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L’enrenou que provoquen els indicadors i les notícies relatives a la crisi econòmica
impedeix sentir un murmuri suau, però que serà vital en l’evolució de l’economia
en els pròxims anys. És el que provoca la reforma dels serveis, un sector que aglutina
al voltant de dos terços del valor afegit de les economies desenvolupades. Al final del
2006, el Parlament i el Consell europeus van aprovar, després d’una llarga i comple-
xa negociació, la Directiva de Serveis, o Directiva Bolkestein, pel comissari que la va
impulsar, la qual estableix un marc jurídic general que afavoreix l’exercici de la lli-
bertat d’establiment dels prestadors de serveis i la lliure circulació dels serveis i esti-
mula un elevat nivell de qualitat d’aquestes activitats.

La transposició d’aquesta directiva a la normativa espanyola resulta complicada. Al
març d’enguany, el Govern va aprovar un avantprojecte de Llei sobre conceptes ge-
nèrics, conegut com «Llei Paraigua»; al juny, es va aprovar un paquet de reformes de
caràcter específic conegut com «Llei Òmnibus». A més a més, al juliol, es va aprovar
un projecte de Llei específic sobre la regulació del comerç al detall.

Per què tanta complicació? En primer lloc, es tracta de complir un dels preceptes es-
tablerts en la fundació de les comunitats europees cap al final dels cinquanta: la lliu-
re circulació dels serveis. Les barreres que impedeixen el lliure establiment de pro-
fessionals no nacionals en alguns països comunitaris són nombroses, i una situació
semblant es dóna en el cas de les empreses, malgrat els avanços assolits. Però la raó
última del llançament de la gran reforma que pretén ser la Directiva de Serveis és el
patent endarreriment de la major part dels països de la Unió Europea en el desenvo-
lupament del sector terciari.

En efecte, en els quinze últims anys, s’ha obert una bretxa evident en el creixement
de la productivitat sectorial entre els països amb una legislació més liberalitzada
–els Estats Units, el Regne Unit, alguns petits països europeus– i els països amb un
grau de regulació superior, com la major part de l’Europa continental. L’evidència
empírica apunta que la diferent regulació sectorial és a l’origen de la divergència.
No es tracta de regular més o menys, sinó d’aconseguir que les normes permetin i
impulsin la lliure competència, la innovació, la qualitat i l’accés de noves empreses.
No es tracta d’eliminar les regulacions justificades des d’un punt de vista mediam-
biental o social, sinó de prescindir de les restriccions que van més enllà de la finali-
tat perseguida. A més a més, es tracta de posar l’administració pública al servei de
l’activitat econòmica, mitjançant l’impuls de les «finestretes úniques» i la realització
dels tràmits administratius per via electrònica.

S’estima que l’abast de la Directiva de Serveis afecta més del 40% del valor afegit de
l’economia espanyola. En queden fora sectors per als quals existeix una regulació
comunitària específica, com les telecomunicacions, el transport o els serveis finan-
cers (per bé que és evident que les regulacions dels serveis financers es troben també
en procés de revisió), així com determinades activitats, com la sanitat o els serveis
socials. La naturalesa del sector terciari, però, fa que les seves millores en la produc-
tivitat es propaguin pel conjunt de l’economia, tant cap al sector industrial, gran
consumidor de serveis, com entre les diferents activitats del propi sector. Millorar
els serveis significa aconseguir una economia més eficient i productiva i, per tant,
més pròspera i amb un nivell de vida més alt. Aquesta és, precisament, la recompen-
sa que cal esperar de la gran reforma.

Serveis: la gran reforma
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Al final del túnel

Després de diversos i llargs trimestres de
recessió, els dos principals protagonistes
de l’economia mundial, els Estats Units i
la zona de l’euro, van registrar creixe-
ments de l’activitat en el tercer trimestre
(les primeres estimacions oficials de la
zona de l’euro no es coneixeran fins a mit-
jan novembre). Ara la incògnita se centra
en la velocitat que pot assolir el procés de
recuperació i en els seus més que proba-
bles alts i baixos. Les dades favorables del
tercer trimestre no signifiquen que la cri-
si econòmica i financera global més greu
en 60 anys estigui resolta.

Quines són les principals fortaleses i fe-
bleses de l’actual recuperació? Quin és el
seu abast? Un dels factors que impulsen
les economies avançades és, sense cap
mena de dubte, el sector públic. Ja ho va
fer en el segon trimestre, en especial a la
zona de l’euro, i, per al tercer trimestre,
s’espera que guanyi força, sobretot als Es-
tats Units. El sector exterior també s’eri-
geix en un dels pilars del procés de recu-
peració, en especial per als països de la
zona de l’euro, on el pes de les exporta-
cions és més gran. Per a l’economia nord-
americana, s’estima que la recuperació del
nivell normal d’existències, ara molt baix,
influirà de forma molt positiva.

El consum i la inversió es mantenen, ara
com ara, en un segon pla. Als Estats Units,
les vendes al detall van baixar en el mes de
setembre després de l’acabament del pro-
grama d’incentius a la compra d’automò-
bils nous, que va impulsar les vendes al ju-
liol i a l’agost. A la zona de l’euro, la
recuperació de les vendes al detall és for-

ça modesta. La variació interanual se situa
per damunt del mínim assolit al febrer
d’enguany, però es manté en els mateixos
valors que s’han vingut observant de lla-
vors ençà. La inversió tampoc no donarà
gaires alegries a curt termini, però la re-
cuperació de la producció industrial és
una mica més convincent. Tant als Estats
Units com a la zona de l’euro, la produc-
ció industrial va continuar avançant en el
mes de setembre. A més a més, els indica-
dors avançats fan pensar que aquesta tò-
nica continuarà en els pròxims mesos.

Així doncs, les dues locomotores mun-
dials ja veuen la claror al final del túnel. A
la zona de l’euro, la feblesa que, molt pro-
bablement, mostraran el consum privat i
la inversió farà que la taxa de creixement
es mogui en valors discrets en els pròxims
trimestres. Als Estats Units, en canvi, el fi-
nal de la recessió immobiliària i els ma-
júsculs plans d’estímul econòmic poden
significar un dinamisme més intens en els
pròxims trimestres.

De tota manera, tot i que sembla que la
recuperació té una bona base, perquè es
consolidi a mitjà termini cal la reacció de
la demanda interna privada: consum i in-
versió. Situació que no es donarà amb gai-
re celeritat. El consum de les llars es veu
llastat per l’elevada incertesa que genera
la creixent taxa d’atur. A la zona de l’euro,
a l’agost, va pujar una dècima més i es va
situar en el 9,6%, nivell màxim en gairebé
11 anys. Als Estats Units, també queden
enrere els mesos d’intensa destrucció de
llocs de treball, però l’ajustament no ha
tocat fons. La taxa d’atur es va situar en el
9,8%, percentatge que empeny fins a 7,2
milions la xifra neta de llocs de treball

RESUM EXECUTIU

Els Estats Units i la zona
de l’euro deixen enrere
les xifres de creixement
negatives.

L’actuació del sector públic
i l’aportació del sector
exterior són claus en la
millora...

...mentre s’espera que el
consum i la inversió privada
s’afegeixin a la recuperació.
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Les perspectives de les
economies emergents són
millors.

Els mercats financers
reflecteixen el nou escenari
de recuperació sostinguda.

L’economia espanyola no
arribarà a xifres
de creixement positives
fins al 2010.

destruïts des del final del 2007. Tot fa pen-
sar que, com a mínim, la taxa d’atur es
mantindrà en xifres properes als dos dí-
gits fins a la segona meitat de l’any vinent.

La recuperació de la inversió tampoc no
serà ràpida, ja que la utilització de la ca-
pacitat productiva està en mínims histò-
rics a la majoria d’economies desenvolu-
pades. En definitiva, els factors que
actualment impulsen el creixement seran
substituïts de forma gradual al llarg del
2010 i del 2011. És per això que, tot i que
la recuperació és un fet, no esperem que,
a les principals economies avançades, si-
gui gaire vigorosa.

I les emergents? Les perspectives són sig-
nificativament millors. En les seves previ-
sions d’octubre, el Fons Monetari Interna-
cional va apuntar que, mentre el creixe-
ment a les economies avançades se situarà
al voltant de l’1,3% el 2010, les economies
emergents tornaran més ràpidament a ta-
xes similars a les dels anys previs a la crisi.
La Xina continuarà liderant el creixement
a Àsia, amb un creixement del 9,0%, i el
Brasil passarà de créixer el 0,7% el 2009 al
3,5% el 2010. La recuperació dels països de
l’Europa de l’Est també serà notable. Des-
prés de patir una important reculada el
2009, amb un creixement negatiu previst
del 5,0%, el 2010 se situarà en l’1,8%.

L’escenari de recuperació sostinguda es
veu reflectit en l’evolució dels mercats fi-
nancers i en el to dels missatges dels prin-
cipals bancs centrals. Tant la Reserva Fe-
deral dels Estats Units com el Banc Central
Europeu han destacat la major estabilitat
que, finalment, regna als mercats. Situació
que reforça l’enfocament de les autoritats
monetàries de centrar tots els esforços a
estudiar com retirar ordenadament l’ex-
traordinària injecció monetària realitzada.

També paga la pena destacar, una vegada
més, la millora als mercats de crèdit a l’en-
gròs, en especial als segments d’alt risc i als

segments on intervenen els bancs centrals.
Les grans empreses aprofiten el baix cost
de finançament i l’elevada liquiditat dels
mercats per emetre volums rècord de deu-
te corporatiu, en un procés que engloba
un ampli espectre d’emissors pel que fa a
país, sector i nivell de rating. En canvi, el
crèdit destinat a empreses petites i mitja-
nes no acaba d’enlairar-se.

Els mercats de renda variable també han
tornat a oferir a l’octubre una bona evolu-
ció, tot i que es percep un cert esgotament
després de l’espectacular pujada dels úl-
tims mesos. A banda de la menor aversió
al risc, la millora de les perspectives de
rendibilitat de les accions s’ha vist afavo-
rida per la bona marxa dels resultats em-
presarials del tercer trimestre, amb predo-
mini de les sorpreses positives i la
recuperació de l’activitat inversora dels
hedge funds.

Les perspectives per a l’economia espa-
nyola són similars a les de la resta de paï-
sos desenvolupats. Això sí, les taxes de
creixement intertrimestrals positives es
faran esperar una mica més i no arribaran
fins a l’any vinent. El perfil diferent de la
recuperació significa que, si el 2009 el
producte interior brut haurà caigut menys
que en altres economies desenvolupades,
el 2010 l’espanyola registrarà encara una
reculada, enfront dels avanços d’una bona
part de la resta. En aquest context, el sec-
tor exterior realitza una aportació impor-
tant, mentre s’espera que la demanda in-
terior del sector privat culmini el seu
ajustament. L’impuls del sector públic dis-
minuirà l’any vinent, d’acord amb les dis-
posicions dels Pressupostos Generals de
l’Estat per al 2010, que fan prevaler la
neutralització del deteriorament dels
comptes públics en detriment de les me-
sures adoptades per atenuar la gravetat de
la recessió.

Mentrestant, la nota negativa la continua
oferint el mercat laboral. En el tercer tri-
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mestre, l’ocupació era inferior en 1,5 mi-
lions de persones a la del mateix període
de l’any anterior, un descens interanual
del 7,3%, ritme similar al del segon tri-
mestre. Fins al segon trimestre del 2009,
la destrucció d’ocupació va afectar, prin-
cipalment, els assalariats amb contracte
temporal i, amb menys intensitat, els au-
tònoms. En el tercer trimestre, les pèrdues
de llocs de treball van començar a afectar
ja de forma significativa els assalariats
amb contracte indefinit. La construcció,
la indústria i el comerç són els sectors en
què es destrueix més ocupació, mentre
que l’administració pública, la sanitat i els
serveis socials continuen creant ocupació
en termes interanuals.

La deteriorada situació del mercat laboral
provoca un efecte de desànim sobre les
persones que busquen feina i les empeny
a deixar de fer-ho, de manera que la po-
blació que no té feina i la busca de forma
activa s’ha desaccelerat bruscament. Això
ha propiciat que l’atur hagi augmentat
menys que les pèrdues de llocs de treball i
que hagi arribat als 4,1 milions, de mane-
ra que la taxa d’atur del tercer trimestre
del 2009 es va mantenir en el mateix ni-
vell que en el trimestre anterior, el 17,9%
de la població activa. Cal destacar, però,
les notables disparitats entre comunitats
autònomes, ja que, enfront de taxes del
25% a Canàries i Andalusia, Cantàbria i
Navarra es mantenen en el 10%-11%.

Les dades més recents no apunten a mi-
llores. Al setembre, l’afiliació a la Segure-
tat Social va interrompre l’aturada del
deteriorament mostrada en els últims me-
sos. A aquest agreujament va contribuir
l’acabament de les obres municipals fi-

nançades pel Fons Estatal d’Inversió Lo-
cal. El nombre d’aturats registrats al Ser-
vei Públic d’Ocupació Estatal va tornar a
registrar tendències alcistes.

La incertesa derivada de la delicada situa-
ció del mercat laboral afecta les expecta-
tives de renda de les famílies, situació que
explica, en part, el ràpid augment de la
seva taxa d’estalvi. Així, en el segon tri-
mestre, la porció de renda apartada per a
l’estalvi va ser del 17,5% en termes d’acu-
mulat de quatre trimestres, molt lluny de
l’11% d’un any abans. Conseqüentment,
la despesa de consum està molt deprimi-
da, la qual cosa afavoreix la pressió a la
baixa sobre els preus. L’índex de preus al
consum va anotar un descens interanual
de l’1,0% al setembre, amb un nucli sub-
jacent que registrava el 0,1% de creixe-
ment interanual. Es preveu que, en els
pròxims mesos, els preus tornin a la zona
d’inflació per l’efecte de base del petroli,
però la feblesa de la resta de components
probablement es mantindrà en els prò-
xims mesos.

Malgrat aquestes dades decebedores, cal
indicar que els índexs de confiança de
consumidors i d’empreses han deixat en-
rere els mínims històrics i apunten clara-
ment a l’alça. Per la seva banda, els indi-
cadors d’activitat –vendes al detall,
consum de ciment, consum de gasoil,
etc.– dibuixen una situació semblant, ja
que, tot i mantenir un cert to negatiu, han
flexionat en general cap amunt. Un camí
de recuperació lent i dificultós, però cal
confiar que s’acabi de consolidar definiti-
vament en els pròxims mesos.

28 d’octubre de 2009

La pèrdua de llocs de treball
continua a un ritme elevat,
superior al 7%, i l’atur
supera els 4 milions.

La taxa d’estalvi de les
famílies s’enfila fins al 17%
i els preus baixen.

Signes esperançadors en
els indicadors d’activitat.
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CRONOLOGIA

AGENDA

Novembre
3 Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (octubre).

Comitè de Mercat Obert de la Fed.
5 Índex de producció industrial (setembre).

Consell de Govern del Banc Central Europeu.
12 Avanç del PIB (tercer trimestre).
13 IPC (octubre). PIB de la UE (tercer trimestre).
17 IPC harmonitzat de la UE (octubre).
18 Comptabilitat nacional trimestral (tercer trimestre).
24 Preus industrials (octubre). Ingressos i pagaments de l’Estat

(octubre). Comerç exterior (octubre).
27 IPCH (novembre).
30 Balança de pagaments (setembre).

Desembre
2 Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat 

(novembre).
3 Consell de Govern del Banc Central Europeu.
4 Índex de producció industrial (octubre).

15 IPC (novembre). Comitè de Mercat Obert de la Fed.
16 IPC harmonitzat de la UE (novembre).

Enquesta de cost laboral (tercer trimestre).
22 Comerç exterior (novembre).

Ingressos i pagaments de l’Estat (novembre).
23 Preus industrials (novembre).
30 Balança de pagaments (novembre).

2008
octubre 7 El Govern anuncia la creació d’un fons per a la compra d’actius financers a les entitats de crèdit fins a un

màxim de 50.000 milions d’euros i apuja la garantia dels dipòsits i inversions a 100.000 euros.
8 El Banc Central Europeu, la Reserva Federal i el Banc d’Anglaterra, en una acció concertada amb altres bancs

centrals, retallen els tipus d’interès oficials en 50 punts bàsics.
12 Els països de la zona de l’euro acorden una acció concertada per reforçar el sistema financer fins al final del 2009.
13 El Govern autoritza l’atorgament d’avals de l’Estat fins a 100.000 milions d’euros el 2008 a noves operacions de

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

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

diversos sectors i àmbits de l’economia.

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

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

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

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

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

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

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

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

12 El Govern anuncia noves mesures de política econòmica: eliminació parcial de la deducció fiscal per la compra
de l’habitatge habitual a partir del 2011, ajudes per a la compra d’automòbil, reducció de la fiscalitat per a
algunes pimes i autònoms, etc.

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

setembre 26 El Govern aprova el projecte de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2010, que elimina la deducció de 400
euros en l’IRPF, apuja el tipus de gravamen sobre les rendes de capital i incrementa els tipus general i reduït de
l’IVA a partir del juliol del 2010.

28 L’índex de la borsa espanyola Ibex 35 anota un màxim anual (11.891,2) amb uns guanys acumulats del 29,3% en
relació amb el final de desembre del 2008.

octubre 26 L’índex Dow Jones de la Borsa de Nova York registra un màxim anual (10.092,2) amb una alça del 15,0% en
relació amb el final de l’any 2008.
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Previsions de l’FMI: cautela, 
però perspectives més positives

Al seu informe de perspectives de l’eco-
nomia mundial de l’octubre, el Fons Mo-
netari Internacional (FMI) va revisar a
l’alça les previsions per al 2010 i espera
que l’economia global torni a créixer, li-
derada per l’Àsia emergent. Així, el con-
sum i els mercats immobiliaris s’estabilit-
zen i el cicle d’existències adopta un gir
alcista. Però el Fons defensa el manteni-
ment dels estímuls fiscals i monetaris que
han fet possible aquesta lenta recupera-
ció, ja que els factors que ara donen su-
port a la demanda, com la reposició d’in-
ventaris, perdran força en els pròxims
mesos, mentre que les febleses persistiran.

