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D’aquí a poques setmanes començaran els jocs de la XXIX Olimpíada, la trobada es-
portiva més important del planeta. La capital de la Xina aplegarà 16.000 atletes que,
deixant enrere anys d’esforços i de dur entrenament, tractaran d’assolir la glòria del
podi. És la gran festa de l’esport, l’únic esdeveniment capaç d’aglutinar i unir, tot i
que sigui competint durant unes setmanes, gairebé tots els països del món.

Però l’esport no pot ser contemplat només com una notable activitat del cos i de
l’esperit. Els ideals olímpics del Baró de Coubertin es conjuguen avui en dia amb
multimilionaris contractes de drets de difusió, ingents inversions en infraestructu-
res i importants interessos comercials. L’esport modern, sorgit amb la revolució in-
dustrial i producte de la societat civil, ha passat de ser una activitat amateur a con-
vertir-se en un sector que mou, als països desenvolupats, entre el 3% i el 5% del
producte interior brut, si sumem clubs i centres esportius, instal·lacions i equipa-
ments, material i gestió, drets i comercialització.

En aquest Informe Mensual recollim alguns aspectes de la relació entre la pràctica
esportiva i l’activitat econòmica. Per exemple, el debat sobre els costos i beneficis
d’organitzar uns Jocs Olímpics. Surt a compte convertir-se en la seu dels jocs d’es-
tiu? Si tenim en compte els nombrosos candidats que, cada quatre anys, opten a la
tria, entre els quals hi ha ara la ciutat de Madrid, la resposta ha de ser afirmativa.
Pocs barcelonesos respondrien el contrari, després de l’experiència de 1992. Però els
ciutadans de Montreal guarden un record amarg de les càrregues financeres deriva-
des dels Jocs de 1976. I és que la ciutat que acull uns Jocs ha de disposar de les ins-
tal·lacions necessàries perquè s’hi disputin unes 30 competicions diferents i ha d’a-
llotjar el nombrós grup de participants, personal de suport, periodistes i turistes.
Tot plegat exigeix inversions en pavellons, espais de competició, habitatges, millores
en les carreteres i en el transport, entre d’altres molts esforços. L’espectacular estadi
olímpic de Pequín, on se celebraran les cerimònies d’inauguració i de cloenda, ha
costat 500 milions de dòlars. Són molts els qui consideren de manera positiva
aquestes inversions, ja que generen nous llocs de treball i activen l’economia del
país, tot i que sigui a base d’augmentar el deute públic. No obstant això, tard o d’hora
caldrà afrontar l’increment de l’endeutament, i, per tant, és fonamental que les in-
versions no solament aportin beneficis durant els jocs, sinó que es puguin rendibi-
litzar amb posterioritat.

Tots aquests diners es mouen perquè l’esport s’ha convertit en un espectacle de
masses, i això és degut, en bona part, a la imprevisibilitat dels resultats. Nadal o Fe-
derer? Ferrari o McLaren? Man Utd o Liverpool? En aquest Informe Mensual no
pretenem endevinar el repartiment final de les medalles dels Jocs Olímpics, però sí
destacar que hi ha una certa relació entre l’èxit esportiu i el desenvolupament eco-
nòmic, malgrat que aquí cal fer nombrosos matisos. Altres aspectes tractats als re-
quadres corresponents són els drets d’emissió televisiva (qui ven què i a qui) i la re-
tribució dels esportistes (per què el guanyador s’ho emporta tot), dues qüestions
diferents però que, de nou, posen en relleu l’elevada imbricació entre esport i nego-
ci. Però, malgrat que la dinàmica de l’activitat esportiva respon en ocasions a la lò-
gica de l’economia, l’esport continua essent una altra cosa, una activitat individual
o associativa en què convergeixen molts ciutadans, símbol de salut, instrument d’edu-
cació i eina d’integració social.

Esport, competició i negoci

Índex

                       



Les perspectives internacionals 
es compliquen

Al començament de l’any, comentàvem en
aquest mateix Informe Mensual el doble
repte al qual s’enfrontava l’economia inter-
nacional el 2008: encaixar la crisi finance-
ra i superar la frenada de l’economia dels
Estats Units. S’intensificaven les pertorba-
cions derivades de les hipoteques subpri-
me, originades a partir de l’estiu del 2007,
i l’escenari d’una crisi temporal i de ràpida
remissió quedava definitivament descartat.
D’altra banda, les conseqüències de l’es-
tancament o recessió que s’anticipava per
als Estats Units sobre la resta de l’econo-
mia mundial eren molt importants, i el pa-
per que els països emergents podien exer-
cir en aquest escenari, com a contrapès al
declivi nord-americà, també era incert.

Sis mesos després, la situació de l’econo-
mia internacional, lluny d’encarrilar-se,
s’ha complicat encara més. La inflació, un
risc al qual s’atorgava una categoria infe-
rior, atesos els desafiaments que planteja-
ven la tempesta financera i el deteriora-
ment de l’economia nord-americana, ha
passat a un primer pla, sense que els altres
dos riscos hagin estat resolts. Un primer
episodi alcista del petroli a la tardor i l’hi-
vern del 2007 i l’evolució d’aliments i me-
talls havien encès algunes alarmes. Però la
perspectiva d’una desacceleració mundial
permetia relegar aquest problema a un se-
gon pla.

Amb el que no comptàvem era amb una
escalada imparable del preu del barril de
cru de petroli i amb una pujada sense pre-
cedents de les primeres matèries alimentà-
ries. A gairebé totes les economies de refe-
rència, els índexs d’inflació han assolit

nivells que no es veien des de feia força
temps. Tot i que alguns metalls han corre-
git els excessos del 2007, aliments i energia
continuen pressionant a l’alça. Els nous
màxims del petroli (augment del 50% des
del gener) i les dificultats per controlar la
tendència al creixement, més enllà de les
declaracions del G-8 i de les reunions dels
països productors i consumidors, no per-
meten ser gaire optimistes sobre l’alleuja-
ment de les tensions a curt termini. I en
certes economies, com la de la zona de l’eu-
ro, la inflació subjacent, és a dir, descomp-
tant els components volàtils d’energia i ali-
ments, comença a accelerar, la qual cosa
suggereix que el càncer inflacionista pot
començar a estendre’s a tota l’economia.

Aquesta nova situació ha obligat els bancs
centrals a modificar el seu discurs. En les
seves declaracions, els presidents de la Re-
serva Federal, Ben Bernanke, i del Banc
Central Europeu, Jean-Claude Trichet,
han esmentat explícitament el risc infla-
cionista. El to d’aquestes declaracions,
més dur del que és habitual en els últims
temps, ha propiciat que els mercats hagin
començat a anticipar un tensionament de
la política monetària als dos costats de
l’Atlàntic, percepció que ha provocat aug-
ments del tipus d’interès en tots els termi-
nis.

Poden les economies encaixar una políti-
ca monetària més estricta? La major part
dels països europeus, i també els Estats
Units, han experimentat un creixement
superior al previst en la primera meitat de
l’any. A Europa, l’activitat resisteix bé, grà-
cies, en bona part, a les exportacions cap
a les dinàmiques economies emergents i
les exportadores de primeres matèries. Per
la seva banda, sembla que els Estats Units

RESUM EXECUTIU

La inflació s’ha sumat als
riscos que ja arrossegàvem
des de l’inici de l’any…

…situació que complica
l’actuació dels bancs
centrals.

Poden les economies
encaixar una política
monetària més restrictiva?
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no han tocat fons en matèria de recessió
immobiliària, mentre que la fragilitat del
consum de les famílies és inquietant. Però
sembla també que la ràpida actuació de
l’autoritat monetària, que ha abaixat els
tipus d’interès, i l’aplicació d’una política
fiscal decididament expansiva, com els
xecs de devolució d’impostos a les famí-
lies, han aturat, de moment, el cop de la
recessió.

Continuem esperant que, en la segona
meitat de l’any, les economies tirin enda-
vant en un clima de feblesa tant a la zona
de l’euro com als Estats Units, però el to
alarmista de molts informes econòmics
d’uns mesos enrere s’ha moderat. Això ex-
plica, per exemple, que el Fons Monetari
Internacional hagi revisat a l’alça les previ-
sions de creixement per als Estats Units i
per a la zona de l’euro per al 2008. Un altre
organisme internacional que ha expressat
la seva visió recentment és l’Organització
per a la Cooperació i el Desenvolupament
Econòmic (OCDE). Les seves últimes pers-
pectives econòmiques ratifiquen que l’es-
cenari als països industrialitzats és d’acti-
vitat feble i inflació alta. El ritme de
creixement serà, però, millor del que esta-
va previst uns mesos enrere, però, al ma-
teix temps, l’avanç dels preus serà més in-
tens del que s’esperava. Concretament,
l’OCDE preveu un creixement modest als
Estats Units per al 2008, amb prou feines
superior a l’1%, i un rebrot de la inflació
fins més enllà del 3%. La zona de l’euro
creixerà més que el gegant nord-americà el
2008, l’1,7%, però també la seva inflació
serà superior, ja que pot vorejar el 3,5%.
Més enllà en el temps, el 2009, les dues eco-
nomies creixeran una mica menys i la in-
flació es moderarà.

I la tempesta financera? L’OCDE apunta
que el pitjor ja pot haver emergit. Si el pit-
jor és una crisi sistèmica, és a dir, el col·lap-
se del sistema bancari, això pot ser veritat.
La Reserva Federal va deixar clar al març,
amb la crisi de Bear Sterns, que no perme-
trà aquesta eventualitat. Però, després de

contemplar la trajectòria de les borses dels
països desenvolupats al juny, la persistèn-
cia d’elevades primes de risc al mercat in-
terbancari, els diferencials dels bons cor-
poratius i l’enduriment de les condicions
de crèdit als mercats al detall, cal conclou-
re que el final de la crisi financera no és a
la vora. A més a més, una pujada de tipus
d’interès oficials no contribuirà a norma-
litzar aquestes pertorbacions, si més no en
un primer moment. En definitiva, després
de l’estiu la gran qüestió econòmica del
moment serà, amb tota probabilitat, com
lluitar contra la inflació en un context
d’activitat a la baixa i amb el front financer
encara no plenament normalitzat. El rep-
te està servit.

Economia espanyola: triple xoc

Si repetim l’exercici de balanç d’aquest
mig any per a l’economia espanyola, el
tret més destacat de l’actual conjuntura
econòmica és la intensitat del procés d’a-
justament. Tot i que s’esperava que el 2008
fos un any de menor creixement, la velo-
citat de la desacceleració supera notable-
ment les previsions d’uns mesos enrere.
Per què?

La trajectòria actual de l’economia espa-
nyola és el resultat de la conjunció de tres
impactes simultanis: la frenada del sector
immobiliari, l’enduriment de les condi-
cions d’oferta de préstecs i l’escalada in-
flacionista. Cadascuna d’aquestes pertor-
bacions, per separat, tenia capacitat de
posar fi a la prolongada fase expansiva ini-
ciada cap a la meitat de la dècada dels no-
ranta. Les tres al mateix temps plantegen
una situació molt difícil.

Després de créixer el 3,8% el 2007, l’eco-
nomia espanyola va avançar a un ritme
del 2,7% en el primer trimestre del 2008,
període en què es van destruir 75.000 llocs
de treball, aproximadament el doble dels
perduts en el quart trimestre del 2007. La
taxa d’atur va repuntar amb força, i la

Tot i que la crisi subprime és
lluny d’haver acabat, l’OCDE
suggereix que podríem haver
vist el pitjor…

…però les tensions als
mercats monetaris, de deute
privat i de crèdit al detall
indiquen que la tempesta
encara no s’escampa.

L’economia espanyola pateix
els efectes de tres impactes
simultanis: l’immobiliari, 
el creditici i la pujada 
de les primeres matèries.
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confiança dels consumidors es va enfon-
sar. Les xifres corresponents al segon tri-
mestre encara no estan disponibles, però
no és arriscat anticipar un empitjorament
substancial.

Els indicadors d’activitat més recents con-
firmen la pèrdua de vigor del creixement i
un afebliment de variables clau com la
confiança dels consumidors (que perceben
que la seva situació és la pitjor des del
1993), les vendes de béns duradors i la
construcció d’habitatges. En aquest cas, les
dades constaten l’ajustament en marxa al
sector residencial. En el primer trimestre,
els visats de nous habitatges van caure el
59,8% en relació amb el mateix període
del 2007, per bé que això respon, en part,
a la distorsió produïda per l’entrada en vi-
gor del Codi Tècnic d’Edificació. Un altre
indicador avançat de la inversió en cons-
trucció, el consum de ciment, va caure el
18,7% al maig en relació amb el mateix
mes de l’any precedent. No obstant això,
la licitació oficial es va recuperar amb vi-
gor en el primer trimestre, amb una alça
del 27,7% en relació amb el mateix perío-
de de l’any anterior, la qual cosa indica una
activitat més intensa de l’obra pública.

El mercat de treball també apunta a un to
de feblesa, amb un creixement limitat de
l’afiliació a la Seguretat Social i l’augment
del nombre d’aturats fins al maig. A més a
més, es percep un augment dels costos la-
borals, que comencen a recollir l’augment
de la inflació de l’any passat. Així, el cost
laboral de les empreses va pujar el 5,1% en
el primer trimestre en relació amb el ma-
teix període de l’any anterior, segons l’Ins-
titut Nacional d’Estadística, la qual cosa
constitueix la pujada més intensa des del
primer trimestre del 2003. Per la seva ban-
da, els costos no salarials, el principal com-
ponent dels quals són les cotitzacions a la
Seguretat Social, van augmentar el 4,5%.

No obstant això, l’augment dels salaris
nominals no els atorga més capacitat ad-
quisitiva, a causa de la pujada de la infla-

ció. Al juny, la taxa interanual de l’índex
de preus de consum ja ha superat la cota
del 5%, ha afectat el poder adquisitiu de
les rendes i ha despertat temors a una es-
piral inflacionista. Les protestes i els inci-
dents protagonitzats pels sectors més
afectats per l’encariment de l’energia
–singularment, el transport per carretera–
són un senyal inequívoc de la delicada si-
tuació en què es mouen els preus i els
marges empresarials. A més a més, la pu-
jada del petroli incideix sobre el dèficit ex-
terior i en pertorba la correcció. Així, en
el primer quadrimestre del 2008, el dèfi-
cit comercial es va incrementar el 16,3%.
Si el preu del petroli s’hagués mantingut
en el mateix nivell que al gener-abril del
2007, el desequilibri comercial hauria bai-
xat el 3,3%.

En definitiva, la complicada combinació
d’una activitat que perd embranzida amb
una inflació a l’alça s’ha fet més palpable,
i la seva evolució immediata difícilment
millorarà a curt termini. Què es pot fer?
El govern ja ha anunciat un conjunt de
mesures dirigides a encaixar el cop de la
desacceleració, amb les quals tractarà de
generar confiança entre les empreses i els
consumidors amb una primera tanda de
mesures pal·liatives de caràcter fiscal per
a empreses i famílies, i a impulsar algunes
reformes pendents. El Banc d’Espanya
també ha intervingut, i el seu governador
ha recordat que el marge d’actuació de la
política de demanda és limitat i que cal
aprofitar el moment per millorar el fun-
cionament dels mercats que encara no
són plenament eficients. L’amenaça infla-
cionista mereix una atenció especial, ja
que hi ha el risc que les pujades de preus
es percebin com a permanents, situació
que, juntament amb pràctiques de revisió
salarial poc adequades per a situacions
com l’actual, pot acabar generant una es-
piral d’augments salarials i més inflació
que compliqui encara més el panorama
econòmic.

27 de juny de 2008
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Els indicadors d’activitat 
del segon trimestre apunten
a una desacceleració 
més intensa.

Preus i salaris pugen a taxes
del 5%.

El govern anuncia mesures
per pal·liar els efectes 
de la desacceleració.

   



CRONOLOGIA

AGENDA

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

11 IPC (juny).
16 IPC harmonitzat de la UE (juny).
22 Ingressos i pagaments de l’Estat (juny).
23 Preus industrials (juny).
24 Enquesta de població activa (segon trimestre).

Comerç exterior (maig).
25 PIB dels Estats Units (segon trimestre).
31 Balança de pagaments (maig). Avanç IPCH (juliol).

Agost
4 Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (juliol).
5 Comitè de Mercat Obert de la Fed.
6 Índex de producció industrial (juny).
7 Consell de Govern del Banc Central Europeu.

13 IPC (juliol).
14 Avanç del PIB (segon trimestre). IPC harmonitzat 

de la UE (juliol).
21 Comerç exterior (juny).
25 Preus industrials (juliol).
27 Comptabilitat nacional trimestral (segon trimestre).
28 Avanç IPCH (agost).
29 Balança de pagaments (juny). Ingressos i pagaments 

de l’Estat (juliol).

2007
juny 6 El Banc Central Europeu apuja el tipus d’interès oficial al 4,00%.

14 El Congrés aprova una nova Llei de defensa de la competència i crea la Comissió Nacional de la Competència.
21 El Consell de Ministres de la UE aprova que Malta i Xipre adoptin l’euro com a moneda nacional l’1 de

gener del 2008.

agost 9 El Banc Central Europeu injecta liquiditat extraordinària al mercat interbancari, en una primera operació
d’emergència per alleujar les tensions desencadenades per la crisi de les hipoteques subprime dels Estats Units.

13 La Reserva Federal dels Estats Units redueix el tipus d’interès de descompte del 6,25% al 5,75% per alleujar
els efectes de la crisi de les hipoteques subprime.

setembre 18 La Reserva Federal redueix el tipus d’interès de referència fins al 4,75%.

octubre 9 L’índex Dow Jones de la Borsa de Nova York registra un rècord històric (14.164,5) amb una alça del 13,7%
en relació amb el final de l’any 2006.

19 El Consell Europeu acorda l’adopció del Tractat de Lisboa, que substituiria la Constitució Europea.
31 La Reserva Federal redueix el tipus d’interès de referència fins al 4,50%.

novembre 8 L’índex de la borsa espanyola IBEX 35 anota un màxim històric (15.945,7) amb uns guanys acumulats del
12,7% en relació amb el final de desembre del 2006.

desembre 11 La Reserva Federal redueix el tipus d’interès de referència fins al 4,25%.
13 Els bancs centrals dels Estats Units, la zona de l’euro, el Regne Unit, Suïssa i Canadà anuncien un pla d’accions

coordinades per alleujar les tensions dels mercats monetaris provocades per les turbulències financeres.

2008
gener 1 Nova ampliació de la zona de l’euro, amb l’entrada de Xipre i Malta, fins a quinze estats membres.

22 La Reserva Federal redueix el tipus d’interès de referència fins al 3,50%.
30 La Reserva Federal redueix el tipus d’interès de referència fins al 3,00%.

març 9 El Partido Socialista Obrero Español guanya les eleccions generals.
18 La Reserva Federal redueix el tipus d’interès de referència fins al 2,25%.

abril 18 El Govern aprova un Pla de mesures d’estímul econòmic.
23 L’euro cotitza a 1,594 dòlars, el valor màxim des del llançament de la moneda única europea al començament

de 1999.
30 La Reserva Federal redueix el tipus d’interès de referència fins al 2,00%.

juny 27 El preu del petroli qualitat Brent a un mes puja fins a un nivell màxim històric de 140,3 dòlars per barril.
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L’OCDE preveu menys creixement
i més inflació

L’Organització per a la Cooperació i el
Desenvolupament Econòmic (OCDE), en
l’informe de primavera, rebaixa la previ-
sió de creixement del producte interior
brut (PIB) el 2008 per al conjunt dels es-
tats membres fins a l’1,8%. La recupera-
ció no arribarà aviat, ja que el creixement
del 2009 també és revisat a la baixa, fins a
l’1,7%. Al mateix temps, no amainen les
tensions de preus, amb una inflació espe-
rada que puja fins al 3,0% el 2008 i el 2009.

Els riscos d’increments més importants
dels preus o de menys creixement han
augmentat a causa de la pujada del cost
de l’energia, de l’enduriment del crèdit,
d’una alça de les expectatives d’inflació i
dels efectes que poden tenir sobre el crei-
xement i els preus noves turbulències als
mercats financers. També cal afegir a
aquestes incerteses la creixent influència
de l’evolució de les economies dels països
que no pertanyen a l’OCDE. Exemples en
un sentit i en un altre són, segons l’OCDE,
la pressió que aquests països exerceixen
sobre el preu de les primeres matèries i la
seva capacitat de créixer amb vigor, ac-
tuar de coixí enfront de la desacceleració
econòmica i estimular la demanda global.

Les revisions a la baixa més intenses cor-
responen més al 2009 que al 2008, en es-
pecial als Estats Units, Itàlia, Espanya i el
Regne Unit. Als Estats Units s’espera un
avanç de l’1,2% el 2008 i de l’1,1% el
2009, de manera que, segons l’OCDE, la
recuperació es deixa per a més endavant,
quan acabi l’ajustament immobiliari i es

normalitzin les condicions de crèdit.
Arran d’aquest descens de la demanda
agregada, la menor utilització de la capa-
citat productiva permetrà que la inflació
es moderi de manera significativa el 2009,
mentre que el dòlar feble i la fortalesa ex-
portadora moderaran de manera signifi-
cativa el dèficit comercial, fins al 4,5% del
PIB el 2009.

Per a la zona de l’euro, en general, totes
les previsions són revisades a la baixa, en
especial les corresponents al 2009. El PIB
del conjunt de la unió monetària pujarà
l’1,7% el 2008 i es desaccelerarà fins a
l’1,4% el 2009. Unes condicions de crèdit
més dures, més dificultats per a l’exporta-
ció i la caiguda de la inversió residencial
seran, segons l’OCDE, un llast per al crei-
xement. Malgrat aquest escenari de feble-
sa, la inflació no cedirà a la baixa fins al
final del 2009, quan apuntarà cap al 2%.
Per països, Alemanya rebaixa les expecta-
tives de creixement fins a l’1,9% el 2008 i
l’1,1% el 2009. França espera per al ma-
teix període avanços de l’1,8% i l’1,5%, i,
pel que fa a Espanya, es rebaixa la previsió
fins a l’1,6% el 2008 i l’1,1% el 2009, quan
té lloc la revisió a la baixa més intensa.
Entre els països grans de la zona de l’euro,
Itàlia continuarà essent el que menys crei-
xement tindrà en aquest període, amb el
0,5% i el 0,9%, respectivament.

Al capítol de polítiques macroeconòmi-
ques, hi ha incerteses importants. La glo-
balització i les reformes estructurals han
de continuar augmentant el creixement
potencial, però l’encariment de l’energia i
l’augment dels costos del capital poden
actuar en sentit contrari. Simultàniament,

CONJUNTURA INTERNACIONAL

L’OCDE rebaixa la previsió 
de creixement fins a l’1,8%
el 2008 i l’1,7% el 2009.

Els Estats Units no es
recuperen el 2009, però 
la inflació baixarà.

