del
3,4%, enfront de la davallada del 7,0% del
primer trimestre. Malgrat aquesta relati-
va millora, les xifres d’entrada de coman-
des suggereixen la prolongació del pe-
ríode de feblesa industrial. Al sector
secundari, els problemes de demanda s’a-
fegeixen als de competitivitat. Pel que fa
al sector serveis, malgrat un cert alenti-
ment del descens de l’activitat en els úl-
tims mesos, al juny totes les principals
branques presentaven decrements inter-

Els habitatges acabats
continuen essent superiors
a les vendes d’habitatges
nous.

Es mitiga la caiguda 
de la producció industrial.
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NOTA: (*) Índex (sense estacions de servei) deflactat i corregit de l’efecte calendari.
FONTS: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.

DESACCELERACIÓ DE LA CAIGUDA DE LES VENDES AL DETALL
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anuals en les xifres de negocis del 8% o
superiors.

En aquest marc, el Govern va continuar
adoptant mesures de suport per als sub-
sectors afectats per la crisi econòmica.
Així, al començament de juny, va aprovar
el Pla Moto-E amb l’objectiu de la con-
cessió directa de subvencions per a la
compra de ciclomotors i motocicletes.
Cap a la meitat del mateix mes, el Minis-
teri d’Habitatge va anunciar que assumi-
ria el 50% del risc en noves hipoteques
per a habitatges protegits per un import
màxim de 6.000 milions d’euros. Així ma-

teix, al juliol, va llançar el Pla Futur-E per
potenciar la sostenibilitat energètica al
sector turístic.

La millora de la situació econòmica inter-
nacional possibilitarà que la conjuntura
espanyola es vagi recuperant. Els indica-
dors de confiança apareguts van en la ma-
teixa direcció. No obstant això, la gran
majoria d’indicadors continuen essent
negatius i la correcció dels desequilibris
acumulats suggereix que, tot i que l’eco-
nomia espanyola ha pres la via de la recu-
peració, sortirà de la recessió molt gra-
dualment.

Millora dels indicadors 
de confiança dels agents
econòmics.

2008 2009
2007 2008

II III IV I Abril Maig Juny Juliol

Indústria

Consum d’electricitat (1)

Índex de producció industrial (2)

Indicador de confiança en la indústria (3)

Utilització capacitat productiva (4)

Importació béns interm. no energ. (5)

Construcció

Consum de ciment

Indicador de confiança en la construcció (3)

Habitatges (visats obra nova)

Licitació oficial

Serveis

Vendes comerç minorista (6)

Turistes estrangers

Ingressos turisme

Mercaderies ferrocarril (t-km)

Tràfic aeri passatgers

Consum de gasoil automoció

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

(2) Filtrat de diferències del calendari laboral.

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

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

(5) En volum.

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

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

Turisme, Ministeri d’Economia i Hisenda i elaboració pròpia.
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La virulenta crisi econòmica i financera que afecta les empreses, els bancs i els governs incideix també en la si-
tuació econòmica de les famílies. En el cas d’Espanya, l’alteració dels patrons de despesa i estalvi de les unitats
familiars és molt important. En aquest requadre, passem revista als canvis produïts en matèria de consum, es-
talvi, inversió fixa i inversió financera del conjunt dels 17 milions de llars i tractem d’apuntar la direcció futura
d’aquestes variables.

En primer lloc, destaca l’escalada de l’estalvi, és a dir, la part de la renda disponible que no es consumeix.
Aquesta variable havia baixat fins a nivells mínims en els últims anys, al voltant de l’11%, i havia reflectit una
conjuntura excepcional en termes de creixement de la renda i de la riquesa de les llars. Tot i que, en determi-
nats àmbits, s’expressava la preocupació pel baix estalvi de les famílies, el cert és que, en èpoques de prosperi-
tat, l’estalvi sol disminuir (i viceversa) i reflecteix les expectatives de renda futura dels agents. En els moments
actuals, en què la major preocupació de les famílies, segons les enquestes sociològiques, és la destrucció d’ocu-
pació, la incertesa sobre el futur econòmic és molt elevada. Conseqüentment, d’una taxa d’estalvi brut del
10,2% el 2007 es va passar al 13,1% el 2008, i esperem que el 2009 superi el 16%, resultat de l’elevada incertesa
que s’ha apoderat de les famílies espanyoles.

Però l’atur no és l’única amenaça que plana sobre els comptes de les llars. Un segon element són les pèrdues en
el valor del patrimoni familiar. Tant els actius financers com els béns immobiliaris van patir una important re-
tallada en la seva valoració, que el Banc d’Espanya xifra el 2008 en el 12,1% i en el 8,7%, respectivament. No-

Despesa i estalvi de les famílies espanyoles: final de cicle

LA INCERTESA EN L’OCUPACIÓ AFECTA L’ESTALVI FAMILIAR

Taxa d’atur sobre població activa i taxa d’estalvi de les famílies (*)

NOTES: (*) Inclou les institucions sense ànim de lucre al servei de les llars.
(**) Mitjana mòbil de quatre trimestres.
FONTS: Institut Nacional d’Estadística, Banc d’Espanya i elaboració pròpia.
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més la caiguda de les borses al llarg de l’any va restar més de 250.000 milions d’euros al patrimoni financer de
les famílies. Sumant el valor de tots els actius financers en poder de les famílies i restant els passius –crèdit hi-
potecari principalment–, el resultat és que la riquesa financera neta es va enfonsar el 2008, en un any, fins als
nivells del 2001. Pel que fa al valor del patrimoni immobiliari, l’estimació del Banc d’Espanya representaria
una pèrdua de mig bilió d’euros. En suma, l’any passat, el total del descens del valor comptable de la riquesa de
les famílies va superar la renda disponible de l’exercici, resultat que permet fer-se una idea de la magnitud del
daltabaix dels balanços agregats de les famílies espanyoles.

Què podem esperar el 2009 i el 2010? La trajectòria dels mercats de valors en els nou primers mesos del 2009
permet confiar que la reculada del valor dels actius ha quedat enrere i que es comença a recuperar una part del
que s’ha perdut. No obstant això, les perspectives actuals dels preus del sector immobiliari i la importàn-
cia d’aquest sector en la riquesa total de les famílies continuaran pesant sobre el comportament econòmic de 
les llars.