Així, tot i que les turbulències financeres
amainen, molts sectors econòmics conti-
nuaran tenint un accés difícil al crèdit, i la
recuperació total del sistema financer es pot
allargar fins al final del 2010. Així mateix,
el consum serà feble a les economies avan-
çades, en especial a les que han patit bom-
bolles immobiliàries o han tingut dèficit
per compte corrent. La pèrdua de llocs de
treball i el descens dels ingressos de les llars
han estat intensos i es necessitaran estímuls
per impulsar el consum. Per zones geogrà-
fiques, la recuperació serà modesta a les
economies avançades, per a les quals s’es-
pera un creixement de l’1,3% el 2010, men-
tre que les economies emergents haurien
d’avançar un més contundent 5,1%, que
duria l’economia global a créixer el 3,1%.

CONJUNTURA INTERNACIONAL

L’FMI espera un creixement
global del 3,1% per al 2010,
liderat per l’Àsia emergent.

Els estímuls fiscals 
i monetaris continuaran
essent necessaris per
sostenir la recuperació.

LA SORTIDA DE LA RECESSIÓ

Variació interanual del producte interior brut

NOTA: 2009, 2010 i 2011 són previsions.

FONT: Fons Monetari Internacional.

Total mundial Economies
avançades

Economies
emergents

%

2004 2005 2006 2007 2008
–4

0

4

6

10

2009 2010 2011200320022000 2001

–2

2

8



NOVEMBRE 2009 7INFORME MENSUAL

Per països, empitjoren les perspectives per
als Estats Units, que, amb una contracció
prevista del 2,7% per al 2009, milloren les
perspectives per al 2010 amb un avanç es-
perat de l’1,5%. La zona de l’euro, amb
unes taxes d’atur més persistents, tindrà
una evolució més feble, amb un descens
del 4,2% el 2009, seguit d’un modest
avanç del 0,3% durant el 2010. El Japó i
Alemanya, que van patir la crisi del co-
merç global amb especial intensitat, per
la seva especialització en béns de capital,
es recuperaran gradualment, atesa l’ato-
nia de la inversió a nivell global, amb
avanços de l’1,7% per al Japó i del 0,3%
per a Alemanya. La Xina continuarà lide-
rant el creixement a Àsia, amb una eco-
nomia que s’expandirà el 8,5% el 2009 i
el 9,0% el 2010.

A la resta de països europeus, les previ-
sions s’han revisat generalment a l’alça.
Durant el 2010, França espera créixer el

0,9%; Itàlia,el 0,2%, i el Regne Unit,el 0,9%,
mentre que Espanya, que el 2009 va recular
una mica menys que la zona de l’euro,
continuarà en terreny negatiu el 2010,
amb un descens del 0,7%. Segons el Fons,
les crisis financeres tenen efectes dura-
dors en el creixement, situació que ten-
deix a empitjorar la seva relació amb la
inflació. No obstant això, atès l’important
excés de capacitat existent, el Fons no veu
riscos immediats de pujades de preus a
les economies avançades, de manera que
queda un cert marge per a la continuïtat
dels estímuls a la demanda.

Els riscos per a l’escenari central són, so-
bretot, a la baixa. El principal perill és que
la demanda privada de les economies
avançades continuï defallint, situació que
crearia un dur dilema entre la sostenibi-
litat de l’endeutament de les arques pú-
bliques i el manteniment dels estímuls.
L’encariment del petroli també pot obs-

Les economies avançades
creixeran l’1,3% el 2010 
i les emergents, el 5,1%.

La inflació donarà marge a
la continuïtat dels estímuls.

PIB Preus al consum Taxa d’atur (**)

2009 2010 2009 2010 2009 2010

Estats Units

Japó

Alemanya

França

Itàlia

Regne Unit

Espanya

Zona de l’euro

Economies avançades

Països en desenvolupament

Amèrica Llatina 

Europa de l’Est i Central 

Àsia emergent

Total mundial

Comerç mundial en volum (***)

NOTES: (*) Previsions d’octubre 2009.
(**) Percentatge de població activa.
(***) Béns i serveis.
FONT: Fons Monetari Internacional.

–2,7 1,5 –0,4 1,7 9,3 10,1

–5,4 1,7 –1,1 –0,8 5,4 6,1

–5,3 0,3 0,1 0,2 8,0 10,7

–2,4 0,9 0,3 1,1 9,5 10,3

–5,1 0,2 0,8 0,9 9,1 10,5

–4,4 0,9 1,9 1,5 7,6 9,3

–3,8 –0,7 –0,3 0,9 18,2 20,2

–4,2 0,3 0,3 0,8 9,9 11,7

–3,4 1,3 0,1 1,1 8,2 9,3

1,7 5,1 5,5 4,9 ... ...

–2,5 2,9 6,1 5,2 ... ...

–5,0 1,8 4,8 4,2 ... ...

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

–1,1 3,1 2,5 2,9 ... ...

–11,9 2,5

PREVISIONS DE L’FMI

Variació anual en percentatge (*)



taculitzar la recuperació de molts països.
Al costat optimista, cal considerar que,
amb menys possibilitats d’un retorn als
temuts anys trenta, es podria fer un gir
positiu en el sentiment dels diferents
agents econòmics que esperonaria unes
taxes de creixement més elevades.

Estats Units: recuperació 
sense V de victòria

Al tancament d’aquest informe, el Bureau
of Economic Analysis va anunciar que l’e-
conomia havia crescut el 3,5% intertri-
mestral anualitzat en el tercer trimestre i
havia deixat enrere la recessió més inten-
sa des del 1945. La recuperació es basa en
la progressiva dissipació de les turbulèn-
cies financeres, el canvi de cicle dels in-
ventaris i l’estabilització del consum pri-
vat i del preu dels immobles i en uns
estímuls fiscals i monetaris sense prece-
dents des del final de la Segona Guerra

Mundial. En aquest sentit, l’Oficina Pres-
supostària del Congrés va anunciar que,
en l’any fiscal del 2009, el Pressupost Fe-
deral presentaria un dèficit d’1,4 bilions
de dòlars, el 9,9% del PIB, molt superior
al 3,2% del 2008. Malgrat l’elevat cost d’a-
questes mesures, que inclouen els estí-
muls a la compra d’automòbils i d’habi-
tatges i el pla de rescat dels actius tòxics
del sistema financer (245.000 milions de
dòlars), la demanda continuarà necessi-
tant ajudes fins a la segona meitat del
2010.

Tres factors llasten la recuperació de la
demanda. En primer lloc, els consumi-
dors prossegueixen el llarg procés de des-
palanquejament, amb la consegüent re-
ducció dels pressupostos per a compres.
Conscients d’això, els comerços preveuen
que, el proper Nadal, les llars gastaran
l’1,0% menys que en la campanya del
2008. El segon factor és la feblesa del
mercat de treball, ja que l’ocupació evo-
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El major risc està en 
la feblesa de la demanda 
de les economies avançades.

Estats Units: la recuperació
està consolidada, però
continua necessitant
polítiques expansives.

2008 2009
2007 2008

III IV I II Juliol Agost Setembre

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

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

ESTATS UNITS: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS
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2,1 0,4 0,0 –1,9 –3,3 –3,8 – –2,3 –

3,3 –0,7 0,3 –8,0 –8,9 –9,5 –8,5 –5,8 –5,7

103,4 58,0 57,3 40,7 29,9 48,3 47,4 54,5 53,1

1,5 –2,2 –3,2 –6,7 –11,6 –12,9 –12,5 –10,4 –6,1

51,1 45,5 47,4 36,1 35,9 42,6 48,9 52,9 52,6

–26,7 –37,4 –36,2 –41,0 –40,0 –27,1 –14,8 –3,4 ...

4,6 5,8 6,1 6,9 8,1 9,3 9,4 9,7 9,8

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

–701,4 –695,9 –725,8 –695,9 –605,7 –505,9 –472,8 –442,6 ...

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

77,9 74,4 73,5 81,3 82,7 79,4 76,5 75,2 74,6



La confiança dels
consumidors continua baixa,
però les vendes al detall
tenen vida després 
dels estímuls.

Els empresaris es passen 
a l’optimisme, però
l’activitat industrial es
recupera amb lentitud.

luciona amb retard en les recuperacions.
Finalment, malgrat la important injecció
de liquiditat en el sistema, al crèdit ban-
cari li costa arribar a les petites empreses
i als consumidors. Al costat positiu, l’ex-
cés de capacitat de l’economia farà que
les tensions inflacionistes continuïn sen-
se aflorar en els pròxims mesos, situació
que donarà un cert marge de maniobra
per mantenir les polítiques expansives
fins que la recuperació s’hagi consolidat
amb més fermesa.

Els últims indicadors de demanda apun-
ten a aquest perfil de recuperació lenta.
Les vendes al detall van baixar després de
finalitzar el programa de «diners per a
ferralla» que va estimular les vendes de
cotxes al juliol i a l’agost. No obstant això,
l’indicador sense automòbils ni benzina
va tornar a millorar el registre del mes
previ, el 0,4%, i va constatar que el con-
sum té una base relativament sòlida. Però
l’índex de confiança del consumidor del
Conference Board del setembre va per-
dre l’impuls dels dos mesos previs i va ce-

dir del nivell dels 54,5 punts fins al ni-
vell dels 53,1, amb les febleses més im-
portants centrades en la percepció de la 
situació actual.

Pel costat de l’oferta, la percepció empre-
sarial és optimista per segon mes conse-
cutiu, però els indicadors de la indústria
només milloren amb parsimònia. L’índex
de manufactures es va prendre un lleuger
respir en la seva llarga sèrie d’avanços i va
quedar en el nivell dels 52,6 punts, mentre
que el de serveis va arribar als 55,1 punts.
Per la seva banda, la producció industrial
del setembre va registrar el tercer mes d’a-
vanços, però la seva recuperació continua
essent magra en comparació amb la cai-
guda prèvia, mentre que la utilització de
la capacitat productiva, del 70,4%, es va
mantenir prop del mínim històric.

El mercat de l’habitatge també presenta
aquest patró de millora lenta. L’índex de
preus Case-Shiller va avançar al juliol per
segon mes consecutiu i va créixer l’1,3%
en relació amb el juny, en termes desesta-

La recuperació es veurà
llastada per l’endeutament
de les llars, pel mercat de
treball i per la necessitat 
de crèdit.
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ESTATS UNITS: ELS EMPRESARIS HO VEUEN MÉS CLAR

Índex ISM manufacturer i creixement intertrimestral anualitzat del PIB

FONTS: Bureau of Economic Analysis, Labor Department i elaboració pròpia.
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cionalitzats, després de tres anys de recu-
lades que van sumar una davallada del
33,1%. Àrees com San Francisco o Cleve-
land acumulen una recuperació del 6,7%
i del 7,9%, respectivament, des del seu ni-
vell mínim, mentre que Las Vegas o De-
troit continuen sense tocar fons. Però la
recuperació del sector continuarà llastada
per les execucions d’hipoteques per im-
pagament, que, segons la National Asso-
ciation of Realtors, van pujar el 23%
interanual a l’agost, situació que dificulta
la reducció dels 2,4 milions d’habitatges
pendents de venda. Els 590.000 habitatges
iniciats al setembre, 11.000 més que en el
mínim històric de l’abril, són un modest
increment que queda lluny dels dos mi-
lions típics de l’any 2006.

El mercat de treball continuarà essent, en
els pròxims mesos, un dels punts febles
de l’economia nord-americana. Queden
enrere els mesos d’intensa destrucció d’o-
cupació, però l’ajustament no ha tocat
fons. Al setembre, es van perdre 263.000
llocs de treball, xifra que situa en 7,2 mi-

lions el total net de llocs de treball destruïts
des del final del 2007. La taxa d’atur, que
va pujar fins al 9,8%, continua tenint recor-
regut a l’alça i caldrà esperar fins ben en-
trat el 2010 per veure millores substancials.

La fluixa demanda i els recursos ociosos
fan que els preus continuïn estables. L’ín-
dex general de preus al consum (IPC),
que, al setembre, va recular l’1,3% inter-
anual, hauria de repuntar en els pròxims
mesos a causa del preu del petroli. Per la
seva banda, l’IPC subjacent, el general
sense els aliments ni l’energia, va tenir un
lleuger repunt que el va dur a pujar l’1,5%
interanual, tot i que, sense l’ajuda del des-
cens del preu del lloguer de l’habitatge,
hauria augmentat el 2,1%.

Al capítol del sector exterior, el dèficit co-
mercial de béns i serveis de l’agost va ser
de 30.710 milions de dòlars, 1.140 mi-
lions per sota del saldo del juliol i poc
més de la meitat del valor de l’inici del
2008. No obstant això, la recuperació de
les exportacions i de les importacions

L’habitatge toca fons. 
Els preus confirmen 
el final dels descensos, 
però continua havent-hi
sobreoferta.

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

L’IPC baixa l’1,5% 
i el subjacent puja l’1,4%
en una línia d’estabilitat.
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FONTS: Department of Commerce i elaboració pròpia.

ESTATS UNITS: ESTABILITZACIÓ MÉS QUE RECUPERACIÓ

Habitatges iniciats en termes anuals
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perd força. La menor demanda interna i
la reducció global dels fluxos comercials
havien contribuït inicialment a una cor-
recció del dèficit exterior que, malgrat
tot, fa cinc mesos que està interrompuda.

Així, la balança sense el petroli i els seus
derivats, més coherent amb les tendèn-
cies de fons, va presentar al setembre un
dèficit de 14.204 milions de dòlars, supe-
rior al registre del març, quan va culmi-
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S’atura la correcció 
del dèficit comercial 
que es va iniciar amb 
la crisi del comerç global.

FONTS: Departament de Treball i elaboració pròpia.

ESTATS UNITS: UN ATUR NO VIST DES DEL 1983

Taxa d’atur en relació amb la població activa
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nar la crisi del comerç. A llarg termini, es
manté la tònica de correcció, però la pre-
visible recuperació de la demanda inter-
na i dels fluxos comercials dificultarà una
contribució vigorosa al creixement del
sector exterior en els pròxims mesos.

Japó: tot esperant l’empenta
exportadora

L’economia japonesa va créixer el 2,3%
intertrimestral anualitzat en el segon tri-
mestre, per la millora del sector exterior i
dels estímuls governamentals al consum
privat. Les exportacions, pilar del creixe-
ment dels últims anys, van patir intensa-
ment la reducció de la demanda global i
la restricció del crèdit a l’exportació. La
pèrdua de llocs de treball i la consegüent
reducció d’ingressos en l’economia glo-
bal i el reajustament de la inversió van re-
duir amb intensitat la demanda de béns
duradors i de capital, els punts tradi-
cionalment forts de les exportacions 
japoneses.

Durant la segona meitat del 2009 i al llarg
del 2010, els impulsos a l’activitat conti-
nuaran provenint dels ajuts fiscals i del
sector exterior. Pel que fa als ajuts fiscals,
es preveuen estímuls propers al 5% del
PIB per al 2009 i el 2010. Però el Japó és,
en aquest aspecte, un cas oposat al de la
Xina. Les seves arques públiques van co-
mençar la crisi en una situació precària, a
causa de les expansions fiscals del període
deflacionista dels noranta. El deute pú-
blic, que ja s’apropa al 200% del PIB, pot
comprometre l’eficàcia dels estímuls en
marxa. Al sector exterior, les perspectives
són millors. La meitat de les vendes japo-
neses a l’exterior es dirigeixen a la Xina i a
les economies emergents de l’Àsia orien-
tal, que lideren la recuperació mundial
amb un creixement més intens del que 
s’havia anticipat. Això hauria de repre-
sentar una millora del sector exterior, tot
i que, ara com ara, no arriba.

Així mateix, els últims indicadors de l’o-
ferta no acaben de corroborar una mi-
llora de les perspectives. La recuperació

El Japó creix el 2,3% 
gràcies a les exportacions 
i als ajuts públics.

El creixement d’Àsia 
ha d’impulsar l’economia
japonesa, però el deute
públic dobla el PIB.
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PIB real

Vendes al detall

Producció industrial

Índex d’actividad empresarial 
(Tankan) (1)

Habitatges iniciats

Taxa d’atur (2)

Preus de consum

Balança comercial (3)

Tipus interbancari 3 mesos (4)

Tipus de canvi efectiu nominal (5)

NOTES: (1) Valor de l’índex.

(2) Percentatge sobre població activa.

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

(4) Percentatge.

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

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

JAPÓ: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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



de la indústria s’ha desaccelerat de for-
ma apreciable en els tres últims mesos,
tot i que continua quedant lluny dels ni-
vells del maig del 2008. En la mateixa lí-
nia, l’índex de sentiment empresarial

Tankan per a grans firmes manufacture-
res del segon trimestre va ser menys ne-
gatiu, però va evidenciar que els empre-
saris són reticents a reactivar els plans
d’inversió. Aquesta cautela també es re-

La recuperació de la
indústria es desaccelera i
el repunt inversor no arriba.
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FONTS: Ministeri de Comunicacions del Japó, Oficina Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.

JAPÓ: LA RECUPERACIÓ DE LA INDÚSTRIA PERD FORÇA
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JAPÓ: LA DURA TASCA D’ESTIMULAR LA COMPRA DE COTXES
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flecteix en les comandes de maquinària,
indicador avançat de la inversió, que, a
l’agost, va recular a causa del sector ex-
portador. En aquesta mateixa tònica, el
saldo comercial del setembre (segons les
dades de la balança de pagaments) va
continuar essent positiu, però amb una
tendència a la baixa. Les exportacions,
amb una reculada del 0,8% en relació amb
l’agost, van sumar el tercer descens con-
secutiu i les importacions van continuar
lleugerament a l’alça, de manera que l’es-
perat impuls del sector exterior queda
qüestionat.

Pel que fa a la demanda, les vendes al de-
tall de l’agost van recular l’1,8% inter-
anual, mentre que els ajuts governamen-
tals van dur les vendes d’automòbils de
l’agost i del setembre a repuntar amb for-
ça, el 8,2% i el 9,2% interanual, respecti-
vament. Per la seva banda, el mercat de
l’habitatge va tenir al setembre un repunt

a l’àrea de Tòquio, tant en vendes com
en preus, però els constants mínims dels
habitatges iniciats qüestionen la conti-
nuïtat d’aquestes pujades. En una dinà-
mica similar, el mercat laboral, que con-
tinua essent un dels punts fràgils de
l’economia nipona, va presentar també
una lleugera millora. Així, la taxa d’atur
de l’agost, que venia d’un màxim histò-
ric al juliol, es va reduir fins al 5,5%,
mentre que la recuperació de l’ocupació
va incloure aquest cop el malparat sector
de les manufactures.