La zona de l’euro creixerà
l’1,7% el 2008 i l’1,4% 
el 2009.
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2005 2006 2007 2008 2009

PIB (2)

Estats Units

Japó

Alemanya

França

Itàlia

Regne Unit

Espanya

Zona de l’euro

OCDE

Inflació (3)

Estats Units

Japó

Alemanya

França

Itàlia

Regne Unit

Espanya

Zona de l’euro

OCDE

Atur (4)

Estats Units

Japó

Alemanya

França

Itàlia

Regne Unit

Espanya

Zona de l’euro

OCDE

Balança per Compte Corrent (5)

Estats Units

Japó

Alemanya

França

Itàlia

Regne Unit

Espanya

Zona de l’euro

OCDE

Comerç mundial (6)

NOTES: (1) Hipòtesis de partida: a) Les polítiques fiscals en vigor o anunciades romanen sense canvis. b) Els tipus de canvi no variaran en relació amb el seu nivell del 13 de
maig de 2008 (1 dòlar = 104,44 iens = 0,640 euros). c) La data de tancament de l’edició i d’incorporació de dades va ser el 23 de maig de 2008.
(2) Taxes percentuals de variació en termes reals.
(3) Taxes percentuals de variació del deflactor del PIB.
(4) En percentatge sobre població activa.
(5) En percentatge del PIB.
(6) Mitjana aritmètica de les taxes percentuals de creixement anual de les importacions i exportacions mundials en volum.
FONT: Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics.

3,1 2,9 2,2 1,2 1,1

1,9 2,4 2,1 1,7 1,5

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

1,9 2,4 2,1 1,8 1,5

0,7 1,9 1,4 0,5 0,9

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

3,6 3,9 3,8 1,6 1,1

1,7 2,9 2,6 1,7 1,4

2,7 3,1 2,7 1,8 1,7

3,4 3,2 2,9 3,9 2,2

–0,6 0,2 0,1 0,9 0,4

1,9 1,8 2,3 2,9 3,1

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

2,2 2,2 2,0 3,6 2,1

2,0 2,3 2,3 3,0 2,5

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

2,2 2,2 2,1 3,4 2,4

2,0 2,2 2,2 3,0 2,1

5,1 4,6 4,6 5,4 6,1

4,4 4,1 3,9 3,8 3,8

10,5 9,7 8,3 7,4 7,4

8,8 8,8 7,9 7,5 7,6

7,8 6,8 6,1 6,2 6,5

4,8 5,5 5,4 5,5 5,8

9,2 8,5 8,3 9,7 10,7

8,8 8,2 7,4 7,2 7,4

6,5 6,0 5,6 5,7 6,0

–6,1 –6,2 –5,3 –5,0 –4,4

3,7 3,9 4,8 4,4 4,4

5,2 6,1 7,7 7,9 7,7

–0,9 –1,2 –1,2 –1,8 –1,6

–1,7 –2,7 –2,6 –2,4 –2,6

–2,5 –3,9 –4,2 –3,3 –3,1

–7,4 –8,6 –10,1 –10,1 –9,8

0,4 0,2 0,2 0,1 0,0

–1,5 –1,7 –1,4 –1,3 –1,1

7,5 9,6 7,1 6,3 6,6

PERSPECTIVES ECONÒMIQUES DE L’OCDE (1)

                    



El PIB dels Estats Units
creix el 2,5% gràcies al
consum privat i a les
exportacions.

per bé que les expectatives d’inflació mo-
derada semblen ben ancorades, l’evolució
dels preus fa que els bancs centrals hagin de
ser prudents. Finalment, la major incerte-
sa als mercats financers pot actuar de llast
en el creixement global. En aquest sentit,
és necessari aplicar polítiques monetàries
que garanteixin respostes simètriques du-
rant els períodes d’intens creixement o de
restricció del crèdit.

Pel que fa a les finances públiques, l’OCDE
considera oportunes les rebaixes imposi-
tives temporals als Estats Units. No obs-
tant això, la seva conveniència en altres

economies de l’OCDE és més dubtosa i
caldria considerar les actuals tensions in-
flacionistes, mentre que, al Japó, l’estat de
les arques públiques no deixa espai per a
expansions fiscals.

Estats Units: la inflació arriba abans
que la recuperació

Amainen els temors de recessió immedia-
ta, sense que es conjuri el principal risc de
l’economia, que és la prolongació de l’ac-
tual període de baix creixement, i la infla-
ció és ara el principal escull que cal supe-

L’encariment de l’energia,
l’augment dels costos 
del capital i la incertesa
financera limiten 
el creixement.
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2005 2006 2007 2008 2009

Dèficit (–) o superàvit (+) públic (2)

Estats Units

Japó

Alemanya

França

Itàlia

Regne Unit

Espanya

Zona de l’euro

OCDE

Tipus d’interès a curt termini (3)

Estats Units

Japó

Regne Unit

Zona de l’euro

Tipus d’interès a llarg termini (4)

Estats Units

Japó

Alemanya

França

Itàlia

Regne Unit

Espanya

Zona de l’euro

NOTES: (1) Hipòtesis de partida: a) Les polítiques fiscals en vigor o anunciades romanen sense canvis. b) Els tipus de canvi no variaran en relació amb el seu nivell del 13 de
maig del 2008 (1 dòlar = 104,44 iens = 0,640 euros). c) La data de tancament de l’edició i d’incorporació de dades va ser el 23 de maig de 2008.
(2) En percentatge del PIB.
(3) Tipus d’interès a 3 mesos als mercats monetaris nacionals.
(4) Tipus del deute públic de les emissions més representatives de cada país.
FONT: Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics.

–3,6 –2,6 –3,0 –5,5 –5,2

–6,7 –1,4 –2,4 –1,4 –2,2

–3,4 –1,6 0,0 –0,5 –0,2

–3,0 –2,4 –2,7 –3,0 –2,9

–4,4 –3,4 –1,9 –2,5 –2,7

–3,5 –2,8 –3,0 –3,8 –3,7

1,0 1,8 2,2 0,7 –0,3

–2,6 –1,3 –0,6 –1,1 –1,2

–3,0 –1,5 –1,5 –2,5 –2,6

3,5 5,2 5,3 2,7 3,1

0,0 0,2 0,7 0,8 0,7

4,7 4,8 6,0 5,6 4,4

2,2 3,1 4,3 4,5 4,1

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

1,4 1,7 1,7 1,7 2,1

3,4 3,8 4,2 4,2 4,3

3,4 3,8 4,3 4,2 4,3

3,6 4,0 4,5 4,5 4,6

4,4 4,5 5,0 4,7 4,8

3,4 3,8 4,3 4,2 4,3

3,4 3,8 4,3 4,3 4,4

PERSPECTIVES FINANCERES DE L’OCDE (1)

                     



rar. Una inflació que, en la seva major
part, és importada, però que dificulta les
decisions de política monetària de la Re-
serva Federal. Després de la seva primera
revisió, el producte interior brut (PIB) del
primer trimestre va créixer el 2,5% inter-
anual, per damunt de les previsions. En
termes interanuals anualitzats, l’avanç va
ser del 0,9% i va millorar així el 0,6% del
període anterior. Els principals contri-
buents al creixement van ser, a parts
iguals, el consum privat, component clau
que, tot i la desacceleració, mostra més
resistència de l’esperada, i el sector exte-
rior, per l’augment de les exportacions i,
en especial, per la reculada de les impor-
tacions. La inversió residencial va conti-
nuar essent un llast per a l’economia,
mentre que la inversió en equipament i
infraestructura va quedar estancada, sen-
se reculades ni avanços.

Tot i la suavitat de la desacceleració, l’ho-
ritzó del consum privat és força ennuvo-
lat. L’índex de confiança del consumidor
del Conference Board va baixar al maig
des dels 62,8 punts fins als 57,2 punts, un
nivell similar al del 1992, any posterior a
la recessió del 1990-1991. L’extrema fe-
blesa de les expectatives, en mínims his-
tòrics, es va continuar transmetent a la
percepció de la situació actual, l’índex 
de la qual ha passat, en quatre mesos, de
114,3 punts a 74,4 punts. Amb més vita-
litat de l’esperada, les vendes al detall,
sense incloure els fluctuants automòbils i
el consum de benzina, van créixer al maig
el 3,4% interanual, que, descomptant les
variacions de preus, es tradueix en un in-
crement de l’1,1%. Un repunt que, més
que un canvi de tendència, posa de ma-
nifest la resistència del consumidor nord-
americà a reduir els nivells d’estipendi.

S’intensifica el descens de
la confiança del consumidor,
però les vendes al detall
repunten.
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2007 2008
2006 2007

II III IV I Abril Maig

PIB real

Vendes al detall

Confiança del consumidor (1)

Producció industrial

Índex activitat manufacturera (ISM) (1)

Venda d’habitatges unifamiliars

Taxa d’atur (2)

Preus de consum

Balança comercial (3)

Tipus d’interès interbancari 3 mesos (1)

Tipus de canvi efectiu nominal (4)

NOTES: (1) Valor.

(2) Percentatge sobre població activa.

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

(4) 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

2,9 2,2 1,9 2,8 2,5 2,5 – …

5,8 4,0 4,0 3,9 4,7 3,0 3,0 2,5

105,9 103,4 106,7 105,7 91,2 76,5 62,8 57,2

2,2 1,7 1,4 1,8 2,1 1,7 0,1 –0,1

53,1 51,1 53,0 51,3 49,6 49,2 48,6 49,6

–18,0 –26,8 –22,1 –27,3 –33,7 –33,3 –42,0 …

4,6 4,6 4,5 4,7 4,8 4,9 5,0 5,5

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

–753,3 –700,3 –730,7 –701,4 –700,3 –695,6 –696,3 …

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

82,5 77,9 79,3 77,0 73,3 72,0 70,5 70,8

      



Un canvi de tendència que tampoc no
arriba és el del sector de l’habitatge. Pel
costat de l’oferta, continua sense veure’s
el fons de la crisi. Al maig es van iniciar
975.000 habitatges, en termes anuals, i es
van revisar a la baixa els registres dels me-
sos previs. Així, aquest indicador acumu-
la una pèrdua del 57% en relació amb el
màxim del gener del 2006. Apuntant en la
mateixa direcció, els permisos de cons-
trucció, que vénen a ser un indicador
avançat de l’anterior, van baixar el 36,3%
interanual. Pel costat de la demanda, els
descensos es van intensificar. La variable
que més influència té sobre l’economia,
mitjançant l’efecte riquesa, és el preu dels
immobles, i, al març, el seu índex més re-
presentatiu, el Case-Shiller, va davallar
l’1,0% en relació amb el mes anterior.
Això representa una reculada acumulada
del 17,8% en relació amb el màxim del
juny del 2006, un descens que, si s’afegeix
a la pujada de l’IPC, arriba fins al 22,2%.
Per la seva banda, la venda d’habitatges
de segona mà del març va caure el 17,5%

interanual, i la d’habitatges nous, sempre
més fluctuant, va cedir el 42,0%.

El mercat de treball, que també té una
gran influència en els consumidors, va
prosseguir l’evolució a la baixa. Al maig
es van perdre 49.000 llocs de treball, que
du a una reculada acumulada, des del fi-
nal del 2007, de 324.000 llocs de treball.
Així, l’ocupació no agrícola del total de
l’economia es va situar amb prou feines el
0,2% per damunt del mateix període de
l’any anterior. En una línia semblant, la
taxa d’atur del maig va augmentar dràsti-
cament i va passar del 5,0% al 5,5% de la
població activa.

Pel que fa a l’àmbit empresarial, les pers-
pectives de descensos són més modera-
des que les dels consumidors, i el risc que
domina és la inflació. Així ho palesa l’e-
volució del maig de l’índex d’activitat
empresarial de l’Institute for Supply Ma-
nagement. Al sector de serveis, va pujar
de 50,9 punts a 53,6 punts, nivell que, en

L’habitatge continua 
sense tocar fons i el seu
preu acumula una pèrdua
del 18% des de màxims.

El mercat laboral evoluciona
lentament a la baixa i l’atur
arriba al 5,5%.
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ESTATS UNITS: EL CONSUM RESISTEIX MÉS DEL QUE S’ESPERAVA

Variació intermensual anualitzada de les vendes al detall sense automòbils ni benzina (*)

NOTA: (*) Sèrie de tendència.
FONTS: Departament de Comerç i elaboració pròpia.
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superar el nivell de 50, indica que les res-
postes optimistes guanyen la partida a les
respostes pessimistes. En manufactures,
l’índex també va pujar, però es va situar
en 49,6 punts i va quedar una mica per
sota del nivell d’equilibri. En els dos ca-
sos, els perills més importants cal buscar-
los en l’augment dels preus i, amb més
intensitat, en la feblesa de l’ocupació. La
fortalesa més sòlida cal buscar-la encara
en les noves comandes d’exportació, que,
en manufactures, es van apropar als 60
punts.

La indústria manufacturera continua en
una situació de feblesa. Des del primer
trimestre del 2006, quan el PIB encara
creixia prop del seu potencial, la inversió
en equipament industrial en termes reals,
sense considerar els increments de preus,
ha guanyat el 3,3% i la inversió en mate-
rial de transport ha cedit el 21,8%, la pèr-
dua més important d’un component del
PIB llevat de la inversió residencial. Con-
tinuant per aquesta via, la producció in-
dustrial va mantenir al maig el to lànguid,

amb una reculada del 0,6% en relació amb
el mateix període de l’any anterior. En el
mateix mes, la producció industrial de
béns d’equipament també va fluixejar,
amb un magre avanç del 2,2% interanual.
Completant aquest quadre de feblesa de
la indústria manufacturera, la utilització
de la capacitat productiva va continuar da-
vallant fins al 79,4%, el nivell més baix
dels tres últims anys.

Si l’economia es continua refredant amb
parsimònia, els preus van patir una tem-
peratura més elevada. L’índex de preus al
consum (IPC) del maig va repuntar fins a
créixer a una taxa del 4,1% interanual.
Però el component subjacent, el general
sense energia ni aliments, es va mantenir
en el 2,3% i va provar la poca capacitat
d’influència que tenen els preus energè-
tics sobre la resta dels components de
l’IPC. Així, des del final del 2003, el com-
ponent dels preus energètics s’ha apreciat
el 75,6%, el 111,9% les primeres matèries
energètiques, mentre que l’IPC subjacent
ho ha fet el 10,6%, percentatge força rao-

Els empresaris temen 
pels preus i, en menor grau,
per l’ocupació, mentre que
la indústria continua en
hores baixes.

La inflació arriba al 4,1% 
a causa de l’encariment 
del petroli.
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ESTATS UNITS: NOUS DESCENSOS EN EL PREU DELS IMMOBLES

Valor de l’índex Case-Shiller del preu de l’habitatge. Gener del 2000 = 100

FONTS: Standard & Poor’s i elaboració pròpia.
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El PIB del Japó creix l’1,3%,
amb una millora de la
inversió en equipament.

nable. No obstant això, a falta de tensions
de preus al mercat laboral, la persistència
d’energia i aliments cars i els efectes de la
inflació asiàtica poden tenir importants
conseqüències en la butxaca del nord-
americà mitjà.

Per la seva banda, la balança comercial de
béns i serveis va presentar a l’abril un dè-
ficit de 60.901 milions de dòlars, un in-
crement del 7,7% interanual. Les impor-
tacions netes de petroli representen el
57% d’aquest desequilibri. Un cop exclo-
sa la influència de l’encariment del petro-
li, les coses van una mica millor, però no
gaire, ja que el dèficit comercial no petro-
lier, després de presentar importants des-
censos, du cinc mesos estancat per da-
munt dels 26.000 milions de dòlars. A
l’abril, les exportacions van continuar
fortes, amb un creixement del 19,2%
interanual, però l’avanç de les importa-
cions, a causa, en gran part, dels incre-
ments dels preus, que van passar a créixer
el 13,5%, va dificultar la correcció d’un

dèficit comercial que no aconsegueix be-
neficiar-se de la feblesa del dòlar.

Japó: esperant bons vents 
de la resta d’Àsia

El PIB del primer trimestre del 2008 va
ser revisat a l’alça i va passar d’un avanç
de l’1,1% a un de l’1,3% interanual, un
robust 4,0% en relació amb l’últim tri-
mestre del 2007, en termes anuals. La no-
vetat principal cal buscar-la en la correc-
ció alcista de la inversió en equipament,
que havia estat el component que més de-
cepció havia causat abans de la revisió i
que es va afegir al relatiu bon to mostrat
en el primer trimestre pel consum privat i
per les exportacions. Dins de la situació
general, dominada per les alces inflacio-
nistes en les economies emergents i per
l’empitjorament de la relació entre crei-
xement i inflació en les economies desen-
volupades, el Japó és una excepció en el
sentit positiu. Les seves febleses continuen

El dèficit comercial aparca
la correcció malgrat 
la feblesa del dòlar.
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Saldo mensual de la balança de béns i serveis

FONTS: Departament de Comerç i elaboració pròpia.

Balança de béns i serveis Balança comercial sense petroli

ESTATS UNITS: CORRECCIÓ DEL DÈFICIT COMERCIAL MALGRAT EL PETROLI
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essent el baix to de la demanda interna i
la dependència de les vendes a l’exterior.

Al mercat immobiliari, els habitatges ini-
ciats a l’abril van continuar la tònica de

recuperació dels mesos anteriors i van bai-
xar el 8,7% interanual, enfront del 15,6%
del març. No obstant això, al costat de la
demanda, les vendes a l’àrea de Tòquio
van recular al maig el 22,7% interanual i
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PIB real

Producció industrial

Índex activitat empresarial (Tankan) (1)

Habitatges iniciats

Taxa d’atur (2)

Preus de consum

Balança comercial (3)

Tipus interbancari 3 mesos (1)

Tipus de canvi efectiu nominal (4)

NOTES: (1) Valor.

(2) Percentatge sobre població activa.

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

(4) Canvi ponderat pels fluxos del 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

JAPÓ: L’HABITATGE S’ESTANCA, PERÒ ELS PREUS PUGEN

Venda mensual d’habitatges a l’àrea de Tòquio

NOTA: Sèrie de tendència.
FONTS: Japan Real Estate Institute i elaboració pròpia.
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El Brasil creix el 5,8% amb
el suport del consum i la
inversió, però la feblesa del
sector exterior s’intensifica.

van acumular dos anys consecutius de
descensos. Per la seva banda, els preus del
mateix període es van estancar després 
d’haver evolucionat a l’alça prèviament.

D’altra banda, cal destacar que, malgrat
la lleugera millora en els comptes nacio-
nals, les perspectives de la inversió en
equipament no són esperançadores. Les
comandes de maquinària, que són un in-
dicador avançat de la demanda inverso-
ra, van recular a l’abril el 2,1% inter-
anual, tot i que van viure una lleugera
recuperació de les comandes destinades a
la indústria exportadora. Confirmant
aquesta situació d’atonia, la producció
industrial del mateix període va créixer
un magre 0,7% interanual.

Al front de la inflació, l’IPC de l’abril va
pujar el 0,8% interanual i va moderar en-
cara més el registre de l’1,2% del mes an-
terior. El tradicionalment seguit índex
sense aliments frescos va fer el mateix,
amb un increment del 0,9%. No obstant
això, l’índex subjacent, el general sense

energia ni aliments, va tornar al terreny
negatiu, amb una reculada del 0,1% inter-
anual que fa que el Japó sigui una excep-
ció a l’increment general de la inflació.
Per la seva banda, la taxa d’atur de l’abril
va pujar del 3,8% al 4,0% de la població
activa, mentre que la balança comercial
va tenir un superàvit acumulat en els dot-
ze mesos fins a l’abril d’11,3 bilions de
iens, xifra que representa un lleuger des-
cens, provocat per la desacceleració de les
exportacions.

Brasil: creixement amb risc d’inflació

El PIB brasiler va continuar avançant amb
fermesa amb un increment del 5,8% in-
teranual en el primer trimestre, per da-
munt de la mitjana dels últims anys. El
principal protagonista de l’activitat va ser
la demanda interna. Així, el consum pri-
vat va avançar al 7,1%, mentre que la in-
versió, que manté un to elevat, es va in-
crementar el 15,2%. No obstant això, el
sector exterior, fins fa poc vigorós, va con-

Els preus, sense energia ni
aliments, cedeixen el 0,1% 
i l’atur arriba al 4%.
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Variació interanual de l’índex de preus al consum

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

IPC general IPC sense energia ni aliments
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tinuar evidenciant un perfil de feblesa per
la fragilitat de les exportacions, que, en el
primer trimestre, van recular el 2,1%
interanual. Les importacions, però, van
avançar un considerable 18,9%. L’altra
característica de l’expansió cal buscar-la
en el consum públic, que, en el primer tri-
mestre, es va accelerar i va arribar a créi-
xer el 5,2% en relació amb el mateix perí-
ode de l’any anterior, taxa propera al
doble del que ha estat la norma en els úl-
tims temps.

Entre els últims indicadors d’activitat, la
producció industrial de l’abril, amb un
avanç del 10,1% interanual, va recuperar
el to del començament de l’any. Per la seva
banda, la producció industrial de béns de
capital va mantenir els creixements de dos
dígits i va registrar uns guanys del 30,0%
interanual, que deixa constància de l’auge
actual de la inversió privada. La utilitza-
ció de la capacitat productiva ha acabat
evidenciant aquesta intensa marxa de la
indústria i, al març, va repuntar fins al
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EVOLUCIÓ DEL PIB DEL BRASIL PER COMPONENTS

Percentatge de variació interanual en termes reals

FONTS: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Banc Central do Brasil i elaboració pròpia.
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La indústria continua
avançant amb força, en
especial en béns de capital.

   



La inflació repunta fins 
al 5,8%, i és difícil que les
mesures fiscals i monetàries
aconsegueixin que baixi 
del 5% el 2008.

82,9%, nivell elevat que, malgrat tot, que-
da per sota dels registres predominants
en la segona meitat del 2007. Pel costat de
la demanda, les vendes al detall van créi-
xer al març el 8,7% interanual, lleugera-
ment per sota del to robust dels últims
mesos. Les compres d’automòbils, tot i re-
plegar-se lleugerament al maig, van conti-

nuar donant una imatge de fortalesa amb
un nivell que, en els cinc primers mesos
del 2008, es va col·locar el 38,3% per da-
munt del mateix període de l’any anterior.

Aquesta força de la demanda interna, jun-
tament amb l’encariment global de l’e-
nergia i dels aliments, provoca una inci-
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NOTES: (*) Percentatge sobre població activa.

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

(***) Valor del tipus del banc central del Sistema Especial de Liquidação e Custodia (SELIC).

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

Dèficit públic dels dotze últims mesos en relació amb el PIB

FONTS: Instituto da Pesquisa Economica Aplicada i elaboració pròpia.

BRASIL: REDUCCIÓ DEL DÈFICIT PÚBLIC TOT I PAGAR INTERESSOS MOLT ALTS
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El superàvit comercial 
es redueix amb rapidesa.