Inevitablement, si l’estalvi familiar brut és relativament elevat, la despesa de consum –l’altra destinació que pot
tenir la renda disponible– es mou a la inversa. De fet, en el primer semestre, el consum va disminuir el 6% en
termes nominals en relació amb el mateix període de l’any anterior, malgrat que la renda de les famílies encara
augmentava l’1,5% en el primer trimestre. Com és d’esperar en aquests casos, la retallada més important en el
consum de les famílies correspon a la despesa en béns duradors (automòbils, electrodomèstics, mobles) i en
béns sumptuaris, mentre que els béns no duradors resisteixen millor la conjuntura.

On va a parar aquest estalvi creixent? Des del punt de vista dels comptes nacionals, una part es destina a inversió
fixa, és a dir, a compra d’immobles, i la resta representa una variació de la posició financera. Pel que fa a la com-

ELS INVERSORS FUGEN DEL RISC EL 2008

Actius financers de les llars i ISALSL (*)

NOTA: (*) Institucions sense ànim de lucre al servei de les llars.
FONT: Banc d’Espanya.
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pra de cases i pisos, la intensa desacceleració del mercat marca la situació actual. Acaba així una etapa excepcio-
nal en què les famílies van dedicar cada any més i més recursos a la compra d’habitatge. Un comportament que
s’explica per una elevada propensió a l’habitatge de propietat, uns importants incentius fiscals, uns baixos tipus
d’interès i unes favorables condicions creditícies al llarg del període, i que no va recular tot i l’escalada dels
preus. Ara, però, el resultat és una pesada herència en forma de deute financer. Malgrat tot, cal destacar que el
pes del deute a llarg termini sobre la renda familiar ha fet un clar gir a la baixa després d’haver assolit màxims
històrics, en un procés de despalanquejament que tendeix a accelerar-se.

Per la seva banda, la posició financera de les famílies també s’ha invertit el 2008. Si, entre els anys 2004 i 2007,
les despeses de compra i amortització d’immobles van superar l’estalvi corrent de les famílies, el 2008 l’estalvi
brut ja va superar la inversió, tònica que s’intensificarà encara més el 2009. En aquests moments, el sector fa-
mílies és estalviador net, permet pal·liar el dèficit de finançament d’altres sectors de l’economia, en especial el
sector públic, i contribueix, al mateix temps, a reduir el dèficit del compte corrent de l’economia espanyola
amb l’exterior.

Les preferències de les llars a l’hora de col·locar els estalvis financers expressen també clarament el canvi de
conjuntura. Si, al començament dels vuitanta, la major part dels estalvis es col·locaven en dipòsits bancaris a
termini, a la recerca de la seguretat, en la dècada dels noranta, les preferències dels inversors es van començar a
centrar en valors de risc, adquirint directament accions de companyies o mitjançant participacions en fons
d’inversió. La crisi borsària de l’inici de la dècada del 2000 va marcar un límit en l’avanç relatiu de les inver-
sions de risc en la cartera de les famílies. De llavors ençà, el seu pes relatiu va oscil·lar al voltant del 40% fins a
l’any passat, quan la negativa evolució de les borses va provocar un important transvasament de fons des de
productes de risc a dipòsits a termini fix, fins al punt que el seu pes en la cartera d’inversió de les famílies gai-
rebé es va igualar. Des de l’inici del 2009, aquest procés de transvasament s’ha frenat, ja que l’estabilització dels
mercats financers ha alleujat una mica l’aversió al risc que produeix tot shock financer.

En molts sentits, l’any 2008 va representar el final d’un cicle molt especial en les preferències d’estalvi i inversió
de les famílies espanyoles. Un cicle que es va iniciar cap a la meitat dels noranta i que va estar molt marcat per
l’adopció de l’euro i per una etapa de descens de les taxes d’inflació i d’interès en un context de relativa estabili-
tat macroeconòmica. Tant en la fase expansiva com en l’actual contracció econòmica, el comportament de les
famílies pot haver incorregut en alguns excessos, però, en general, ha respost a criteris de racionalitat econòmi-
ca en funció dels incentius existents en cada moment.

Aquest requadre ha estat elaborat per Joan Elias
Departament d’Economia Europea, Servei d’Estudis de ”la Caixa”
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Es frena el deteriorament 
del mercat de treball

Segons les dades de l’enquesta de pobla-
ció activa (EPA), considerada com l’indi-
cador més fiable per al seguiment conjun-
tural del mercat de treball, en el segon
trimestre es van perdre 145.800 llocs de
treball, el 0,8%. D’aquesta manera, el
nombre total d’ocupats es va reduir a
18.945.000. En els dotze últims mesos, es
van destruir gairebé un milió i mig de
llocs de treball, el 7,2%. No obstant això,
en l’últim trimestre, s’aprecia una mode-
ració en el ritme de caiguda de l’ocupa-
ció. Això és atribuïble a una suavització
de la recessió econòmica, a la qual contri-
bueix el pla d’obres municipals finançat
pel Govern, que, fins a mitjan juliol, havia

proporcionat feina temporal a més de
400.000 treballadors.

D’aquesta manera, es va pal·liar el dalta-
baix de l’ocupació a la construcció, que,
en l’últim any, es va reduir el 24,6%, la da-
vallada sectorial més important. Així, en
el segon trimestre, el descens del nombre
d’ocupats a la construcció, del 2,8%, va
ser inferior a l’anotat per la indústria, que
també pateix un dur ajustament, i per l’a-
gricultura. Els serveis van ser l’únic dels
grans sectors que van incrementar el ni-
vell d’ocupació en el segon trimestre, el
0,5%, tot i que mostraven un decrement
interanual del 2,7%. D’altra banda, el sec-
tor públic va continuar ampliant les seves
files, el 0,7% en el segon trimestre, fins a
comptabilitzar un increment interanual

Mercat de treball

El pla d’obres municipals
pal·lia el daltabaix de
l’ocupació a la construcció.

El nombre d’ocupats al
sector públic creix el 3,7%
en l’últim any, mentre que,
al privat, baixa el 9,1%.

NOTA: (*) Dades corregides de l’impacte dels canvis metodològics introduïts en el primer trimestre del 2005.
FONTS: INE i elaboració pròpia.

ES DESACCELERA LA DESTRUCCIÓ D’OCUPACIÓ

Taxa de variació interanual del nombre d’ocupats (*)
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del 3,7%, mentre que el privat anotava un
descens del 9,1%.

Per sexes, la destrucció d’ocupació va
continuar afectant molt més els homes
que les dones. D’aquesta manera, mentre
que, en l’últim any, el 9,8% dels homes
van perdre la feina, només van resultar
afectades el 3,8% de les dones, situació
que s’explica, en part, perquè estan
menys representades en els sectors més
perjudicats per la crisi, com la cons-
trucció.