Aquesta feblesa de la demanda farà que
les tendències deflacionistes es prolon-
guin durant tot el 2010. L’IPC de l’agost
va registrar un descens del 2,2% inter-
anual, en màxims des de l’inici de l’índex
el 1971, mentre que l’índex subjacent, el
general sense energia ni aliments, va tor-
nar a cedir el 0,9% interanual i va acumu-
lar l’octau mes de davallades.
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Les exportacions baixen 
i l’atur se situa en el 5,5%.

El nou període deflacionista
s’allargarà fins al 2010,
amb un IPC que baixa 
el 2,2%.

Els fabricants d’automòbils són capaços d’augmentar la producció cada any sense necessitat d’incrementar les
plantilles. En canvi, una companyia de teatre només pot satisfer, en cada funció, un nombre màxim d’especta-
dors, el que permet l’aforament del local; si vol delectar més espectadors, ha d’augmentar el nombre de fun-
cions, amb el consegüent increment del nombre d’hores treballades. A la indústria, les economies d’escala per-
meten reduir els costos de producció i incrementar els guanys per hora treballada, és a dir, augmentar la
productivitat. Això amb prou feines és possible a la major part del sector serveis. Aquesta constatació va servir
perquè el nord-americà William Baumol teoritzés sobre el menor creixement de la productivitat als serveis en
comparació amb la de les manufactures, de manera que, durant molts anys, el sector serveis ha estat contem-
plat com una rèmora per al creixement econòmic. A més a més, aquesta baixa productivitat duia els serveis a
un creixement relatiu dels preus superior al de la indústria. Mala propaganda per al sector que, en les últimes
dècades, precisament, s’ha convertit en el dominant, en representar al voltant dels dos terços del producte de
l’economia.

Està clar el comportament més positiu de la indústria en termes de productivitat, per bé que hi ha casos en què
la productivitat del sector terciari supera la de la indústria manufacturera. Aquest és el cas de les telecomunica-
cions i del transport. Així i tot, l’elevat component de treball personal que conté la major part de les activitats

Serveis, eficiència i productivitat
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terciàries dificulta les millores de la productivitat, enfront d’una producció industrial que cada vegada necessita
menys aportació de mà d’obra, gràcies a la inversió en equipament i a la millora dels processos.

Una crítica encertada a la suposada inferioritat dels serveis en termes de productivitat és la dificultat de mesurar
de forma adequada la qualitat del producte. A la indústria manufacturera, aquest problema també es presenta,
en especial en els productes vinculats a les noves tecnologies, però, generalment, els atributs del producte, com,
per exemple, un ordinador, es poden quantificar: velocitat de procés, capacitat de memòria, resolució de la
imatge, etc. Però com valorar de manera objectiva les millores en qualitat del servei al sector de restauració, als
bufets d’advocats o a les oficines bancàries, per exemple? Hi ha raons per pensar que, en moltes activitats del
sector terciari, els avanços en qualitat han estat importants, però, a l’hora de mesurar el que es produeix, la
comptabilitat nacional passa per alt aquest punt crucial.

Malgrat aquests matisos, el cert és que la fatalitat de Baumol, el creixement més lent de la productivitat al sector
serveis, provoca que, a mesura que el sector terciari augmenta el pes en l’economia, els guanys de productivitat
total es van reduint. No obstant això, en els quinze últims anys, aquesta tendència s’ha alterat en un grup de paï-
sos –Estats Units, Austràlia i alguns petits països europeus–, els quals han experimentat millores importants en
els avanços de productivitat del conjunt de l’economia. En canvi, altres països –la major part de les economies
de l’Europa continental– han patit un estancament gairebé total en els avanços de productivitat. I on més 
s’aprecia la bretxa de la productivitat és, precisament, en el component de serveis.

En un principi, es va pensar que la causa era la incorporació primerenca de les noves tecnologies de la informació
i la comunicació als processos productius en determinats països. No obstant això, la persistència de les divergèn-
cies no quadrava amb la realitat observada. Un ampli volum d’estudis empírics convergeix ara en la causa d’a-

FONTS: EUKLEMS database i elaboració pròpia.

NO SEMPRE LA PRODUCTIVITAT DELS SERVEIS ÉS INFERIOR A LA DE LA INDÚSTRIA

Creixement del valor afegit brut real per hora treballada a la zona de l’euro, 1980-2005
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questa dicotomia: la diferent regulació del sector serveis. L’aturada dels països endarrerits s’explica, principal-
ment, per tres causes. Primer, les barreres d’entrada en algunes activitats terciàries; segon, la baixa pressió com-
petitiva, i, finalment, la baixa qualitat o els elevats costos d’activitats.(1) Aquests factors impedeixen la necessària
renovació i el dinamisme de les empreses de serveis i afebleixen els estímuls per adoptar noves tecnologies. L’im-
pacte de la regulació anticompetitiva en les estructures de costos és més gran als sectors industrials que utilitzen
més les noves tecnologies de la informació i la comunicació, ja que aquestes últimes fan servir amb més intensitat
els inputs del sector terciari, via per la qual la inadequació reguladora als serveis s’estén al conjunt de l’economia.

Una regulació excessiva, inadequada o aliena al funcionament del mercat en les activitats del sector terciari en-
torpeix l’assignació eficaç dels recursos i perjudica les empreses més eficients i dinàmiques. Aquestes regula-
cions anticompetitives afecten l’eficiència dels serveis i repercuteixen negativament en les empreses més obertes
als avanços de les noves tecnologies. Els estudis mostren que, com més gran és el grau de regulació dels serveis,
menys tendeix a créixer la productivitat del conjunt de l’economia. Països amb regulacions menys restrictives,
com els Estats Units, el Regne Unit, Canadà o Austràlia, aconsegueixen avanços de la productivitat superiors als
dels països amb reglamentacions més restrictives, com Itàlia, Portugal, Espanya o França.

NOTABLES DISPARITATS EN EL CREIXEMENT DE LA PRODUCTIVITAT ALS SERVEIS

Valor afegit brut per persona ocupada

FONT: OCDE.
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(1) Jens Arnold, Giuseppe Nicoletti i Stefano Scarpetta, «Regulation, Allocative Efficiency and Productivity in OECD Countries: Industry and
Firm-Level Evidence», Economics Department, Working Paper, núm. 616, OCDE, 2008.
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El creixement de la productivitat és un element determinant en els avanços en els nivells de renda i de riquesa,
tant a nivell relatiu com absolut. No cal pensar en augments de la renda per capita en economies en què la pro-
ductivitat no progressi, i el sector serveis, pel seu pes i per la seva naturalesa, té avui en dia la clau en els avanços
de la productivitat del conjunt de l’economia. És per aquest motiu que les reformes que facilitin i estimulin un
funcionament millor i més àgil del sector terciari són decisives en la millora del nivell de vida.

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

Xina: liderant la recuperació

Les revisions a l’alça de l’FMI per a la Xina
ja auguraven bones notícies, les quals no
s’han fet esperar. Amb un creixement
interanual del 8,9% en el tercer trimestre,
el 7,9% del segon trimestre sembla mo-
dest. En línia amb les bones notícies xi-
neses i després de quatre trimestres de
creixement negatiu, Singapur, base ma-
nufacturera i un dels grans centres finan-
cers de l’Àsia emergent, va avançar el
0,8% interanual en el tercer trimestre.

Seguint la tendència dels últims mesos, la
majoria d’indicadors del setembre van

millorar en relació amb el mes anterior.
La major sorpresa ha arribat pel costat
del sector exterior, que, fins ara, es resis-
tia a mostrar signes clars de recuperació.
Per bé que les dades de l’agost ja ens per-
metien escriure que el comerç comença-
va a refer-se, amb els resultats del setem-
bre els dubtes sobre la fortalesa del comerç
s’esvaeixen. En particular, les exporta-
cions van baixar al setembre el 15% in-
teranual, molt per sota de la mitjana del
període gener-agost, del 22%. Durant
aquest mateix període, les exportacions
s’han beneficiat de l’immobilisme del ti-
pus de canvi del renminbi enfront del dò-
lar i, atesa l’evolució de la divisa nord-

La Xina creix el 8,9% 
en el tercer trimestre.

El comerç mostra signes
clars de recuperació.

2008 2009
2007 2008

III IV I II Juliol Agost Setembre

PIB real

Producció industrial

Producció elèctrica

Preus de consum (*)

Balança comercial (**)

Tipus d’interès de referència (***)

Renminbi per dòlar (*)

NOTES: (*) Mitjana.

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

(***) Percentatge a final de període.

FONTS: Oficina Nacional d’Estadístiques, Thomson Reuters Datastream i elaboració pròpia.
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americana, de la depreciació del renmin-
bi enfront de les principals divises. D’al-
tra banda, l’alentiment més intens en la
caiguda de les importacions, que van pas-
sar del 17% de l’agost al 3,8% del setem-
bre, explica la disminució en el superàvit
comercial del setembre fins als 12.932
milions de dòlars.

La possibilitat que el renminbi reprengui
la via de l’apreciació enfront del dòlar es
consolida arran de la millora de les ex-
portacions. Un tipus de canvi més flexi-
ble, a més a més, facilitarà l’adequació de
la política monetària a les condicions de
l’economia xinesa. Sens dubte, la Xina re-
quereix una política monetària més res-
trictiva que la de l’economia nord-ame-
ricana, on la recuperació es preveu més
gradual. Finalment, un renminbi més
fort és absolutament necessari per im-
pulsar un reequilibri del creixement xi-
nès cap a una menor dependència de les
exportacions i una major importància
del consum.

Altres indicadors recents suggereixen que
el creixement guanyarà encara més vigor
en l’últim tram de l’any. L’índex de ges-
tors de compres (PMI) del setembre va
pujar per quart mes consecutiu i es va si-
tuar en el 54,3, nivell coherent amb la vi-
talitat de l’economia. La producció in-
dustrial va créixer al setembre el 13,9%
interanual, per damunt del 12,3% de l’a-
gost i ja en el rang del 15%-16% dels anys
anteriors. El crèdit bancari manté la línia
ascendent, arran de la política monetària
expansiva duta a terme per les autoritats
del país. Així, amb un creixement inter-
anual del 34,1% al setembre, la mitjana
dels nou primers mesos es manté en el
30% i duplica la xifra del 2008. Final-
ment, les vendes al detall van pujar al se-
tembre l’11,5% interanual, per sota del
15,4% de l’agost, a causa del salt en el ca-
lendari, del setembre a l’octubre, del Fes-
tival de la Lluna de Tardor.

Arran del nou ímpetu xinès, la caiguda
dels preus observada en els últims mesos
s’alenteix de manera dramàtica. En con-
cret, l’IPC va caure al setembre el 0,8%
interanual, molt per sota de l’1,2% de l’a-
gost i de l’1,8% del juliol. Esperem que
l’alça en el preu de les primeres matèries i
de l’habitatge empenyi la inflació al terri-
tori positiu en els pròxims mesos.

Finalment, la Borsa de Xangai manté la
tendència alcista. En les tres primeres set-
manes d’octubre, l’índex Composite havia
crescut el 8% i havia vorejat els valors de
l’inici de juliol, just abans de la forta cor-
recció de l’agost. Atès aquest escenari,
s’han alçat veus que adverteixen del risc
d’una bombolla especulativa. No obstant
això, l’índex borsari es troba encara el
50% per sota dels màxims assolits el 2007.
El mateix es pot dir del mercat immobi-
liari, els preus del qual, a nivell nacional i
malgrat el boom de crèdit, es troben en
nivells del 2000.

Brasil: els jocs i Tobin, rumb a Rio

Quan, a Copenhagen, el president del
COI, Jacques Rogge, va pronunciar el
nom de la seu escollida per celebrar els
jocs olímpics del 2016, la reacció de joia
de Lula da Silva i de la representació bra-
silera va deixar entreveure no solament
la satisfacció per convertir-se en el pri-
mer país llatinoamericà que organitzarà
un certamen olímpic, sinó també la seva
confiança que l’efecte Rio dugui al país
carioca molt més que uns jocs: infraes-
tructures, prestigi, un aparador global i,
evidentment, riquesa.

Les últimes previsions de l’FMI també in-
viten a l’optimisme i atorguen al Brasil el
lideratge de la recuperació a l’Amèrica
Llatina. Per al 2009, i després de millorar
0,6 punts percentuals la seva estimació
anterior, deixen la caiguda del PIB bra-

COI i FMI contribueixen 
a l’optimisme al Brasil.

La producció industrial ja 
es troba en el rang del 15%
dels anys anteriors.

La Borsa de Xangai manté 
la tendència a l’alça.
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siler en un modest 0,7%. Al mateix
temps, preveuen una recuperació més vi-
gorosa el 2010 i afegeixen un punt per-
centual al pronòstic del juliol i el situen
en el 3,5%. Aquesta revisió s’explica pel
repunt dels preus de les primeres matè-
ries, per la recuperació de la demanda ex-
terna en mercats clau i per la millora de
la confiança de les empreses i dels consu-
midors brasilers.

Tot fa pensar que aquesta confiança es
continua consolidant, i els indicadors
avançats del tercer trimestre dibuixen un
escenari desitjat: activitat vigorosa i infla-
ció benigna. L’índex de sentiment econò-
mic dels consumidors va remuntar amb
força al setembre i torna a superar els ni-
vells previs a la crisi. A l’agost, i per quart
mes consecutiu, les vendes al detall van
continuar avançant, amb un creixement
interanual del 4,6%, i, al setembre, les
vendes de vehicles van batre rècords, amb
un augment del 14,9% interanual, impul-
sades pel crèdit i pels incentius fiscals.
L’embranzida de la demanda interna s’ex-
plica també, en part, per la progressió
d’un mercat de treball el sector formal del
qual ja ha suplit els 800.000 llocs de tre-

ball perduts entre el setembre del 2008 i el
gener del 2009. Pel costat de l’oferta, l’ín-
dex de gestors de compra (PMI) va tornar
a superar al setembre el llindar de 50 que
indica recuperació i la producció indus-
trial suma ja set mesos de creixement i re-
dueix la reculada interanual i la deixa en
el 8,1%.

Així, doncs, l’octubre del 2009 serà recor-
dat, al Brasil, com un bon mes. No tant
potser pels inversors internacionals, sor-
presos per un nou impost sobre les en-
trades de capital estranger. El tribut, al
més pur estil Tobin –economista premiat
que, el 1971, va suggerir un cànon sobre
el flux de capitals per apaivagar l’especu-
lació–, grava el 2% de la compra tant de
renda variable com fixa, tot i que exclou
la inversió estrangera directa. Amb aquest
tribut, el govern de Lula pretén frenar
l’apreciació creixent del real (més del
30% en relació amb el dòlar des del mí-
nim de març), que podria complicar la
recuperació el 2010 i que, fins ara, s’ha
intentat contrarestar intervenint en el
mercat canviari i esterilitzant l’esmen-
tada intervenció –més costós per a les 
arques públiques que la taxa Tobin, que

El Brasil sorprèn amb 
un nou gravamen a les
entrades de capital.

La confiança interna avança
amb força.
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12,75 11,25 13,75 13,75 11,25 9,25 8,75 8,75 8,75

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

2008 2009
2007 2008

III IV I II Juliol Agost Setembre

PIB real

Producció industrial

Confiança del consumidor (*)

Taxa d’atur São Paulo (**)

Preus de consum

Balança comercial (***)

Tipus d’interès SELIC (%)

Reals per dòlar (*)

NOTES: (*) Valor.

(**) Percentatge sobre població activa.

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

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

BRASIL: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

 



podria reportar uns ingressos anuals
equivalents al 0,3% del PIB–.

Així i tot, l’FMI ja ha alertat de la dubtosa
eficàcia d’aquest tipus de mesures. A més
a més, amb l’economia brasilera a l’alça i
els inversors globals a la recerca de rendi-
bilitat en mercats emergents, és improba-
ble que la mesura aconsegueixi frenar du-
rant gaire temps l’avanç del real.

Mèxic: pendents de la reforma fiscal...
i de la seva qualificació

A hores d’ara, ningú no dubta que Mèxic
forma part del grup de països que més han
patit el temporal de la crisi. Així ho con-
firmen els últims pronòstics de l’FMI, que
deixa inalterada la previsió de creixement
per a l’economia mexicana el 2009, tot i
que ha revisat a l’alça l’avanç de la majo-
ria dels seus veïns llatinoamericans. Mal-
grat tot, el país asteca comença a emetre
senyals d’una incipient recuperació.

La dada més suggeridora d’un possible
canvi de tendència ens arriba des del sec-
tor exterior, amb unes exportacions que

van assolir, a l’agost, el nivell màxim des
del novembre del 2008. Així mateix, la
despesa interna també mostra indicis de
millora. Les vendes al detall van continuar
moderant el seu ajustament a l’agost, tot i
recular el 5,5% interanual, i l’índex de
confiança del consumidor, després de la
decebedora reculada del mes anterior,
va remuntar lleugerament al setembre,
tot i que continua per sota del valor del
2008. Cal esperar que el llastat mercat la-
boral, amb una taxa d’atur que modera
l’avanç però que no cedeix, no entorpei-
xi l’avanç d’aquesta confiança.

Pel que fa a l’oferta, la producció indus-
trial es manté en terreny negatiu i cedeix
el 0,2% en relació amb el juliol i el 7,8%
interanual. No obstant això, l’índex de
manufactures IMEF va continuar avan-
çant, fins a situar-se en 51,6 punts i supe-
rar, per tercer mes consecutiu, el llindar
de 50 que indica recuperació. Tot plegat
suggereix que, tot i que el camí de la recu-
peració és ardu per a la indústria, els pit-
jors dies han quedat enrere.

Així, doncs, si no hi ha sorpreses, el pa-
norama esperat de cara al 2010 canvia
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La reforma fiscal i les seves
conseqüències acaparen
l’atenció política
i econòmica a Mèxic.