L’Argentina creix el 8,4%,
gràcies a la demanda
interna i el sector exterior
continua a la baixa.

pient tornada de les tensions inflacionis-
tes. Així, l’IPC va pujar al maig el 5,6%
interanual i va intensificar una tendència
a l’alça que es va iniciar al juny del 2007.
La pitjor notícia va venir pel costat dels
preus a l’engròs, que van pujar el 15,4% i
apunten, així, a increments de preus més
intensos, la qual cosa dificulta el retorn a
nivells del 5% per al final del 2008. Per
pal·liar aquest increment dels preus, el
banc central va apujar a l’abril el tipus de
referència SELIC fins a l’11,8%. El govern
també pretén aplicar mesures d’austeritat
fiscal, però, com ho evidencia el consum
públic de la comptabilitat nacional, sem-
bla que aquestes mesures venen més pel
costat d’incrementar els ingressos que pel
de retallar les despeses, la qual cosa en li-
mita els efectes antiinflacionistes.

En aquest sentit, en els dotze últims me-
sos fins a l’abril, el superàvit fiscal abans
dels interessos del deute va ser del 4,2%
del PIB, gràcies als ingressos de les arques
públiques per la forta activitat econòmi-
ca, a repatriacions de beneficis realitzats a
l’exterior i a retards en la inversió pública.
Les ajudes també vénen de les agències de
crèdit Fitch i Standard & Poor’s, que, al
maig, van apujar la qualificació del deute
brasiler. Això va provocar descensos en
els tipus d’interès del deute i va ajudar,
així, a reduir el dèficit públic total, que,
en els dotze mesos fins a l’abril, es va si-
tuar en el 6,1% del PIB.

Per la seva banda, l’atur va continuar
augmentant tot i la fortalesa de la de-
manda i l’augment dels preus. A l’abril,
la taxa d’atur del districte de São Paulo
va arribar al 14,2% de la població activa.
Al sector exterior, l’apreciació del real,
motivada per la millor qualificació del
deute extern, contribueix al ràpid dete-
riorament del superàvit comercial, que,
en els dotze últims mesos fins al maig, va
ser de 31.922 milions de dòlars, 15.748
milions menys que en el mateix període
de l’any anterior.

Argentina: una llarga expansió
limitada pels preus

L’expansió de l’economia argentina perd
una mica de força, però, així i tot, el PIB
del primer trimestre del 2008 va créixer
un notable 8,4% interanual. L’activitat
continua dominada per la demanda in-
terna, amb un consum privat que, seguint
el mateix patró que el conjunt de l’econo-
mia, es va desaccelerar fins a una taxa del
8,2%. En un to clarament més alcista, la
inversió va intensificar l’acceleració, va
avançar el 20,5% i va contribuir d’aques-
ta forma a la meitat del creixement eco-
nòmic en termes absoluts. Per la seva ban-
da, el sector exterior va continuar detraient
forces a l’avanç, un quart del total, amb
unes importacions que continuen a tota
màquina i unes exportacions que es des-
acceleren.

El gran perill de l’economia argentina
continua essent la inflació. Al maig, l’IPC
va continuar accelerant des d’uns nivells
ja inicialment alts i va créixer el 9,1%
interanual. Xifra elevada que, no obstant
això, podria estar subestimant la inflació
real. Les perspectives no són bones, ja que,
en primer lloc, els preus a l’engròs de béns
nacionals es van incrementar el 14,2% i
els de béns importats van pujar un més
que contundent 19,6%. En segon lloc, el
conflicte amb els agricultors a causa d’un
impost a les exportacions crea colls d’am-
polla que poden derivar en noves tensions
de preus.

Els indicadors de demanda més recents
van evidenciar, en certa forma, la qüestió
inflacionista, però sense trencar la conti-
nuïtat del cicle expansiu. Les vendes al de-
tall de la regió de Buenos Aires van créi-
xer a l’abril el 17,8% interanual i, en el
total de grans magatzems, van pujar el
32,3%, la qual cosa representa una nítida
desacceleració d’uns ritmes de creixement
ja prou intensos per la pujada dels preus.
La venda d’automòbils dels dotze últims
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La inflació supera el 9% 
i continua a l’alça.

      



mesos fins al maig es va desaccelerar, tot i
que es va incrementar en un respectable
17,5% interanual i va quedar el 13% per
sota del màxim històric. Al costat de l’o-
ferta, la producció industrial també va
perdre una mica del repunt iniciat a l’oc-
tubre amb un avanç del 6,7% interanual.

Per sectors, l’automòbil es va recuperar
amb forces renovades d’un momentani
descans i va mostrar a l’abril un incre-

ment del 33,7% interanual. Les indústries
minerals, metàl·liques i no metàl·liques,
també van tenir creixements superiors al
20%, mentre que les indústries química i
d’alimentació van continuar reculant. Per
la seva banda, a l’abril, l’Indicador Sintè-
tic de l’Activitat de la Construcció va in-
tensificar el repunt dels mesos previs amb
un increment del 22,7%, mentre que l’In-
dicador de l’Activitat Industrial va avan-
çar a un ritme més tranquil, el 8,5%.

El consum al detall 
i la producció industrial 
es desacceleren, però 
la construcció repunta.
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EVOLUCIÓ DEL PIB DE L’ARGENTINA PER COMPONENTS

Percentatge de variació interanual en termes reals

FONTS: Institut Nacional d’Estadística i Censos de la República Argentina (INDEC) i elaboració pròpia.
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8,5 8,7 8,6 8,8 9,1 8,4 – …

7,7 5,6 4,7 2,7 8,6 8,1 6,7 …

10,2 8,5 8,5 8,1 7,5 8,4 – …
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9,9 11,3 9,4 12,6 13,7 10,7 11,1 15,1

3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2 3,1

2007 2008
2006 2007

II III IV I Abril Maig

PIB real

Producció industrial

Taxa d’atur (*)

Preus de consum

Balança comercial (**)

Tipus interbancari 3 mesos (***)

Pesos argentins per dòlar

NOTES: (*) Percentatge sobre població activa.

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

(***) Valor.

FONTS: Institut Nacional d’Estadística i Censos de la República Argentina (INDEC) i elaboració pròpia.

ARGENTINA: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

Al mercat laboral, la fortalesa de la de-
manda no va impedir que l’atur del pri-
mer trimestre pugés fins al 8,4% de la
població activa. Per la seva banda, el su-
peràvit comercial dels dotze mesos fins a
l’abril es va reduir fins als 11.700 milions
de dòlars, mentre que els interessos del
deute extern continuaven a l’alça.

Primeres matèries: el petroli 
anota nous màxims

Mes rere mes, màxim rere màxim, el pe-
troli continua sorprenent. Al comença-
ment de juny, l’or negre va trencar una
tònica de certa correcció a la baixa i es va
disparar, amb prou feines en dues ses-
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ARGENTINA: LA INFLACIÓ VIRA CAP AMUNT

Variació interanual de l’IPC

FONTS: INDEC i elaboració pròpia.
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Escassa capacitat productiva
addicional mentre la
demanda continua forta.

sions, del nivell dels 123 dòlars per barril,
qualitat Brent a un mes, al dels 136 dò-
lars. En la sessió del 6 de juny, la pujada
va ser del 9% en un únic dia, la més alta
registrada en més d’una dècada. Poste-
riorment, la cotització del petroli va
oscil·lar notablement, però sempre en un
rang més estret, de 134-137 dòlars per bar-
ril. Al final del mes de juny, però, la cotit-
zació va assolir nivells de l’ordre dels 140
dòlars.

Més enllà de l’atípica sessió del 6 de juny,
el detonant de la qual s’atribueix a unes
declaracions israelites sobre un hipotètic
conflicte amb l’Iran, el manteniment del
petroli en nivells persistentment supe-
riors als 130 dòlars per barril és degut a
una desafortunada combinació d’una de-
manda mundial encara dinàmica i una
oferta amb dificultats de creixement. Tot i
que quatre països clau de l’Organització
de Països Exportadors de Petroli (OPEP),
inclòs el primer productor mundial, l’A-
ràbia Saudita, van assolir al maig la seva
màxima producció en sis anys, les exis-

tències de petroli i de productes destil·lats
estan en nivells baixos. Cal recordar que
el que és habitual és que, en el segon tri-
mestre de l’any, les existències es recupe-
rin a causa del final de la temporada hi-
vernal. Enguany no ha succeït així.

Aquesta estretor de la relació d’oferta i
demanda redueix el marge disponible per
reconduir la situació. Malgrat la reunió
conjunta de països productors i consu-
midors realitzada a la ciutat saudita de
Yeda el passat 22 de juny, l’Aràbia Saudi-
ta s’ha limitat a reiterar la seva disponibi-
litat a ampliar la producció en 550.000
barrils addicionals a partir del juliol, una
xifra considerada insuficient per revertir
les tendències alcistes dels preus, en espe-
cial si es té en compte que les dificultats
productives de Nigèria poden acabar
neutralitzant el sobreesforç saudita. I és
que la capacitat productiva excedentària
és limitada, i, sense un ajustament im-
portant de la demanda, el petroli conti-
nuarà car.

El petroli trenca la barrera
dels 130 dòlars per barril i
s’instal·la en aquesta zona.
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NOUS MÀXIMS, ARA COM ARA?

Cotitzacions del barril de petroli de qualitat Brent per a lliuraments a un mes

FONT: Thomson Financial Datastream.

1/1/07 60,34
2/1/07 60,28
3/1/07 58,29
4/1/07 56,21
5/1/07 55,76
8/1/07 55,92
9/1/07 55,18
10/1/07 54,8
11/1/07 54,14
12/1/07 52,26
15/1/07 53,08
16/1/07 51,94
17/1/07 51,74
18/1/07 51,31
19/1/07 52,75
22/1/07 54,3
23/1/07 53,63
24/1/07 54,74
25/1/07 55,38
26/1/07 54,92
29/1/07 54,92
30/1/07 54,87
31/1/07 56,68
1/2/07 57,06
2/2/07 57
5/2/07 59,65
6/2/07 58,95
7/2/07 58,8
8/2/07 57,89
9/2/07 59,3
12/2/07 57,48
13/2/07 58,05
14/2/07 57,24
15/2/07 56,45
16/2/07 58,05
19/2/07 58,14
20/2/07 57,2
21/2/07 58,63
22/2/07 59,64
23/2/07 61,11
26/2/07 61,22
27/2/07 61,67
28/2/07 60,73
1/3/07 62,16
2/3/07 62,1
5/3/07 60,59
6/3/07 61,27
7/3/07 62,84
8/3/07 62,74
9/3/07 62,07
12/3/07 61,03
13/3/07 61,92
14/3/07 60,86
15/3/07 60,69
16/3/07 61,23
19/3/07 60,77
20/3/07 60,38
21/3/07 60,82
22/3/07 62,26
23/3/07 63,34
26/3/07 64,4
27/3/07 64,2
28/3/07 66,09
29/3/07 66,95
30/3/07 68,3
2/4/07 68,7
3/4/07 67,75
4/4/07 67,89
5/4/07 68,23
6/4/07 68,23
9/4/07 68,63
10/4/07 67,42
11/4/07 68,34
12/4/07 68,46
13/4/07 69,49
16/4/07 67,76
17/4/07 67,09
18/4/07 65,51
19/4/07 66,33
20/4/07 66,54
23/4/07 67,5
24/4/07 68,28
25/4/07 68,13
26/4/07 68,2
27/4/07 67,77
30/4/07 67,97
1/5/07 68,41
2/5/07 66,29
3/5/07 65,69
4/5/07 66,29
7/5/07 64
8/5/07 65,29
9/5/07 64,9
10/5/07 66,03
11/5/07 66,84
14/5/07 67,26
15/5/07 67,83
16/5/07 67,96

17/5/07 69,3
18/5/07 69,5
21/5/07 69,8
22/5/07 70
23/5/07 70,59
24/5/07 71,54
25/5/07 70,25
28/5/07 70,25
29/5/07 68,97
30/5/07 67,3
31/5/07 67,6
1/6/07 68,22
4/6/07 70,29
5/6/07 70,62
6/6/07 70,95
7/6/07 71,68
8/6/07 70,02
11/6/07 68,92
12/6/07 69,02
13/6/07 69,57
14/6/07 70,83
15/6/07 71,48
18/6/07 72,03
19/6/07 71,87
20/6/07 70,21
21/6/07 71,08
22/6/07 71,34
25/6/07 70,2
26/6/07 70,34
27/6/07 70,75
28/6/07 70,87
29/6/07 71,02
2/7/07 71,24
3/7/07 72,64
4/7/07 72,9
5/7/07 74,03
6/7/07 75,79
9/7/07 76,35
10/7/07 76,68
11/7/07 76,2
12/7/07 77,02
13/7/07 76,87
16/7/07 76,96
17/7/07 76,4
18/7/07 76,56
19/7/07 76,93
20/7/07 77,63
23/7/07 76,87
24/7/07 75,29
25/7/07 74,84
26/7/07 76,91
27/7/07 76,2
30/7/07 75,72
31/7/07 76,65
1/8/07 76,63
2/8/07 75,98
3/8/07 75,14
6/8/07 72,46
7/8/07 71,13
8/8/07 71,21
9/8/07 70,72
10/8/07 70,1
13/8/07 71,93
14/8/07 70,1
15/8/07 72,16
16/8/07 69,76
17/8/07 70,63
20/8/07 69,51
21/8/07 68,91
22/8/07 68,35
23/8/07 69,68
24/8/07 70,48
27/8/07 69,5
28/8/07 70,57
29/8/07 71,44
30/8/07 71,78
31/8/07 72,64
3/9/07 73,41
4/9/07 73,86
5/9/07 73,92
6/9/07 75,3
7/9/07 74,23
10/9/07 74,02
11/9/07 75,11
12/9/07 76,4
13/9/07 76,68
14/9/07 77,13
17/9/07 76,81
18/9/07 77
19/9/07 78,27
20/9/07 78,21
21/9/07 79,62
24/9/07 79,05
25/9/07 77,71
26/9/07 77,09
27/9/07 78,98
28/9/07 80,74
1/10/07 78,04

2/10/07 76,61
3/10/07 77,75
4/10/07 77,31
5/10/07 78,63
8/10/07 76,68
9/10/07 77,45
10/10/07 77,23
11/10/07 79,85
12/10/07 80,06
15/10/07 81,53
16/10/07 83,53
17/10/07 84,26
18/10/07 84,11
19/10/07 84
22/10/07 82,79
23/10/07 82,63
24/10/07 84,02
25/10/07 85,98
26/10/07 88,28
29/10/07 89,74
30/10/07 88,87
31/10/07 90,14
1/11/07 90,4
2/11/07 91,55
5/11/07 91,64
6/11/07 93,52
7/11/07 93,92
8/11/07 94,27
9/11/07 92,69
12/11/07 91,07
13/11/07 88,66
14/11/07 90,16
15/11/07 89,71
16/11/07 91,48
19/11/07 91,65
20/11/07 94,28
21/11/07 94,98
22/11/07 94,72
23/11/07 95,45
26/11/07 95,01
27/11/07 93,35
28/11/07 91,07
29/11/07 91,64
30/11/07 88,26
3/12/07 87,76
4/12/07 89,6
5/12/07 90,46
6/12/07 88,93
7/12/07 88,83
10/12/07 88,66
11/12/07 88,6
12/12/07 92,03
13/12/07 92,71
14/12/07 92,06
17/12/07 90,51
18/12/07 90,79
19/12/07 91,16
20/12/07 91,4
21/12/07 91,47
24/12/07 91,99
25/12/07 91,99
26/12/07 94,2
27/12/07 95,29
28/12/07 95,82
31/12/07 93,62
1/1/08 93,62
2/1/08 96,92
3/1/08 98,25
4/1/08 96,83
7/1/08 94,23
8/1/08 96,03
9/1/08 96,24
10/1/08 92,37
11/1/08 91,36
14/1/08 92,64
15/1/08 91,02
16/1/08 88,7
17/1/08 88,94
18/1/08 89,56
21/1/08 87,84
22/1/08 87,97
23/1/08 87,36
24/1/08 87,47
25/1/08 90,81
28/1/08 90,63
29/1/08 92,01
30/1/08 92,01
31/1/08 90,89
1/2/08 90,71
4/2/08 90,38
5/2/08 88,88
6/2/08 87,82
7/2/08 87,6
8/2/08 90,57
11/2/08 93,64
12/2/08 93,29
13/2/08 92,77
14/2/08 94,84
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Els metalls corregeixen 
i les primeres matèries
alimentàries continuen 
a l’alça.
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Segons la llegenda, els primers jocs olímpics de l’antiga Grècia van tenir lloc el 776 a.C. i el primer campió va
ser Pèlope. Se celebraven en intervals de quatre anys i només hi participaven els homes lliures que parlaven
grec. Les competicions eren entre individus, no entre països. El 1896 van començar els Jocs de l’era moderna, i,
de llavors ençà, els competidors han estat essencialment països. Té relació la dimensió i la prosperitat dels paï-
sos amb l’èxit olímpic? L’esport no és una necessitat bàsica de l’individu, sinó que se sol desenvolupar en socie-
tats avançades. Participar en competicions esportives internacionals requereix una inversió en mitjans i uns re-
cursos humans que una societat poc desenvolupada preferirà dedicar a necessitats més immediates. Cal
esperar, per tant, que els èxits esportius s’assoleixin a partir d’un nivell econòmic més alt. A la inversa, l’èxit
olímpic es pren sovint com a criteri de la bona marxa d’un país. D’altra banda, també sembla lògic esperar
que, a igualtat de renda per capita, un país gran en termes de població serà capaç de guanyar més medalles
olímpiques que un país petit.

Sota aquest raonament, el producte interior brut (PIB) seria un bon element per predir el nombre de medalles
que un país guanyarà en uns jocs olímpics. Un país ric i poblat, com els Estats Units, sempre aconseguirà més
podis que un país pobre i escassament poblat, com Albània o Gàmbia. Ja el 1997 Bernard i Busse(1) van fer previ-
sions sobre les medalles que es guanyarien a Sidney 2000 i van demostrar que el PIB influeix més decisivament
que la població.

No obstant això, la correspondència entre PIB i medalles olímpiques no és, ni de bon tros, perfecta, per bé que
hi ha un seguit de raons que expliquen, en bona part, les desviacions observades. Per facilitar els càlculs es pot
parlar de punts de medalla. Així, un or olímpic equival a tres punts; una plata, a dos, i un bronze, a un.

Una desviació lògica de la correspondència entre PIB i medalles olímpiques són els boicots, que inevitablement
distorsionen els resultats. Però la desviació més clara del patró PIB-èxit olímpic és l’efecte seu. Ser l’amfitrió dels
Jocs Olímpics estimula els esforços per fer un paper millor que l’habitual. Així, Grècia, que va organitzar els jocs
del 2004, va obtenir l’1,9% de totes les medalles, quan la seva mitjana històrica és del 0,8%. El 1992 Espanya va
obtenir el 3,4% dels punts de medalla, quan la mitjana dels trenta últims anys ha estat de l’1,5%.

Pel que fa als països, podríem afirmar que l’evolució dels resultats olímpics reflecteix la tendència al desenvolu-
pament de les economies. Així, des dels temps del baró de Coubertin, el club olímpic s’ha fet cada cop menys ex-
clusiu. A Atenes 1896, només van guanyar medalles dotze països, mentre que, a Atenes 2004, van fer-ho 74. Els

Riquesa i or olímpic

(1) Andrew B. Bernard, Megan R. Busse, «Who wins the Olympic Games: Economic Resources and Medal Totals». August 28, 2000.

Les altres primeres matèries es mouen
sota coordenades dispars. En conjunt, les
primeres matèries, d’acord amb l’índex
The Economist de primeres matèries, han
crescut de l’ordre del 22% des de l’inici de
l’any, arran de la forta embranzida de les
primeres matèries alimentàries, que su-
men un ascens del 28% en l’exercici. En

contrast, les primeres matèries industrials
i, en especial, els metalls han avançat a un
ritme més moderat (13% en aquest últim
cas). Al juny, aquestes tendències s’han
mantingut. Les primeres matèries ali-
mentàries sumen un ascens del 10%,
mentre que els metalls cauen el 3%.
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països rics tradicionals (Europa Occidental, Estats Units, Canadà, Japó, Austràlia, Nova Zelanda i Israel) han
vist, de llavors ençà, com la seva proporció en el total dels punts de medalles ha anat minvant. Del 94,3% dels
jocs de París de 1900 es va arribar al 46,7% el 2004. No obstant això, aquest declivi no és uniforme. En primer
lloc, la tendència a la baixa secular va desaparèixer a partir dels jocs de Mèxic 1968. En segon lloc, hi ha clares di-
ferències entre països. L’Europa Continental va patir un seriós declivi entre 1920 i 1968, i la seva proporció del
total de medalles guanyades va passar del 50% al 15%. En el mateix període, els Estats Units van mantenir un ni-
vell superior al 20% sense mostrar tendències a la baixa. De llavors ençà, la quota de l’Europa Continental ha
augmentat fins a superar el 19%, mentre que la dels Estats Units s’ha dividit per dos i ha quedat per sota de
l’11%, en un declivi que, pel que sembla, no ha acabat. Aquestes evolucions no es corresponen amb la de la par-
ticipació del PIB d’Europa i dels Estats Units en el total mundial.

Una evolució remarcable, coherent amb una forta relació PIB-èxit olímpic, és la vigorosa irrupció de l’Àsia
Oriental, llevat del Japó, a partir del final dels anys setanta. Si distingim entre la Xina i la resta dels països de la
zona, aquesta relació es manté en els dos casos. També els països de l’Amèrica Llatina, tot i que de manera molt
més pausada i amb menys pes, han vist en els vint últims anys evolucionar a l’alça la quota de medalles i la quo-
ta del PIB. En el cas de l’Àfrica, la disminució dels èxits olímpics es correspon amb les dificultats del continent
per connectar-se a la dinàmica del creixement econòmic.

Els incompliments observats de la lògica PIB-èxit olímpic es poden atribuir, en bona part, a factors de caràcter
cultural, polític i, fins i tot, religiós. Es podria parlar aquí d’una propensió a l’esport que varia en funció de les
zones geogràfiques. Si, entre els països rics tradicionals i l’Extrem Orient, no es detecten grans diferències, a l’À-
frica del Nord i la resta d’Àsia, inclòs el gegant hindú, les variables econòmiques i poblacionals farien esperar
més èxits olímpics dels recollits en els cinc últims jocs. Potser es podria parlar d’una menor propensió a l’esport
en aquestes zones.

EL DECLIVI DELS RICS?

Punts de medalla dels països desenvolupats (*)

NOTA: (*) Estats Units, Canadà, Europa Occidental, Japó, Austràlia, Nova Zelanda i Israel.
FONTS: Comitè Olímpic Internacional i elaboració pròpia.
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L’altra cara de la moneda són els antics països comunistes, que tenen molta més participació en la glòria olímpi-
ca del que la seva població i el seu PIB suggeririen. Aquesta tendència a l’esport es va imposar com a part de l’a-
parell de propaganda d’aquests països durant l’època del teló d’acer, però la caiguda del mur de Berlín amb prou
feines n’ha disminuït la capacitat competitiva, ja que les estructures creades s’han mantingut en bona forma.