La crisi afecta tots els grups d’edat, però
amb diferent intensitat. En termes gene-
rals, en l’últim any, la reducció de l’ocu-
pació és més intensa entre els més joves,
amb un descens del 36,0% al segment de
16 a 19 anys i de l’1,4% al grup de més de
50 anys. En el segon trimestre, l’ocupació
només va augmentar entre les persones
de 35 a 39 anys i entre les més grans de
45 anys.

D’altra banda, les xifres de l’EPA reflectei-
xen que la recessió econòmica afecta més

Després de la forta caiguda
de l’ocupació temporal, 
la fixa registra un descens
interanual per primer cop
des de l’inici de 1995.

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.
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els treballadors autònoms, el nivell d’ocu-
pació dels quals va disminuir el 10,3% en
els dotze últims mesos, que els assalariats,
l’ocupació dels quals es va reduir el 6,6%.
Pel que fa als assalariats, és significativa la
caiguda del 19,8% dels llocs de treball
amb contracte temporal, mentre que els
indefinits van baixar l’1,1%. No obstant
això, en el segon trimestre, la reducció de
llocs de treball va ser similar en els dos ti-
pus de contracte, superior a 50.000, per
bé que el percentatge dels temporals, de
l’1,3% trimestral, continuava essent su-
perior. De fet, es va registrar una dismi-
nució interanual de l’ocupació fixa per
primer cop des de l’inici de 1995.

Una altra conseqüència de la crisi és l’im-
puls del treball a temps parcial. En efecte,
mentre que els contractes a temps com-
plet baixaven el 8,2% en l’últim any, els
contractes a temps parcial pujaven el
0,1%, gràcies a un augment trimestral de
l’1,1% en el segon trimestre. No obstant
això, la seva participació en el total és mo-
desta, del 12,9%, la majoria dones.

Per nacionalitat, també hi ha diferències
en l’evolució de l’ocupació. Mentre que

els ocupats espanyols van baixar el 6,9%
en els dotze últims mesos, els estrangers
van davallar el 9,2%. No obstant això, en
el segon trimestre, la població ocupada
immigrant va augmentar el 0,2% i l’es-
panyola es va reduir el 0,9%.

Les xifres dels afiliats en alta a la Seguretat
Social del juliol confirmen una relativa
millora de l’ocupació en relació amb el
primer quadrimestre. El nombre mitjà
d’afiliats va pujar en 45.568, per bé que la
taxa interanual va baixar el 6,4%.

Les dades de l’EPA del segon trimestre
també validen un canvi en l’evolució de la
població activa, la qual va registrar un
descens per primer cop en els últims anys,
de manera que la seva taxa de variació
interanual va baixar 1,1 punts, fins a
l’1,2%. Això és atribuïble a l’efecte desà-
nim provocat per les dificultats a l’hora
de trobar feina. En el segon trimestre, va
disminuir tant la població activa espa-
nyola com l’estrangera, però, en l’últim
any, l’estrangera va augmentar el 5,3%,
enfront de l’increment del 0,5% de l’es-
panyola.

Impuls del treball a temps
parcial.

Reducció de la població
activa per primer cop en 
els últims anys per l’efecte
desànim.

% 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.

2.289,1 93,3 4,2 1.106,2 93,5 55,3 17,6

1.848,4 33,4 1,8 649,7 54,2 44,7 18,3

855,2 46,7 5,8 281,3 49,0 20,7 38,1

3.282,3 80,1 2,5 1.474,7 81,6 79,3 15,7

1.094,6 117,0 12,0 507,9 86,6 26,5 –

286,6 –12,8 –4,3 64,1 28,8 6,9 –

2.756,3 22,6 0,8 1.184,0 75,3 66,6 –

4.137,5 126,7 3,2 1.755,9 73,7 100,0 17,9

ATUR ESTIMAT

Segon trimestre 2009

Aturats
%

participació
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A conseqüència dels moviments de l’ocu-
pació i de la població activa, l’atur va con-
tinuar augmentant, tot i que es va reduir
el ritme d’avanç. Així, la xifra d’aturats va
pujar el 3,2% en el trimestre i el 73,7% en
l’últim any, fins a 4.137.500 persones. La
taxa d’atur va pujar 6 dècimes, fins al
17,9%, la més alta de la Unió Europea, i
va doblar la mitjana.

L’atur va continuar augmentant més en-
tre els homes que entre les dones, de ma-
nera que les respectives taxes d’atur es van
continuar aproximant. D’altra banda, el
nombre de llars amb tots els membres
aturats va pujar fins a 1.118.300.

En l’àmbit territorial, es constata que, en
els dotze últims mesos, la disminució de
l’ocupació va tenir lloc a totes les comu-
nitats autònomes, tot i que va ser més in-
tensa a Catalunya, Canàries i la Comuni-

tat Valenciana. No obstant això, les taxes
d’atur més elevades corresponien a An-
dalusia, Canàries i Extremadura.

En un altre ordre de coses, la taula de dià-
leg social va finalitzar sense acords. No
obstant això, durant l’estiu el Govern ha
aprovat mesures per pal·liar els efectes de
l’escalada de l’atur. Així, ha suprimit el re-
quisit d’un any d’espera per poder resca-
tar els fons de pensions per part d’aturats
sense prestació per atur contributiva.
Igualment, ha facilitat el cobrament de la
prestació d’atur en un pagament únic per
als socis de cooperatives. Així mateix, s’ha
establert una bonificació del 50% en la
quota empresarial a la Seguretat Social
per la contractació indefinida del primer
assalariat per part dels treballadors autò-
noms. Finalment, el Govern ha creat un
nou ajut temporal per a aturats que hagin
esgotat les percepcions per atur.

La taxa d’atur puja fins 
al 17,9%, però redueix 
el ritme d’avanç.

Es crea un nou ajut
temporal per a aturats 
que hagin esgotat 
la percepció per atur.

FONTS: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.

L’OCUPACIÓ CAU A TOTES LES COMUNITATS AUTÒNOMES EN L’ÚLTIM ANY

Variació interanual del nivell d’ocupació per comunitats autònomes

%

Madrid

Cantàbria

Castella i Lleó

Galícia

La Rioja

Navarra

Extremadura

País Basc

Aragó

Balears

Castella-la Manxa

Andalusia

Astúries

Múrcia

Comunitat Valenciana

Canàries

Catalunya

–12 0–8–10 –6 –2–4
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L’IPC anota la caiguda interanual 
més intensa de les últimes dècades

En línia amb el que s’esperava, l’índex de
preus de consum (IPC) va registrar un
descens interanual de l’1,4% al juliol, la
caiguda més intensa de les últimes dèca-
des. Es va tractar de la cinquena taxa
interanual negativa consecutiva. En no-
més dotze mesos, es va passar d’una in-
flació del 5,3%, la més alta des del de-
sembre de 1992, quan el preu del petroli
va assolir un màxim històric, al descens
de preus actual. Aquest gir s’explica, en
bona part, per la reculada dels preus de
les primeres matèries i, en especial, del
cru, malgrat el repunt dels últims mesos.
No obstant això, també hi ha contribuït
de manera significativa la contracció del

consum, que ha empès les empreses a
efectuar descomptes o a moderar els
preus.