2008 2009
2007 2008

III IV I II Juliol Agost Setembre

PIB real

Producció industrial

Confiança del consumidor (*)

Taxa d’atur general (**)

Preus de consum

Balança comercial (***)

Tipus d’interès oficial de Banxico (%)

Pesos mexicans respecte al dòlar (*)

NOTES: (*) Valor.

(**) Percentatge sobre població activa.

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

FONTS: Banc de Mèxic i elaboració pròpia.

3,3 1,4 1,5 –1,7 –8,4 –9,7 – ... –

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

104,9 92,2 88,9 83,3 80,1 80,5 85,4 81,6 81,9

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

–22,7 –11,8 5,5 6,2 6,2 6,0 5,4 5,1 4,9

–10,1 –17,3 –11,9 –17,3 –17,5 –16,0 –16,0 –14,6 ...

7,00 7,50 8,25 8,25 6,75 4,75 4,50 4,50 4,50

11,0 10,6 11,0 13,9 14,2 13,2 13,2 13,3 13,5

MÈXIC: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

Mèxic albira la recuperació 
i es prepara per encarrilar 
el ple creixement el 2010.
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substancialment: esperem un repunt no-
table de l’economia asteca, amb un crei-
xement al voltant del 4%, impulsat per la
recuperació gradual de les exportacions,
sobretot als Estats Units, i pel consum 
intern, tendència compartida per la ma-
joria dels analistes. Així i tot, Mèxic té
pendent solucionar un seguit d’esculls
estructurals que podrien entorpir el crei-
xement del país a mitjà i a llarg termini,
necessitat en què també insisteixen algu-
nes agències de qualificació, especial-
ment inquietes per la sostenibilitat d’un
patró fiscal mexicà massa dependent del
petroli.

En aquest sentit, el passat 20 d’octubre, el
congrés mexicà va aprovar un subcon-
junt de les mesures proposades pel pro-
jecte de reforma fiscal del govern, tot i
que va rebutjar la introducció d’un nou
tribut generalitzat per als béns i serveis.
Entre aquestes disposicions, es va decidir
incrementar, el 2010, la taxa de l’impost
sobre el valor afegit (IVA) en un punt
percentual, al 16%, i l’impost sobre la
renda (ISR) de les rendes més altes en dos
punts, al 30%. El nou pla redueix el dèfi-
cit fiscal el 2010 fins al 0,75% del PIB, su-
perior al 0,25% pressupostat inicialment
pel govern, però molt per sota del 3,2%
que resultaria de mantenir l’statu quo.
Així i tot, queda per veure si el senat rati-
ficarà els acords de la cambra baixa i si
això serà suficient per salvaguardar el 
rating del deute sobirà d’una possible re-
visió a la baixa i per impulsar el creixe-
ment a llarg termini de la segona potèn-
cia llatinoamericana.

S’accelera la carrera alcista del petroli

El preu del petroli va intensificar l’evolu-
ció a l’alça. Entre el 20 de setembre i el 21
d’octubre, el cru va guanyar el 14,1% i va
arribar als 78,38 dòlars per barril (quali-
tat Brent, per a lliurament a un mes). La
pujada es va concentrar en les dues últi-
mes setmanes i va acumular un incre-
ment del 100,5% des de l’inici de l’any i
un avanç interanual del 14,5%.

La pujada del petroli i d’altres primeres
matèries, tot i que amb menys intensitat,
obeeix a factors financers, com la feblesa
del dòlar i la disminució de l’aversió al
risc, i també a fonamentals que han anat
adquirint cada cop més protagonisme al
llarg del 2009. Aquests factors són la mi-
llora de les expectatives de recuperació
mundial i, en especial, el protagonisme de
les economies emergents, més intensives
en l’ús de petroli. En aquest sentit, la AIE
ha efectuat la tercera revisió a l’alça des
del maig de la demanda mundial de pe-
troli. També hi influeix la falta d’inversió
en la capacitat extractiva per part dels paï-
sos de l’Organització d’Estats Exporta-
dors de Petroli dels últims mesos.

Els preus de les primeres matèries van se-
guir el deixant del petroli amb molta més
moderació. L’índex The Economist de pri-
meres matèries va pujar el 3,4% entre el
21 de setembre i el 21 d’octubre i va dei-
xar en el 26,5% l’increment al llarg d’en-
guany. L’or i els metalls bàsics van aug-
mentar de forma moderada i els aliments
van pujar amb més força.

Les expectatives 
d’un creixement global 
més intens tiren a l’alça 
del petroli.

El preu del cru arriba 
als 78 dòlars i es duplica
des de l’inici de l’any.
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EVOLUCIÓ DE PRIMERES MATÈRIES SELECCIONADES (*)

NOTA: (*) Dades corresponents a l’últim dia del mes (última dada, 18 de setembre).
FONTS: «The Economist», Thomson Reuters Datastream i elaboració pròpia.
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Zona de l’euro: recuperació imminent

Gairebé tots els analistes donen per fet
que la taxa de creixement intertrimestral
de la zona de l’euro, que es coneixerà cap
a la meitat de novembre, serà positiva en
el tercer trimestre. La gran incògnita és la
velocitat del procés de recuperació. Si, en
el tercer trimestre, el creixement intertri-
mestral és positiu però es queda al voltant
del 0,1% o del 0,2%, guanyaria força la
teoria que, a la zona de l’euro, la recupe-
ració serà lenta. En especial, si la compa-
rem amb la recuperació prevista per als
Estats Units, que tot indica que serà força
més vigorosa. Si, en canvi, la taxa de crei-
xement intertrimestral assoleix valors del
0,6% o superiors, les perspectives a mitjà
termini serien més esperançadores.

Per fer una estimació del que ha succeït al
llarg del tercer trimestre, sense disposar
encara de les xifres de la comptabilitat na-
cional, podem fer un breu repàs de les
principals fortaleses i febleses de l’econo-
mia de la zona de l’euro utilitzant les sè-
ries de més alta freqüència. Això ens do-
narà alguna pista de la velocitat que pot
assolir el procés de recuperació.

Les mesures d’estímul econòmic adopta-
des pels diferents governs ja es van notar
en el segon trimestre, i tot fa preveure que
aquesta tònica va prosseguir en el tercer
trimestre. Cal esperar que el sector exte-
rior, que també va contribuir positiva-
ment al creixement en el segon trimestre,
continuï exercint de motor de la recupe-
ració. Les importacions van tornar a

UNIÓ EUROPEA

En el tercer trimestre, 
la taxa de creixement
intertrimestral és positiva.

2008 2009
2007 2008

III IV I II Juliol Agost Setembre

PIB

Vendes al detall

Confiança del consumidor (1)

Producció industrial

Sentiment econòmic (1)

Taxa d’atur (2)

Preus de consum

Balança comercial (3)

Tipus d’interès Euríbor 3 mesos

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

NOTES: (1) Valor.

(2) Percentatge sobre població activa.

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

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

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

2,7 0,6 0,4 –1,8 –4,9 –4,8 – ... –

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

–4,9 –18,0 –19,1 –27,1 –32,5 –27,9 –23,0 –22,0 –19,0

3,5 –1,7 –1,5 –9,0 –18,5 –18,6 –15,9 –15,3 ...

108,9 91,1 89,9 75,6 65,7 70,2 76,0 80,8 82,8

7,4 7,5 7,6 8,0 8,8 9,3 9,5 9,6 ...

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

20,1 –1,2 –11,4 –31,7 –36,4 –31,8 –11,9 –6,6 ...

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

107,9 113,0 114,0 109,1 111,9 113,2 113,8 113,9 115,2

ZONA DE L’EURO: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari
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recular en els dos primers mesos del ter-
cer trimestre, dada que no fa més que
mostrar la creixent feblesa del consum de
les llars. Les exportacions, després del
fort avanç registrat en el mes de juliol,
van fer un pas enrere en el mes d’agost.
De tota manera, l’índex de comandes
d’exportacions dels gestors de compres
va continuar avançant al setembre i a
l’octubre. Això fa pensar que la contribu-
ció del sector exterior al creixement serà
d’una magnitud similar a la registrada en
el segon trimestre.

El consum privat, que va sorprendre 
positivament en el trimestre passat amb
una aportació positiva al creixement de
0,1 punts percentuals, és probable que es
mantingui en la mateixa línia. Res fa pre-
veure una gran recuperació d’aquest fac-
tor. És cert que la confiança del consumi-
dor ha continuat avançant de forma
significativa al llarg del trimestre i ja es
troba en els nivells del setembre de l’any

passat, just abans de la fallida del banc
d’inversions Lehman Brothers. Però la re-
cuperació de les vendes al detall és força
modesta. En el mes d’agost, la variació
interanual es va situar en el 2,7%, signifi-
cativament per damunt del mínim asso-
lit al febrer d’enguany, però en línia amb
les dades que s’han vingut observant de
llavors ençà.

No sembla que la inversió ens hagi de do-
nar gaires alegries a curt termini. La uti-
lització de la capacitat productiva es va
situar en mínims històrics en el mes d’a-
gost. La nota positiva l’ofereix la recupe-
ració de la producció industrial, que, a
diferència de les vendes al detall, és una
mica més convincent. En el mes d’agost,
la variació interanual va registrar un des-
cens del 15,3%, sis punts percentuals per
damunt del mínim assolit a l’abril d’en-
guany. A més a més, l’índex dels gestors
de compres PMI del setembre i de l’octu-
bre mostra que aquesta tònica s’ha man-

Les mesures d’estímul
econòmic i el sector 
exterior són els motors 
de la recuperació.

El consum continuarà feble
a curt termini...

...i la inversió tampoc no
donarà gaires alegries.

LA INDÚSTRIA ES COMENÇA A RECUPERAR

Indicadors d’activitat industrial

FONTS: Eurostat, Bloomberg i elaboració pròpia.
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tingut al final del tercer trimestre i al co-
mençament del quart.

Així, doncs, hi ha motius per pensar que,
finalment, l’economia de la zona de l’eu-
ro haurà sortit de la recessió tècnica en el
tercer trimestre, tot i que, atesa la feblesa
que molt probablement presentaran el
consum privat i la inversió, la taxa de crei-
xement intertrimestral se situarà al vol-
tant del 0,3% o del 0,4%. Una taxa de
creixement relativament modesta, però
que permet esperar un procés de recupe-
ració força sòlid.

Perquè això acabi passant, els factors
principals que impulsen el creixement, el
sector exterior i el sector públic, hauran
de ser substituïts pel consum privat i per
la inversió.

Com ja s’ha apuntat en altres ocasions, el
consum privat es veu llastat per l’elevada
incertesa que genera la creixent taxa d’a-

tur. En el mes d’agost, va pujar una dèci-
ma més i es va situar en el 9,6%, màxim
en gairebé 11 anys. Les últimes dades re-
flecteixen clarament una desacceleració
en la velocitat a la qual augmenta. De tota
manera, l’evidència històrica mostra que
la taxa d’atur no es comença a reduir fins
a uns quatre trimestres després que l’ac-
tivitat econòmica reprengui la marxa.
Així, doncs, la taxa d’atur es mantindrà
en xifres properes als dos dígits, com a
mínim, fins a la segona meitat de l’any
vinent.

No sembla gaire probable una recupera-
ció vigorosa de la inversió a mitjà termi-
ni. Com s’ha apuntat anteriorment, la uti-
lització de la capacitat productiva està en
mínims històrics, i el procés d’ajustament
serà gradual. A més a més, també sembla
que la recuperació del sector financer serà
força lenta, de manera que és d’esperar
que el crèdit tampoc tornarà a fluir en els
nivells previs a la crisi. De tota manera,

Aquests dos factors aniran
guanyant terreny de forma
gradual l’any vinent.
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LA INFLACIÓ SUBJACENT ES DESACCELERA

Variació interanual de l’índex de preus de consum harmonitzat de la zona de l’euro

FONTS: Eurostat i elaboració pròpia.
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moltes empreses recorren al finançament
directe a través de l’emissió de deute.
Aprofiten els baixos tipus d’interès que
han propiciat les importants injeccions
de liquiditat dutes a terme pel Banc Cen-
tral Europeu.

És de preveure que els tipus d’interès con-
tinuaran en l’1%, com a mínim, fins al
tercer trimestre de l’any vinent, ja que la
variació dels preus es manté en terreny
negatiu. La taxa de variació interanual
dels preus al consum va recular el 0,3%
en el mes de setembre i, malgrat que es
recuperarà en els propers mesos en des-
aparèixer l’efecte de la caiguda dels preus
de les primeres matèries, les pressions in-
flacionistes continuaran molt baixes. Una
mostra d’això és que la inflació subjacent
va tornar a baixar en el mes de setembre i
se situa ja en l’1,3%.

Atès aquest entorn, esperem que els fac-
tors que actualment impulsen el crei-
xement seran substituïts de forma gra-
dual al llarg del 2010 i del 2011. És per
això que, malgrat que la recuperació serà
sostinguda, no esperem que sigui gaire
vigorosa.

El nou govern alemany decideix
rebaixar els impostos

Les eleccions generals del passat mes de
setembre van comportar un canvi en la
composició de l’executiu alemany, amb el
partit liberal FDP com a nou soci del
CDU d’Angela Merkel. Aquests resultats
han situat en el govern els partits que con-
templaven en els programes electorals re-
duccions impositives, amb l’objectiu d’es-
timular l’activitat econòmica i alleujar la
càrrega impositiva de les famílies davant
de la conjuntura actual.

Aquestes propostes de retallades imposi-
tives contrasten amb el limitat marge de
maniobra fiscal del nou govern, a causa
del progressiu deteriorament dels comp-
tes públics alemanys durant el 2009. En
especial si es té en compte que la recapta-
ció dels nou primers mesos de l’any no-
més va cobrir el 65% de la despesa públi-
ca i va situar les estimacions del dèficit en
proporció al producte interior brut (PIB)
per damunt del 4,0% el 2009 i a un nivell
superior el 2010, per damunt del límit del
3,0% establert al tractat de Maastricht.
Conseqüentment, la Comissió Europea

La recuperació serà
sostinguda, però no 
gaire vigorosa. 

ALEMANYA: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2008 2009
2007 2008

III IV I II Juliol Agost Setembre

PIB

Vendes al detall

Producció industrial

Índex d’activitat empresarial (IFO) (*)

Taxa d’atur (**)

Preus de consum

Balança comercial (***)

NOTES: (*) Valor.

(**) Percentatge sobre població activa.

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

FONTS: Eurostat, Banc Central Europeu, Comissió Europea, organismes nacionals d’estadística i elaboració pròpia.

2,6 1,0 0,8 –1,8 –6,7 –5,9 – ... –

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

5,9 –0,1 –0,1 –7,5 –20,0 –19,3 –17,0 –17,4 ...

106,2 96,8 94,7 86,2 82,6 84,7 87,4 90,5 91,3

9,0 7,8 7,6 7,6 8,0 8,2 8,3 8,3 8,2

2,3 2,6 3,1 1,7 0,9 0,3 –0,5 0,0 –0,3

181,5 195,3 196,3 183,0 159,6 138,9 132,7 129,4 ...

Els partits del nou govern
alemany aposten per una
reducció dels impostos...

 



va obrir un procediment de dèficit exces-
siu a l’octubre.

Malgrat això, les negociacions entre els
dos partits apunten a una rebaixa dels
impostos propera als 24.000 milions
d’euros, que es podria començar a imple-
mentar ja el 2010. Segons el govern,
aquesta retallada és justificada per la mi-
llora de les previsions de l’economia ger-
mànica el 2009 i el 2010. La recuperació
en el segon trimestre de l’any, impulsada
tant pels repunts del sector exterior i de
la inversió com pel creixement dels con-
sums públic i privat, va permetre que el
govern rebaixés fins al 5,0% la previsió
de la caiguda del PIB alemany el 2009, un
punt percentual per sota de l’anterior, i
pronostiqués un creixement de l’1,2% el
2010. Aquestes xifres són coherents amb
les dels principals instituts econòmics
alemanys.

L’anàlisi dels indicadors de més alta fre-
qüència mostra que es continuen distan-

ciant, tot i que lentament, dels mínims
assolits en el primer trimestre. Així, pel
costat de l’oferta, es va registrar un nou
creixement de la confiança dels empresa-
ris al setembre. A més a més, tant la pro-
ducció com les comandes industrials de
l’agost van augmentar l’1,8% intermen-
sual, tot i que no va ser suficient per mi-
llorar la variació d’aquestes sèries en re-
lació amb el mateix mes de l’any anterior.
Aquest fet, juntament amb la baixa utilit-
zació de la capacitat productiva, del
71,8% en el tercer trimestre de l’any, fa
preveure un creixement feble de la inver-
sió durant aquest període.

Pel costat de la demanda, no s’observa
una tendència clara. Així, la renda bruta
disponible real de les llars alemanyes es va
incrementar en el tercer trimestre, arran
d’una caiguda dels preus del 0,3% en re-
lació amb el mateix període del 2008, la
taxa d’inflació més baixa dels vint últims
anys. Atesa aquesta tessitura, la confiança
dels consumidors va continuar millorant
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...basada en la millora de
les previsions econòmiques
per al 2009 i el 2010.

FONTS: Deutsche Bundesbank i elaboració pròpia.

L’ACTIVITAT INDUSTRIAL ES RECUPERA, TOT I QUE LENTAMENT
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en el mes de setembre. No obstant això,
les vendes al detall van registrar a l’agost
una reducció del 6,4% intermensual
(2,9% interanual). Cal destacar que les
vendes d’automòbils no s’inclouen en
aquesta sèrie, de manera que el seu aug-
ment durant els nou primers mesos de
l’any (van créixer el 26,1% en relació amb
el mateix període del 2008), motivat pels
estímuls fiscals, va reduir, molt possible-
ment, el consum d’altres béns.

No obstant això, es troben altres causes
en aquest afebliment de la demanda. Les
turbulències financeres de l’últim any han
reduït el creixement del crèdit bancari
concedit a les llars i l’ha situat, al juliol del
2009, en l’1,1% en relació amb el mateix
mes del 2008. A més a més, tot i la nova
disminució de la taxa d’atur al setembre,
que, amb el 8,2%, es va situar per sota dels
nivells del 2007, existeix una certa incer-
tesa sobre l’evolució del mercat laboral,
motivada, en gran part, pel fort descens
del nombre d’hores treballades pels em-
pleats. Aquesta contracció és fruit dels
plans temporals de reducció de jornada
(kurzarbeit), que, segons l’oficina d’ocu-
pació alemanya, afecta gairebé 1,4 milions
de treballadors.