Aquests països van copar el 57% dels èxits quan van arribar a un màxim en els jocs de Montreal 1976. Amb pos-
terioritat, la seva quota va davallar fins al 33% a Barcelona 1992 i es va estabilitzar per sota del 30% de llavors
ençà, un nivell alt que indica que les polítiques governamentals han creat una forta inèrcia institucional o que hi
ha en la població una propensió elevada cap a l’esport. Altres investigacions que han examinat(2) els factors 
culturals i demogràfics conclouen que casar-se jove, ja que s’avança el sentit de la responsabilitat, o gaudir de di-
versitat ètnica, que ajuda a trobar individus especialitzats, contribueixen positivament a l’èxit olímpic.

En definitiva, la relació imperfecta entre el potencial econòmic d’un país i les seves glòries olímpiques no ens ha
de fer oblidar que, al capdavall, són individus els qui competeixen i s’esforcen al màxim a la pista o a l’estadi,
igual que en les olimpíades clàssiques. El que passa és que ara es parlen moltes més llengües que el grec i que rere
els atletes hi ha, inevitablement, els seus països.

Quota de medalles i quota del PIB nominal de l’Extrem Orient, exclòs el Japó,
en relació amb el total mundial

EXTREM ORIENT IRROMP AL MÓN GLOBAL

FONTS: Fons Monetari Internacional, Comitè Olímpic i elaboració pròpia.
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(2) Alexander Matros, Soiliou Daw Namoro, «Economic Incentives of the Olympic Games». January 21, 2004.
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Quota de medalles i quota del PIB nominal dels antics països comunistes en relació
amb el total mundial

ENCARA MOLTES MEDALLES A L’EST D’EUROPA
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FONTS: Fons Monetari Internacional, Comitè Olímpic i elaboració pròpia.
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Zona de l’euro: la inflació encén 
les alarmes

Un cop superat l’equador de l’exercici
2008, queda justificat fer un balanç dels

camins pels quals circula l’economia de la
zona de l’euro. Fa uns pocs mesos, al co-
mençament del 2008, el guió establia que
calia focalitzar l’atenció en el que es creia
que seria una ràpida desacceleració de

UNIÓ EUROPEA

L’activitat es manté durant
el primer trimestre a la zona
de l’euro, gràcies al consum
i a la inversió.

FONTS: Eurostat i elaboració pròpia.

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

Percentatge de variació interanual

PIB Consum privat

Consum públic Formació bruta de capital fix

Importacions de béns i serveisExportacions de béns i serveis

2006 2007 III III IV I

2007 2008

2,9
2,6

2006 2007 III III IV I

2007 2008

1,9

1,6

2006 2007 III III IV I

2007 2008

1,5

2,1

2006 2007 III III IV I

2007 2008

1,6

5,4

2006 2007 III III IV I

2007 2008

5,0
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2007 2008
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l’activitat, de manera que altres fronts,
com la inflació, preocupaven menys. En
mig any, però, la situació ha basculat
completament. Ara sabem que l’alenti-
ment existeix, però que és molt progres-
siu, la qual cosa reforça la idea que la zona
de l’euro es beneficia d’una inèrcia de
creixement notable, i que, en canvi, la si-
tuació inflacionista és greu.

Així, les dades conegudes recentment de
comptabilitat nacional del primer trimes-
tre mostren una economia que manté el
ritme de creixement (2,2% interanual,
lleugerament per damunt del quart tri-
mestre del 2007), gràcies, fonamental-
ment, a dos components, consum i inver-
sió. Pel que fa a la demanda interna, el
manteniment del ritme del consum pri-
vat i l’acceleració de la inversió permeten
compensar amb escreix la desacceleració
del consum públic. El sector exterior, en
canvi, tot i aportar creixement positiu a la
variació del producte interior brut (PIB),
ho fa a un ritme inferior en dos terços al

del primer trimestre: enfront de la contri-
bució de sis dècimes percentuals del quart
trimestre, la contribució de la demanda
externa se situa en dues dècimes percen-
tuals en el primer trimestre.

La tònica varia només lleugerament en el
segon trimestre. Tot i que, certament, el
ritme d’activitat acabarà essent inferior al
dels tres primers mesos de l’any, els dife-
rents indicadors apunten que la via de
desacceleració és d’escassa intensitat. L’in-
dicador de sentiment econòmic, que trac-
ta d’aproximar el pols de l’activitat en
conjunt, cedeix fins als 97,1 punts a l’a-
bril, però després es manté en aquest ni-
vell al maig. Tot i que, al juny, va tornar a
recular, tant el manteniment durant dos
mesos consecutius del seu nivell com la
suavitat del descens reiteren que l’econo-
mia europea exhibeix un fons de resistèn-
cia notable.

Tot plegat és degut, des de la perspectiva
de la demanda, al fet que la inversió con-
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8,3 7,4 7,5 7,4 7,2 7,1 7,1 …

2,2 2,1 1,9 1,9 2,9 3,4 3,3 3,7

–10,4 20,1 15,6 31,4 34,3 23,5 17,9 …

3,1 4,3 4,1 4,5 4,7 4,5 4,7 4,9

103,6 107,7 107,1 107,7 110,6 112,8 116,0 115,5

ZONA DE L’EURO: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2007 2008
2006 2007

II III IV I Abril Maig

PIB

Vendes al detall

Confiança del consumidor (*)

Producció industrial

Sentiment econòmic (*)

Taxa d’atur (**)

Preus de consum

Balança comercial (***)

Tipus d’interès 
Euríbor 3 mesos

Tipus de canvi efectiu 
nominal de l’euro

NOTES: (*) Valor.

(**) Percentatge sobre població activa.

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

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

En el segon trimestre, 
la desacceleració encara 
és continguda.

La inflació emergeix com 
el problema més greu 
de l’actual conjuntura…

     



tinua mantenint un ritme apreciable. Des
del costat de l’oferta, l’indicador que re-
flecteix el bon to de l’activitat és la pro-
ducció industrial. Un altre front que ofe-
reix desenvolupaments positius és el del
sector exterior. A l’abril, el superàvit co-
mercial, en saldo acumulat de dotze me-
sos, es va situar en els 17.900 milions
d’euros, sense canvis en relació amb el
mes anterior.

Malgrat ser globalment positiva, aquesta
dinàmica no presenta prou entitat per
permetre que es produeixin reduccions
en la taxa d’atur des del febrer, la qual
cosa, al seu torn, explica en part la persis-
tent feblesa dels indicadors de consum en
el segon trimestre. Així i tot, considerats
els indicadors econòmics en conjunt, cal
esperar que aquests tres mesos d’abril a
juny acabin mostrant una pèrdua d’acti-
vitat reduïda.

Enfront d’aquesta realitat –l’activitat eco-
nòmica resisteix millor del que s’esperava
uns mesos enrere–, n’emergeix una altra
de menys complaent. El ritme de creixe-
ment dels preus de consum gairebé s’ha
doblat en un any. Així, al maig del 2007,
l’índex de preus de consum (IPC) harmo-
nitzat creixia l’1,9% interanual. Un any
després, en aquest últim maig, el ritme
d’avanç era del 3,7% interanual. Aquesta
xifra és doblement negativa: pel nivell as-
solit i per la seva composició. Així, d’en-
trada, s’allunya notablement de l’objectiu
a mitjà termini del Banc Central Europeu
(2,0%), la qual cosa indica un nivell anor-
malment alt d’inflació. De fet, és la màxi-
ma que s’ha registrat en els gairebé deu
anys de moneda única.

Però és que, a més a més, aquest ritme de-
riva tant del mal comportament dels
components volàtils com dels no volàtils.

…ja que afecta tant
l’energia i els aliments
frescos com altres partides
menys volàtils.
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L’ENERGIA I ELS ALIMENTS NO SÓN LES ÚNIQUES FONTS D’INFLACIÓ A LA ZONA DE L’EURO

Variació interanual de l’IPC

FONT: Eurostat.
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Així, el fort encariment de l’energia i dels
aliments no elaborats explica, en gran
part, l’acceleració inflacionista. Però, fins
i tot descomptades aquestes partides, la
inflació resultant apunta a una tendència
alcista. Una situació, per tant, de compli-
cada reconducció i que, ara com ara, s’ha
convertit en la primera preocupació de la
política econòmica europea. En aquest
sentit, el seguit de manifestacions que es
venen desenvolupant a molts punts del
Vell Continent demandant compensa-
cions pel fort augment de carburants i al-
tres productes evidencia que la situació és
molt sensible.

Alemanya: amb el permís dels preus,
l’economia resisteix

Si considerem tots els indicadors disponi-
bles, difícilment podrem treure la conclu-
sió que l’economia germànica pateix in-
tensament el xoc econòmic global. El
consum, una peça relativament feble del
moment conjuntural alemany, aguanta en
el segon trimestre, com ho evidencia un
descens interanual de l’1,0% a l’abril (al
març, la caiguda va ser del 7%). La inver-
sió encara mostra un to millor.

Pel costat de l’oferta, la bateria de dades
positives es repeteix. La producció indus-
trial es va accelerar a l’abril contra pro-
nòstic (avanç interanual del 4,8%). En la
mateixa línia, el repunt de l’indicador IFO
d’activitat empresarial del maig, fins al
nivell dels 103,5 punts, reforça el diagnòs-
tic d’una economia que aguanta el cop,
una impressió només parcialment esme-
nada per la correcció de l’indicador al
juny, fins als 101,3 punts.

Això és degut, sobretot, a la bona evolu-
ció del sector exterior. En els dotze mesos
que acaben a l’abril, el superàvit comer-
cial va arribar als 203,2 milers de milions
d’euros, una xifra que se situa el 34% per
damunt de l’exhibida un any abans.
Aquesta tendència s’ha vist afavorida pel
notable progrés de les exportacions, que,
sempre en acumulat de dotze mesos, crei-
xen a ritmes del 7,5%-8,5% interanual
des de l’inici de l’any.

En aquesta situació, el principal punt fe-
ble de l’economia alemanya és la inflació.
Al maig, la inflació germànica es va situar
en el 3,0% interanual, la qual cosa impli-
ca que es manté en nivells elevats. El pit-
jor és que les perspectives no són bones.

L’economia alemanya manté
un to globalment positiu.

Sembla que tant la demanda
interna com l’externa
trampegen el temporal 
de la crisi subprime.

ALEMANYA: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2007 2008
2006 2007

II III IV I Abril Maig

PIB

Vendes al detall

Producció industrial

Índex d’activitat 
empresarial (IFO) (*)

Taxa d’atur (**)

Preus de consum

Balança comercial (***)

NOTES: (*) Valor.

(**) Percentatge sobre població activa.

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

FONTS: Eurostat, Banc Central Europeu, Comissió Europea, organismes nacionals d’estadística i elaboració pròpia.
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El consum privat s’afebleix
a marxes forçades.

El mateix Bundesbank reconeix que no
cal esperar que, al final del 2008, el ritme
de creixement dels preus sigui sensible-
ment inferior al registrat en l’actualitat.

França: una economia que s’atura?

El creixement de l’economia francesa en
el primer trimestre de l’any va representar
un alleujament inesperat. El registre va ser
del 2,2% interanual, equivalent a un avanç
intertrimestral del PIB del 0,6%, més del
que estava previst. Ara el Banc de França
opina que, en el segon trimestre, l’econo-
mia podria créixer un mínim 0,3% inter-
trimestral. Es viu, per tant, una situació
d’accelerat alentiment del creixement.

Els últims indicadors disponibles ens
suggereixen quines són les vies d’aigua
de l’economia francesa. La més impor-
tant és el consum. Atès el comportament
relativament poc satisfactori de la de-
manda externa francesa, l’economia
gal·la depèn per créixer, en gran part, de
l’increment del consum de les llars, les
quals, pel que sembla, es mostren reti-
cents a gastar. Com a mostra, el consum
intern amb prou feines va créixer l’1,7%
interanual en la mitjana d’abril-maig, en-
front del 2,3% del primer trimestre. Es

tracta, en part, d’un problema de tipus
fonamental i, en part, del resultat de la
manca de confiança.

Així, dos determinants clau del consum,
l’atur i la inflació, juguen a la contra. El
descens de la taxa d’atur, que havia donat
solidesa al consum privat, fa tres mesos
consecutius que no es produeix (entre fe-
brer i abril, la taxa d’atur s’ha enquistat
en el 7,8% de la població activa). L’em-
branzida inflacionista, que ha dut l’IPC a
situar-se en el 3,3% interanual al maig,
comporta una pèrdua de poder adquisi-
tiu notable en un moment en què mante-
nir-lo seria important. A més d’aquests
factors, la confiança dels consumidors ha
reculat 3,4 punts al març i l’abril, una ces-
sió intensa si tenim en compte que s’ha
produït en només dos mesos.

En aquest context, la millora de l’activitat
industrial produïda a l’abril (creixement del
3,2% interanual, enfront del 0,7% del març)
sembla una dada positiva aïllada, en espe-
cial si tenim en compte que les comandes
industrials han cedit notablement al març
i l’abril. Altres indicadors d’oferta tampoc
no han ofert símptomes de reactivació.Així,
la confiança del sector terciari i diversos in-
dicadors de la construcció reiteren la tòni-
ca a la baixa dels serveis i de la construcció.

El Bundesbank adverteix 
de les dificultats per
reconduir la situació
d’inflació alta.

Malgrat la bona dada 
de creixement del primer
trimestre, l’economia
francesa podria gairebé 
no créixer en el segon.
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FRANÇA: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2007 2008
2006 2007

II III IV I Abril Maig

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.
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Finalment, el dèficit comercial, a diferèn-
cia d’altres economies de referència de la
zona de l’euro, continua empitjorant mes
rere mes. A l’abril, el dèficit comercial es
va ampliar fins als 42.700 milions d’euros
(en saldo acumulat de dotze mesos), lluny
de la mitjana de 40.500 milions del pri-
mer trimestre. El fort creixement de les
importacions, juntament amb l’estanca-
ment de les exportacions, explica aquesta
mala evolució.

Itàlia: mal primer trimestre

L’economia italiana continua travessant
un moment complicat. Enfront d’unes
dades del primer trimestre en general més
positives a la majoria d’economies de la
zona de l’euro, Itàlia va créixer amb prou
feines el 0,3% interanual en aquest ma-
teix període, una xifra que certament mi-
llora el 0,1% del quart trimestre, però que
denota una notable feblesa econòmica.
Els problemes de creixement deriven del
mal to del consum privat. El drenatge de
la variació d’existències també va contri-
buir-hi negativament. En canvi, la inver-
sió i el consum públic es van mantenir
sense canvis en relació amb el trimestre
anterior. En aquest context, l’únic ele-
ment que va permetre batre el creixement

del quart trimestre va ser l’aportació de la
demanda externa.

A partir d’aquest punt, les dades apun-
ten a una certa estabilització de la situa-
ció. La confiança del consumidor, tren-
cant amb la tònica recent, es va recuperar
a l’abril i al maig i va tancar aquest últim
mes en el nivell dels 19,5 punts negatius,
el registre més positiu des del setembre
del 2007. Les dades de l’activitat indus-
trial també van ser lleugerament millors.
Així, a l’abril, la producció industrial va
créixer el 0,2% interanual i va millorar el
registre del març, mes en què l’indicador
havia caigut l’1,2% interanual. Com a re-
sum global de la situació de l’activitat,
l’indicador de sentiment econòmic va
repuntar tres punts al maig. Aquesta cer-
ta contenció de la feblesa econòmica cal
contraposar-la al mal moment de la in-
flació. Al maig, l’IPC va créixer el 3,6%
interanual, un registre que no s’havia as-
solit des del 1996.

En un altre ordre de coses, cal destacar
que el nou govern liderat pel primer mi-
nistre, Silvio Berlusconi, ha començat a
adoptar les primeres decisions en matèria
econòmica. L’executiu italià ha decidit
abolir l’impost sobre béns immobles que
grava la primera residència i reduir les ta-

Inflació i dèficit comercial,
dos desequilibris
apressants.

ITÀLIA: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2007 2008
2006 2007

II III IV I Abril Maig

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.

1,9 1,4 1,6 1,6 0,1 0,3 – …

1,2 0,5 0,1 0,2 0,5 0,9 … …

2,4 0,0 0,7 0,8 –3,0 –1,2 0,2 …

6,8 6,1 6,1 6,2 6,2 6,5 – …

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

–17,6 –13,7 –15,4 –11,3 –8,9 –9,1 –8,6 …

Itàlia amb prou feines creix
en el primer trimestre.

La situació podria estar 
en vies d’estabilitzar-se.

       



L’economia britànica
registra alta inflació 
i tendència a la
desacceleració.

Entre les dues dificultats,
sembla que la política
econòmica se centra 
en salvar el creixement.

xes que s’aplicaven a les hores extraordi-
nàries en l’empresa privada. Perquè
aquesta rebaixa fiscal no afecti negativa-
ment el delicat estat de les finances públi-
ques, el ministre d’economia, Giulio Tre-
monti, va anunciar que s’eliminaven unes
70 partides de despesa.

Regne Unit: la prioritat és salvar 
el creixement

El dilema dels últims temps del Banc
d’Anglaterra exemplifica l’actual situació
de l’economia britànica: cal donar suport
a una economia que s’afebleix?, o, en can-
vi, atès el tensionament dels preus, convé
ancorar les expectatives d’inflació? El go-
vernador del banc central, Mervyn King,
explicava en la seva carta al Parlament
–que, legalment, ha de redactar quan la
inflació supera el 3% interanual– que con-
siderava que la situació britànica és el rep-
te econòmic més important en 20 anys.
Així mateix, preveia que la inflació supe-
raria el 4% (al maig va ser del 3,3% inter-
anual) i semblava suggerir que la política
monetària no es tensaria. En definitiva,
sembla que la prioritat és salvar l’activitat.

L’activitat, però, ofereix alguna sorpresa
positiva i altres dades obertament negati-
ves. El sector que reflecteix més clarament
les dificultats econòmiques és l’immobi-
liari. Les dades indiquen caiguda de preus
i de transaccions, i ningú no espera que la
situació remeti de forma ràpida. L’evolu-
ció d’altres indicadors d’oferta, i aquí cal
esmentar una lànguida producció indus-
trial, que només va créixer el 0,2% inter-
anual al maig, també apunta a una eco-
nomia en desacceleració.

Això contrasta amb un altre dels puntals
tradicionals de l’últim cicle britànic, el
consum de les famílies. Prenent el seu in-
dicador més representatiu, les vendes al
detall, el primer trimestre van sorprendre
en accelerar-se en relació amb els tres úl-
tims mesos del 2007. Però és que, al maig,
la xifra assolida, un increment del 8,1%
interanual, va ser la màxima des del 2002.
El fet que la confiança del consumidor,
sense abandonar la tendència al descens,
hagi frenat la caiguda fa pensar també
que les famílies resisteixen. Tot i que cer-
tament el reduït nivell d’atur pot ajudar
(la taxa d’atur va repetir en el 2,5% al
maig), aquesta resistència no deixa de
sorprendre.

El nou govern impulsa una
rebaixa fiscal i controla 
la despesa pública.
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REGNE UNIT: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2007 2008
2006 2007

II III IV I Abril Maig

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.

FONTS: OCDE, Banc d’Anglaterra, ONS, Comissió Europea i elaboració pròpia.
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Perquè l’erosió de la capacitat adquisiti-
va és indubtable. Tal com s’ha comen-
tat, al maig la inflació va sorprendre en
créixer el 3,3% interanual i va batre el
3% de l’abril, percentatge ja prou preo-
cupant. Tant la situació de l’energia i

dels aliments com l’evolució de les ex-
pectatives d’inflació ratifiquen que el
diagnòstic del Banc d’Anglaterra, que
alerta que el procés de tensionament de
preus no es corregirà d’immediat, sem-
bla correcte.

Les dades de consum privat
representen un alleujament,
tot i que podria ser
temporal.

Un senyor de negre escruta els assistents a la recerca del mínim canvi de gest. Quan n’observa un, alça la veu
exclamant una xifra, una mica més elevada cada cop. Arribat el moment, els gestos s’esgoten, ningú no es mou
i un cop de maça ressona a la sala. S’acaba de vendre un Picasso. A tots ens resulta familiar aquesta escena i, no
obstant això, ens resultaria estrany imaginar el senyor de negre abaixant la maça pels drets de la Lliga de Cam-
pions. Però els mecanismes que determinen el preu d’aquests drets s’assemblen molt als que determinen el
preu d’un Picasso a Christie’s o a Sotheby’s. Quan l’intercanvi d’un bé es negocia directament entre un reduït
nombre de demandants i un únic oferent, les diferents teories de competència cedeixen el seu lloc a la teoria de
subhastes. En aquest requadre veurem com les subhastes s’apliquen al mercat dels drets d’emissió televisiva i si
aquest mètode d’adjudicació pot explicar les diferències de valor que s’observen entre els drets de diferents es-
deveniments esportius (vegeu el gràfic següent).

El primer és determinar qui ven. La propietat dels drets d’emissió pot recaure directament en els equips que
competeixen en el campionat –és el cas del futbol a la majoria de països– o bé en l’organisme que organitza la
competició –és el cas de la Fórmula 1 o de la lliga de futbol a França–. No obstant això, atès el caràcter comple-
mentari que tenen els drets dels diferents equips, és freqüent que la venda es faci de forma col·lectiva mitjan-

Drets de TV a la una, a les dues… Adjudicats!
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EL FUTBOL: «ESPORT REI» TAMBÉ A LA PETITA PANTALLA
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çant l’organitzador del campionat. Així, la Premier League anglesa negocia la venda conjunta dels drets dels
equips que competeixen cada any i reparteix els beneficis seguint un criteri fixat per endavant. A Espanya, en
canvi, els equips negocien directament la venda dels drets i són els compradors els qui han d’arribar a un acord
per compartir-los. La venda individual afavoreix els equips més grans, que ingressen més que sota la venda
col·lectiva (vegeu el gràfic següent). No obstant això, els ingressos del conjunt del campionat solen ser menors
(a igualtat d’atractiu de la lliga i de poder adquisitiu dels consumidors), i la gran diferència d’ingressos entre
clubs pot desequilibrar massa la competició i restar-li atractiu.

Els demandants de drets són, fonamentalment, els operadors de televisió. Les emissions esportives són un con-
tingut més per conformar una programació atractiva per als espectadors (o tot un canal). És important, però,
distingir entres dos tipus d’operadors en funció del model d’explotació del negoci. D’una banda, els operadors
tradicionals de televisió en obert «venen» espectadors a empreses que necessitin fer publicitat dels seus pro-
ductes. En cert sentit, aquests operadors actuen de mitjancers que apleguen els anunciants amb el tipus d’au-
diència que desitgin. Per aconseguir la màxima audiència possible, els espectadors gaudeixen gratis del servei, i
tots els ingressos deriven del valor d’aquesta audiència per als anunciants. Per aquest motiu, el màxim que
aquests operadors estaran disposats a pagar pels drets són els ingressos potencials per publicitat durant l’emis-
sió de l’esdeveniment.