Els carburants i combustibles es van aba-
ratir el 22,5% en els dotze últims mesos
fins al juliol. Aquest decrement interanual
és lleugerament inferior a l’anotat al
maig, a causa, en part, de l’increment de
l’impost especial sobre els hidrocarburs
aplicat a partir del juny. No obstant això,
el conjunt dels productes energètics va re-
gistrar, al juliol, la davallada més impor-
tant de les últimes dècades, del 15,9%,
gràcies al fet que l’electricitat va pujar
menys en aquest mes que en el mateix
mes de l’any anterior. En els primers me-
sos d’estiu, els preus dels aliments frescos
van presentar la davallada interanual més

Preus

Descens interanual de l’IPC
per cinquè mes consecutiu,
situació que reflecteix,
sobretot, la reculada 
dels preus de les primeres
matèries.

LA INFLACIÓ SUBJACENT CONTINUA BAIXANT

Variació interanual de l’IPC

FONT: Institut Nacional d’Estadística.

Índex subjacent (índex general
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FONT: Institut Nacional d’Estadística.

ELS ALIMENTS FRESCOS CONTRIBUEIXEN A LA CAIGUDA DELS PREUS

Variació interanual del preu dels aliments sense elaborar
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intensa dels últims anys i van contribuir
al descens del nivell de preus.

Per la seva banda, el nucli més estable de
l’IPC, l’índex subjacent, es va mantenir
en creixement, però va mostrar una ten-

dència a la desacceleració i es va col·locar
en el 0,6% al juliol, la cota més baixa de
les últimes dècades i 2,9 punts menys que
dotze mesos abans. Aquest menor creixe-
ment és degut, en part, a la caiguda dels
costos derivats de les primeres matèries,

La inflació subjacent 
es modera fins al 0,6%, 
la més baixa de les últimes
dècades, arran de la
contracció del consum.

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 0,0 –0,1 –0,9

0,6 2,8 5,0 0,4 0,3 –1,0

–0,5 2,3 5,3 –0,9 –0,5 –1,4

–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



però també reflecteix les pressions desin-
flacionistes motivades per la crisi econò-
mica. No obstant això, el diferencial amb
la inflació general es va ampliar i va mar-
car la cota màxima dels últims anys.

Els preus dels aliments elaborats van ex-
perimentar un repunt al començament de
l’estiu, situació que s’explica per l’alça dels
impostos del tabac al juny. Per la seva ban-
da, els preus dels béns industrials no ener-
gètics es van reduir l’1,5% en els dotze úl-
tims mesos fins al juliol, en un marc de

gran competència als mercats internacio-
nals. Els serveis, més arrecerats de la com-
petència internacional, van experimentar
un increment interanual de preus del 2,1%
al juliol. No obstant això, aquest incre-
ment és el menor de les últimes dècades.

L’índex de preus de consum harmonitzat
amb la Unió Europea també va experi-
mentar un descens interanual de l’1,4%
al juliol. D’aquesta manera, el diferencial
negatiu amb la zona de l’euro es va situar
en 0,7 punts percentuals, dues dècimes

El diferencial d’inflació amb
la zona de l’euro es redueix,
però continua essent
favorable.
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ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM PER GRUPS DE COMPONENTS

Juliol

% 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

Índex subjacent (**)

ÍNDEX GENERAL

NOTES: (*) Base 2006 = 100.

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

FONT: Institut Nacional d’Estadística.

107,8 0,1 –0,2 1,9 –2,6 7,0 –2,1

125,9 0,0 4,3 3,6 12,6 4,0 13,0

92,9 –11,3 –11,8 –12,3 –14,6 0,4 –2,1

111,8 1,7 0,3 6,9 0,1 8,4 –0,8

106,3 –0,6 –0,9 1,2 –0,3 2,5 1,2

97,3 0,3 0,0 0,0 –1,5 0,5 –1,2

103,0 0,7 –0,1 8,1 3,6 10,6 –9,5

99,4 0,0 0,0 0,3 –0,3 –0,2 –0,9

99,8 1,1 0,8 0,7 0,1 0,1 –0,3

111,7 0,1 0,0 0,4 0,2 3,9 3,8

112,7 1,0 0,7 4,6 2,0 4,8 1,5

109,3 –0,1 –0,2 2,9 1,6 3,5 2,2

111,7 0,2 0,6 2,7 0,5 7,8 0,9

106,4 –0,1 –0,1 0,9 –3,4 4,4 –2,7

105,1 –0,6 –1,2 2,3 –0,5 4,8 –1,7

99,7 –2,0 –2,8 1,2 –2,8 5,6 –5,3

105,1 2,3 0,3 16,1 5,3 21,4 –15,9

99,6 1,1 –0,4 18,0 5,0 25,1 –22,5

97,5 –3,6 –3,9 –3,7 –5,5 0,3 –1,5

111,0 0,7 0,5 3,5 1,8 4,0 2,1

106,2 –0,9 –1,1 0,8 –1,1 3,5 0,6

106,3 –0,5 –0,9 2,3 –0,5 5,3 –1,4

Índexs
(*)

 



menys que el rècord del maig, després de
les pujades d’impostos especials del juny.

Continuaran caient els preus fins a entrar
en deflació, és a dir, hi haurà un descens
generalitzat i persistent del seu nivell? En
els propers mesos, es continuaran ano-
tant taxes de variació interanual de l’IPC
negatives. No obstant això, el més proba-
ble és que les caigudes siguin cada cop
menors i que es tornin a registrar taxes
positives cap al final de l’exercici, ateses
les tendències dels preus i, en particular,
la recuperació de les primeres matèries en
l’últim període.

Intensa moderació dels preus 
a l’engròs

Al juny, la taxa de variació anual dels
preus industrials va ser negativa del 5,0%
i va anotar la cota més baixa de les últi-

mes dècades. Aquest descens va ser degut,
sobretot, a la caiguda dels preus de les pri-
meres matèries en l’últim any i també a la
forta feblesa de la demanda. Tots els prin-
cipals components dels preus industrials
es van moderar. En aquest sentit, cal des-
tacar les intenses caigudes dels béns ener-
gètics i dels intermedis.