Pel que fa al sector exterior, un dels prin-
cipals motors de l’economia alemanya, les
dades del mes d’agost tampoc no van ser
gaire positives, amb una reducció del 
saldo de la balança comercial després de
créixer durant sis mesos consecutius.
Aquesta caiguda s’explica per la reducció
de les exportacions del 2,0% a l’agost en
relació amb el mes anterior, mentre que
les importacions van augmentar el 0,9%
en el mateix període.

El deteriorament del mercat laboral el
2010, més intens del que s’esperava, i l’a-
cabament dels plans d’estímul fiscal dels
principals socis comercials poden gene-
rar una reducció de la demanda de béns
alemanys l’any vinent. Aquest fet, junta-
ment amb la major contenció del con-
sum públic, pot provocar que el 2010 la
recuperació sigui més lenta del que pro-
nostica el govern.

L’economia francesa segueix 
el seu camí cap a la recuperació

França destaca per ser un dels països des-
envolupats que menys ha patit durant el
cicle recessiu actual. Així, segons l’últim

El saldo de la balança
comercial alemanya també
es redueix a l’agost.

FRANÇA: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2008 2009
2007 2008

III IV I II Juliol Agost Setembre

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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Hi ha certs riscos que poden
provocar una recuperació
més lenta el 2010.

L’economia gal·la és una 
de les menys afectades 
per la recessió econòmica.

 



informe del Fons Monetari Internacional
(FMI), s’espera que el PIB francès dismi-
nueixi el 2,4% el 2009, un punt percen-
tual menys que la caiguda pronosticada
per a la resta d’economies avançades.
Aquest menor impacte és fruit de la idio-
sincràsia de l’economia gal·la, que desta-
ca per una menor dependència del sector
exterior i per un major pes específic del
sector públic.

Va ser, precisament, el bon compor-
tament del consum públic, juntament
amb el repunt del consum privat en el se-
gon trimestre, el que va provocar el crei-
xement de l’economia francesa en aquest
període, de manera que va ser una de les
primeres a mostrar signes de recupera-
ció. Per a la segona meitat de l’any, els in-
dicadors mostren que l’economia con-
tinuarà creixent, tot i que de forma
moderada.

Pel costat de l’oferta, s’observa que l’ac-
tivitat industrial va continuar augmen-
tant durant el tercer trimestre. Aquest va
ser el cas de la producció industrial, que,
a l’agost, va registrar, per quart mes con-
secutiu, un creixement de l’1,8% en rela-
ció amb el mes anterior. Aquest incre-
ment va superar els pronòstics dels
analistes i va ser degut al gran creixement
de l’activitat a la indústria de l’automò-
bil, que va augmentar el 18,2% intermen-
sual, per satisfer la demanda generada
amb els estímuls a la compra d’automò-
bils de turisme. Tant la confiança com les
comandes industrials indiquen que es
mantindrà aquesta tendència. No obstant
això, la infrautilització de la capacitat
productiva i el final de les ajudes a la in-
dústria automobilística no permeten pre-
veure un creixement de la inversió a curt
termini.

En el cas de la demanda, va ser el sector
exterior el que va registrar una recupera-
ció més intensa, amb una reducció del

dèficit comercial en el mes d’agost del
39,6% en relació amb el mateix mes 
del 2008, a causa d’una contracció de les
exportacions inferior a la de les importa-
cions. En contraposició, en aquest ma-
teix mes, el consum de les llars franceses
es va tornar a reduir per segona vegada
consecutiva, i la confiança del consumi-
dor es va deteriorar.

Aquestes dades són conseqüència del pro-
gressiu deteriorament del mercat de tre-
ball, que, a l’agost, va registrar una taxa
d’atur del 9,9%, lluny ja del 7,6% assolit
un any i mig abans. A més a més, el des-
ajustament de la taxa d’atur en relació
amb el creixement del PIB permet pro-
nosticar que el nombre d’aturats conti-
nuarà augmentant el 2009 i al comença-
ment del 2010, situació que repercutirà
en el consum privat de les llars. Aquest
fet, juntament amb l’acabament d’alguns
estímuls al consum, fa preveure una mo-
deració del consum privat, en especial en
el quart trimestre de l’any, que no podrà
ser compensada per la millora del poder
adquisitiu derivada de la caiguda dels
preus.

És per això que, atès aquest risc d’estan-
cament de la demanda en els propers tri-
mestres, la ministra de finances gal·la no
es planteja una retirada massiva de les
mesures dirigides a l’estímul econòmic, ja
que, segons el seu parer, es correria el risc
de tornar a caure en una nova recessió.

Incertesa sobre la recuperació italiana

Els principals analistes econòmics pro-
nostiquen que l’economia italiana serà
una de les més afectades per l’actual cicle
recessiu, amb una contracció del PIB pro-
pera al 5% el 2009. Aquestes previsions
comporten, implícitament, que, en el ter-
cer trimestre d’enguany, ja s’observi un
repunt de l’activitat. No obstant això, la

NOVEMBRE 2009 29INFORME MENSUAL

La producció industrial,
impulsada per la indústria
automobilística, supera 
les previsions.

Les demandes externa 
i interna presenten
tendències divergents. 

L’augment de la taxa
d’atur pot provocar un
estancament del consum
privat cap al final del 2009.

Hi ha dubtes sobre la
intensitat de la recuperació
econòmica italiana.
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feble estructura econòmica transalpina
genera dubtes sobre la intensitat i la velo-
citat de la recuperació, en especial pel que
fa al 2010. Fins ara, els indicadors cíclics
no aporten indicis evidents sobre quina
serà la nova tònica de creixement.

Des del punt de vista de l’oferta, destaca,
sens dubte, el creixement, en el mes d’a-
gost, de la producció industrial, del 7,0%
en relació amb el mes anterior, esperona-
da pels béns intermedis i de consum du-
rador. Aquest increment de l’activitat va
ser propiciat, en part, per l’augment de les
existències, ja que s’havien situat en ni-
vells massa baixos. És per això que no s’es-
pera que aquesta tendència es pugui man-
tenir durant els pròxims mesos, sobretot
amb la caiguda de les comandes indus-
trials i amb la reducció de la confiança in-
dustrial al setembre, a causa del creixent
pessimisme existent sobre l’evolució de la
demanda. Aquestes perspectives de de-
manda, juntament amb la reduïda utilit-
zació de la capacitat productiva, confir-
men que la inversió del tercer trimestre
presentarà un creixement gairebé nul.

Els indicadors de més alta freqüència
tampoc no situen la demanda com un ele-
ment impulsor de la recuperació. Així, l’e-
volució de les vendes al detall, amb una

caiguda interanual del 2,9% a l’agost,
mostra que ni la inflació baixa ha estat su-
ficient per estimular el consum de les llars
italianes. Aquesta feblesa és motivada pel
progressiu deteriorament del mercat la-
boral, que ha provocat un augment de la
taxa d’atur i una reducció de les hores tre-
ballades. Pel que fa a la demanda externa,
el valor de les exportacions va caure el
25,0% a l’agost en relació amb el mateix
mes del 2008. No obstant això, la major
contracció de les importacions va com-
portar una millora, tot i que lleugera, del
dèficit comercial.

Per tant, sembla difícil que l’economia ita-
liana presenti, en els pròxims trimestres,
una clara tendència de recuperació. Atesa
aquesta tessitura, el govern es planteja no-
ves mesures per reactivar el consum pri-
vat i la inversió, com l’ampliació temporal
dels ajuts per a l’adquisició d’automòbils
o la supressió dels impostos regionals so-
bre les empreses. No obstant això, les dues
mesures continuarien afeblint els comp-
tes públics italians, ja prou malmesos.

Regne Unit: la recuperació es demora

El PIB britànic va decréixer el 0,4% in-
tertrimestral en el tercer trimestre del

Malgrat el creixement 
de la producció industrial,
no es preveu un repunt 
de la inversió.

La demanda s’afebleix,
arrossegada pel
deteriorament del mercat
laboral.

2008 2009
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III IV I II Juliol Agost Setembre

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

El PIB britànic decreix de
forma inesperada el 0,4%
intertrimestral en el tercer
trimestre.

 



2009, resultat que representa una recula-
da del 5,2% en relació amb el mateix pe-
ríode del 2008. Tot i que el descens es mo-
dera en relació amb el trimestre anterior,
aquesta dada ha sorprès negativament el
conjunt d’analistes, que pronosticava que
l’economia britànica creixeria i deixaria
enrere la recessió.

En contrast amb aquests resultats decebe-
dors, cal destacar el bon to mostrat pel
consum. Així, les vendes a l’engròs han
marcat al setembre el quart mes consecu-
tiu amb increments interanuals, el 2,4%, i
l’indicador de confiança dels consumi-
dors ha recuperat el nivell del març del
2008. La confirmació d’aquesta tònica
positiva contrasta amb la desacceleració
dels salaris, que reflecteixen la dinàmica a
la baixa del mercat laboral i només van
créixer l’1,9% interanual a l’agost.

Pel costat de l’oferta, s’ha intensificat la
tònica negativa de la producció indus-
trial, que ha tornat a valors interanuals
negatius de dos dígits (un imprevist
11,2% a l’agost), i la lleugera millora al
sector de la construcció sembla insosteni-

ble a causa de les correccions previstes en
el nivell de preus.

L’amenaça apressant del dèficit públic
britànic, l’11,6% del PIB previst per 
l’FMI per al 2009 en relació amb el 5,3%
de mitjana per als països avançats, obliga
a imposar mesures de contenció, aug-
mentar els impostos o disminuir les des-
peses, la qual cosa pot menyscabar encara
més les magres perspectives de recupera-
ció. Ara com ara, la proximitat de les elec-
cions, previstes per a la primavera del
2010, ha impedit que es pugui concretar
un pla específic a mitjà termini. De tota
manera, no es preveu la renovació dels es-
tímuls fiscals temporals que expiren al fi-
nal d’enguany, com és el cas de la rebaixa
provisional de 2,5 punts de l’Impost so-
bre el Valor Afegit, que recuperarà al ge-
ner el nivell previ del 17,5%.

Aquesta pujada de l’IVA i l’efecte base
motivat pels baixos preus del petroli a l’i-
nici del 2009 faran repuntar la inflació
durant els primers mesos del 2010. No
obstant això, no és previsible que el Banc
d’Anglaterra moderi la política expansio-

NOVEMBRE 2009 31INFORME MENSUAL

REGNE UNIT: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2008 2009
2007 2008

III IV I II Juliol Agost Setembre

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.

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

FONTS: OCDE, Banc d’Anglaterra, ONS, Comissió Europea i elaboració pròpia.
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Repunt de la inflació previst
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de caducitat als estímuls
fiscals.
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nista, a causa de la fragilitat de la recupe-
ració. Fins i tot la inesperada absència de
creixement en aquest trimestre podria
significar una intensificació dels estímuls
monetaris.

Europa emergent: adéu recessió,
benvinguda expansió?

Dues dècades després de la caiguda del
Mur de Berlín, l’Europa emergent celebra
aquesta important efemèride amb un re-
gust agredolç. Els esdeveniments poste-
riors al 9 de novembre de 1989 havien de
donar lloc, a la llarga, a una autèntica reu-
nificació europea i a un canvi estructural
molt profund que ha permès a aquests es-
tats aproximar-se als estàndards de vida
de l’Europa occidental. Aquest fet indis-
cutible s’ha vist entelat per la dura crisi
del 2009. En alguns casos, com el d’Hon-
gria, es tracta de la pitjor recessió des de
la caiguda del Mur. Ara, que sembla que
s’ha tocat fons i que el PIB podria comen-
çar a créixer en la segona meitat d’en-
guany, és un bon moment per reflexionar
sobre quin pot ser l’escenari econòmic
per a l’any vinent.

Tot i que les incògnites són moltes, és fac-
tible plantejar tres qüestions fonamen-
tals, la resposta de les quals pot donar el
to del futur immediat. El primer interro-
gant fa referència a la intensitat de la re-
cuperació. Els indicadors disponibles
apunten a un 2010 en clara millora, però
amb unes bases encara fràgils. Convé re-
cordar que l’increment de l’activitat s’ex-
plica, fonamentalment, per la recuperació
del cicle industrial global, que ha derivat,
en gran part, de la necessitat de refer unes
existències que havien caigut massa i del
suport que han rebut sectors clau (en par-
ticular, l’automòbil) als mercats centrals
de la zona de l’euro.

En canvi, la demanda interna es mostra
encara feble. Esperem que, en la segona
meitat del 2010, l’embranzida exportado-
ra es traslladi més clarament a la inversió.
Es donarien llavors les condicions per
produir-se una recuperació del consum.
Tot plegat ens porta a esperar un creixe-
ment modest el 2010, per sota del seu po-
tencial en totes les economies de la regió.
Serà el 2011 quan l’Europa emergent tor-
narà a créixer amb un cert dinamisme. I
això sempre que les coses no es torcin i

FONT: Elaboració pròpia.

PERSPECTIVES PER AL 2010: LA RECUPERACIÓ VA PER BARRIS
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confiant que l’expansió a la zona de l’eu-
ro presenti prou intensitat i durada.

Una segona pregunta que plana sobre
l’escenari és la que fa referència a l’evolu-
ció del finançament internacional: serà
suficient per finançar l’expansió en ger-
men. Les previsions per al 2010 són, amb
tota la cautela necessària, tranquil·litza-
dores. Assumint que no es produiran
nous episodis d’augment global de l’aver-
sió al risc, sembla que els diferents aspec-
tes del finançament internacional estan
ben encarats. Així, segons les previsions
de l’Institute of Internacional Finance,
una associació de grans bancs internacio-
nals, el 2010 s’hauria d’assistir a una im-
portant recuperació dels fluxos privats de
capitals. Així mateix, el deute extern que
cal atendre el 2010 (interessos i amortit-
zació de capital) se situa en nivells que no
haurien de comportar dificultats. A tot
plegat s’afegeix el manteniment del com-
promís financer de les institucions multi-
laterals internacionals.

La millora cíclica i la recomposició dels
fluxos financers internacionals es reflec-
teixen en l’evolució dels indicadors de
risc-país, que s’han allunyat ostensible-
ment dels nivells assolits en els moments
més crítics del 2009, i indiquen que el
mercat assigna una probabilitat reduïda a
un hipotètic impagament del deute sobi-
rà. Així i tot, les diferències que exhibei-
xen els països ens recorden que la regió
està lluny de ser homogènia. Així, cal di-
ferenciar clarament tres grups de països:
Polònia, la República Txeca i Eslovàquia,
en millor posició relativa; Hongria, Ro-
mania i Bulgària, en una situació inter-
mèdia, i finalment, els bàltics.

Aquesta segmentació ens orienta cap a un
tercer interrogant, el que fa referència a
l’herència de la recessió. Aquesta qüestió
afecta, de fet, dues qüestions diferents.
Així, cal preguntar-se, en primer lloc, si
els desequilibris acumulats durant l’etapa

d’expansió que es va truncar el 2008 s’han
corregit. Però també ens hem de plantejar
quins poden ser els efectes diferits deri-
vats de la crisi.

En termes generals, la recessió ha permès
la correcció parcial dels excessos més sig-
nificatius de l’etapa d’expansió prèvia.
Així, el dèficit corrent s’ha reduït (fona-
mentalment, gràcies a la millora de la ba-
lança comercial), la forta preponderància
dels deutes denominats en divises estran-
geres s’ha reduït, el creixement del crèdit
privat s’ha desaccelerat de manera apre-
ciable i les tensions inflacionistes s’han
moderat. En sentit contrari, la situació
de les finances públiques s’ha degradat
de forma notable el 2009, tot i que, amb
certes excepcions, aquest desequilibri
s’ha ampliat arran de la caiguda dels in-
gressos públics i malgrat l’esforç de con-
tenció de la despesa pública. De fet, totes
aquestes tendències són, en gran part, re-
sultat de l’evolució cíclica, motiu pel qual
caldrà estar a l’aguait per veure com pu-
guin rebrotar en un entorn econòmic
més dinàmic.

També cal estar pendent dels efectes dife-
rits de la crisi, és a dir, del conjunt de re-
sultats de l’actual tònica de feblesa que es
manifestaran en el futur pròxim, com,
per exemple, la morositat bancària, que
se situarà en màxims al llarg de la pri-
mera meitat del 2010. Tot i que les dades
no són plenament comparables, sí s’apre-
cia que els països bàltics, juntament amb
Romania i Bulgària, se situaran previ-
siblement en nivells de morositat que,
aproximadament, triplicaran els que s’es-
peren per a Polònia, la República Txeca i
Eslovàquia. Per aquest motiu, mantenir
els nivells de solvència que actualment
exhibeixen aquests països requerirà, pro-
bablement, noves recapitalitzacions ban-
càries.

Altres variables que, pel seu caràcter re-
tardat en relació amb el cicle, empitjora-
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El finançament internacional
no hauria de ser un
problema greu el 2010.

Els indicadors de risc-país
han millorat de manera
ostensible.

Certs desequilibris
macroeconòmics s’han
reduït a causa de la crisi.
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ran seran les relatives al mercat laboral
(en particular, la taxa d’atur augmentarà
el 2010), les tendències de les quals, en úl-
tima instància, condicionaran la recupe-
ració del consum privat. Així mateix, tot i
que aquí els vincles no són directes, és
previsible l’augment de la inestabilitat po-
lítica, que ja s’ha manifestat ocasional-

ment al llarg del 2009. En termes gene-
rals, els tres països que van iniciar el pe-
ríode de crisi amb menys desequilibris
macroeconòmics, els esmentats Polònia,
la República Txeca i Eslovàquia, estaran
més ben posicionats en la recuperació, ja
que tendiran a registrar efectes retardats
de la crisi menys intensos el 2010.

S’assistirà a un augment 
de la morositat, i la millora
laboral encara queda lluny.

El creixement de la zona de l’euro ha estat clarament per sota del dels Estats Units durant les últimes dècades.
Sense anar més lluny, des del 1995, el creixement mitjà de la zona de l’euro s’ha quedat en l’1,9%, mentre que, en l’e-
conomia nord-americana, ha assolit el 2,7%. Són diversos els candidats que serveixen per explicar aquest diferencial
de creixement, però, sense cap mena de dubte, l’evolució del sector serveis és un dels factors que cal tenir en compte.