Un model alternatiu és el que segueixen els operadors de televisió de pagament, que agrupen diferents con-
tinguts en canals que s’ofereixen directament al consumidor final en un únic paquet a canvi d’una quota de
subscripció. En aquest cas, els drets d’emissió de certes competicions s’utilitzen per atreure nous subscrip-
tors, i és precisament aquest poder d’atracció, juntament amb el de retenció dels clients existents, el que de-

NOTES: (*) Temporada 2007/08. Els drets del 2010 en endavant passaran a negociar-se de manera col·lectiva.
(**) Import total estimat assumint un pes del 44% dels dos primers clubs (Ofcom).
FONTS: Sports Business Group, Deloitte, Football Money League; La Gazetta dello Sport, 10 d’octubre del 2007, i Falconeri, S.,
J. Sákovics i F. Palomino (2004), «Collective versus individual sale of television rights in league sports», Journal of the European
Economic Association, vol. 2 (5).
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Manchester U. (42)

Liverpool (42)

Resta d’equips (701) Venda col·lectiva.
50% repartit
a parts iguals

A.C. Milan (110)

Juventus (110)

Resta d’equips (510)
Venda individual

R. Madrid (160)

F.C. Barcelona (150)

Resta d’equips (388)
Venda individual

O. L. (47)

O. M. (46)

Resta d’equips (507) Venda col·lectiva.
73% repartit a parts iguals

Bayern M. (26)

Schalke 04 (24)

Resta d’equips (370) Venda col·lectiva.
50% repartit a parts iguals

Import dels drets en la temporada 2006/07

ELS DRETS DEL FUTBOL: «CAMPIONS NACIONALS» O UNA COMPETICIÓ EQUILIBRADA?
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termina quant estan disposats a pagar els operadors per aconseguir-los. En alguns casos, les competicions
poden ser tan atractives per al públic que les ofertes dels operadors de pagament poden superar les dels ope-
radors en obert.

Segons les dades de la Comissió Europea, el 65% dels subscriptors al Regne Unit esmenten les retransmissions
esportives com el principal motiu per abonar-se. A Espanya, aquesta xifra arriba al 85%. Al seu torn, i segons la
Comissió Nacional de Competència, 17 dels 20 esdeveniments esportius més vistos a Espanya durant l’any
2005 van ser retransmissions de futbol. No és estrany, doncs, que el futbol aconsegueixi vendre els seus drets
molt més cars!

Un cop coneguts els actors, és necessari definir en què consisteix una oferta pels drets d’emissió. Per als seus
propietaris, els drets són una font més d’ingressos, juntament amb la venda d’entrades per a l’esdeveniment, la
publicitat emplaçada al recinte i els patrocinis que reben els competidors. La retransmissió de l’esdeveniment
per televisió pot afectar la resta d’ingressos, de manera que el venedor haurà de tenir-ho en compte a l’hora
d’analitzar les ofertes rebudes, les quals hauran de ser valorades no solament en termes de preu, sinó també
considerant l’efecte sobre la venda d’entrades i el valor de l’audiència televisa per a anunciants i patrocinadors.
Així, tot i que els operadors de pagament estan en situació de realitzar ofertes econòmiques més atractives, la
seva audiència també és menor, i això redueix el valor dels patrocinis i dels anuncis al recinte. Això explica per
què, per exemple, el Sr. Ecclestone prefereix vendre els drets de la Fórmula 1 a la televisió en obert.

Tenint en compte aquesta definició ampliada d’oferta, què determina, doncs, el preu final dels drets? Imagi-
nem que la subhasta s’organitza com la del Picasso de l’exemple. El postor amb la segona major valoració pels
drets es mantindrà a la subhasta fins a licitar el total de la seva valoració. No obstant això, en el següent incre-
ment, es retirarà i deixarà sol el postor que més els valora. Aquest últim postor guanya, però només ha de pagar
una quantitat una mica superior a la valoració del segon postor. La teoria de subhastes generalitza aquesta idea
i ens diu que el guanyador tendirà a pagar aproximadament el valor que tinguin els drets per a l’empresa que
va realitzar la segona oferta més alta. Ateses les importants diferències entre els dos tipus d’operadors pel que
fa a disposició a pagar i a audiències potencials, el que principalment determinarà el preu final dels drets és
que els dos primers postors siguin del mateix tipus.

L’evolució del preu dels drets de les principals lligues de futbol mostra la importància que té la identitat del se-
gon postor. El col·lapse de diversos operadors al començament d’aquesta dècada va frenar la tendència alcista
del preu dels drets per a les temporades immediatament posteriors (vegeu el gràfic següent). Posteriorment, la
difusió de la televisió de pagament i els avanços tecnològics –com la televisió digital terrestre o la televisió so-
bre ADSL– ha permès l’aparició d’una competència creïble en el sector, de manera que el preu dels drets ha
tornat a pujar. En definitiva, atès que el valor és similar per a tots els operadors de pagament, la competència fa
que el preu que finalment paga el guanyador s’apropi molt a la seva pròpia valoració.

No obstant això, aquest no és l’únic motiu pel qual l’existència de competència al mercat de la televisió de pa-
gament incrementa el preu dels drets. Una altra raó es basa en l’efecte de guanyar els drets sobre el grau de
competència futur entre operadors. Així, al començament del mercat de la televisió de pagament, perdre els
drets del futbol podia significar no aconseguir una base de clients prou àmplia per seguir al mercat. Aquesta
possibilitat d’excloure els rivals va fer que els operadors fossin més agressius en les seves licitacions. El cas fran-
cès és un exemple perfecte. El 2005 CanalSat va licitar el doble que TPS, el seu rival, per aconseguir l’exclusivi-
tat dels drets que fins llavors havien compartit. Després de quedar-se sense drets, TPS va acceptar la fusió amb
CanalSat. Casos com aquest són els que duen les autoritats de la competència a vigilar amb atenció la venda de
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drets. Les autoritats actuen modificant les regles de la subhasta o les característiques dels drets per evitar, per
exemple, que la venda col·lectiva incrementi massa els preus o que l’exclusivitat dels drets elimini els competi-
dors.

En resum, quan les seves regles estan ben dissenyades, les subhastes són un mètode molt eficient per vendre un
bé al major preu possible. Per aquest motiu, no ens hauria d’estranyar si algun dia els drets d’emissió se 
subhasten a Christie’s. Tot i que tampoc no ens hauria de sorprendre trobar, al costat de l’ull escrutador del
senyor de negre, l’ull escrutador del regulador.

98-99

Milions d’euros

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0

100

200

300

400

500

600

700

800
Milions de lliures

99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 07-08 08-09

FONTS: Ofcom i elaboració pròpia.

Evolució dels drets del futbol

LA COMPETÈNCIA AL MERCAT DE LA TELEVISIÓ DE PAGAMENT CONDICIONA
EL PREU DELS DRETS

06-07

Temporades

Lliga alemanya
Lliga francesa Lliga anglesa (esc. dreta)

Lliga italiana

Entrada de nous
operadors de pagament

Fallides o fusions
d’operadors de pagament

INFORME MENSUAL JULIOL-AGOST 2008 35

  



INFORME MENSUAL  36 JULIOL-AGOST 2008

La inflació complica les polítiques
monetàries

La crisi financera hipotecària subprime
iniciada a l’agost de l’any passat va em-
pènyer els bancs centrals dels Estats Units
i d’Europa a injectar la liquiditat necessà-
ria per evitar el col·lapse dels mercats de
crèdit. A més a més, els bancs centrals dels
Estats Units i del Regne Unit van abaixar
el tipus de referència, mentre que el Banc
Central Europeu no va acompanyar aquest
moviment, però va aturar en sec la sèrie
de pujades iniciada al desembre del 2005.
Fins i tot va anul·lar la pujada preanun-
ciada per al mes d’agost de l’any passat a
causa de les turbulències als mercats fi-
nancers.

A més de proporcionar la liquiditat ne-
cessària, la prioritat dels bancs centrals i
de les autoritats financeres ha estat evitar
una crisi sistèmica del sector bancari. És a
dir, el risc que es produís una cadena de
fallides d’institucions de crèdit que col·lap-
sés el sistema financer i que, inevitable-
ment, com passa en les crisis bancàries,
copegés directament l’economia real.

Però, pel que sembla, ara és la inflació la
que ha passat a ocupar el primer lloc en-
tre les preocupacions dels bancs centrals.
La intensa pujada del preu del petroli,
combinada amb l’increment del preu de
les primeres matèries d’alimentació, ha

MERCATS FINANCERS

Mercats monetaris i de capital

Els bancs centrals relaxen
les polítiques monetàries
per afrontar la crisi
financera…

HORA D’APUJAR?

Tipus d’interès de referència dels bancs centrals
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impulsat els indicadors d’inflació cap
amunt. Per afrontar aquest risc, la recepta
és la contrària de l’aplicada fins ara, és a
dir, cal absorbir la liquiditat excedentària
i fins i tot apujar els tipus d’interès.

Per tant, els bancs centrals han de norma-
litzar una situació extraordinària de tipus
d’interès oficials generada per unes cir-
cumstàncies especials de fort tensionament
als mercats financers. En quin moment i
amb quina intensitat han d’actuar les au-
toritats monetàries? Si els bancs centrals
s’avancen massa, poden provocar una re-
caiguda en les tensions de liquiditat; si
s’endarrereixen, poden esperonar, com a
efecte no desitjat, noves bombolles en al-
tres mercats i un augment del risc d’infla-
cions més altes.

En aquest context, el president de la Fed,
Ben Bernanke, va admetre en un discurs
recent que l’increment dels preus de les
primeres matèries encara no s’ha traslla-
dat als preus finals de béns i serveis del

mercat nord-americà. El motiu és la fe-
blesa de la despesa dels consumidors, que
impedeix que les empreses tinguin prou
poder de fixació de preus. És a dir, els em-
presaris no poden traslladar l’increment
de costos a preus finals a causa de la fe-
blesa de la demanda interna als Estats
Units. No obstant això, Bernanke va afe-
gir que no espera que aquesta situació es
pugui mantenir durant gaire temps.
Aquestes declaracions, sumades a les d’al-
tres membres de la Fed en el mateix sen-
tit, han provocat especulacions sobre pu-
jades del tipus d’interès de referència per
part de la Fed.

Al gràfic adjunt, es pot comprovar que, al
final de maig, el mercat de futurs assigna-
va una probabilitat del 45% a la possibili-
tat que, al final d’enguany, en l’última
reunió de desembre, el banc central pu-
gui apujar el tipus oficial des del 2% ac-
tual al 2,25%. Descomptava que el pitjor
de la crisi hauria passat i que, per tant, es
podrien desfer les retallades de tipus an-

…però ara han de decidir
quan normalitzen una
situació de tipus d’interès
extraordinàriament baixos.

INFORME MENSUAL

Probabilitat descomptada pel mercat de futurs sobre el tipus d’interès de referència
de la Fed al desembre del 2008

ELS MERCATS CREUEN QUE LA FED APUJARÀ ELS TIPUS AVIAT

NOTA: (*) Ara en el 2%.
FONT: Bloomberg.
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Les rendibilitats 
de la renda fixa incorporen
les expectatives de pujades
en els tipus oficials.

teriors. En canvi, després de les últimes
declaracions i dades econòmiques, el
mercat de futurs descompta amb el 38%
de probabilitat que el tipus oficial pugui
situar-se el 2,75%. És evident que aques-
tes cotitzacions són volàtils i que un enca-
denament de dades de feblesa econòmica
o d’agreujament de la crisi financera tor-
naria a modificar cap al primer escenari
el mercat de futurs. Però sí posa de mani-
fest un fort canvi en les expectatives dels
inversors en relació amb un mes abans,
impulsat per uns preus astronòmics del
petroli que es descompta que acabaran
impulsant el banc central a actuar més
aviat del que es creia prèviament.

A la zona de l’euro, les declaracions del
governador del Banc Central Europeu
(BCE), Jean-Claude Trichet, van sorpren-
dre els mercats i els analistes en afirmar
que el BCE podria realitzar una pujada
del tipus oficial, actualment en el 4%, per
combatre la inflació més alta dels setze úl-
tims anys. Fins i tot va afegir que, en l’últi-
ma reunió del Consell de Govern, diver-
sos membres van votar a favor d’una
pujada de tipus. I això malgrat que el BCE
ha rebaixat tres dècimes, fins al 2%, la
previsió de creixement per a la zona de
l’euro el 2008.

Els mercats van prendre nota i es van po-
sicionar enfront d’aquesta expectativa
d’augment del tipus de referència en la
propera reunió del 3 de juliol. En el cas
que es confirmi la pujada, els analistes es-
tudiaran amb gran interès el comunicat
oficial del BCE després de la pròxima reu-
nió. És molt probable que la primera pre-
gunta dels periodistes en la compareixen-
ça de premsa sigui si som a l’inici d’una
nova tanda de pujades.

Al Regne Unit, el banc central no ho té
més fàcil. En realitat, sembla que, des de
l’inici de la crisi, tot li va malament. El
Banc d’Anglaterra té com a objectiu una

inflació del 2%, i, quan es desvia més d’un
punt percentual en qualsevol direcció, el
governador ha de redactar una carta diri-
gida al ministre d’Economia explicant
què pensa fer perquè la inflació torni rà-
pidament al rang 1%-3%. L’última dada
d’inflació va ser del 3,3%, de manera que,
el 16 de juny, el governador King es va
veure obligat a redactar una carta en què
manifestava que la inflació es mantindria
per damunt fins i tot del 4% en la segona
part d’enguany. A més a més, espera que
la inflació es torni a situar al voltant del
2%, però es necessitaran uns 24 mesos per
aconseguir-ho. El problema és que, amb
una desacceleració econòmica, el marge
de maniobra del banc central és molt li-
mitat. Reconeix que podria aconseguir re-
tallar aquest període fins a uns 12 mesos
apujant el tipus d’interès oficial, però això
provocaria un fort augment de la volatili-
tat en el producte interior brut i en l’ocu-
pació del Regne Unit. És a dir, podria ge-
nerar una recessió.

Àsia tampoc no defuig el fenomen infla-
cionista. Així, per exemple, el banc cen-
tral xinès manté les mesures d’enduri-
ment per combatre una inflació que
roman, tossuda, al voltant del 8% en els
quatre últims mesos. El banc emissor va
ordenar apujar el coeficient de reserva
dels bancs 100 punts bàsics del 16,5% al
17,5%. Aquest augment del coeficient de
reserva, el cinquè des de l’inici de l’any,
continuarà essent insuficient i el banc
central xinès probablement haurà de tor-
nar a apujar el tipus oficial.

Els tipus d’interès continuen pujant

Els mercats de renda fixa han hagut d’in-
corporar les expectatives de pujades en els
tipus oficials. A més a més, continuen afec-
tats per les turbulències financeres origi-
nades cap a la meitat de l’any passat. Per
aquest motiu, és molt difícil distingir, en la

El mercat de futurs
descompta que la Fed
apujarà el tipus oficial
enguany.

El BCE preanuncia una
pujada a la reunió 
del 3 de juliol.

El governador del Banc
d’Anglaterra reconeix 
la gravetat de la situació
econòmica.
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rendibilitat d’un bo, la part que incorpora
expectatives de pujades del tipus de refe-
rència del banc central, la part que incor-
pora la prima de risc de crèdit i la part que
correspon a la prima de liquiditat.

Però potser el més destacable, per la im-
portància que té en l’àmbit de l’eurosiste-
ma, és la referència del tipus d’interès eu-
ríbor a un any. Després de les paraules del
president del BCE, un cop finalitzada l’úl-
tima reunió del BCE, sobre la possible pu-
jada del tipus de referència en el proper
Consell de Govern del banc emissor que
se celebra el 3 de juliol, es van tensionar
les corbes de tipus d’interès del mercat in-
terbancari i del deute públic. Per exem-

ple, després d’aquest discurs de Trichet, el
tipus d’interès euríbor a un any va arribar
al 5,43%, un nivell que no s’havia assolit
des del gener del 2000. Nombrosos con-
tractes de crèdit, hipotecari i comercial
estan referenciats, a la zona de l’euro, a
aquest indicador. És a dir, en aquells con-
tractes que s’estiguin renovant en aquests
moments, l’encariment del cost financer
és notable.

Històricament, el diferencial entre el ti-
pus d’interès de referència del BCE i el 
tipus d’interès euríbor a un any s’ha situat
al voltant d’uns 40-50 punts bàsics (100
punts bàsics és l’1%). Actualment, el dife-
rencial és de 143 punts bàsics, màxim des

L’euríbor a un any arriba 
al 5,43%.
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Zona de l’euro Estats Units Japó Regne Unit Suïssa

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

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

Novembre

Desembre

2008

Gener

Febrer

Març 

Abril 

Maig 

Juny (1)

NOTES : (1) Dia 19.

(2) Tipus d’interès marginal. Últimes dates de variació del tipus mínim: 3-8-06 (3,00%), 5-10-06 (3,25%), 7-12-06 (3,50%), 8-03-07 (3,75%), 6-06-07 (4,00%).

(3) Últimes dates de variació: 11-12-07 (4,25%), 22-01-08 (3,50%), 30-01-08 (3,00%), 18-03-08 (2,25%), 30-04-08 (2,00%).

(4) Últimes dates de variació: 10-05-07 (5,50%), 5-07-07 (5,75%), 6-12-07 (5,50%), 7-02-08 (5,25%), 10-04-08 (5,00%).

(5) Tipus d’interès interbancari.

FONTS: Bancs centrals nacionals, Bloomberg i elaboració pròpia.
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del llançament de la moneda única a la
zona de l’euro. No cal esperar que abans
que acabi l’any es normalitzi la situació
d’aquest diferencial, atesa la incertesa so-
bre el moment en què es podrà afirmar
que s’ha deixat enrere la crisi financera.

El deute públic tampoc no s’ha lliurat dels
últims esdeveniments i manté la tendèn-
cia alcista iniciada cap a la meitat de març,
coincidint amb el rescat del que era el cin-

què banc d’inversions als Estats Units, el
Bear Stearns, per part de la Fed. Des d’a-
quell moment, va començar a minvar el
temor a una crisi sistèmica de la banca in-
ternacional. En canvi, però, va augmentar
el risc potencial de més inflació i els in-
versors han augmentat la prima de risc
que exigeixen als bons. El moviment en el
deute ha estat intens. Com es pot obser-
var al gràfic adjunt, el deute públic als Es-
tats Units a 10 anys, que va arribar a cotit-

Des del llançament de
l’euro, els diferencials 
de tipus d’interès del
mercat interbancari 
no havien estat mai 
tan tensionats.
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2007 2008
2005 2006

Setembre Desembre Abril Juny (*)

Estats Units

Japó

Zona de l’euro

Regne Unit

Suïssa

NOTA: (*) Dia 19.

FONT: Bloomberg.

TIPUS D’INTERÈS A LLARG TERMINI ALS MERCATS NACIONALS

Deute públic a 10 anys, final del període, en percentatge anual
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4,10 4,74 5,01 4,51 4,99 5,14

1,97 2,52 3,01 3,05 3,19 3,37

MÉS RENDIBILITAT PER AL DEUTE PÚBLIC

Tipus d’interès del deute públic a 10 anys
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zar el 3,30% cap a la meitat de març, ha
superat la cota psicològica del 4% i el deu-
te públic al mateix termini a la zona de
l’euro ja cotitza al voltant del 4,60%.

El mercat de divises, pendent 
del tipus d’interès

En l’últim mes, la cotització de l’euro-dò-
lar s’ha mogut amb certa intensitat, però
sempre ancorada en l’entorn d’1,55. Hi
ha diversos factors que impulsen la cotit-
zació en diferents direccions com si es
tractés d’una dinàmica d’estira i arronsa.
Tot plegat s’assembla al joc en què dos
equips agafen una corda i, tirant amb to-
tes les seves forces en direccions oposa-
des, intenten guanyar la competició. Ara
com ara, però, no s’ha decidit qui guanya.

D’una banda, hi ha les declaracions del
governador de la Fed, Bernanke, que va
afirmar, en un discurs el 3 de juny, que
afavoreix una política de dòlar fort. És a
dir, li preocupa, en l’entorn actual, una

acceleració en la tendència de depreciació
del dòlar, perquè representa un increment
de la inflació importada i, per tant, riscos
per a l’estabilitat dels preus. Històrica-
ment, és el Tresor dels Estats Units el que
fa les declaracions sobre el nivell recoma-
nable o els moviments de la divisa nord-
americana i, en canvi, el banc central fa
els comentaris sobre els tipus d’interès. El
que s’hagi trencat aquesta tradició és in-
dicatiu de la preocupació que, per a la
Fed, representa una continuació de la ten-
dència de depreciació del dòlar.

Després d’aquestes declaracions, la cotit-
zació de l’euro-dòlar va baixar fins a l’1,53.
D’altra banda, però, hi ha les posicions
divergents dels bancs centrals. Mentre que
el Banc Central Europeu ha preanunciat
la possibilitat d’una pujada del tipus de
referència en la reunió del 3 de juliol, no
sembla que la Fed, si més no ara com ara,
hagi d’apujar el tipus oficial. Això implica
que el diferencial de tipus d’interès entre
les dues àrees s’incrementarà a favor de la
zona de l’euro. Aquest últim motiu es va

La rendibilitat del deute
públic ha augmentat 
pel risc d’inflació.
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LA COTITZACIÓ DE L’EURO-DÒLAR TORNA A ATACAR L’1,60

Tipus de canvi euro-dòlar
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Dos factors mouen la
cotització de l’euro-dòlar: 
el diferencial de tipus
d’interès entre les dues
zones i les declaracions 
del governador de la Fed.

imposar en la cotització euro-dòlar, que
ha arribat a l’1,58 al final de juny.

D’altra banda, també cal destacar el mo-
viment del ien enfront del dòlar i de l’eu-
ro. El ien s’ha reforçat enfront de les dues
monedes des de l’inici de l’any, pel fet que,
durant els primers mesos d’aquest exerci-
ci, atès l’agreujament de la crisi financera,
s’han desfet les posicions de carry trade
(operacions d’endeutament en divises
amb baixos tipus d’interès i inversió si-
multània en monedes d’alt rendiment). A
partir del març, el ien s’ha depreciat en-
front de l’euro i el dòlar, però recentment
s’ha depreciat amb més intensitat enfront
de la divisa europea. El motiu és fàcil
d’entendre, ja que els japonesos desitgen
mantenir la competitivitat de les exporta-
cions i moltes monedes asiàtiques són in-
tervingudes oficialment per evitar que
s’apreciïn amb més intensitat enfront del
dòlar. En aquest escenari, la divisa euro-

pea ha de suportar un major ajustament
enfront del dòlar.