Els preus d’importació també es van
orientar a la baixa i, al juny, van presentar
una caiguda interanual encara més im-
portant, del 10,7%, a causa de l’apreciació
de l’euro durant aquest període. Per la
seva banda, els preus agraris en origen
van mostrar un sensible descens inter-
anual del 14,5% al maig, el màxim dels
últims anys. El decrement interanual més
intens va ser anotat pels productes agrí-
coles, del 20,6%, seguits pels productes
ramaders. El bestiar d’abastament també
es va abaratir en relació amb el maig del
2008, però ho va fer molt menys, l’1,9%.

Probablement el descens 
de l’IPC ha assolit ja el seu
nivell mínim.
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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

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

2009

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

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

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 –3,4 –3,9 2,6 1,6 2,0 –

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

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

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

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

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

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

Deflactor
del PIB

(*)

Preus
agraris
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El dèficit comercial continua 
en la via de descens

El dèficit comercial del primer semestre
es va situar en 24.160 milions d’euros, el
53,1% per sota del mateix període de
l’any anterior. Aquest descens continua
sense mostrar signes d’alentiment, amb
una davallada del dèficit del mes de juny
del 62,7%, la caiguda més important en
més de vint anys. Aquesta reducció, la
dotzena consecutiva, va afectar el com-
ponent energètic i, en especial, el no
energètic i va provocar que el dèficit co-
mercial acumulat en els dotze mesos an-
teriors se situés al voltant del 6,1% del
PIB espanyol, més de quatre punts per-
centuals per sota del màxim assolit al
juny del 2008.

Aquest període s’ha caracteritzat per una
intensa contracció del comerç a nivell
mundial, de la qual Espanya no s’ha man-
tingut al marge, de manera que ha regis-
trat, durant la primera meitat de l’any,
una caiguda de les exportacions del
20,8% en relació amb els sis primers me-
sos del 2008. D’altra banda, el deteriora-
ment de la demanda interna espanyola va
reduir les importacions el 32,0%, situació
que reflecteix, una vegada més, la forta 
reacció de la demanda espanyola de pro-
ductes estrangers a les variacions de la
renda. Una part important d’aquesta con-
tracció dels fluxos comercials (aproxima-
dament la quarta part) va ser motivada
per la caiguda del preu dels béns, en espe-
cial els energètics, arran de la reducció del
preu del petroli. Conseqüentment, la co-

Sector exterior

El dèficit comercial 
registra al juny la caiguda 
més important en més 
de vint anys.

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

ES DESACCELERA LA CONTRACCIÓ DEL COMERÇ EXTERIOR

Variació interanual d’importacions i exportacions
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bertura de les exportacions sobre les im-
portacions va pujar fins al 76,2%, deu
punts percentuals superior a la de l’any
passat.

No obstant això, com es pot observar al
gràfic anterior, en el mes de juny es va re-
gistrar un alentiment de la contracció dels
fluxos comercials. Aquest fet és especial-
ment visible en el cas de les exportacions,
amb una reactivació de les vendes espa-
nyoles als seus principals socis comercials
de la zona de l’euro, amb una caiguda de
les exportacions del 9,6% interanual,
molt per sota del 22,6% registrat al maig.
Des d’un punt de vista sectorial, els pro-
ductes químics i alimentaris van reactivar
parcialment les importacions i les expor-
tacions, mentre que els béns duradors i

les primeres matèries van prosseguir el
seu particular descens. Les exportacions
d’automòbils, per la seva banda, van cau-
re el 8,8%, el menor descens dels últims
mesos, gràcies als plans per a la compra
de vehicles nous implementats en països
com França i Alemanya.

La recuperació econòmica d’aquests dos
països i, amb menys pes, de Portugal per-
metrà mantenir aquesta tendència de les
exportacions a curt i a mitjà termini i fa-
cilitarà la reducció del dèficit comercial
espanyol. No obstant això, el ritme d’a-
questa contracció serà progressivament
més lent, a causa, en bona part, de l’esta-
bilització del preu del petroli, de manera
que les importacions cauran amb menys
força durant els propers mesos.

S’alenteix la contracció 
dels fluxos comercials. 

Es preveu un menor ritme
de deteriorament del dèficit
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.

16.290 –45,3 16,1 3.329 –39,1 4,3 –12.961 20,4

32.158 –9,9 31,7 31.578 –10,0 40,9 –580 98,2

7.106 –7,5 7,0 11.237 –3,1 14,6 4.131 158,1

25.052 –10,5 24,7 20.342 –13,4 26,4 –4.711 81,2

8.374 –34,9 8,3 6.208 –25,5 8,0 –2.165 74,1

44.527 –37,0 43,9 36.073 –25,8 46,7 –8.454 81,0

59.591 –28,0 58,8 53.908 –22,1 69,8 –5.682 90,5

50.074 –28,1 49,4 44.492 –20,0 57,6 –5.582 88,9

41.758 –36,9 41,2 23.280 –17,7 30,2 –18.478 55,8

1.947 –58,4 1,9 691 –49,8 0,9 –1.256 35,5

4.614 –21,3 4,6 2.939 –20,3 3,8 –1.675 63,7

1.462 –51,0 1,4 573 –12,9 0,7 –889 39,2

5.024 –34,7 5,0 3.742 –16,2 4,8 –1.282 74,5

8.138 –41,4 8,0 3.244 9,8 4,2 –4.894 39,9

20.574 –33,8 20,3 12.091 –20,1 15,7 –8.483 58,8

101.349 –32,0 100,0 77.189 –20,8 100,0 –24.160 76,2

COMERÇ EXTERIOR

Gener-juny 2009

Taxa de
cobertura

(%)
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Balança de pagaments: la necessitat
de finançament es continua ajustant

La millora del saldo de la balança comer-
cial i, amb menys intensitat, de la balança
de transferències en els últims mesos va
provocar que el dèficit de la balança per
compte corrent registrés al maig una re-
ducció del 45,8% en relació amb el ma-
teix mes del 2008 i se situés en els 4.982
milions d’euros. Només la balança de ren-
des va ampliar el saldo negatiu en aquest
mes, mentre que els serveis es van mante-
nir gairebé iguals, malgrat el lleuger des-
cens del superàvit del turisme. Conse-
qüentment, la caiguda del saldo acumulat
dels dotze últims mesos va ser del 25,6%,
més de quatre punts percentuals superior
a la del mes d’abril.