En les dues economies, el sector serveis és el més important de tots. En el conjunt de la Unió Europea, més de
dues terceres parts dels treballadors es localitzen en aquest sector, i la seva contribució al creixement s’ha situat
al voltant del 75% durant l’última dècada. A més a més, el seu bon funcionament és vital perquè altres sectors
puguin maximitzar la seva capacitat productiva. Bons exemples d’això són el sector financer, el de les comunica-
cions o el del transport. Un sistema financer desenvolupat o unes bones xarxes de comunicació i transport són
essencials per al desenvolupament de la indústria.

Un bon servei serveix de molt

ELS SERVEIS A EUROPA NO CREIXEN COM ALS ESTATS UNITS

Evolució del valor afegit brut real del sector serveis

FONTS: Eurostat i Bureau of Economic Analysis.
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Com ho mostra el gràfic anterior, la taxa de creixement del conjunt de serveis als Estats Units s’ha mantingut
de forma sostinguda per damunt de l’europea. El resultat: el seu valor afegit brut ha crescut el 43% als Estats
Units. A la zona de l’euro, el creixement també ha estat substancial, però s’ha quedat vuit punts percentuals per
sota del nord-americà.

Des de la Comissió Europea, s’apunta que el major grau d’intervenció reguladora i, en especial, les diferències
en la regulació a nivell nacional no permeten que el sector serveis europeu assoleixi el seu potencial de creixe-
ment. La lliure circulació de capitals i de persones entre els diferents països de la Unió va ser un primer pas deci-
siu per impulsar el mercat únic. De tota manera, el comerç de serveis ha quedat molt limitat, en especial si tenim
en compte el pes del sector en el total de l’economia. És per això que, al desembre del 2006, el Parlament Euro-
peu va aprovar la directiva de serveis, la qual haurà de ser incorporada pels diferents estats membres als seus sis-
temes legals abans del final de l’any.

La directiva té tres objectius principals: reduir els obstacles a l’entrada de nous competidors, impulsar el comerç
de serveis entre països i harmonitzar la regulació a nivell europeu. I afectarà totes les empreses del sector, llevat
de les que estiguin subjectes a una regulació específica a nivell sectorial, com el sector financer, els serveis socials
o la sanitat.

Els efectes positius que s’esperen de l’entrada en vigor de la directiva són substancials. En l’actualitat, una em-
presa o un professional que vulgui exportar els seus serveis o que vulgui instal·lar-se en altres països de la Unió
Europea s’ha d’informar primer i després s’ha d’adaptar a les regulacions específiques de cada país. Això ofereix
un cert grau de protecció davant de la competència a les empreses o als professionals nacionals del sector. La re-
ducció de les barreres d’entrada, i al comerç en general, augmentarà la pressió competitiva sobre les empreses i,
per tant, l’eficiència i el creixement del sector. Això és, precisament, el que il·lustra el gràfic següent. Als països en

FONTS: OCDE i Eurostat.

LES BARRERES D’ENTRADA LIMITEN EL CREIXEMENT DEL SECTOR

Índex de les barreres d’entrada al sector serveis 2003
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què les barreres a l’entrada eren més grans el 2003, el creixement mitjà del sector serveis en els anys posteriors ha
estat menor.

Hi ha, no cal dir-ho, alguns estudis que analitzen de forma una mica més sofisticada l’efecte previst del canvi en
el grau de regulació sobre el creixement de l’economia. L’estudi encarregat per la Comissió Europea,(1) per exem-
ple, utilitza una àmplia base de dades d’empreses per analitzar l’efecte de la directiva sobre el valor afegit brut
del sector, la productivitat, l’ocupació, els salaris i els preus. Els resultats són certament positius. Segons aquest
estudi, l’augment de la competència farà que els preus es redueixin, i això permetrà que el consum total aug-
menti el 0,6%. A més a més, la millora de la productivitat farà que es generin 600.000 llocs de treball nets. L’efec-
te estimat sobre el valor afegir brut del sector, un augment del 0,8%, tampoc no és gens menyspreable.

De tota manera, un estudi posterior mostra la importància d’un dels punts de la directiva que, al final, no va ser
aprovat: l’anomenat principi del país d’origen,(2) segons el qual qualsevol empresa que complís la normativa
d’un país de la Unió havia de poder operar en qualsevol altre país. Aquest principi, fonamental per a la integra-
ció del sector a nivell europeu, va despertar els recels d’alguns països per por a perdre el control sobre certs ser-
veis clau. El debat que es va generar va ser intens. Un dels focus de tensió era que les empreses de serveis intensi-
ves en mà d’obra contractessin els treballadors als països on fos més barata i, a més a més, amb les condicions
laborals del país d’origen. La pressió sobre el nivell de protecció laboral estava servida. Així, doncs, els efectes so-
bre el creixement, tot i ser significatius, seran menors dels inicialment previstos. L’efecte sobre el comerç de ser-
veis serà substancialment menor i, en lloc d’augmentar al voltant del 45%, ho farà el 30%. Això també repercu-
tirà directament sobre el PIB, que, en lloc d’augmentar el 0,5%, ho farà el 0,3%.

L’aprovació de la directiva de serveis encara genera alguns temors, com la disminució de la qualitat en la provi-
sió dels serveis. L’existència d’aquest efecte és molt difícil de quantificar i, per tant, no s’ha tingut en compte en
els estudis realitzats. Ara que la directiva ja s’ha aprovat, caldrà seguir-ne de prop els efectes, perquè es puguin
obtenir els màxims beneficis sense que la qualitat dels serveis es vegi limitada.

(1) Copenhagen Economics, Economic Assessment of the Barriers for the Internal Market for Services, 2004.
(2) De Bruijin, Kox, Lejour, The Trade-Induced Effects of the Services Directive and the Country of Origin Principle, CPB Document 108, 2006.

Aquest requadre ha estat elaborat per Oriol Aspachs-Bracons 
Departament d’Economia Europea, Servei d’Estudis de ”la Caixa”
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Normalització monetària: 
la importància d’escollir 
el moment adequat

A mesura que el pitjor de la crisi finance-
ra va quedant enrere, els dos principals
bancs centrals a nivell global –la Reserva
Federal dels Estats Units (Fed) i el Banc
Central Europeu (BCE)– han manifestat
que detecten una major estabilitat als
mercats financers. Aquest diagnòstic ex-
plica que la Fed hagi decidit modificar al-
guna de les facilitats creades per afrontar
la crisi. Per exemple, des de l’inici de l’es-
tiu, la Fed ha reduït la quantia de fons
subhastats mitjançant la facilitat TAF
(Term Auction Facility) des dels 250.000
milions de dòlars fins als 150.000. A Eu-
ropa, la major liquiditat en mans de les
institucions es reflecteix en la forta caigu-
da dels fons sol·licitats en les operacions
de refinançament setmanal. La demanda
registrada en les últimes setmanes se si-
tua per sota dels 100.000 milions d’euros,
tres cops menys que els màxims del final
del 2008. Aquesta situació reforça el con-
venciment de les autoritats monetàries
sobre la necessitat de focalitzar tots els es-
forços en la planificació de l’estratègia de
sortida, amb el propòsit de retirar orde-
nadament l’extraordinària injecció mo-
netària realitzada.

Les estratègies de sortida tenen dues lí-
nies d’acció, una passiva i una activa. La
línia passiva simplement requereix deixar
vèncer, i no renovar, facilitats com les 
subhastes de crèdits en dòlars o la facilitat
de crèdit per comprar paper comercial.
De fet, la quantia d’algunes d’aquestes fa-
cilitats ja ha disminuït de forma impor-
tant des dels alts nivells assolits cap al fi-

nal del 2008, a causa de la menor deman-
da de liquiditat per part de les entitats fi-
nanceres. La segona línia d’acció, amb
mesures per reduir l’oferta de liquiditat
i/o els increments de tipus d’interès, pre-
senta desafiaments importants per l’im-
pacte que pot provocar en el funciona-
ment dels mercats i en la formació de les
expectatives d’inflació dels agents. Perquè
l’estratègia activa tingui èxit, es necessita
escollir de forma adequada el moment
d’actuar i ser prudent en la utilització de
les eines disponibles.

En un comunicat recent, la Fed ha reco-
negut que està provant, en col·laboració
amb els agents participants al mercat, as-
pectes operacionals relacionats amb el
drenatge de liquiditat (en concret, mit-
jançant reverse repo agreements). És evi-
dent que la Fed està planificant de forma
anticipada perquè, quan arribi el moment
oportú, tot funcioni de forma correcta. A
més a més, la Fed considera la possibilitat
d’estendre el nombre i la tipologia de les
institucions de contrapartida més enllà
dels 19 agents primaris (primary dealers)
designats oficialment per operar amb ella.
L’autoritat monetària també avalua l’ús
d’altres eines, com la remuneració de les
reserves excedents dels bancs o la venda
directa d’actius.

La posició del BCE per revertir la gran
expansió del seu balanç és menys com-
plexa que la que enfronta la Fed. Així i
tot, a la institució predomina un to de
gran cautela. Això explica que, amb pos-
terioritat a la reunió de política monetà-
ria celebrada el 8 d’octubre, Jean-Claude
Trichet tornés a emfatitzar la necessitat
de traçar amb molta anticipació el full de

MERCATS FINANCERS

Mercats monetaris i de capital

La major estabilitat dels
mercats financers...

...reforça la visió de la Fed 
i del BCE sobre la necessitat
d’avançar en les estratègies
per retirar l’expansió
monetària.

La Fed ha provat aspectes
operacionals relacionats
amb el drenatge 
de liquiditat.
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ruta que cal seguir per retirar els estímuls
monetaris i fiscals. La principal línia
d’actuació a Europa ha estat el relaxa-
ment de condicions en les operacions de
refinançament a curt termini i la creació
de préstecs especials a un any (LTRO).
Aquest disseny permetria al BCE seguir
una estratègia bàsicament passiva o, en el
cas que sorgeixin riscos inflacionistes,
implementar per exemple acords de re-
verse repos a l’estil dels que prepara la
Fed. El programa de compra de bons que
té en marxa el BCE, per la seva modesta
quantia, no representa un obstacle signi-
ficatiu de cara a l’estratègia de sortida.
En l’actual context econòmic, no és pre-
visible que tinguin lloc canvis en la polí-

tica monetària convencional (modifica-
cions de tipus d’interès) fins ben entrat el
2010. La feblesa del creixement i l’estabi-
litat de les expectatives d’inflació faciliten
que els bancs centrals mantinguin per al-
gun temps addicional els tipus d’interès
en nivells reduïts per no interrompre la
incipient recuperació econòmica i el nor-
mal funcionament dels mercats.

En aquest sentit, l’estabilitat –i també els
baixos nivells– que registren els tipus
d’interès interbancaris a Europa i als Es-
tats Units reflecteix que els mercats des-
compten que els tipus d’interès oficials es
mantindran reduïts durant un període
prolongat. És probable que, a la primave-

Els tipus interbancaris 
de la zona de l’euro i dels
Estats Units es mantenen
estables.

Zona de l’euro Estats Units Japó Regne Unit Suïssa

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

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

2008

Setembre 

Octubre 

Novembre 

Desembre

2009

Gener 

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre (1)

NOTES: (1) Dia 22.

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

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

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

(5) Tipus d’interès interbancari.

FONTS: Bancs centrals nacionals, Bloomberg i elaboració pròpia.
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ra del 2010, la Fed i el BCE modifiquin el
to de la política de comunicació, per co-
mençar a senyalitzar el moment en què
podrien començar a apujar els tipus. Serà
llavors quan s’observarà una suau ten-
dència alcista en la corba de tipus inter-
bancaris.

Estabilitat als mercats 
de deute públic

A la taula següent, es pot comprovar que,
durant el mes d’octubre, s’ha mantingut
l’estabilitat als mercats de bons de deute
públic. De fet, el període d’ancoratge dels
tipus en nivells reduïts es va iniciar al 
mes de juny. Així, per exemple, el bund
alemany amb venciment a 10 anys oferia
un tipus d’interès anual del 3,29% al final
d’octubre, molt proper al nivell registrat
al mes de juny. Però no es tracta solament
del cas del deute alemany, ja que la resta
de bons emesos pels Estats de la zona 

de l’euro també han reflectit aquesta 
tranquil·litat.

Quina és la causa d’aquesta manca de
moviments significatius en aquest mercat
financer? Dos són els factors clau que 
permeten explicar aquesta situació. En
primer lloc, en els últims mesos, els in-
versors i els analistes no han modificat
substancialment les seves expectatives
d’inflació. Així, la majoria d’institucions
que publiquen previsions sobre la situa-
ció econòmica coincideixen en el fet que
la recuperació serà modesta i sense ten-
sions en els preus. És a dir, ara com ara, el
consens continua apuntant a una absèn-
cia de problemes inflacionistes, argumen-
tat en l’elevat grau de capacitat ociosa en
les economies i malgrat la ingent liquidi-
tat emesa pels bancs centrals.

En segon lloc, el volum d’emissions de
deute per part dels membres de la zona
de l’euro ha baixat en el tercer trimestre

No es produeixen moviments
significatius al mercat 
de deute públic...

...a causa de l’ancoratge de
les expectatives d’inflació i
del baix volum d’emissions.
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NOTA: (*) Dia 21.

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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en comparació amb els dos anteriors. De
fet, la majoria de governs ja ha emès el
90% dels objectius per a l’any, ja que han
procurat avançar el calendari d’emis-
sions, de manera que, en aquesta etapa fi-
nal de l’exercici, l’oferta de paper és rela-
tivament baixa.

No obstant això, aquests dos elements, i
en especial el segon, presenten el risc de
canviar de signe de cara als pròxims me-
sos i el 2010 i, conseqüentment, de pro-
vocar la reaparició de tensions als mercats
de deute públic.

Tipus de canvi: el dòlar es deprecia

A la taula següent, es pot observar que, en
l’últim mes, el dòlar s’ha depreciat l’1,8%
en relació amb l’euro. Actualment, un
euro es canvia per 1,49 dòlars, el 12,6%
més que un any enrere. Cal advertir que

la depreciació del dòlar no és solament
enfront de l’euro, sinó que es manifesta
enfront de la majoria de divises.

Els baixos tipus d’interès als Estats Units
han impulsat aquesta depreciació del dò-
lar. Els inversors internacionals s’endeu-
ten en dòlars, aprofitant els baixos tipus
d’interès d’aquesta moneda, i compren
actius emesos en divises que proporcio-
nen una rendibilitat superior. Aquests ti-
pus d’operacions financeres reben el nom
de carry-trade, i fan referència al diferen-
cial de tipus entre la divisa que finança
l’operació i els tipus d’interès oferts pels
actius adquirits.

L’abaratiment del dòlar ha desencadenat
la resposta de diversos països, i no sola-
ment verbalment. Així, alguns bancs cen-
trals d’Àsia van intervenir conjuntament
als mercats de divises per frenar l’aprecia-
ció de les seves divises enfront del dòlar.

Les expectatives d’inflació
ancorades i les menors
emissions de deute públic
són elements que ajuden 
a assolir l’estabilitat.

Els baixos tipus d’interès 
als Estats Units impulsen 
la feblesa del dòlar.

TIPUS DE CANVI DE LES PRINCIPALS MONEDES

21-10-2009

Enfront del dòlar dels Estats Units

Ien japonès

Lliura esterlina

Franc suís

Dòlar canadenc

Pes mexicà

Enfront de l’euro

Dòlar dels EUA

Ien japonès

Franc suís

Lliura esterlina

Corona sueca

Corona danesa

Zloty polac

Corona txeca

Forint hongarès

NOTA: (*) Un signe positiu indica una apreciació del dòlar (primer grup) o de l’euro (segon grup).
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Aquests països temien la pèrdua de com-
petitivitat de les seves exportacions en re-
lació amb la Xina, que manté de facto un
tipus de canvi fix enfront del dòlar des del
juliol de l’any passat. Per la seva banda, el
Brasil va decidir aplicar un impost a les
operacions d’entrada de capital a curt ter-
mini, també amb el propòsit de desani-
mar els fluxos que encareixen el real en-
front del dòlar.

Fins i tot els ministres de finances eu-
ropeus i el president del BCE, Jean-Clau-
de Trichet, han mostrat la seva contra-
rietat per l’excessiva apreciació de l’euro.
En definitiva, aquest factor podria difi-
cultar o diferir la recuperació de la zona
de l’euro, perquè les exportacions són un
element bàsic que sol dinamitzar el cicle
econòmic a la Unió Europea. Indubtable-
ment, per consolidar la recuperació glo-
bal, seria desitjable evitar una volatilitat
excessiva als mercats de divises. La pers-
pectiva de pujades del tipus d’interès de
referència als Estats Units al llarg del 2010

hauria d’ajudar a frenar o fins i tot a rever-
tir l’actual tònica de depreciació del dòlar.

Consolidació dels avanços 
de la renda fixa corporativa

A l’octubre, s’ha consolidat la millora als
mercats de renda fixa, gràcies a la progres-
siva millora de les expectatives de recupe-
ració econòmica, a la caiguda dels riscos
als mercats financers –basada en l’actua-
ció dels governs i dels bancs centrals– i a
l’augment de l’apetència pel risc dels in-
versors, atesa la limitada rendibilitat d’al-
tres actius financers.

La millora es tradueix en una caiguda ge-
neralitzada de les taxes de rendibilitat i en
una reducció dels diferencials. El compro-
mís dels bancs centrals de mantenir per
algun temps els tipus d’interès en nivells
baixos ha reduït el cost d’endeutament 
en alguns sectors, com l’hipotecari, fins a
nivells mínims. Aquest és el cas dels Es-

Àsia i Europa estan
preocupades per la
depreciació del dòlar 
i per l’impacte sobre 
les seves exportacions.

Caiguda generalitzada 
de la rendibilitat i dels
diferencials de crèdit 
als mercats de renda 
fixa corporativa.
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CAIGUDES GENERALITZADES EN LES PRIMES DE RISC
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tats Units, on el cost de les hipoteques a
15 anys s’ha situat per sota del 4,5%, ni-
vell mai vist abans. La caiguda en el cost
del finançament i la reducció dels dife-
rencials de crèdit estan estretament vincu-
lats a la laxitud mantinguda pels bancs
centrals.