Les borses tornen als mínims que van
marcar al març

Sembla que les borses internacionals han
entrat en un annus horribilis, ja que, atesa
l’allau de males notícies econòmiques que
afecten el seu compte de resultats, han
tornat a tenir un mal mes. Els inversors
descompten una situació d’estanflació. És
a dir, menys creixement i més inflació.

Aquesta situació és el pitjor escenari per a
la cotització de la renda variable. Si, d’una
banda, hi ha menys creixement i les ven-
des cauen i, de l’altra, l’increment dels
costos energètics i financers no es pot re-
percutir en el preu final, a causa de la fe-
blesa de la demanda, significa que els
marges financers de les companyies s’han

Les borses, empeses per
l’escenari d’estanflació,
tornen a caure amb força.
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TIPUS DE CANVI DE LES PRINCIPALS MONEDES

30-06-08

Enfront del dòlar dels Estats Units

Ien japonès

Lliura esterlina

Franc suís

Dòlar canadenc

Pes mexicà

Enfront de l’euro

Dòlar dels EUA

Ien japonès

Franc suís

Lliura esterlina

Corona sueca

Corona danesa

Zloty polonès

Corona txeca

Forint hongarès

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

FONT: Bloomberg.
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Índex % variació % variació % variació
(*) mensual acumulada anual

Nova York

Dow Jones

Standard & Poor’s

Nasdaq

Tòquio

Londres

Zona de l’euro

Frankfurt

París

Amsterdam

Milà

Madrid

Zuric

Hong Kong

Buenos Aires

São Paulo

NOTA: (*) Nova York: Dow Jones Industrials, Standard & Poor’s Composite, Nasdaq Composite; Tòquio: Nikkei 225; Zona de l’euro: DJ Eurostoxx 50; Londres: Financial Times 100;

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

Merval; São Paulo: Bovespa.

FONT: Bloomberg.
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de deteriorar. En un entorn en què les em-
preses tenen menys capacitat potencial de
generació de beneficis i en què augmenta
la incertesa sobre aquests beneficis, els in-
versors exigeixen primes de risc més ele-
vades. Per tant, les cotitzacions han de
caure.

Al gràfic anterior es pot comprovar que
els índexs de les borses de la zona de l’eu-
ro i dels Estats Units, juntament amb l’ín-
dex espanyol, han perforat els mínims as-
solits al març d’enguany. El primer
semestre de l’any ha estat nefast per a les

cotitzacions en renda variable. Els princi-
pals índexs nord-americans acumulen
una caiguda propera al 15% des de l’inici
de l’any. Pitjor ho han fet els índexs euro-
peus, amb minusvàlues latents situades
entre el 18% i el 24%.

Només s’han salvat els índexs dels països
emergents, com, per exemple, el Brasil,
Mèxic o Rússia, que s’han vist beneficiats
pels alts preus de les primeres matèries.
L’excepció ha estat la borsa xinesa, que ha
acumulat una caiguda propera al 50% des
de l’inici de l’any.
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No fa pas gaire les borses
dels països emergents eren
un refugi per als inversors,
però la borsa xinesa ha patit
un intens enfonsament.
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L’activitat econòmica 
continua perdent to

Els indicadors econòmics disponibles del
segon trimestre apunten, en general, a
una continuació de la tendència cap a una
forta desacceleració econòmica, impulsa-
da, sobretot, per la inversió en construc-
ció i pel consum. Els trastorns econòmics
derivats de les aturades en el transport al
començament del mes de juny no van
contribuir a millorar la conjuntura. D’a-
questa manera, el creixement econòmic
interanual passarà del 2,7% registrat en el
primer trimestre a situar-se en una taxa
sensiblement inferior.

El consum s’ha continuat alentint arran
del deteriorament de la confiança dels

consumidors, afectada per l’increment de
la inflació i de l’atur. Així, l’indicador de
confiança dels consumidors elaborat per
la Comissió Europea va arribar al maig a
la cota mínima des de l’última recessió del
1993. A l’abril, les vendes al detall en ter-
mes constants i corregides pels dies hàbils
van caure el 3,4% en relació amb el mateix
mes de l’any anterior. La principal contrac-
ció es va produir en el parament de la llar,
arran, en part, de l’efecte d’arrossegament
del mercat de l’habitatge. Al maig es va
continuar accentuant aquesta tendència,
atesos els descensos interanuals en la fac-
turació d’electrodomèstics de línia blan-
ca, segons les dades de l’associació Anfel.

Altres béns duradors, com els automò-
bils, també van registrar enfonsaments

CONJUNTURA ESPANYOLA

Activitat econòmica

Forta desacceleració
econòmica, de manera que
el creixement interanual 
del segon trimestre serà
sensiblement inferior 
al del primer.

FEBLESA DEL CONSUM DE LES FAMÍLIES

Variació interanual de l’índex general de vendes al detall

NOTA: A preus constants i ajustat per dies hàbils.
FONT: Institut Nacional d’Estadística.
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consumidors assoleix la cota
mínima des de l’última
recessió del 1993.
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en les vendes al maig. Al panorama de de-
teriorament econòmic es va afegir l’es-
calada del preu dels carburants i unes
condicions de finançament menys con-
fortables. En aquesta tessitura, el Govern
va anunciar un nou pla de suport a la re-
novació del parc automobilístic per espe-
ronar les vendes.

Les vendes interiors de les grans empre-
ses a l’abril també es van mostrar febles.
Així, les dades recollides per l’Agència
Tributària mostren una davallada de
l’1,7% en termes constants i corregides
de calendari a l’abril. Les exportacions
d’aquestes empreses es van comportar
millor, ja que van assolir un increment
anual del 3,3%, enfront de l’augment del
0,5% de les importacions.

La inversió en béns d’equipament també
està sotmesa a una desacceleració, ateses
les perspectives del consum. No obstant

això, a l’abril la producció d’aquests béns
presentava un notable increment del 4,3%
en relació amb el mateix mes de l’any an-
terior, filtrat de diferències del calendari
laboral. No obstant això, la matriculació
de vehicles industrials mostrava intensos
descensos. Atesa la situació del sector del
transport, afectat per la caiguda de l’acti-
vitat a la construcció, aquesta evolució és
lògica.

En efecte, les dades d’aquest sector cons-
taten l’ajustament en marxa al sector resi-
dencial. En el primer trimestre, els visats
de nous habitatges van caure el 59,8% en
relació amb el mateix període del 2007,
per bé que hi ha una distorsió provocada
per la comparació amb l’últim període
abans de l’entrada en vigor del Codi Tèc-
nic d’Edificació. Un altre indicador avan-
çat de la inversió en construcció, el con-
sum de ciment, va caure el 18,7% al maig
en relació amb el mateix mes de l’any pre-

Enfonsament de les vendes
de béns duradors 
com electrodomèstics 
i automòbils.

Continua el fort ajustament
en la construcció
d’habitatges.

2007 2008
2006 2007

II III IV I Abril Maig

Consum 

Producció de béns de consum (*)

Importació de béns de consum (**)

Matriculacions d’automòbils

Crèdit al consum de béns duradors

Indicador de confiança 
dels consumidors (***)

Inversió

Producció de béns d’equipament (*)

Importació de béns d’equipament (**)

Matriculació de vehicles industrials

Comerç exterior (**)

Importacions no energètiques

Exportacions

NOTES: (*) Filtrat de diferències del calendari laboral.

(**) En volum.

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

FONTS: ANFAC, Institut Nacional d’Estadística, Banc d’Espanya, Ministeri d’Economia i Hisenda, Comissió Europea i elaboració pròpia.
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cedent. No obstant això, la licitació oficial
es va recuperar amb vigor en el primer
trimestre, amb una alça del 27,7% en re-
lació amb el mateix període de l’any ante-
rior, situació que apunta a una intensifi-
cació de l’activitat de l’obra pública.

Pel que fa a la indústria, l’índex de pro-
ducció general va baixar el 0,2% a l’abril
en relació amb el mateix mes de l’any an-
terior en termes constants i corregit pels
dies hàbils, la qual cosa mostra una mar-
xa ranquejant. Les pèrdues de competiti-
vitat acumulades, agreujades per la forta-
lesa de l’euro, llasten la recuperació de la
indústria. No obstant això, s’aprecia una
tendència a la millora de la producció in-
dustrial, tot i que l’indicador de confian-
ça a la indústria fluixeja.

Coherent amb l’evolució del consum i de
la inversió, la producció de béns d’equi-
pament era la que mostrava una expansió
més intensa a l’abril. Així, les branques de
fabricació de material electrònic i de co-

municacions, l’equipament i els instru-
ments de precisió, el material de trans-
port i la construcció de maquinària mos-
traven un gran dinamisme. Pel que fa als
béns de consum, els sectors amb una evo-
lució més positiva eren els de béns de con-
sum no durador, com l’alimentació.

Els serveis presenten una evolució una
mica més favorable. La xifra de negocis del
sector va augmentar el 7,7% a l’abril en re-
lació amb el mateix mes de l’any anterior.
El turisme, però, va anotar una davallada
del 3,3% interanual, a causa, en part, del
canvi de la Setmana Santa al mes de març,
mentre que el 2007 es va celebrar a l’abril.

La conjuntura de desacceleració de les
vendes i d’increment dels tipus d’interès
repercuteix en un repunt de la morositat.
El nombre d’efectes de comerç impagats
va augmentar el 24,4% a l’abril en relació
amb el mateix mes del 2007. Així, el 4,2%
del total d’efectes vençuts van ser im-
pagats.
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LLEUGERA RECUPERACIÓ DE LA PRODUCCIÓ INDUSTRIAL

Variació interanual de l’índex general de producció industrial

NOTA: Sèrie corregida de diferències de calendari.
FONTS: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.
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Així mateix, el moment econòmic no
sembla tan favorable com fa un temps per
als emprenedors. El nombre de societats
mercantils creades a l’abril, 10.884, va dis-
minuir el 12,0% en relació amb el mateix
mes de l’any anterior. D’altra banda, a l’a-
bril es van dissoldre 1.178 societats, amb
un augment interanual del 32,8%.

En aquest marc, l’Organització per a la
Cooperació i el Desenvolupament Econò-
mics (OCDE) ha revisat a la baixa les previ-
sions de creixement econòmic per a Espa-
nya a causa de la degradació de la situació
econòmica. Segons aquesta organització,
enguany el producte interior brut (PIB)
creixerà l’1,6% i el 2009, l’1,1%.

L’OCDE revisa a la baixa les
previsions de creixement 
de l’economia espanyola.

2007 2008
2006 2007

II III IV I Abril Maig

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 deflactat i corregit de l’efecte calendari.

FONTS: Red Eléctrica Española, 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 creació d’ocupació perd
embranzida

La intensa desacceleració econòmica dels
últims mesos s’ha fet notar també al mer-
cat laboral. Així, el nombre de treballadors
afiliats a la Seguretat Social va augmentar
en 132.647 al maig fins als 19.384.101.
Aquesta xifra representa un increment del
0,8% en relació amb el mateix mes de l’any
anterior. Aquest ritme és similar al registrat
en els últims mesos, però representa un fort
alentiment des de la taxa de variació inter-
anual del 3,2% anotada al maig del 2007.

En els dotze últims mesos, el nombre de
treballadors afiliats a la Seguretat Social
va créixer en 150.036 persones.Aquest aug-
ment es va concentrar als serveis, els efec-
tius dels quals van augmentar el 2,7%. En
canvi, a la indústria, l’ocupació va dismi-
nuir l’1,1% en aquest període, i, sobretot,
es va expulsar ocupació a la construcció,
sumida en un fort ajustament al subsec-
tor residencial, amb un descens del 7,5%
del nombre d’afiliats.

Per nacionalitats, també es va produir un
efecte asimètric. Durant el període maig

Mercat de treball

L’augment de l’ocupació 
en els dotze últims mesos
es concentra als serveis.

Lleugera caiguda 
de l’afiliació a la Seguretat
Social dels espanyols 
en l’últim any.

2007 2008
2006 2007

II III IV I Abril Maig

Afiliats a la Seguretat Social

Sectors d’activitat

Indústria

Construcció

Serveis

Situació professional

Assalariats

No assalariats

Total

Població ocupada (*)

Llocs de treball (**)

Contractes registrats (***)

Indefinits

Temporals

Total

NOTES: (*) Estimació de l’enquesta de població activa.

(**) Equivalents a temps complet. Estimació de la comptabilitat nacional; dades corregides d’estacionalitat i calendari.

(***) A l’INEM.

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

INDICADORS D’OCUPACIÓ

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

0,0 2,5 2,7 2,5 2,4 0,3 –0,8 –1,1

8,7 3,3 4,4 2,3 0,5 –2,8 –5,8 –7,5

5,2 3,5 3,7 3,0 3,0 2,6 2,3 2,7

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

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

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

4,1 3,1 3,4 3,1 2,4 1,7 – –

3,2 3,0 3,1 3,0 2,5 1,7 – –

41,1 2,0 15,6 –1,6 –21,1 –11,8 12,0 –13,6

4,7 0,3 –1,9 –0,5 1,2 –6,5 4,4 –15,0

7,9 0,5 –0,1 –0,7 –2,1 –7,2 5,3 –14,8
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2007-maig 2008, el nombre d’afiliats es-
panyols va baixar lleugerament. Els afi-
liats estrangers han crescut el 7,6% en els
dotze últims mesos. D’aquest grup, els
procedents de països de la Unió Europea
van augmentar el 14,8% i els extracomu-
nitaris, el 4,2%. Així, els afiliats estran-
gers representaven l’11,1% del total al fi-
nal de maig. La construcció era el sector
que ocupava més treballadors estrangers,
amb el 20,0%, seguida de l’hoteleria, amb
el 15,1%.

Per sexes, ha prosseguit la tendència dels
últims mesos, amb una disminució inter-
anual de l’1,1% dels homes afiliats i un
augment del 3,4% de les dones, les quals
van continuar incrementant la seva pro-
porció en el total fins a un nivell màxim
del 42,7%.

D’altra banda, la creació d’ocupació es
concentra a la gran empresa i a la micro-
empresa, segons l’Enquesta de Conjun-
tura Laboral del primer trimestre del
2008. En efecte, els efectius laborals als

centres de més de 250 treballadors han
augmentat el 4,3% en els dotze últims
mesos i els dels centres entre 1 i 10, l’1,8%.
En canvi, als d’11 a 50 treballadors, van
baixar l’1,9% i, als de 51 a 250 treballa-
dors, el 0,8%.

El nombre d’aturats registrats 
també puja al maig

La modesta generació d’ocupació en mar-
xa no és suficient per absorbir la nova
oferta de treball, amb la consegüent alça
de l’atur. Així ho continuen reflectint les
xifres dels aturats registrats a les oficines
públiques d’ocupació. En efecte, al maig,
el nombre d’aturats inscrits en aquestes
oficines va pujar en 15.058, quan normal-
ment, en aquest mes, se sol produir una
disminució. Així, el nombre d’aturats re-
gistrats es va incrementar fins als 2.353.575,
amb un augment del 19,3% en relació amb
el mateix mes de l’any anterior. D’aquesta
manera, el nombre d’aturats es continua
accelerant.

Descens de l’ocupació 
a les empreses mitjanes.

Variació interanual del nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social a la construcció

FONTS: Ministeri de Treball i Assumptes Socials i elaboració pròpia.
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L’ascens de la inflació es
trasllada als costos laborals.
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Lògicament, el sector en què es perceben
més els estralls de l’atur és la construcció.
En aquest sector, el nombre d’aturats ha
augmentat el 63,0% en els dotze últims
mesos. De fet, cap gran sector defuig l’in-
crement de l’atur, ja que, en el mateix pe-
ríode, la desocupació va créixer el 16,3%
als serveis i el 10,9% a la indústria.

També va ser generalitzat l’ascens de l’a-
tur per nacionalitats. El nombre d’aturats
registrats espanyols va augmentar el 15,4%,
mentre que, entre els estrangers, l’atur va
pujar el 67,2%.

Atès aquest panorama, es va autoritzar un
Pla Extraordinari de mesures d’orienta-
ció, formació professional i inserció labo-
ral per incrementar la contractació labo-
ral. Aquest pla inclou subvencions per a
la recerca de feina i per facilitar la mobili-
tat geogràfica.

Fort repunt dels costos laborals

L’ascens de la inflació en l’últim període
es trasllada als costos laborals, i no sola-
ment mitjançant les clàusules de revisió
salarial, àmpliament difoses al mercat la-
boral espanyol, ja que l’incrementat pac-
tat en convenis abans d’aplicar-les va ser
del 3,4% en el primer trimestre, per da-
munt del 2,9% anotat en el primer tri-
mestre del 2007.

El cost laboral de les empreses va aug-
mentar el 5,1% en el primer trimestre en
relació amb el mateix període de l’any an-
terior, segons l’Enquesta Trimestral de
Cost Laboral de l’Institut Nacional d’Es-
tadística. Va ser la pujada més intensa des
del primer trimestre de l’any 2003. La part
dels costos salarials va créixer el 5,3% fins
als 1.689,1 euros, de mitjana, per treballa-
dor i mes. Per la seva banda, els costos no
salarials, el principal component dels quals
són les cotitzacions a la Seguretat Social,
es van incrementar el 4,5%.

Alça de l’atur superior 
al 60% en els dotze últims
mesos a la construcció i
entre el col·lectiu estranger.

Variació sobre Variació sobre el mateix
desembre 2007 període de l’any anteriorAturats

Absoluta % Absoluta %

Per sectors

Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

Primera ocupació

Per sexes

Homes

Dones

Per edats

Menors de 25 anys

Resta d’edats

TOTAL

FONTS: INEM i elaboració pròpia.

77.327 8.515 12,4 14.673 23,4 3,3

299.496 19.515 7,0 29.340 10,9 12,7

349.128 65.261 23,0 134.885 63,0 14,8

1.397.851 113.601 8,8 196.227 16,3 59,4

229.773 17.136 8,1 5.219 2,3 9,8

1.019.759 134.620 15,2 275.922 37,1 43,3

1.333.816 89.408 7,2 104.422 8,5 56,7

277.748 37.365 15,5 49.525 21,7 11,8

2.075.827 186.663 9,9 330.819 19,0 88,2

2.353.575 224.028 10,5 380.344 19,3 100,0 

ATUR REGISTRAT PER SECTORS, SEXE I EDATS

Maig 2008

%
participació
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TENSIONS SALARIALS A LA INDÚSTRIA I ALS SERVEIS

Variació interanual del cost salarial ordinari per treballador

%

2004 2005 2006 2007 2008
1

2

3

4

5

6

FONTS: Enquesta trimestral del cost laboral i elaboració pròpia.

Indústria Construcció Serveis

2007 2008
2006 2007

II III IV I

Increment pactat en convenis (*)

Salari per lloc de treball equivalent 

a temps complet (**)

Enquesta trimestral de cost laboral

Costos salarials

Total

Indústria

Construcció

Serveis

Guanys mitjans per hora treballada

Altres costos laborals

Jornada laboral (***)

Jornals agraris

Cost laboral a la construcció

NOTES: (*) No inclou clàusules de revisió salarial. Dades acumulades.

(**) Comptabilitat nacional trimestral; dades corregides d’estacionalitat i calendari.

(***) Hores efectives per treballador i mes.

FONTS: Institut Nacional d’Estadística, Ministeri de Treball i Assumptes Socials, Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Ministeri de Foment i elaboració pròpia.

3,3 3,1 2,9 2,9 3,1 3,4

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

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

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

3,7 4,8 3,9 4,8 5,1 4,8

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

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

3,6 4,4 4,0 5,2 5,3 4,5

–0,6 –0,4 –0,3 –0,9 –0,3 –3,5

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

4,4 2,4 2,4 2,3 2,3 0,8

INDICADORS DE SALARIS

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

                   



JULIOL-AGOST 2008 53INFORME MENSUAL

Per sectors, els costos laborals ordinaris,
exclosos els pagaments extraordinaris i
els endarrerits, van augmentar més als
serveis, amb una taxa de variació inter-
anual del 5,0%. A la construcció va ser on

es va registrar un increment més baix, del
4,7%, que, malgrat tot, era relativament
elevat, atesa la situació de caiguda de l’o-
cupació al sector.

Pujada més intensa dels
cinc últims anys dels costos
laborals de les empreses.

L’any 1980, el famós grup suec ABBA va triomfar amb una cançó titulada «The winner takes it all» (en català, «el
guanyador s’ho emporta tot»). Tot i que, en un context clarament diferent, aquesta frase resumeix la forma de
pagament en molts esdeveniments esportius en què el guanyador s’emporta la major part del pastís dels guanys
i els seus rivals es conformen amb poc més que les engrunes. Una gran part de l’interès que genera una compe-
tició esportiva s’aconsegueix precisament gràcies a aquest sistema de remuneració dels participants, basat en la
classificació final d’un torneig. Es tracta d’un sistema que també s’utilitza al món de l’empresa, on, per analogia
amb el món de l’esport, se l’anomena remuneració per tornejos.

Les fórmules de retribuir la feina més esteses són les que consisteixen a pagar al treballador un salari fix o en
funció de la producció individual, sense que el que produeixin els altres treballadors afecti el seu salari. En un
torneig, en canvi, els participants es classifiquen en funció dels resultats, i aquest rànquing determina els guanys
finals. En aquest cas, la comparació entre els rivals, a més de la pròpia producció, és el que decideix el pagament.
Un altre element distintiu del torneig és que el campió rep un premi més substanciós que els altres participants.

El guanyador s’ho emporta tot

FONTS: The Open Championship Annual, Carnoustie (2007) i www.wimbledon.org.

Campionat de tennis, Wimbledon 2007Campionat de golf, British Open 2007

1

Milers d’euros

6 11 16 21 26 31 36 41 51
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

Rànquing

46

Repartiment de premis entre els participants del British Open de golf i Wimbledon

LA FORTUNA ES REPARTEIX ENTRE ELS CAMPIONS
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En resum, el guanyador s’ho emporta (gairebé) tot. Per exemple, el 2007, tant el guanyador del campionat de
tennis de Wimbledon com el campió del British Open de golf van rebre gairebé un milió d’euros, aproximada-
ment el doble que els jugadors que van ocupar el segon lloc (vegeu el gràfic anterior). Molt probablement, les
diferències en la qualitat del joc o en l’esforç entre el primer i el segon classificat no justificaven la diferència en-
tre els respectius premis. De manera similar, en les dues competicions, el premi per al millor jugador va ser fins
a 70 cops superiors al rebut pels jugadors que ocupaven la cua del rànquing… difícilment l’excel·lència del joc
del campió justifica aquest repartiment!

L’ús del torneig com a mètode de retribució no és exclusiu del món de l’esport. Per exemple, la promoció a pri-
mer executiu d’una empresa segueix un patró similar: tots els executius competeixen per la primera posició, i
s’acostuma a fer un salt important en el sou quan s’assoleix el primer lloc del rànquing executiu. Als Estats
Units, una enquesta entre 200 grans empreses nord-americanes va desvetllar que aquesta promoció significava
un augment del salari del 142%.