Aquest menor dèficit corrent va compen-
sar la reducció del superàvit del compte
de capital al maig i va reduir el 40,8% la
necessitat de finançament de l’economia
espanyola en relació amb el mateix mes
del 2008. D’aquesta manera, la necessitat

de finançament acumulat en els dotze úl-
tims mesos se situa per sota del 8% del
producte interior brut espanyol, lluny
dels nivells assolits en el segon trimestre
de l’any passat. Aquest fet confirma el
progressiu ajustament del desequilibri
exterior espanyol, que, molt probable-
ment, es mantindrà durant els propers
mesos, tot i que cada cop amb menys in-
tensitat.

Pel que fa a l’àmbit dels fluxos financers,
la principal entrada de capital en el mes
de maig va ser a través dels instruments a
curt termini (préstecs, dipòsits i repos) i,
amb menys pes, de la inversió directa. Les
inversions en cartera, per la seva banda,
van experimentar una destacada sortida
neta cap a l’exterior. Conseqüentment,
l’anàlisi dels acumulats en els dotze úl-
tims mesos mostra que les inversions a
curt termini i les inversions en cartera
continuen essent les principals fonts de
finançament exterior, tot i que aquesta úl-
tima rúbrica ha perdut una mica d’im-
portància en els últims mesos.

La necessitat de
finançament del maig 
arriba als nivells del 2006.

El dèficit per compte 
corrent continua disminuint
al maig.

LA BALANÇA DE BÉNS LIDERA LA RECUPERACIÓ DEL DÈFICIT CORRENT

Contribucions al saldo acumulat dels dotze últims mesos

FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.
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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.

–18.972 –52,6 –66.624 30.424 –31,3

8.398 –8,0 27.334 –765 –2,7

–354 –75,3 –720 2.927 –80,3

8.044 4,5 26.614 2.162 8,8

–14.689 19,7 –36.202 –4.049 12,6

–5.126 –15,6 –8.290 581 –6,5

–30.742 –39,3 –84.501 29.117 –25,6

1.982 –42,9 4.015 –2.386 –37,3

–9.216 – –18.157 5.968 –24,7

6.416 – 21.176 9.059 74,8

33.690 –21,5 59.268 –14.549 –19,7

30.890 –9,0 62.287 479 0,8

1.280 29,6 3.728 2.636 241,4

–3.411 – 14.472 –29.846 –67,3

BALANÇA DE PAGAMENTS

Maig 2009

Saldo en
milions
d’euros

Saldo en
milions
d’euros

% variació
anual
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Forta erosió de les finances 
públiques en el primer semestre

L’impacte de la crisi econòmica repercu-
teix intensament en els comptes de l’Es-
tat. En primer lloc, pel fort descens dels
ingressos, arran de la disminució de les
bases imposables dels diferents impostos,
i per l’augment de les despeses associades
a l’increment de l’atur. Però el deteriora-
ment dels comptes de l’Estat també és de-
gut a l’impacte de les diferents mesures
fiscals adoptades pel Govern per pal·liar
la crisi mitjançant la injecció de liquidi-
tat en els agents econòmics i l’estímul de
l’economia.

En aquest context, en termes de caixa, és a
dir, segons els fluxos monetaris efectiva-

ment realitzats, el total d’ingressos no fi-
nancers de l’Estat, inclosos els trams ce-
dits a les administracions territorials d’a-
cord amb el sistema de finançament
vigent, va caure el 19,1% en el primer se-
mestre en relació amb el mateix període
de l’any 2008. Els impostos directes van
registrar un descens interanual de la ma-
teixa magnitud que el total, mentre que
els indirectes van disminuir el 27,5%.

La recaptació de la principal figura impo-
sitiva, l’impost sobre la renda de les per-
sones físiques (IRPF), va patir una reduc-
ció del 19,2%, a causa de la reculada de
les retencions del treball propiciada per la
reducció de l’ocupació i per la moderació
salarial. A més a més, les retencions sobre
els arrendaments i sobre els guanys dels

Sector públic

Deteriorament dels comptes
de l’Estat per l’impacte 
de la crisi i per les mesures
adoptades pel Govern 
per pal·liar-la.

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.

672 –88,2 46.352 –29,4

1.584 –58,1 29.276 –19,2

194 –68,5 5.548 –24,7

211 –92,2 18.632 –35,8

1.515 –7,2 9.138 –4,9

1.929 31,5 12.321 18,0

5.433 –46,8 74.915 –19,1

18.389 67,9 83.171 22,9

–17.717 237,5 –36.819 –

–19.064 152,3 –38.607 739,3

EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE L’ESTAT

Juny 2009
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fons d’inversió també van baixar. No obs-
tant això, si s’ajusta pels efectes de la de-
ducció anticipada fins a 400 euros sobre
les retencions del treball i pagaments frac-
cionats de l’IRPF, uns majors ajorna-
ments i l’agilitació de les devolucions, el
decrement interanual és del 5,9%. Per la
seva banda, l’impost de societats va bai-
xar el 24,7%, a causa de la reducció dels
beneficis empresarials i d’una major rapi-
desa en les devolucions.

La contracció del consum i de les transac-
cions immobiliàries va incidir de manera
significativa en una caiguda de la recapta-
ció de l’impost sobre el valor afegit (IVA)
del 35,8% en la primera meitat de l’exer-
cici en relació amb el mateix període de
l’any anterior. No obstant això, en termes
homogenis, un cop eliminat l’efecte de
l’avançament de les devolucions, de l’am-
pliació de la devolució mensual i d’uns
majors ajornaments, la taxa de variació
interanual es col·loca en el 16,2%.

Els impostos especials tampoc no van de-
fugir l’impacte de la crisi, de manera que
la seva recaptació va baixar el 4,9%. El
més important, el d’hidrocarburs, va da-
vallar el 7,8%, afectat per un menor con-
sum de carburants. No obstant això, la
caiguda interanual més intensa va corres-
pondre a l’impost sobre l’alcohol i begu-
des derivades, que es va reduir el 17,3%.

A l’altre costat del balanç, els pagaments
no financers de l’Estat van pujar el 22,9%
en el període gener-juny en relació amb
els mateixos mesos de l’any anterior.
Aquest augment va ser degut tant a les
operacions corrents, que van augmentar
el 14,4%, com a les de capital, que es van
incrementar el 90,3%.

Pel que fa a les operacions corrents, les
despeses de personal van augmentar el
4,8%; les de béns i serveis van disminuir
el 0,9%, i les financeres, l’1,4%. L’incre-
ment més important va correspondre a

les transferències corrents, el 21,4%, in-
fluïdes, sobretot, pels pagaments al Servei
Públic d’Ocupació Estatal.