La millora al mercat de crèdit a l’engròs
durant les últimes setmanes ha estat més
intensa als segments d’alt risc (high yield)
i als segments del mercat on intervenen
els bancs centrals. Als Estats Units, la po-
sada en marxa del programa de compra
d’actius tòxics (PPIP) ha estat determi-
nant en la millora d’aquest sector, mentre
que, a la zona de l’euro, la compra de co-
vered bonds per part del BCE ha tingut un
efecte molt positiu sobre aquests actius.

Les empreses aprofiten el baix cost del fi-
nançament i l’elevada liquiditat dels mer-
cats per emetre volums rècord de deute
corporatiu. Tant als Estats Units com a
Europa, els imports de bons emesos per
les empreses continuen superant els rè-

cords històrics, en un procés que engloba
un ampli espectre d’emissors pel que fa al
país, el sector i el nivell de rating.

Per la seva banda, els inversors privats i
institucionals continuen atrets pel bino-
mi rendibilitat-risc. Des del mes d’abril,
l’afluència de fluxos de capital cap als ac-
tius de renda fixa privada ha augmentat
de manera ininterrompuda. Tot indica
que aquest procés continuarà durant els
propers mesos, perquè els fons en actius
monetaris registren encara nivells elevats
de patrimoni i el seu rendiment és gaire-
bé nul.

La millora progressiva de l’escenari ma-
croeconòmic i la forta caiguda dels riscos
financers, propiciada per la intervenció
dels bancs centrals, afavoreixen l’ascens
de la qualificació creditícia de les empre-
ses per part de les agències de rating. La
caiguda en les previsions de morositat en
diversos sectors dels Estats Units –i també
d’altres països– és notable, particular-
ment al segment high yield. Aquesta si-

Les empreses aprofiten 
les condicions molt
favorables dels mercats 
i continuen emetent 
a marxes forçades. 

CAIGUDES INTENSES DE RENDIBILITAT ALS MERCATS D’ALT RISC

Rendibilitat dels bons high yield a la zona de l’euro i als Estats Units

FONT: EcoWin.

Estats UnitsZona de l’euro

5

25

20

10

15

30
%

98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09



tuació reflecteix l’eficàcia de les actua-
cions dels bancs centrals i de la recupera-
ció econòmica.

A mitjà termini, i sense perjudici de cor-
reccions passatgeres, les perspectives per
als mercats de renda fixa continuen es-
sent positives a l’empara de la consolida-
ció de la recuperació econòmica i de la
millora progressiva dels beneficis empre-
sarials. En aquest context, és previsible
que el flux d’inversions cap a aquest mer-
cat es mantingui sòlid. Simultàniament,
l’emissió de bons corporatius es veurà fre-
nada, principalment perquè la major part
de les grans empreses ja han emès deute a
mitjà termini i a llarg termini i tenen co-
bertes les necessitats de finançament dels
pròxims mesos.

Les borses moderen el ritme 
de pujada

Els mercats de renda variable han tornat
a oferir a l’octubre una bona evolució, per

bé que la tònica generalitzada ha estat de
moderació en el ritme de revaloració. Cal
no oblidar que, des dels mínims assolits al
març, els principals índexs borsaris acu-
mulen una revaloració mitjana del 60%.

En un context en què els nivells de liqui-
ditat són encara molt elevats, els inversors
es mostren més i més atrets per les pers-
pectives de rendibilitat dels actius arris-
cats, com les accions. Efectivament, la me-
nor aversió al risc ha jugat un paper clau
en l’apreciació de les borses, en una etapa
en què els nivells inicials de participació
dels fons institucionals en la renda varia-
ble eren baixos.

Altres factors, pertanyents a l’àmbit em-
presarial, que han propiciat l’alça de les
borses són la bona marxa de la campanya
de resultats empresarials del tercer tri-
mestre i la recuperació de l’activitat in-
versora dels hedge funds.

Precisament, un dels moments més espe-
rats pels inversors i pels gestors de carte-

Es mantenen les bones
perspectives per al sector,
sobretot pel baix nivell 
de rendibilitat en inversions
alternatives.

La pujada de les borses 
es basa en la recuperació
econòmica i en la caiguda
dels riscos.
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res és la publicació periòdica de beneficis
de les companyies cotitzades. A l’octubre,
ha començat la campanya de publicació
dels resultats del tercer trimestre als Es-
tats Units i a Europa, amb predomini de
les sorpreses positives. Des de l’abril, des-
prés del dràstic ajustament a la baixa de
les previsions durant els primers mesos
de l’any, els analistes han anat millorant
les seves estimacions. Addicionalment als
bons resultats que s’han conegut, la recu-
peració de l’entorn econòmic global, la
caiguda de les primes de risc i la menor
volatilitat dels mercats ajuden a compren-
dre el canvi de les estimacions dels analis-
tes financers.

El fet que la proporció d’empreses que
publiquen resultats més positius del que
s’esperava sigui substancialment supe-

rior a la de les que sorprenen negativa-
ment és un dels principals impulsos per
als índexs. A més de confirmar el procés
de recuperació empresarial, representa
un augment dels guanys per acció i ser-
veix de reclam per als fluxos inversors.
Fins ara, del 40% de les empreses de
l’S&P 500 que han fet públics els seus re-
sultats, el 80% ha sorprès favorablement.
La raó fonamental d’aquest augment ha
estat l’agressiva reducció de costos inicia-
da per part de les empreses i, en especial,
dels laborals.

Un altre aspecte que contribueix positi-
vament és el retorn dels hedge funds a la
renda variable. Amb l’inici de la crisi, la
fugida d’aquests fons especialitzats del
conjunt d’actius de risc va ser gairebé to-
tal, fet que va arrossegar a la baixa els

Els resultats empresarials
mostren recuperació en la
segona meitat de l’any.

Els hedge funds tornen als
mercats d’actius de risc.

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.
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preus de les accions. Ara, quan sembla
que les deficiències del sistema financer
global es comencen a resoldre, i atès un
escenari econòmic més estable a mitjà
termini, els hedge funds s’han començat a
posicionar de nou en actius de renda fixa
corporativa i de renda variable, amb una
marcada preferència pels d’economies
emergents.

A mitjà termini, cal esperar que la ten-
dència de recuperació de les borses es

mantingui, tot i que la intensitat de les
pujades es pugui moderar, però és a curt
termini on s’incrementa la probabilitat
que es produeixin correccions en els ín-
dexs. En efecte, després de vuit mesos
consecutius de revaloració borsària, i en
un context en què la normalitat del siste-
ma financer sembla gairebé restaurada, el
principal risc és que els inversors reaccio-
nin negativament a les decepcions que
pugui generar el ritme de recuperació
econòmica global.
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El sector financer ha viscut durant els dos últims anys una convulsa crisi d’abast internacional. En els moments
culminants, cap al final del 2008, diverses entitats van sucumbir a les dificultats, alguns mercats financers es van
bloquejar i, de fet, el conjunt del sistema va estar prop del col·lapse. La catàstrofe es va evitar, en bona part, grà-
cies a la contundent intervenció dels governs i dels bancs centrals de la majoria de països.

Com en ocasions precedents al llarg de la història, una crisi d’aquesta magnitud desencadena una transformació
important en la fesomia del sistema. D’una banda, les autoritats supranacionals i nacionals despleguen un pro-
grama de reformes reguladores d’ampli espectre i de gran abast. De l’altra, tant els prestadors com els prestataris
i els intermediaris modifiquen les pautes de comportament arran de les lliçons apreses durant aquesta traumà-
tica experiència i de les noves circumstàncies imperants.

Encara és molt aviat per discernir amb prou precisió la configuració que adoptarà el sistema financer d’aquí a
quatre o cinc anys. Però sí és possible identificar ja algunes forces en moviment que, probablement, acabaran es-
sent decisives.

Abans pot ser útil revisar breument alguns trets bàsics de l’evolució del sistema durant els anys previs a la crisi.
Dos elements destaquen: el sector financer va augmentar la seva presència en el conjunt de l’economia i va fer-
ho orientant-se cap a un model cada cop més desintermediat i de creixent complexitat. Lògicament, els punts de
partida, els detalls i les circumstàncies van ser diferents en funció dels països, però cal afirmar que aquesta va ser
una pauta general.

La desintermediació fa referència al desenvolupament, de forma paral·lela a les entitats bancàries tradicionals
(prenedores de dipòsits dels estalviadors i atorgants de préstecs a curt i a llarg termini), d’altres canals per a la
transferència de recursos des dels agents excedentaris als deficitaris. En primer lloc, els mercats de capitals clàs-
sics, com, per exemple, els que permeten al govern emetre obligacions o a les empreses pagarés, bons i accions,
que són adquirits pels estalviadors (directament o a través, per exemple, de fons d’inversió o de pensions). En
segon lloc, un variat grup d’entitats i d’instruments que, sobre la base dels mercats de capitals, s’interposen i
recondueixen els recursos cap als prestataris finals. Aquest complex entramat, que alguns anomenen «sistema
bancari a l’ombra», inclou entitats com els bancs d’inversió, els fons monetaris, els SIV (Structured Investment

El sistema financer després de la crisi: més petit i més simple?

El principal risc és el
deteriorament de les
expectatives sobre la
recuperació econòmica.
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Vehicles), els hedge funds i les entitats de private equity, així com –en una accepció àmplia– instruments com les
titulitzacions o els derivats de crèdit. Van ser precisament aquestes institucions les que van protagonitzar l’aug-
ment de la presència de les activitats financeres en el conjunt de l’economia, en especial als Estats Units (s’esti-
ma que, el 2007, el volum d’actius en mans d’aquestes entitats superava el dels bancs comercials tradicionals).

La crisi i les seves seqüeles han alterat el funcionament d’aquests tres tipus de canals, però no tots de la matei-
xa manera. El sistema a l’ombra ha estat el gran damnificat. De fet, la gestació i la propagació de les turbulèn-
cies van ser degudes, en bona part, a les disfuncions i a les febleses d’institucions com els bancs d’inversió o els
instruments complexos de finançament estructurat (SIV, CDO). La major part d’aquests elements han desapa-
regut o s’han transformat en versions més senzilles. Altres àrees, com els hedge funds i les entitats de private
equity, han experimentat un descens important de volums. La problemàtica dels mercats de titulització és es-
pecialment destacable, per la gran dimensió que van adquirir en els anys previs a la crisi i pels seus vincles amb
algunes entitats bancàries (les que van adoptar el model originate-and-distribute). Doncs bé, durant els últims
mesos, les emissions de titulitzacions han descansat gairebé exclusivament en la participació del govern (com a
garant) o dels bancs centrals (com a compradors o finançadors), mentre que les emissions al mercat obert han
estat molt escasses.

L’activitat del sector bancari tradicional, tot i que feble, no ha patit amb tanta intensitat. De fet, en la fase més
aguda de la crisi, una part de l’activitat del «sistema a l’ombra» es va recanalitzar cap al balanç dels bancs co-
mercials. Posteriorment, a causa de la severitat del deteriorament de l’economia real i d’un procés lògic de des-
palanquejament per part dels bancs i de les famílies, l’evolució dels préstecs s’ha orientat a la baixa. No obstant
això, la magnitud d’aquest descens, tant als Estats Units com a Europa, no es desvia substancialment de les re-
gularitats empíriques observades en cicles econòmics del passat. Per la seva banda, l’evolució dels dipòsits no
ha patit gaires tensions durant aquests dos anys de crisi, tot i que és cert que amb l’ajuda de l’extensió de les ga-
ranties públiques.

FONT: Elaboració pròpia.
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Finalment, la dinàmica als mercats de capitals clàssics ha representat un cert contrapunt. Alguns d’aquests mer-
cats també es van paralitzar durant les setmanes crítiques posteriors a la fallida de Lehman Brothers, però es van
recuperar amb rapidesa i viuen enguany un veritable boom. En el cas dels mercats de deute públic, això és plena-
ment previsible. Més remarcables resulten els rècords històrics en les emissions de bons corporatius, primer de
les empreses de rating elevat i, més recentment, de les de baixa qualitat. Sens dubte, aquests mercats s’han bene-
ficiat indirectament de les mesures adoptades pels governs i pels bancs centrals, però també ha jugat al seu favor
un grau de transparència major que en el cas de les titulitzacions, juntament amb les limitacions en la capacitat
de préstec dels bancs, arran de la seva situació de capital.

En definitiva, la reacció inicial a la crisi consisteix en una reducció de la dimensió del sector financer i en una re-
orientació cap a mercats i instruments més senzills. A mesura que la crisi vagi quedant enrere, la continuïtat a
mitjà i a llarg termini d’aquestes pautes dependrà de l’evolució d’alguns factors fonamentals –tecnològics, ma-
croeconòmics i reguladors– que, en els anys previs, van empènyer en la direcció d’un sistema gran i complex.

Els canvis en el marc regulador seran particularment importants. La idea dominant és que calen reformes pro-
fundes per mitigar el risc sistèmic, és a dir, el risc que problemes inicialment localitzats en una àrea, en un mer-
cat o en una institució s’estenguin al conjunt del sistema. Sota aquest prisma, el «sistema a l’ombra», fins ara es-
cassament regulat i supervisat, és objecte d’un profund escrutini (noves normes per als hedge funds, per als CDS,
per a les titulitzacions, etc.). Probablement, l’efecte serà el d’acotar-ne el desenvolupament i la interdependència
amb altres àmbits. Pel que fa al sector bancari tradicional, les principals propostes consisteixen a augmentar els
requeriments de capital i de liquiditat de les entitats individualitzades i a establir mecanismes per evitar el con-
tagi de problemes entre elles. Aquests requeriments serien proporcionalment majors per a les entitats grans i per
a les que realitzen activitats complexes i de risc elevat (titulitzacions, trading, etc.). En aquest cas, els efectes pre-
visibles apuntarien a una simplificació de les activitats, però agregadament a una menor disponibilitat i a un
major cost del crèdit. Les reformes proposades en l’àmbit dels mercats de capitals clàssics no semblen tan trans-
cendents i, bàsicament, pretenen millorar la transparència (per exemple, a través de les agències de rating).

En conjunt, d’aquest contingut en les propostes inicials de reforma caldria esperar que, efectivament, es consoli-
di la nova tendència cap a un sistema més senzill i acotat. No obstant això, el procés regulador només està al co-
mençament, i l’embranzida reformista actual es pot frenar o fins i tot canviar de direcció per causes diverses,
com, per exemple, una insuficient coordinació entre les diferents instàncies reguladores, en especial a nivell in-
ternacional.

Aquest requadre ha estat elaborat per Avelino Hernández
Departament de Mercats Financers, Servei d’Estudis de ”la Caixa”
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La recessió es modera

La caiguda de l’activitat s’ha frenat grà-
cies, en bona part, als estímuls monetaris
i fiscals decidits pel Banc Central Europeu
i pel Govern i a la millora de la conjuntu-
ra internacional. D’aquesta manera, a poc
a poc, es recupera la confiança, com es pot
observar al gràfic següent. No obstant
això, la marxa econòmica és feble i neces-
sita l’impuls dels estímuls. Així, els indi-
cadors de confiança se situen encara per
sota dels nivells mitjans històrics.

En aquest context, és interessant observar
la situació econòmica de les empreses,
part fonamental per poder sortir de la re-
cessió. En el primer semestre del 2009,
d’acord amb les dades de la Central de Ba-

lanços Trimestral publicada pel Banc
d’Espanya, el valor afegit de les empreses
de la mostra, que s’obté restant els con-
sums intermedis del valor de la produc-
ció, va baixar el 15,7% en termes inter-
anuals, enfront d’un augment del 2,1%
en la primera meitat del 2008.

Les despeses de personal van disminuir el
0,7%. D’aquesta manera, l’excedent brut
d’explotació es va reduir el 27,0% en re-
lació amb un any abans i el resultat ordi-
nari net va patir un descens interanual si-
milar, del 28,0%. Uns resultats atípics
menors van intensificar la caiguda del re-
sultat de l’exercici, que va ser del 37,4%,
enfront de l’alça del 43,6% del primer se-
mestre del 2008. No obstant això, aquest
excedent continua essent notablement

CONJUNTURA ESPANYOLA

Activitat econòmica

Els estímuls econòmics
contribueixen a frenar 
la caiguda de l’activitat.

Els resultats empresarials 
es redueixen amb força.

NOTA: (*) Compost pels indicadors de confiança industrial, serveis, del consumidor, construcció i del comerç al detall. Corregit
d’estacionalitat.
FONT: Comissió Europea.
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positiu i representa el 34,2% del valor afe-
git brut. D’altra banda, la rendibilitat or-
dinària de l’actiu net i dels recursos pro-
pis va continuar baixant i es va col·locar
en el 5,6% i en el 7,4%, respectivament.

Tornant a la conjuntura, les dades dispo-
nibles mostren un menor deteriorament
del consum, però amb clarobscurs. Els re-
sultats més positius van correspondre a
les vendes d’automòbils, que, al setembre,
van registrar una pujada interanual del
18,0%, gràcies als ajuts directes del Pla
2000-E del Govern i de la major part de
les comunitats autònomes. No obstant
això, l’increment de l’atur al setembre, en
esgotar-se els efectes del pla d’obres mu-
nicipals finançat pel Govern, va influir
negativament en la confiança dels consu-
midors, ja que l’índex va empitjorar lleu-
gerament.

Pel que fa a la inversió, alguns indicadors,
com la producció de béns d’equipament i
la matriculació de vehicles industrials,
apuntaven a una contenció de l’enfonsa-

ment. Així i tot, les vendes interiors 
d’equipament i de software a les grans em-
preses continuaven presentant un fort
descens interanual del 25,0% en els dos
primers mesos del tercer trimestre.

Pel que fa a la inversió a la construcció,
un indicador avançat com el consum apa-
rent de ciment ha mostrat, en els últims
mesos, una moderació de les caigudes,
però va presentar un decrement inter-
anual del 23,7% al setembre. De fet, el
subsector residencial continua el procés
d’ajustament, pressionat per unes exis-
tències d’habitatges encara en augment,
ja que els habitatges acabats superen els
venuts, tot i que les compres de cases han
assolit un cert suport en els últims mesos,
després de la davallada dels tipus d’inte-
rès i dels preus immobiliaris.