En general, un torneig pot resultar convenient en les situacions en què és més senzill establir la posició d’un ju-
gador en un rànquing que mesurar-ne l’aportació concreta a l’espectacle. Per exemple, un partit de futbol pot
mostrar de forma més o menys clara quin equip juga millor. No obstant això, és difícil quantificar el grau de mi-
llor joc de l’equip. Quelcom similar passa al camp empresarial, on classificar els possibles candidats per a la pre-
sidència executiva és més fàcil que conèixer quina és la seva aportació específica als resultats de l’empresa.

D’altra banda, si no fos pel premi al campió, els competidors potser no s’esforçarien al màxim. Per exemple, tot
i que la probabilitat de guanyar augmenta amb l’esforç, els jugadors saben que, com més s’esforcen, més risc cor-
ren de lesionar-se o de defallir. Aquesta situació, que en l’argot empresarial s’anomena de costos marginals crei-
xents en el nivell d’esforç, ocasiona una certa predisposició a no esforçar-se al màxim, una tendència que va en
augment amb el grau de dificultat de les eliminatòries. D’altra banda, al mercat dels esdeveniments esportius, la
part demandant o espectador d’un partit busca que hi hagi al·licients, sobretot quan més s’acosta l’eliminatòria
a la final. Si els dos contrincants no juguen al màxim nivell, els espectadors poden decidir abandonar el camp o
apagar la televisió abans que acabi el partit.

Per tant, el risc de lesionar-se i un consumidor exigent fan que siguin imprescindibles uns incentius monetaris
que estimulin un nivell d’esforç elevat fins al final i, d’aquesta manera, una qualitat de joc estimulant. Quan els
dos adversaris s’hi deixen la pell, el partit serà més igualat, i potser només es decidirà en els últims minuts qui
s’emporta el triomf. Això és el que ven. Només una diferència molt elevada entre els pagaments al campió i al
seu rival, la recepta del guanyador s’ho emporta tot, aconsegueix l’efecte desitjat.

Hem vist que, en teoria, l’ús del torneig busca estimular el màxim esforç dels participants. No obstant això, s’a-
consegueix efectivament amb aquesta fórmula de pagaments que els jugadors es posin les piles? Doncs, bé, ge-
neralment els estudis empírics apunten que sí. Es va realitzar una anàlisi pionera prenent com a referència 45
tornejos de golf als Estats Units durant l’any 1984 en què, tot i que el premi total va ser diferent en cada torneig,
la distribució dels pagaments als participants en cada competició va ser la mateixa: el 18% del total va ser per al
guanyador; l’11%, per al segon classificat, i el 7%, per al tercer. La resta de jugadors van rebre un premi relativa-
ment petit i molt menys relacionat amb la seva posició en el rànquing. D’acord amb la teoria, l’estudi va mostrar
el següent comportament: els professionals del golf es van esforçar més –van necessitar menys cops per col·locar
la bola dins el forat– en els tornejos amb més recompensa, en què la diferència de guanys entre quedar primer i
segon era més significativa. Així mateix, l’esforç en aquests tornejos va ser especialment més intens en les fases
finals del torneig. Altres estudis sobre competicions de tennis i carreres de cotxes han trobat el mateix tipus de
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resultats. Un d’aquests estudis va mostrar que els pilots arriscaven més en les carreres en què les diferències de
recompensa entre els millors i els pitjors classificats eren més grans.

Tot i que, com s’ha vist, la fórmula del torneig potser sigui la més apropiada per als esdeveniments esportius,
aquest mètode de compensació planteja alguns problemes. En termes generals, hi ha dos inconvenients: el risc
de col·lusió o d’acord entre els participants i la temptació del sabotatge.

Com es pot generar col·lusió entre els finalistes d’un torneig? A tall d’exemple, imaginem la final d’un torneig de
tennis en què la recompensa és del tipus el guanyador s’ho emporta tot. Els contrincants es coneixen de partits
anteriors i saben que tenen la mateixa habilitat. Així mateix, són conscients que, malgrat que s’esforcin al mà-
xim, serà potser la direcció del vent la que determini el campió. Atesa aquesta situació, per què no acordar amb
antelació qui serà el guanyador, repartir-se el premi a parts iguals i estalviar-se així la despesa d’energia? Tot i
que aquest comportament no sigui habitual, entre d’altres coses per l’elevat risc de ruptura del pacte entre els
jugadors, es coneixen alguns casos, sobretot en competicions de futbol. En un cas recent, conegut com a Calcio-
poli, diversos equips de la lliga italiana (Juventus, A.C. Milan, Florentina, Lazio i Regina) van ser sancionats per
haver emparaulat resultats. França va viure un escàndol similar l’any 1993, quan es va descobrir un acord entre
l’Olympique de Marseille i el Valenciennes.

A més de la col·lusió, el torneig presenta un altre risc addicional: el sabotatge. Els jugadors tenen clar que el més
important, en termes econòmics, és guanyar, i això genera un al·licient per perjudicar el contrincant i incremen-
tar la probabilitat de triomfar. Es coneixen o se sospiten diversos casos d’espionatge o de manipulació de l’auto-
mòbil del rival al campionat del món de Fórmula 1. Un exemple d’espionatge va succeir al campionat del 2007,
quan McLaren va ser acusat d’espiar Ferrari i, a més a més, hi havia rumors sobre maniobres perjudicials contra
el cotxe d’un dels pilots, Fernando Alonso. També se sospita de diversos episodis en què un corredor ha provo-
cat un accident per desqualificar de la carrera un contrincant, com quan Michael Schumacher va xocar contra
Damon Hill el 1994, situació que li va servir per proclamar-se campió. Tres anys després, Schumacher va ser
desqualificat per xocar premeditadament amb Jaques Villeneuve en l’última carrera del campionat celebrada a
Jerez. En aquest cas, Villeneuve va acabar guanyant el campionat.

En suma, al món de l’esport, la recepta del guanyador s’ho emporta tot té la seva lògica. Aquest mecanisme fa que
els jugadors s’esforcin al límit fins al final de la competició. Només així es pot mantenir l’espectador enlluernat
al llarg de tot l’esdeveniment.
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El petroli dispara de nou l’IPC

Poc va durar el respir de la inflació de l’a-
bril. Com estava previst, la inflació dels
preus de consum va repuntar al maig,
però el que va sorprendre va ser la inten-
sitat de la pujada. En efecte, la taxa d’in-
flació interanual de l’índex general dels
preus de consum (IPC) es va incrementar
4 dècimes fins al 4,6%, la cota més alta
des del 1995. Per la seva banda, el nucli
més estable de la inflació, l’anomenada
subjacent, que exclou els aliments frescos
i els productes energètics, va revertir una
part del descens de l’abril i es va col·locar
en el 3,3%. D’aquesta manera, el diferen-
cial entre la inflació general i la subjacent
es va ampliar fins a 1,4 punts percentuals,
el nivell màxim des del 1984.

L’escalada del preu del petroli, que va as-
solir nous rècords en el mes, va ser la
principal responsable de l’alça dels preus
de consum al maig. En efecte, els carbu-
rants i lubricants van pujar el 6,5% en el
mes, taxa superior a la registrada al maig
del 2007, de manera que la taxa de varia-
ció interanual es va enfilar fins al 20,8%.
Més gran va ser la pujada mensual dels
combustibles de calefacció com el gasoli,
del 9,8%. D’aquesta manera, els carbu-
rants i combustibles van contribuir en
més de tres dècimes a l’augment de la in-
flació anual al maig.

En canvi, la pressió alcista dels aliments
va ser molt més moderada, de manera
que la seva contribució a l’increment de
la inflació va ser gairebé insignificant. De

Preus

L’IPC se situa en el 4,6%, 
la taxa interanual més alta
des del 1995.

La bretxa entre la inflació
general i la subjacent 
marca el nivell màxim 
des del 1984.

FONT: Institut Nacional d’Estadística.
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fet, els preus dels aliments frescos han pu-
jat el 4,1% en els dotze últims mesos, una
dècima més que a l’abril. La inflació del
pollastre ha experimentat un descens
d’1,5 punts percentuals en l’últim any fins

al 3,9%, però ha estat contrarestada per
moviments de signe contrari, com el re-
punt de la carn de porc fins al 2,0% i dels
ous fins al 13,0%.

Es frena la pujada de la llet 
i del pa, però les taxes
interanuals continuen 
en nivells alts.

ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM

2007 2008

% % variació % % % variació %
variació s/desembre variació variació s/desembre variació
mensual 2006 anual mensual 2007 anual

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

FONT: Institut Nacional d’Estadística.

–0,7 –0,7 2,4 –0,6 –0,6 4,3

0,1 –0,6 2,4 0,2 –0,5 4,4

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

1,4 1,5 2,4 1,1 1,5 4,2

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

0,2 2,0 2,4

–0,7 1,3 2,2

0,1 1,4 2,2

0,3 1,7 2,7

1,3 3,0 3,6

0,7 3,8 4,1

0,4 4,2 4,2

Variació interanual dels preus dels carburants i combustibles

FONT: Institut Nacional d’Estadística.
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La taxa d’inflació anual dels aliments ela-
borats també va augmentar una dècima
fins al 7,5%. El preu de la llet va continuar
baixant suaument, gràcies a les importa-
cions, tot i que l’alça interanual es mante-
nia en una cota elevada, el 24,8%. Així
mateix, la inflació anual del pa va dismi-
nuir lleugerament fins al 10,9%. El preu
del sucre mostrava fins i tot un descens
per sota del nivell de dotze mesos abans.
No obstant això, la caiguda interanual de
les patates es va reduir fins al 8,0%, i la

inflació dels olis i greixos va pujar fins al
3,6%.

Més important va ser la contribució alcis-
ta dels serveis a la inflació anual, d’una
dècima. No obstant això, va ser deguda, so-
bretot, al viatge organitzat, perquè, l’any
passat els preus van baixar al maig pel fi-
nal de la Setmana Santa, mentre que, en-
guany, això s’ha avançat, ja que s’ha cele-
brat abans. Igualment, els preus dels
hotels, cafès i restaurants han augmentat

El diferencial d’inflació amb
la zona de l’euro es manté
en un punt percentual.
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ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM PER GRUPS DE COMPONENTS

Maig

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

2007 2008 2007 2008 2007 2008

Per classes de despesa

Aliments i begudes no alcohòliques

Begudes alcohòliques i tabac

Vestit i calçat

Habitatge

Parament

Medicina

Transport

Comunicacions

Oci i cultura

Ensenyament

Hotels, cafès i restaurants

Altres

Agrupacions

Aliments amb elaboració

Aliments sense elaboració

Conjunt no alimentari

Béns industrials

Productes energètics

Carburants i combustibles

Béns industrials sense productes energètics

Serveis

Inflació subjacent (**)

ÍNDEX GENERAL

NOTES: (*) Base 2006 = 100.

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

FONT: Institut Nacional d’Estadística.

109,4 0,1 0,2 1,1 1,2 3,1 6,7

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

107,9 1,3 1,3 0,0 –0,4 1,1 0,8

110,1 0,2 0,7 2,7 4,4 3,0 6,6

105,5 0,4 0,5 1,6 1,6 2,6 2,5

98,1 0,2 –0,6 –2,8 –0,4 –2,1 0,4

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

100,3 –0,3 0,0 1,0 0,3 0,1 0,1

98,5 –0,8 0,1 –1,1 –0,9 –0,2 –0,6

107,5 0,0 0,0 0,5 0,3 4,5 3,9

109,4 0,0 0,2 3,2 3,1 4,9 4,8

106,6 0,1 0,1 2,4 2,6 3,4 3,2

110,3 0,2 0,2 2,1 2,3 2,3 7,5

108,0 0,0 0,1 0,5 –0,4 6,0 4,1

107,0 0,3 0,8 1,9 2,4 2,0 4,0

106,7 0,7 1,4 1,5 2,5 0,1 4,2

118,4 1,5 4,3 5,3 10,1 –1,6 16,5

122,3 2,0 5,7 6,2 12,4 –3,4 21,0

102,8 0,4 0,3 0,2 0,0 0,7 0,2

107,4 –0,1 0,2 2,3 2,3 4,0 3,8

106,4 0,2 0,3 1,5 1,5 2,5 3,3

107,7 0,3 0,7 1,8 2,2 2,3 4,6

Índexs
(*)

                 



el 4,8% en els dotze últims mesos, 3 dèci-
mes més que en el mes precedent.

Per la seva banda, la inflació anual dels
béns industrials, exclosos els productes
energètics, va continuar essent molt mo-
derada, del 0,2%, gràcies a la fortalesa de
l’euro i a la forta competència als mercats
internacionals. També va contribuir-hi
una reducció mensual del 2,2% dels preus
dels medicaments i d’altres productes far-
macèutics, que van intensificar la caiguda
interanual fins al 6,0%.

La variació interanual de l’índex de preus
de consum harmonitzat amb la Unió Eu-
ropea va ser del 4,7%. No obstant això, el
diferencial d’inflació amb la zona de l’eu-
ro es va mantenir en un punt percentual a
causa d’una pujada similar a la zona de
l’euro.

Arran de l’encariment del cru i d’altres
primeres matèries, les perspectives de la
inflació per als propers mesos han empit-
jorat. Així, probablement, la taxa de va-
riació interanual de l’IPC continuarà pu-

jant a l’estiu fins a situar-se al voltant del
5% i posteriorment es moderarà, si el pe-
troli no ho impedeix.

Fortes tensions en els preus a l’engròs

L’escalada dels preus del petroli i d’altres
primeres matèries en els últims mesos ha
provocat pressions inflacionistes en els
preus a l’engròs. Aquestes tensions s’han
traslladat als preus dels béns de consum,
que han assolit també els nivells més alts
dels últims anys.

La taxa de variació interanual dels preus
industrials va pujar fins al 7,9% al maig.
Així, va anotar el nivell més alt dels vint-i-
tres últims anys. El repunt del maig va ser
degut, totalment, als béns energètics, la
taxa de variació interanual dels quals es
va enfilar fins al 21,2%.

Gràcies a l’apreciació de l’euro, el repunt
dels preus de l’energia i dels intermedis
d’importació va tenir una repercussió li-
mitada. A l’abril, la taxa interanual de l’ín-

Empitjoren les 
perspectives de la inflació 
en els propers mesos.

L’encariment dels preus 
del cru i d’altres primeres
matèries impulsa els preus
a l’engròs cap amunt.
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LA INFLACIÓ DELS PREUS INDUSTRIALS MARCA LA COTA MÀXIMA DES DEL 1985

Taxa de variació interanual de l’índex general dels preus industrials

FONT: Institut Nacional d’Estadística.
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dex general dels preus d’importació va
pujar 2 dècimes, fins al 6,6%, però va si-
tuar-se 2 dècimes per sota del nivell del
gener. Per la pressió també de la forta
competència als mercats internacionals,
els preus dels béns de consum importats
només han augmentat el 0,5% en els dot-
ze últims mesos, 3 dècimes menys que en
el mes anterior, mentre que els preus dels

béns d’equipament es mantenien per sota
del nivell d’un any abans.

Per la seva banda, els preus percebuts pels
agricultors van rebotar al març, amb una
taxa de variació interanual del 10,5%. En
aquesta ocasió, l’impuls va provenir, so-
bretot, dels productes agrícoles, amb el re-
refons de l’alça dels preus internacionals.

Repunt dels preus agrícoles
en origen.
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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
general consum pament intermedis energètics

Total
consum capital intermedis

2007

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

2008

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

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

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

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

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

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

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

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

12,1 3,4 3,2 3,2 5,4 0,8 2,0 1,0 0,2 3,0 –

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

15,7 5,4 4,5 3,1 5,1 9,8 4,0 0,7 –0,1 0,7 2,9

17,6 5,9 4,8 2,9 5,0 11,6 5,0 1,1 –0,2 0,7 –

11,1 6,6 5,4 2,7 5,9 13,3 6,8 1,1 0,5 1,8 –

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

10,5 6,9 5,5 2,3 6,3 14,6 6,4 0,8 –0,1 2,1 –

... 7,2 5,3 2,2 6,0 16,5 6,6 0,5 –0,1 2,5 –

... 7,9 5,3 2,0 5,9 21,2 ... ... ... ... ...

Deflactor
del PIB

(*)

Preus
agraris
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El petroli incrementa el dèficit
comercial

En el període que va de gener a abril del
2008, el dèficit comercial va ser de 34.877
milions d’euros, la qual cosa implica que
s’intensifiquen els increments dels últims
mesos. Pel que fa a la taxa de cobertura,
es va situar en el 65,2% en els primers
quatre mesos de l’any, lleugerament per
sota del 66,4% del mateix període del
2007.

Des del començament de la segona mei-
tat del 2007, l’intens increment del dèficit
de la balança comercial energètica provo-
ca un deteriorament en el total del dèficit
comercial. Així, en els dotze últims mesos
fins a l’abril, el dèficit comercial va ser de
103.852 milions d’euros, 12.188 milions
d’euros més que un any abans. D’aquest
increment, 7.760 milions d’euros, gairebé
dues terceres parts, corresponen al sector
energètic. Cal afegir que, mentre el dete-
riorament de la balança energètica s’in-

Sector exterior

El dèficit comercial creix 
el 16% pel deteriorament 
de la balança energètica.

Importacions Exportacions Saldo

% variació % % variació %Milions
anual partici-

Milions
anual partici-

Milions
d’euros

en valor pació
d’euros

en valor pació
d’euros

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

Estats Units

Japó

Amèrica Llatina

OPEP

Resta

TOTAL

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

20.159 62,8 20,1 3.461 64,0 5,3 –16.698 17,2

23.936 –2,6 23,9 24.067 8,9 36,8 131 100,5

5.048 6,8 5,0 7.894 6,9 12,1 2.845 156,4

18.888 –5,3 18,8 16.174 5,9 24,7 –2.714 85,6

8.821 –9,4 8,8 5.329 –1,4 8,1 –3.492 60,4

47.356 10,6 47,2 32.538 8,8 49,8 –14.818 68,7

56.100 4,9 55,9 46.726 9,2 71,5 –9.374 83,3

46.823 4,3 46,7 37.196 7,6 56,9 –9.627 79,4

44.171 22,6 44,1 18.669 11,5 28,5 –25.502 42,3

3.262 22,2 3,3 883 49,8 1,4 –2.379 27,1

3.981 27,5 4,0 2.420 –0,5 3,7 –1.561 60,8

2.047 –1,7 2,0 466 5,8 0,7 –1.581 22,8

4.828 5,9 4,8 2.902 –14,7 4,4 –1.926 60,1

9.126 37,4 9,1 1.957 18,5 3,0 –7.170 21,4

20.928 22,3 20,9 10.042 22,1 15,4 –10.886 48,0

100.272 12,0 100,0 65.395 9,9 100,0 –34.877 65,2

COMERÇ EXTERIOR

Gener-abril 2008

Taxa de
cobertura

(%)
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tensifica, el creixement del dèficit no
energètic perd força amb rapidesa. En
aquest sentit, el dèficit no energètic dels
quatre primers mesos del 2008 va ser de
18.178 milions de dòlars, inferior en
1.526 milions al mateix període del 2007.

A l’abril, les exportacions de mercaderies
van créixer el 22,7% en relació amb el ma-
teix mes del 2007, mentre que les impor-
tacions es van incrementar el 13,0%. Per
sectors, els grups de productes més dinà-
mics en l’exportació van ser els béns ener-
gètics, que, tot i representar el 5,9% de les
exportacions, van presentar un increment
del 82,7% en relació amb el mateix perío-
de de l’any passat. També van evolucionar
a l’alça sectors amb més pes, com auto-
mòbil i béns d’equipament, que van re-
gistrar avanços del 24,9% i del 16,7%, res-
pectivament, mentre que el sector químic
va guanyar el 32,3%. Pel que fa a les im-
portacions, les de productes energètics, el
19,3% del total, van créixer el 59,5%. Pro-
ductes químics i alimentació també van
registrar alces importants.

Finalment, l’evolució recent dels mercats
exteriors continua presidida per les ten-
dències recents. A l’abril, la Unió Euro-
pea (UE) continuava essent el soci co-
mercial de referència de l’economia
espanyola, ja que era la destinació del
68,5% de les exportacions espanyoles i
l’origen del 57,6% de les nostres compres
a l’exterior. No obstant això, van mostrar
un gran dinamisme les exportacions a
Àsia, que van créixer el 35,9%, i a Àfrica,
amb increments del 37,4%. Les importa-
cions d’Àsia, el 16,2% del total, van aug-
mentar el 19,1% i les d’Àfrica, el 9,6% del
total, el 85,2%.

Balança de pagaments: el dèficit
corrent s’accelera

La balança per compte corrent va regis-
trar al març un dèficit de 12.049,5 mi-
lions d’euros, un nivell que se situa el
64,8% per damunt del dèficit del mateix
període de l’any anterior. L’ampliació del
desequilibri corrent va ser deguda, en
quatre cinquenes parts, a l’augment del
dèficit de la balança de rendes i al de la
balança comercial, amb una contribució
similar. La resta de l’ampliació va ser de-
guda a la balança de transferències cor-
rents, també deficitària.

Per valorar en un context temporal més
ampli els resultats anteriors, cal presentar
l’evolució de les sumes acumulades de
dotze mesos, que permeten apreciar mi-
llor les diferents tendències. En una pri-
mera aproximació, es constata que, des de
la segona meitat del 2007, el desequilibri
corrent torna a accelerar el creixement i
trenca la tendència dels dos últims anys
de moderació en els augments. Així, en
els dotze mesos que acaben al març, el dè-
ficit corrent va créixer el 21,9% inter-
anual, un ritme superior al dels cinc úl-
tims mesos, a causa d’una intensificació
del deteriorament de la balança comercial
a la qual no és aliè el preu del petroli.

Amb un perfil diferent, la balança de ren-
des i la balança de transferències, tot i que
continuen creixent, desacceleren el dete-
riorament. En els dotze mesos fins al
març, el dèficit combinat de les dues va
passar de 30.204 a 40.053 milions d’eu-
ros, un augment de 9.850 milions que se
situa el 25% per sota dels increments de
la segona meitat del 2007.

Disminueix el dèficit 
no energètic, però no
compensa l’encariment 
del petroli.

El dèficit comercial
s’accelera i el deteriorament
de la balança corrent
s’intensifica.

Les balances de rendes 
i transferències creixen
menys.
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Pel que fa a l’àmbit dels fluxos financers,
la nota destacada és que s’intensifica, en
termes d’acumulat de dotze mesos, la dis-
minució del saldo d’inversió en cartera,
el qual, amb unes entrades netes de
38.639 milions d’euros, és gairebé la mei-
tat del registre del mes anterior i només
arriba a una cinquena part dels màxims

de les acaballes del 2006 i començament
del 2007. Per la seva banda, les sortides
netes d’inversions directes, malgrat el re-
punt del març, van continuar mostrant
una tendència de lenta disminució, més
per la relaxació de les sortides que per un
augment de les entrades.