Les transferències de capital van triplicar
amb escreix les del primer semestre del
2008, a causa, bàsicament, de pagaments
per 5.000 milions d’euros al Fons Estatal
d’Inversió Local. D’altra banda, les inver-
sions reals van augmentar el 10,4%.

A conseqüència de l’ensorrament dels in-
gressos i de l’augment de les despeses, el
déficit de caixa es va situar, en el primer
semestre, en 36.819 milions d’euros, xifra
que contrasta amb els 2.065 milions de la
primera meitat del 2008. En termes de
comptabilitat nacional, és a dir, segons els
drets i les obligacions generats, es va
comptabilitzar una necessitat de finança-
ment equivalent al 3,64% del producte
interior brut.

Els comptes de la Seguretat Social tampoc
no se sostreuen a l’impacte de la crisi. En
el primer semestre, el sistema de la Se-
guretat Social va anotar un superàvit
d’11.796 milions d’euros, amb un descens
del 29,5% en relació amb el mateix perío-
de de l’any anterior.

Pel que fa a les administracions territo-
rials, el Consell de Política Fiscal i Finan-
cera va aprovar, cap a la meitat de juliol,
el nou model de finançament de les co-
munitats autònomes de règim comú. En
el nou model, les comunitats autònomes
disposaran d’un percentatge més gran
dels impostos cedits i d’una major capa-
citat normativa.

En un altre ordre de coses, l’agència de
qualificació creditícia Moody’s va mante-
nir, cap al final de juliol, la màxima qua-
lificació per al deute sobirà espanyol.
Aquesta agència va considerar que, tot i
que la situació de les finances públiques
espanyoles s’havia deteriorat, es partia
d’una situació favorable.

En el primer semestre, 
el dèficit públic acumulat 
es col·loca en el 3,6% 
del producte interior brut.

Reforma del model 
de finançament de les
comunitats autònomes 
de règim comú.

L’agència de qualificació
creditícia Moody’s manté 
la màxima qualificació per
al deute sobirà espanyol.
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Continua el descens dels tipus
d’interès

L’euríbor a dotze mesos, tipus d’interès
utilitzat normalment com a referència en
les operacions de préstec, va registrar
una nova cota mínima històrica al juliol
i es va situar en l’1,41% de mitjana men-
sual, 398 punts bàsics menys que en el
mateix mes del 2008. A l’agost va conti-
nuar baixant lleugerament i va marcar
un nou mínim de l’1,32% al comença-
ment de la quarta setmana. No obstant
això, en termes reals, és a dir, tenint en
compte la inflació, l’euríbor a un any es
va col·locar per damunt del juny i del ju-
liol de l’any passat, atès el superior de-
crement experimentat per la taxa d’infla-
ció, fins a situar-se en nivells negatius, en
l’últim any.

Les entitats creditícies van continuar
traslladant les rebaixes del tipus oficial
del Banc Central Europeu als tipus d’in-
terès dels préstecs i crèdits a les empreses
i a les famílies. Al juny, el tipus d’interès
mitjà de les noves operacions de crèdit al
sector privat va baixar fins al 3,74%, 243
punts bàsics menys que dotze mesos
abans. El menor descens dels tipus d’in-
terès crediticis en relació amb el tipus
d’interès oficial s’explica per l’alça de la
prima de risc, propiciada pel fort incre-
ment de la morositat.

La feblesa de la demanda de fons, a causa
de la contracció del consum i de la inver-
sió, i l’enduriment de les condicions fi-
nanceres van propiciar que el crèdit al
sector privat es continués alentint. Al ju-
liol, el finançament a les empreses i a les

Estalvi i finançament

El tipus d’interès euríbor 
a un any, en mínims.

El creixement del
finançament al sector privat
es col·loca per sota del
corresponent a la zona 
de l’euro.

FONT: Banc d’Espanya.

FORTA DESACCELERACIÓ DEL FINANÇAMENT A LES EMPRESES

Taxa de variació interanual del finançament a les societats no financeres residents
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famílies va pujar el 2,3% en relació amb
el mateix mes de l’any anterior, 1,9 punts
per sota de dos mesos abans i 3,8 punts per
sota de desembre, taxes que mostren una
certa acceleració del procés de despalan-
quejament del sector privat després d’ha-
ver assolit alts nivells d’endeutament abans
de la crisi. Aquest creixement es va col·lo-
car lleugerament per sota del correspo-
nent al conjunt de la zona de l’euro.

De fet, la desacceleració del finançament
al sector privat en els últims mesos va ser
deguda, sobretot, a les empreses, la taxa
de variació interanual de les quals va bai-
xar fins al 3,6% al juny, 2,5 punts menys
que a l’abril. La principal contribució 
al creixement anual provenia dels prés-
tecs de l’exterior, amb 2,3 punts. Els prés-
tecs d’entitats de crèdit residents aporta-
ven 0,9 punts, i les emissions de renda
fixa, 0,4 punts.

El finançament a les llars va presentar un
augment interanual del 0,4% al juny, el
més baix dels últims anys. D’aquesta ma-
nera, va prosseguir el procés de despalan-
quejament de l’últim període. Cal recor-
dar que, al juny del 2008, els préstecs a les
famílies representaven el 132% de la seva
renda bruta disponible, substancialment
més que la mitjana de la zona de l’euro.

De llavors ençà, aquesta ràtio ha tendit a
disminuir i es va col·locar en el 126% al
final del primer trimestre del 2009, signi-
ficativament per damunt de la mitjana de
la zona de l’euro, del 92%. El saldo del fi-
nançament a les famílies va pujar al juny
després d’una reculada mensual al maig.
Al final del primer semestre, els préstecs a
l’habitatge pujaven el 0,9% en relació
amb el juny del 2008 i la resta baixava
l’1,0%, arran de la caiguda de la demanda
de crèdit al consum.

Al juny, la morositat va donar un respir a
les entitats creditícies, en baixar lleugera-
ment la taxa de dubtositat fins al 4,6%.
Per primer cop en dos anys, aquesta da-
vallada és atribuïble a una certa millora
econòmica i a l’esforç dels equips de ges-
tió de la morositat. No obstant això, el
més probable és que es reprengui la ten-
dència ascendent en els propers mesos.
Per aquest motiu, les institucions fi-
nanceres efectuen importants dotacions
de fons.