Les entrades netes
d’inversió en cartera es
redueixen a una cinquena
part dels màxims del final
del 2006.

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 varia-

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

FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.

–24.450 23,3 –94.434 –10.618 12,7

4.900 5,6 28.070 526 1,9

–1.262 –21,5 –5.336 –137 2,6

3.639 20,0 22.734 389 1,7

–7.676 7,2 –31.953 –7.996 33,4

–4.064 51,1 –8.101 –1.854 29,7

–32.552 22,2 –111.753 –20.079 21,9

2.080 88.3 5.467 –953 –14,8

–2.658 –68,9 –42.503 –5.885 16,1

–13.057 – 38.639 –166.508 –81,2

45.374 – 87.833 152.329 –

29.659 0,7 83.970 –20.064 –19,3

1.972 4,8 3.346 999 42,6

–1.160 –80,0 18.971 40.098 –

BALANÇA DE PAGAMENTS

Març 2008

Saldo
en milions

d’euros

Saldo
en milions

d’euros

% variació
anual
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El superàvit de l’Estat disminueix 
el 80% fins al maig

L’alentiment econòmic repercuteix clara-
ment en els comptes de l’Estat. Durant el
període gener-maig, els ingressos no fi-
nancers de l’Estat es van reduir el 4,0%
abans de les cessions a les administracions
autonòmiques i locals segons el sistema
de finançament actual. Això contrasta
amb el fort creixement anotat en el ma-
teix període del 2007.

La recaptació dels impostos directes va
augmentar el 3,3% en relació amb el ma-
teix període de l’any anterior, taxa infe-
rior a la del producte interior brut nomi-
nal (PIB) i, fins i tot, a la inflació. Pel que

fa als pagaments, els corrents acumulats
van augmentar el 6,6% en relació amb el
mateix període del 2007.

Arran de l’evolució dels ingressos i de les
despeses de l’Estat, el superàvit en termes
de comptabilitat nacional, és a dir, tenint
en compte els drets i les obligacions gene-
rats en lloc dels fluxos monetaris, va arri-
bar als 2.722 milions d’euros. Aquest total
representa un descens del 80,0% en rela-
ció amb el registrat en el mateix període
del 2007. Així mateix, en termes del PIB,
el superàvit de l’Estat en els cinc primers
mesos de l’exercici va ser del 0,24%, 1,05
punts menys que l’anotat en el mateix pe-
ríode de l’any anterior.

Sector públic

La recaptació dels impostos
directes creix menys que 
el PIB nominal.

El superàvit baixa fins 
al 0,2% del PIB.

Mes Acumulat de l’any

% variació % variacióMilions
s/ mateix mes

Milions
s/ mateix mesd’euros

any anterior
d’euros

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.

3.677 7,4 59.923 –8,5

2.086 19,5 32.442 9,8

3.539 641,9 6.752 –19,7

–780 – 26.299 –17,8

1.625 5,8 7.977 2,5

1.713 –9,1 8.975 10,5

8.183 9,3 82.445 –4,0

8.867 1,8 56.737 4,5

–5.190 –1,8 3.186 –71,6

–6.185 –6,0 2.722 –80,0

EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE L’ESTAT

Maig 2008
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En menys d’un mes, el nostre televisor ens portarà des de Beijing les primeres imatges de la cerimònia inaugural
dels XXIX Jocs Olímpics (JO) i, amb elles, un munt d’emocions que vam viure a Barcelona fa setze anys i que
esperem reviure aviat a Madrid. Setze seran també els dies que la flama olímpica il·luminarà la ciutat afortuna-
da i els més de 10.000 esportistes que s’hi reuniran. Què té d’especial aquest anhelat foc olímpic pel qual sospi-
ren tantes ciutats?

Els qui més el desitgen no dubten a l’hora d’asseverar les seves moltes virtuts econòmiques, entres les quals des-
taca el seu potencial per impulsar l’economia de la ciutat i del país organitzador, en part mitjançant la inversió
pública. Barcelona’92 és un clar exemple de la força dinamitzadora dels JO. Entre els anys 1986 i 1992, l’impacte
econòmic directe dels jocs va superar els 7.000 milions d’euros (a preus corrents d’aquells anys), la qual cosa va
representar una mitjana, aproximadament, del 0,3% del PIB espanyol anual durant el mateix període (vegeu la
taula següent). Si a això afegim l’efecte multiplicador d’aquestes inversions, també conegut com a impacte in-
duït, l’impacte econòmic de Barcelona’92 va ser de 18.000 milions d’euros, o el 0,75% del PIB anual durant set
anys. Tot plegat s’afegeix a la il·lusió social que genera organitzar un esdeveniment d’aquesta magnitud, un as-
pecte, sense cap dubte molt important, que va més enllà de l’àmbit econòmic. No obstant això, també hi ha veus
que insisteixen en l’elevat dèficit que aquest foc ha generat en algunes ciutats, com Montreal, que va arrossegar
una forta càrrega fiscal després dels jocs de 1976. Així, doncs, per bé que els beneficis són importants i variats,
no podem obviar que l’organització d’uns JO també comporta costos.

Comencem pel que és més obvi. La ciutat que acull uns JO ha de disposar de les instal·lacions necessàries perquè
s’hi disputin 28 competicions diferents i perquè s’hi pugui allotjar l’important grup de participants, personal de
suport, periodistes i turistes. A més a més, és important que la circulació per la ciutat sigui ràpida i eficient. Tot
plegat exigeix inversió en pavellons, espais de competició, habitatges, millores en les carreteres i en el transport,
entre d’altres molts esforços. Són molts els qui consideren de manera molt positiva aquestes inversions, ja que
generen nous llocs de treball i activen l’economia del país –tot i que sigui a base d’augmentar el deute públic–.
No obstant això, tard o d’hora caldrà afrontar l’increment de l’endeutament i, per tant, és fonamental que les in-
versions no solament aportin beneficis durant els jocs, per exemple mitjançant la venda d’entrades, drets de te-
levisió i turisme, sinó també el dia de demà.

L’efecte de la flama olímpica sobre l’economia

Milions d’euros % del PIB acumulat
corrents 1986-1992

Impacte directe 7.005 0,28%

Inversions en infraestructures 5.749

Despeses organitzatives 979

Consum turistes 277

Impacte induït 11.673 0,47%

Impacte total 18.678 0,75%

NOTA: Els efectes s’estenen durant el període 1986-1992.

FONTS: Eurostat i Brunet, Ferran (1995), An economic analysis of the Barcelona’92: resources, financing and impact, Barcelona: Centre d’Estudis Olímpics UAB.

IMPACTE ECONÒMIC DELS JOCS OLÍMPICS DE BARCELONA’92
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Atenes, per exemple, va construir 22 pavellons esportius, i avui, amb prou feines quatre anys després, 21 estan
abandonats i amb necessitat de serioses reparacions. Sembla que Londres ha pres nota de l’experiència grega i
pretén combinar la construcció de noves instal·lacions –algunes de caràcter permanent i d’altres temporals i
molt més econòmiques– amb l’ús d’instal·lacions esportives ja existents. Aquesta barreja d’instal·lacions tem-
porals –que seran enderrocades en acabar els jocs– i permanents pot ser ideal si tenim en compte que esports
com el beisbol o l’handbol no gaudiran mai de l’èxit del futbol o del rugbi en un país com el Regne Unit, de
manera que seria difícil rendibilitzar-ne les instal·lacions després dels JO. Per la seva banda, les infraestructures
permanents es poden aprofitar per a altres esdeveniments internacionals que es puguin celebrar en el futur i, a
més a més, poden ser utilitzades pels esportistes locals o pels ciutadans, amb el consegüent foment d’un estil de
vida saludable.

Cal prendre’s seriosament els beneficis que els JO poden aportar al foment de l’esport com un hàbit essencial en
la vida moderna. Això és especialment cert a Espanya, on la taxa d’obesitat infantil és de les més altes del món:
gairebé el 14% dels joves espanyols pateixen problemes d’obesitat, no gaire lluny del Regne Unit, amb el 17%, i
dels Estats Units, que, amb el 22%, encapçala la llista.(1) Les despeses de sanitat derivades d’aquest problema po-
drien arribar a ser considerables en un futur no gaire llunyà, de manera que potser una mica d’esperit olímpic
no ens aniria gens malament.

(1) Fundació ”la Caixa” (2008), «Alimentació, consum i salut», volum 24, Col·lecció d’Estudis Socials.

COMPTABILITZAR ELS COSTOS I ELS BENEFICIS D’UNS JOCS OLÍMPICS NO ÉS TASCA FÀCIL

Costos Beneficis

• Construcció de pavellons • Venda d’entrades

• Millores de transport i zones ciutat • Drets de televisió

• Seguretat • Ús futur d’instal·lacions i millores

• Administratius • Turisme

• Congestió • Atracció d’inversió estrangera

• Cerimònia d’obertura i cloenda • Reducció de contaminació futura

• Vida més saludable de la ciutadania 

FONT: Elaboració pròpia.

A més de la construcció d’estadis i pavellons, la inversió en altres infraestructures –com el transport públic, les
comunicacions per carretera o la rehabilitació de zones deprimides de la ciutat– millora sens dubte la qualitat de
vida dels ciutadans i contribueix a l’atractiu turístic de la metròpoli. No obstant això, els detractors d’aquests
grans esdeveniments argumenten –sovint amb raó– que, si tan beneficioses són aquestes millores per a la ciuta-
dania, per què no s’han realitzat ja? Doncs, bé, tot i que és lògic suposar que el projecte més rendible serà el pri-
mer en dur-se a terme, també és cert que els diners dels que disposa una ciutat són força limitats, igual que la
seva capacitat d’endeutament. Per aquest motiu, alguns projectes no s’efectuen per falta de liquiditat o cal ajor-
nar-los fins que la ciutat hagi estalviat prou. La selecció d’una localitat com a seu olímpica incrementa, però, el
seu accés al finançament per dur a terme molts d’aquests projectes.

Un altre dels beneficis d’organitzar unes olimpíades són els guanys procedents del turisme. La celebració d’uns
jocs serveix en safata de plata l’oportunitat de promocionar la bellesa, el llegat cultural i l’entorn de la ciutat a
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nous turistes. L’objectiu més immediat és el turista olímpic, que gaudeix de l’esport mentre aprofita els jocs per
veure món. Però, sobretot, l’objectiu se centra en el turista que es pot animar a visitar la ciutat en el futur, un cop
la curiositat despertada pels jocs l’animi a conèixer-la. En el cas de Sidney, per exemple, el turisme ha crescut de
manera considerable des del 2000, molt més de pressa que durant els anys anteriors als jocs. No obstant això, en
parlar de turisme, cal no oblidar que, malgrat que el turista olímpic existeix, també existeix un altre tipus de tu-
rista que hauria visitat el lloc o els seus voltants però que acaba optant per una altra destinació pels alts preus i
per les aglomeracions típiques d’una seu olímpica, de manera que es crea el que es coneix com a efecte crowding
out. Aquest efecte podria explicar la davallada del turisme a la Costa Brava durant l’estiu de 1992.

En el cas de Beijing, són molts els qui opinen que els beneficis derivats de la promoció de la ciutat, i del país en
general, poden ser considerables, tot i que no tant des del punt de vista turístic com des del camp empresarial.
Moltes multinacionals de tot el món se citaran a la ciutat com a patrocinadors i donaran una oportunitat in-
igualable al gegant asiàtic perquè pugui demostrar la seva capacitat de treball i d’organització. Per això, acollir
els JO pot ser una ocasió d’or per atreure nova inversió estrangera directa, molt beneficiosa per a l’economia del
país de destinació.

Un altre dels beneficis que els JO poden aportar a Beijing, en aquest cas de forma potser més específica, és l’im-
puls a noves mesures per contenir el seu preocupant nivell de contaminació. Els jocs han fomentat la col·labora-
ció entre el govern xinès i diferents agències internacionals, de manera que s’ha avançat la recerca de solucions
per frenar el fort deteriorament mediambiental.

En definitiva, organitzar uns JO és tot un repte, però també ho és planificar per al futur, quan ja s’hagin acabat.
L’organització ha de triar amb bon criteri les inversions que s’adeqüin millor al potencial de la ciutat i a les ne-
cessitats dels seus habitants. Això comportarà que la flama olímpica tingui un efecte beneficiós sobre l’econo-
mia tant a curt com a llarg termini.
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El finançament al sector privat 
es frena

L’enduriment del posicionament del
Banc Central Europeu davant les ten-
sions inflacionistes a la zona de l’euro i la
persistent desconfiança regnant als mer-
cats financers han provocat que l’euríbor
a 12 mesos, utilitzat àmpliament com a
tipus d’interès de referència, hagi assolit
cotes màximes històriques al juny i hagi
arribat al 5,4%. Ja al maig s’havia situat
en el 5,0% de mitjana mensual, el nivell
més alt des de l’any 2000.

En aquest context de repunt dels tipus
d’interès interbancaris des del mes de
març, a l’abril els tipus d’interès dels
préstecs i crèdits a les empreses van rebo-

tar una mica. D’aquesta manera, en mit-
jana mensual, es van col·locar en el 5,8%,
lleugerament per damunt del final del
2007.

En aquest marc de tensionament dels ti-
pus d’interès i d’alentiment de l’activitat
econòmica, la demanda de finançament
del sector privat va continuar perdent vi-
gor progressivament. Així, a l’abril la taxa
de variació interanual es va col·locar en
el 12,1%, la meitat del registre del final
del 2006. D’aquesta manera, el diferen-
cial de creixement del crèdit a les empre-
ses i a les famílies amb la zona de l’euro
s’ha reduït de manera substancial. En 
l’últim període, la desacceleració del fi-
nançament ha estat més intensa a les em-
preses que a les famílies, però l’augment

Estalvi i finançament

L’enduriment del
posicionament del Banc
Central Europeu i la
desconfiança en el mercat
interbancari provoquen 
un nivell rècord de l’euríbor
a un any.

El diferencial de creixement
del crèdit a les empreses 
i a les famílies amb la zona
de l’euro es redueix
substancialment.

L’EURÍBOR MARCA UN RÈCORD ALCISTA

Euríbor a 12 mesos

NOTA: Dia 25 de juny.
FONT: Banc d’Espanya.
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interanual continuava essent superior a
les empreses, el 13,5% enfront del 10,3%.

Pel que fa al finançament a les empreses,
el crèdit comercial destinat al finança-
ment del capital circulant va continuar
mostrant símptomes de feblesa, amb un

creixement del 2,3% en els dotze últims
mesos fins a l’abril. Els arrendaments fi-
nancers, canalitzats a la inversió, exhibien
un to més positiu, amb una alça del
10,9% en l’últim any, tot i que aquesta
taxa era sensiblement inferior a la del
17,3% registrada cinc mesos abans.

Els increments anuals 
del crèdit a les activitats
immobiliàries i a la
construcció es redueixen 
a la meitat.

INFORME MENSUAL

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.

84.646 –6.196 –6,8 1.888 2,3 4,7 

1.089.526 21.153 2,0 110.584 11,3 60,5 

511.974 14.091 2,8 69.011 15,6 28,4 

42.461 1.889 4,7 8.281 24,2 2,4 

46.911 618 1,3 4.617 10,9 2,6 

24.746 8.496 52,3 12.692 105,3 1,4 

1.800.264 40.051 2,3  207.073 13,0  100,0 

CRÈDIT A EMPRESES I FAMÍLIES

Abril 2008

%
participació

Saldo (*) Variació any actual Variació 12 mesos

Milions Milions
%

Milions
%d’euros d’euros d’euros

Finançament d’activitats productives

Agricultura, ramaderia i pesca

Indústria

Construcció

Serveis

Total

Finançament a persones físiques

Adquisició i rehabilitació d’habitatge propi

Adquisició de béns de consum durador

Altres finançaments

Total

Finançament a institucions privades sense ànim de lucre

Resta sense classificar

TOTAL

NOTA: (*) Del conjunt de les entitats de crèdit: sistema bancari, establiments financers de crèdit i crèdit oficial.

FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.

25.003 –242 –1,0 1.567 6,7

143.816 2.245 1,6 22.668 18,7

154.237 784 0,5 16.401 11,9

639.277 16.460 2,6 105.599 19,8

962.333 19.247 2,0 146.235 17,9

628.482 10.271 1,7 62.142 11,0

57.357 781 1,4 4.644 8,8

114.724 262 0,2 7.599 7,1

800.564 11.314 1,4 74.385 10,2

5.804 –285 –4,7 61 1,1

22.978 1.190 5,5 1.829 8,6

1.791.679 31.466 1,8 222.510 14,2

CRÈDIT PER FINALITATS AL SECTOR PRIVAT

Primer trimestre de 2008

                     



Per sectors, i amb dades que arriben fins
al final del primer trimestre, s’aprecia
una pèrdua generalitzada de vigor del
crèdit, llevat de la indústria. El crèdit a
les branques industrials va pujar el 18,7%
en relació amb el primer trimestre del
2007, una mica per damunt del desem-
bre. La taxa interanual de creixement del
crèdit als serveis era superior, del 19,8%,
però presentava clars senyals de desacce-
leració. Aquesta desacceleració era visible
a les activitats immobiliàries, el ritme
anual de les quals s’ha reduït a la meitat
en els sis últims mesos, fins al 17,6%. Així
i tot, el seu creixement trimestral va ser
del 2,6%, superior al del conjunt de les
activitats productives. Així mateix, el crè-
dit a la construcció, que creixia amb una
taxa interanual del 24,4% al juny del
2007, va passar a una taxa de variació in-
ferior a la meitat nou mesos després.

Pel que fa al finançament a les llars, el
creixement dels préstecs per a la compra
d’habitatge es va continuar alentint fins a
una taxa interanual del 10,7%, 2,5 punts
menys que al desembre del 2007. Els alts
preus assolits al mercat immobiliari, unes
condicions de finançament menys laxes i
el deteriorament del mercat laboral figu-
ren entre les principals causes d’aquesta
evolució.

D’altra banda, el crèdit per a l’adquisició
de béns de consum durador es va alentir
fins a una taxa de variació anual del
8,8%. Aquesta desacceleració és coherent
amb l’empitjorament de la confiança dels
consumidors i amb un cert enduriment
de les condicions d’oferta.

Per la seva banda, la taxa de morositat va
continuar repuntant fins a situar-se en
l’1,4% per al conjunt de les entitats cre-
ditícies a l’abril. La taxa de dubtositat de
l’adquisició d’habitatges amb garantia
hipotecària es va col·locar en un nivell
inferior, en l’1,0% al final de març. Mal-
grat el repunt dels últims mesos, la taxa
de morositat de les entitats financeres es-
panyoles es manté en nivells relativament
baixos i inferiors als europeus. A més a
més, les institucions financeres espanyo-
les disposen d’un ampli matalàs per
afrontar eventuals fallits.

Es tanca la bretxa de l’expansió 
dels dipòsits bancaris amb la zona 
de l’euro

El decaïment de l’activitat econòmica
també ha repercutit en l’evolució dels di-
pòsits bancaris, els quals han patit una
forta desacceleració en els últims mesos i

Repunta la morositat, però
encara se situa en nivells
baixos.

El decaïment de l’activitat
econòmica repercuteix 
en l’evolució dels dipòsits
bancaris.
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Saldo Variació any actual Variació 12 mesos

Milions Milions
%

Milions
%d’euros d’euros d’euros

A la vista i d’estalvi (*)

A termini fins a 2 anys

A termini a més de 2 anys

Cessions temporals

Total

Dipòsits en monedes no euro

TOTAL

NOTA: (*) Inclou els dipòsits amb preavís, segons definició del BCE.

FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.

409.053 –29.004 –6,6 –17.501 –4,1 30,7 

411.211 58.505 16,6 127.861 45,1 30,9 

398.250 –3.724 –0,9 21.451 5,7 29,9 

74.588 –11.004 –12,9 –8.315 –10,0 5,6 

1.293.102 14.773 1,2 123.496 10,6 97,0 

39.379 –4.465 –10,2 –1.170 –2,9 3,0 

1.332.481 10.308 0,8 122.326 10,1 100,0

DIPÒSITS D’EMPRESES I FAMÍLIES A LES ENTITATS DE CRÈDIT

Abril 2008

%
participació

           



han passat d’augmentar a una taxa anual
del 25,2% a l’abril del 2007 a reduir-se
més de la meitat a l’abril d’enguany, el
10,1%. D’aquesta manera, la bretxa de
creixement dels dipòsits bancaris a Es-
panya i a la zona de l’euro ja s’ha tancat.

Malgrat aquest alentiment, els dipòsits a
termini, que són els que ostenten les re-
tribucions més altes, continuen mante-
nint l’atractiu per als estalviadors amb
aversió al risc, atesa la situació d’actius
alternatius com les borses o el mercat im-
mobiliari. Així, els comptes a termini fins
a 2 anys van experimentar un fort im-
puls, amb una alça anual del 45,1%. En
canvi, la caiguda del saldo dels comptes a
la vista i d’estalvi, afectats per les remu-
neracions reduïdes, es va intensificar. Els
dipòsits en moneda estrangera també
van disminuir, atesos els desfavorables
diferencials de tipus d’interès en relació
amb l’euro.

La competència dels dipòsits i la inestabi-
litat dels mercats financers van continuar
perjudicant un altre producte financer,
els fons d’inversió. Al maig, el patrimoni
dels fons d’inversió mobiliària va caure
en 4.322 milions d’euros i es va situar en
210.532, el 19,4% per sota d’un any abans.
Aquesta disminució va ser deguda gaire-

bé en la seva totalitat a les retirades netes
per part dels partícips, que van sumar
4.214 milions d’euros en el mes. D’aques-
ta manera, va prosseguir una sagnia que
va arribar als 23.248 milions d’euros en
els cinc primers mesos de l’exercici i que
va afectar totes les categories, llevat dels
garantits de renda fixa, situació que evi-
dencia les preferències conservadores
dels estalviadors en un entorn de volati-
litat.

La rendibilitat mitjana al conjunt dels
dotze últims mesos fins al maig va ser ne-
gativa, de l’1,9%. No obstant això, la dis-
persió dels rendiments era elevada i va
oscil·lar des del 8,2% de la renda variable
emergent fins a unes minusvàlues del
21,2% de la renda variable japonesa.
D’altra banda, en els disset últims anys, la
rendibilitat anual mitjana ha estat del
4,5% i ha superat la inflació del període.

En canvi, el patrimoni dels fons d’inversió
lliure, els anomenats hedge funds, va con-
tinuar augmentant. Així, al final de maig,
pujava a 1.295 milions d’euros, resultat
que representa un considerable incre-
ment enfront dels 818 del final del 2007.
No obstant això, cal tenir en compte que
aquest producte financer està fent els seus
primers passos al mercat espanyol.

Atractiu dels dipòsits 
a termini, atesa la situació
dels actius alternatius.

Continuen els
reemborsaments nets de
participacions en els fons
d’inversió mobiliària.
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