En aquest entorn, en línia amb les me-
sures adoptades en altres països europeus
i a l’altre costat de l’Atlàntic, es va apro-
var, cap al final de juny, la creació del Fons
de Reestructuració Ordenada Bancària
(FROB), que, juntament amb els tres Fons

Impuls dels préstecs de
l’exterior en el finançament
de les empreses.

L’endeutament de les
famílies es modera, però 
se situa sensiblement 
per damunt del de la zona 
de l’euro.

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.

54.653 –19.561 –26,4 –26.508 –32,7 2,9 

1.107.918 –878 –0,1 6.571 0,6 59,5 

517.819 –11.638 –2,2 –4.544 –0,9 27,8 

54.079 4.951 10,1 –576 –1,1 2,9 

40.938 –4.291 –9,5 –6.490 –13,7 2,2 

85.597 22.540 35,7 54.377 174,2 4,6 

1.861.005 –8.877 –0,5 22.830 1,2 100,0 

CRÈDIT A EMPRESES I FAMÍLIES

Juny 2009

%
participació
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de Garantia de Dipòsits en Entitats de
Crèdit, afavorirà una eventual reestructu-
ració ordenada del sistema bancari espa-
nyol per incrementar-ne la fortalesa i la
solvència. El FROB també assumeix el re-
forçament dels recursos propis en deter-
minats processos d’integració.

Al Reial Decret-Llei 9/2009 de creació del
FROB, s’afirma que: «Les entitats que po-
drien ser considerades com a més deter-
minants per a la salut del sistema per les
seves dimensions mantenen una sòlida
posició, que els pot permetre, amb un
grau de certesa raonable, continuar
afrontant la crisi sense necessitat de su-
port públic. Aquest punt és essencial,
perquè situa el sector bancari espanyol
en una posició molt favorable en relació
amb els de les grans economies avança-
des. Entre les entitats mitjanes o petites,
també n’hi ha que mantenen una sòlida
posició, però pot donar-se el cas que al-
gunes puguin arribar a veure comprome-
sa la seva viabilitat…». Així, de fet, abans
de l’estiu es va produir la intervenció de
la Caja Castilla-La Mancha i actualment
hi ha diversos processos d’integració d’al-
gunes caixes d’estalvis petites.

Pel que fa al finançament net a les admi-
nistracions públiques, es va continuar

accelerant en els últims mesos, fins a
mostrar un creixement interanual del
31,3% al juny. D’aquesta manera, l’en-
deutament públic va compensar parcial-
ment la tendència al despalanquejament
del sector privat. Així, al juny, el finança-
ment total presentava un ritme d’avanç
anual del 5,6%, 3,2 punts menys que un
any abans.

Millora de les rendibilitats 
dels productes de passiu

Les retribucions dels dipòsits bancaris
també van reflectir les retallades del tipus
d’interès oficial del Banc Central Europeu
en l’últim període, per bé que amb menys
intensitat, ja que, al juny, se situaven en
l’1,41% de mitjana, amb un descens de
163 punts bàsics en els dotze últims me-
sos. Més important va ser la davallada en
l’últim any de la remuneració dels comp-
tes a termini als particulars, de 230 punts
bàsics, però se situava en un nivell supe-
rior, del 2,34%, en millorar la situació de
liquiditat dels mercats financers i en aflui-
xar la pressió de les entitats per obtenir
dipòsits. No obstant això, en termes reals,
és a dir, descomptant la inflació, el tipus
d’interès dels dipòsits bancaris va experi-
mentar un augment notable.

Creació del Fons de
Reestructuració Ordenada
Bancària.

El finançament al sector
públic creix per damunt 
del 30%.

Saldo Variació any actual Variació 12 meses

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.

257.927 13.116 5,4 8.592 3,4 18,0 

198.817 19.040 10,6 18.193 10,1 13,9 

730.543 1.271 0,2 69.697 10,5 51,1 

25.842 –3.475 –11,9 –7.537 –22,6 1,8 

1.213.130 29.951 2,5 88.945 7,9 84,8 

217.339 –31.291 –12,6 –41.875 –16,2 15,2 

1.430.468 –1.340 –0,1 47.070 3,4 100,0 

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

Juny 2009

%
participació
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En aquest marc, el saldo dels dipòsits ban-
caris es va continuar alentint, situació co-
herent amb l’evolució de l’activitat eco-
nòmica, però menys que el dels crèdits.
D’aquesta manera, la bretxa amb aquests
últims va tendir a reduir-se.

Per modalitats, es va avivar el ritme de
creixement dels comptes a la vista i d’es-
talvi, en disminuir el diferencial de tipus
amb el termini i en augmentar la prefe-
rència per la liquiditat dels estalviadors.
Així, els comptes d’estalvi van augmentar
el 10,1% en l’últim any fins al juny. En
canvi, els comptes a termini van reduir
l’avanç fins al 10,5% interanual.

La competència amb els dipòsits bancaris
i la desconfiança en l’evolució dels mer-
cats financers van motivar que, al juliol,
encara es produïssin reemborsaments
nets de participacions en els fons d’inver-
sió mobiliària. No obstant això, les ven-

des netes es van col·locar en uns 196 mi-
lions d’euros, la quantitat més baixa des
de l’abril del 2007. De fet, gràcies a les
plusvàlues generades per la bona evolució
dels mercats financers, el volum d’actius
dels fons d’inversió mobiliària va regis-
trar, al final de juliol, un increment men-
sual de 1.263 milions d’euros, l’augment
mensual més important en 27 mesos, fins
a situar-se en 161.370 milions. Així, per
exemple, el rendiment mitjà anual dels
fons de renda fixa a llarg termini es va
col·locar en el 5,4%.

Pel que fa als fons de pensions, comptabi-
litzaven, al final del primer semestre, un
volum d’actius de 78.525 milions d’euros,
amb un lleuger increment en relació amb
el desembre. En el segon trimestre, les
aportacions netes van ser de 36 milions
d’euros. La rendibilitat neta ponderada
dels 19 últims anys va ser del 5,3%, sensi-
blement superior a la inflació del període.

S’aviva el ritme de
creixement dels comptes 
a la vista i d’estalvi.

Lleuger augment 
del volum d’actius dels fons
de pensions en el primer
semestre.

FONT: Inverco.

EL PATRIMONI DELS FONS D’INVERSIÓ TORNA A CRÉIXER

Patrimoni total dels fons d’inversió mobiliària
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Preus de consum

Estats Units

Japó
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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
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Ocupació
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Bons EUA 10 anys

Bons alemanys 10 anys

Tipus de canvi
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4,6 3,6 3,2 3,6 3,9 3,8 3,2 2,7 3,3
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