Des de l’òptica de l’oferta, les dades de la
producció industrial de l’agost van pro-
porcionar alguns indicis de millora. No
obstant això, la intensificació del descens
interanual del consum d’electricitat al se-

Pujada de les vendes
d’automòbils, gràcies 
als ajuts directes.

Intensa contracció 
de la inversió.

Primer semestre
2008

2008 2009

Valor de la producció

Consums intermedis

Valor afegit brut (VAB)

Despeses de personal

Resultat econòmic brut d’explotació

Ingressos financers

Despeses financeres

Amortitzacions i provisions

Resultat ordinari net

Resultat per alienacions i deteriorament

Variacions del valor raonable i resta de resultats

Impostos sobre beneficis

Resultat net

FONT: Banc d’Espanya (Central de Balanços Trimestral).
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tembre, del 2,8% enfront del 0,5% del mes
anterior, i un lleuger empitjorament de 
l’índex de confiança del sector secundari
al final del tercer trimestre la relativitzen.

La xifra de negocis dels serveis va caure el
14,4% interanual en termes homogenis
de dies hàbils a l’agost, descens amb prou
feines inferior a l’anotat en el mes prece-
dent, per bé que era sensiblement inferior
al registrat en el primer quadrimestre. Els
subsectors que van presentar reculades
interanuals més intenses van ser el co-
merç, el transport i els serveis a empreses.
L’evolució del turisme tampoc no va ser
favorable, afectat igualment per la crisi
internacional. La temporada d’estiu va ser
una mica millor que la primera meitat de
l’any, però es va saldar amb un descens
interanual del 7,8% de l’entrada de turis-
tes estrangers en el tercer trimestre, amb
prou feines 4 dècimes menys que en el tri-
mestre anterior.

La difícil conjuntura econòmica es tra-
dueix en una menor creació d’empreses.
Així, a l’agost, es van registrar 4.663 so-
cietats mercantils, el 18,3% menys que en
el mateix mes del 2008. Així i tot, aquest
descens és menor a l’acumulat en els vuit
primers mesos de l’exercici, del 29,2%.
En canvi, la dissolució de societats ten-
deix a augmentar. A l’agost, se’n van dis-
soldre 974, el 33,8% més que dotze 
mesos abans.

Pel que fa a les perspectives, la recessió
econòmica es continua atenuant, però no
es pot afirmar que l’ajustament dels ele-
vats desequilibris acumulats per l’eco-
nomia espanyola hagi acabat. D’aquesta
manera, amb l’ajuda de l’impuls de la de-
manda exterior, probablement prossegui-
rà la tendència a la sortida de la recessió,
però de forma molt gradual.

Augmenta la dissolució
d’empreses.

Esperem una recuperació
econòmica gradual.

2008 2009
2007 2008

III IV I II Juliol Agost Setembre

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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2008 2009
2007 2008

III IV I II Juliol Agost Setembre

Indústria

Consum d’electricitat (1)

Índex de producció industrial (2)

Indicador de confiança en la indústria (3)

Utilització capacitat productiva (4)

Importació béns interm. no energ. (5)

Construcció

Consum de ciment

Indicador de confiança en la construcció (3)

Habitatges (visats obra nova)

Licitació oficial

Serveis

Vendes comerç minorista (6)

Turistes estrangers

Ingressos turisme

Mercaderies ferrocarril (t-km)

Tràfic aeri passatgers

Consum de gasoil automoció

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

(2) Filtrat de diferències del calendari laboral.

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

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

(5) En volum.

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

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

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

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

2,0 –7,3 –6,3 –16,6 –22,6 –18,6 –18,0 –13,1 ...

–0,3 –18,0 –18,7 –32,7 –36,7 –35,5 –32,0 –27,0 –28,0

81,3 79,5 79,3 76,9 68,8 69,5 – 68,5 –

8,0 –0,7 –2,1 –18,2 –32,9 –31,1 –21,2 –17,2 ...

0,2 –23,8 –25,2 –38,1 –46,1 –36,0 –32,3 –21,2 –23,7

9,3 –22,6 –23,7 –34,7 –36,7 –35,0 –32,0 –24,0 –23,0

–24,7 –59,4 –62,4 –60,2 –64,1 –62,8 –50,7 ... ...

–15,0 3,0 6,4 12,4 –5,3 –8,2 3,2 ... ...

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

1,1 –2,5 –5,4 –9,0 –16,2 –8,2 –6,1 –8,1 –9,5

3,3 –0,4 0,2 –8,0 –14,3 –8,0 –8,3 ... ...

–3,7 –7,7 –1,7 –23,0 –34,1 –34,9 –43,9 –27,3 ...

9,0 –3,0 –4,8 –12,7 –18,2 –8,7 –4,8 –5,5 –5,2

5,1 –3,8 –3,7 –7,7 –10,3 –5,1 –3,7 ... ...

INDICADORS D’OFERTA

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

El Gran Basar d’Istanbul, del segle XV, acull 55.000 metres quadrats de botigues i cobreix més de 58 carrers. Hi
ha qui el considera el primer gran centre comercial de la història. No obstant això, la imatge que la concepció
actual de centre comercial ens evoca no és la d’un soc mític al cor de la ciutat, sinó la d’un espai comercial mo-
dern als afores. A punt de concloure el termini de transposició de la Directiva Europea de Serveis, el debat sobre
els costos i els beneficis de la liberalització del comerç al detall recobra intensitat a Espanya. Un debat que ten-
deix a enfrontar aquesta nova generació de places comercials al comerç de petit format, més urbà i tradicional.

En una economia de mercat, la regulació, no solament de la distribució comercial, sinó de qualsevol sector, pre-
tén corregir un error del mercat que comporta una assignació subòptima dels recursos disponibles o assolir 

Centre comercial o comerç al centre?
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finalitats no econòmiques, generalment de caràcter social o polític. Quan aquesta regulació aconsegueix resol-
dre una mancança del mercat, s’assignen els recursos d’una manera més eficient. Així mateix, quan la interven-
ció normativa persegueix objectius no econòmics, una certa pèrdua d’eficiència es justifica en defensa d’altres
prioritats d’interès general, com la conservació del medi ambient o de l’equilibri urbanístic. En els dos escenaris,
la regulació pot millorar el benestar en la seva dimensió més àmplia, no exclusivament econòmica.

En l’àmbit de la distribució comercial, la reglamentació acostuma a plasmar-se en barreres tècniques o adminis-
tratives, ja sigui a l’entrada de noves empreses, mitjançant autoritzacions d’establiment prèvies o moratòries
d’obertura, o al funcionament de les empreses establertes, mitjançant la regulació dels horaris comercials o dels
períodes de rebaixes. En el cas espanyol, un impediment afegit deriva de la complexitat del marc jurídic, resultat
de la particular ordenació del territori i de la distribució de competències entre l’Estat, les autonomies i els con-
sistoris locals. Per bé que és cert que les restriccions a la pràctica comercial a Espanya s’han anat relaxant des de
l’entrada en vigor de la Llei d’Ordenació del Comerç al Detall el 1996, encara superen la mitjana de l’OCDE (ve-
geu el gràfic següent). En aquest sentit, els defensors de la liberalització esperen que la nova Directiva de Serveis
impulsi més avanços i generi una xarxa espanyola de comerç més oberta i flexible.

La Directiva de Serveis, o Directiva Bolkestein, pretén eliminar els obstacles a la llibertat d’establiment, prestació
i circulació de serveis a la Unió Europea i harmonitzar la regulació del sector terciari als diferents estats mem-
bres. Entre les mesures que estipula la directiva pel que fa a la distribució comercial, cal destacar l’homogeneït-
zació reguladora entre els diversos territoris i la supressió de qualsevol tipus d’autorització d’establiment, llevat
de les que esgrimeixin motius d’interès general no econòmic i no siguin ni discriminatòries ni desproporciona-
des en relació amb l’objectiu que persegueixen. En qualsevol cas, la transposició de la directiva al marc legal de
cada país queda en mans dels estats membres i, a Espanya, es materialitzarà en dues noves lleis –la Llei sobre el
lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, o «Llei Paraigua», que estableix el marc general de referèn-
cia, i la Llei Òmnibus, que adapta diverses lleis a l’anterior–. Així mateix, es modificarà la normativa específica
de cada subsector, fins i tot del comerç.

El projecte de reforma de la Llei d’Ordenació del Comerç al Detall va ser aprovat pel Consell de Ministres a l’a-
gost i, tot i que segueix els criteris generals de la directiva, ha estat objecte de controvèrsia. El seu origen cal bus-
car-lo en la seva relativa flexibilitat i en el marge d’interpretació que deixaria als governs autonòmics, els quals,
segons el que estableix la Llei del 1996, tenen l’última paraula en termes de comerç al seu territori. Alguns esta-
ments, com la Comissió Nacional de Competència o el Banc d’Espanya, han manifestat una certa inquietud,
provocada pel temor que la nova legislació no obri les portes a la competència, tal com pretén la Comissió Eu-
ropea, i que es desaprofiti una oportunitat única per progressar en una parcel·la en què, segons el parer d’a-
quests estaments o de la mateixa Comissió, queda molt camí per recórrer.

La defensa de la liberalització del comerç parteix de diferents arguments, però el cost d’eficiència i benestar
que una regulació inadequada imposa sobre els agents econòmics n’és, amb tota certesa, l’eix cardinal. En el
terreny comercial, s’estima que una assignació ineficient dels recursos disponibles, derivada d’una excessiva o
d’una incorrecta regulació, redueix el nivell de competència, impedeix les eficiències associades a les econo-
mies d’escala i dissuadeix la innovació. Tot plegat deriva en un descens de la productivitat i en marges més am-
plis per a les empreses ja establertes, que, al seu torn, es tradueixen en preus més elevats, en una pèrdua de po-
der adquisitiu dels salaris reals i, en última instància, en una reducció del benestar dels consumidors i dels
ingressos de les empreses, que veuen retreta la seva entrada al mercat en qüestió. Hi ha qui troba en aquest rao-
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nament l’explicació fonamental del baix creixement de la productivitat del comerç al detall en països com
França o Espanya (vegeu el gràfic següent).

A l’altre costat del debat, els qui defensen la regulació de la distribució comercial anteposen, en general, altres
dimensions econòmiques a la pura eficiència. Els arguments més habituals són: els criteris urbanístics en de-
fensa d’un model de ciutat que incorpori un centre urbà comercial dinàmic; la protecció del consumidor amb
escassa mobilitat, o la conciliació de la vida laboral i familiar de les persones que treballen al sector. Aquest ti-
pus de regulació tendeix a afavorir un comerç de petit format, més urbà, en detriment de les grans superfícies

LOS DESEQUILIBRIOS GLOBALES CRECIERON... Y EL DÓLAR CEDIÓ PARA CORREGIRLOS

FONTS: Base de dades PMR (OCDE), Banc d’Espanya i elaboració pròpia.
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perifèriques. La Llei del 1996, per exemple, té l’objectiu explícit de protegir el petit comerç de proximitat. D’al-
tra banda, certes restriccions al lliure comerç es basen en l’existència d’errors del mercat, com les externalitats
negatives de caràcter mediambiental associades a determinats formats comercials que requereixen l’ús de l’au-
tomòbil.

Deixant de banda l’eficiència, els partidaris d’una activitat comercial més flexible també invoquen la incorpora-
ció de la dona al mercat laboral quan es postulen a favor de la liberalització dels horaris comercials, un altre es-
cull habitual i controvertit de la tasca comercial. Aquest canvi estructural al mercat laboral espanyol modern
implica que moltes famílies només puguin efectuar les compres en dies festius o fora d’horaris laborals que, en
molts casos, no coincideixen amb l’horari d’obertura dels comerços. Aquest argument xoca de front amb una de
les defenses de la restricció dels horaris comercials: l’impacte negatiu de l’extensió d’aquests horaris sobre la
conciliació de la vida laboral i familiar dels recursos humans del sector.

En definitiva, la discussió generada per la proposta de reforma de la Llei del Comerç evidencia que la històrica
controvèrsia al voltant de la liberalització d’un sector clau per a l’economia espanyola no amaina. Cal esperar
que la llei definitiva i el dictamen final que en faci la Comissió Europea facilitin la progressiva trobada de les di-
verses parts i millorin l’statu quo de la societat en general. Al capdavall, la distribució comercial és un servei, i,
per aquest motiu, la seva raó de ser és servir buscant el benefici de tots els implicats, sigui en un soc mític i urbà,
en un centre comercial modern als afores o en un petit comerç d’un centre urbà clàssic o modern.

Creixement de la productivitat per hora treballada (taxa anual mitjana 1995-2005)
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FONTS: EUKLEMS març (2008) i elaboració pròpia.
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LA PRODUCTIVITAT DEL COMERÇ A ESPANYA, ENTRE LES MÉS ENDARRERIDES
DE LA UNIÓ EUROPEA

Aquest requadre ha estat elaborat per Marta Noguer
Departament d’Economia Internacional, Servei d’Estudis de ”la Caixa”
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El deteriorament del mercat laboral 
es torna a intensificar

La disminució de l’activitat econòmica
continua afectant desfavorablement el
mercat laboral. Al setembre, el nombre
mitjà d’afiliats en alta a la Seguretat Social
va ser de 17.935.095. Aquesta xifra repre-
senta 66.216 persones menys que en el
mes anterior. D’aquesta manera, es va in-
terrompre la tendència a l’alentiment del
deteriorament dels últims mesos. L’aca-
bament de moltes obres municipals fi-
nançades pel Fons Estatal d’Inversió Lo-
cal ha contribuït a aquest agreujament.

En els dotze últims mesos, el nombre d’a-
filiats en alta a la Seguretat Social es va re-
duir en 1.085.265 persones, el 5,7%, per

bé que aquesta caiguda interanual va ser
inferior a la dels mesos precedents. La
majoria de règims van perdre afiliats du-
rant aquest període, llevat de l’especial
agrari, que va pujar el 10,2%, i del d’em-
pleats de la llar, que va augmentar els efec-
tius l’1,4%. En conjunt, als assalariats afi-
liats van disminuir el 5,8%, mentre que
els no assalariats van baixar el 5,2%.

Per sectors, el descens més important en
l’últim any va correspondre a la construc-
ció, del 21,2%, conseqüència, sobretot,
del dur ajustament al segment residen-
cial. Els afiliats al sector industrial també
van baixar amb força, l’11,2%, arran de la
crisi del sector. L’afiliació dels serveis va
disminuir menys, el 2,9%, mentre que, a
l’agricultura, va pujar el 5,6%.

Mercat de treball

Es van esgotant els efectes
sobre l’ocupació de les obres
municipals del Fons Estatal
d’Inversió Local.

La construcció anota la
caiguda interanual més
important de l’afiliació a la
Seguretat Social, del 21,2%.

NOTA: (*) Sèrie de cicle-tendència dels valors mitjans mensuals.
FONTS: Ministeri de Treball i Assumptes Socials i elaboració pròpia.

S’INTENSIFICA LA CAIGUDA DE L’AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL

Variació intermensual anualitzada del nombre total d’afiliats en alta a la Seguretat Social (*)

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

2006 2007 2008 2009

%
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Per sexes, el descens de l’afiliació va ser
més intens entre els homes que entre les
dones. Aquesta situació s’explica pel fet
que les dones predominen als serveis, el
gran sector que menys ha reduït l’afilia-
ció. Així, mentre els afiliats masculins bai-
xaven el 7,7%, les dones ho feien el 3,1%.
D’aquesta manera, la proporció de les afi-
liades es va col·locar en el 44,1% i va igua-
lar gairebé la cota màxima assolida el pas-
sat mes de maig.

Per nacionalitats, la reculada de l’afiliació
des del setembre del 2008 va ser més in-
tensa entre la població estrangera, sobre-
representada a la construcció, que va cau-
re el 8,6%. Per la seva banda, els afiliats
espanyols van disminuir el 5,3%.

La pèrdua de dinamisme del mercat de
treball es reflecteix també en el descens de
la contractació. En efecte, al setembre, es

van registrar 1.354.836 contractes, amb
un descens interanual del 9,8%. La caigu-
da de la contractació més important va
recaure en els indefinits, que, en situar-se
en 128.374, van anotar una reculada anual
del 26,0%. Els contractes de caràcter tem-
poral es van col·locar en 1.226.462, amb
una davallada del 7,7%. Així i tot, aquests
decrements interanuals van ser una mica
inferiors als dels mesos anteriors.

Es confirma l’orientació a l’alça 
de l’atur registrat

Lògicament, la intensificació de la des-
trucció d’ocupació es va traduir en un
augment de l’atur. Així, al final del tercer
trimestre, es van comptabilitzar 3.709.447
aturats registrats al Servei Públic d’Ocu-
pació Estatal, 80.367 més que a l’agost, i
es va anotar el segon augment mensual
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2008 2009
2007 2008

III IV I II Juliol Agost Setembre

Afiliats a la Seguretat Social (1)

Sectors d’activitat

Indústria

Construcció

Serveis

Situació professional

Assalariats

No assalariats

Total

Població ocupada (2)

Llocs de treball (3)

Contractes registrats (4)

Indefinits

Temporals

Total

NOTES: (1) Dades mitjanes mensuals.

(2) Estimació de l’enquesta de població activa.

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

(4) Al Servei Públic d’Ocupació Estatal.

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

INDICADORS D’OCUPACIÓ

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

2,4 –2,1 –2,4 –5,6 –9,3 –11,5 –11,8 –11,5 –11,2

3,6 –10,3 –12,4 –19,5 –25,2 –25,4 –23,0 –21,7 –21,2

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

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

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

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

3,1 –0,5 –0,8 –3,0 –6,4 –7,2 – – –

2,8 –0,6 –1,0 –3,2 –6,3 –7,1 – – –

2,0 –14,3 –13,8 –26,0 –35,4 –35,3 –30,7 –29,6 –26,0

0,3 –10,4 –9,4 –17,9 –23,9 –17,8 –11,9 –8,0 –7,7

0,5 –10,9 –9,9 –18,9 –25,4 –19,9 –13,7 –10,0 –9,8

L’atur registrat puja el 41%
en un any.

Notable descens dels
contractes indefinits.

 



consecutiu. Aquesta xifra representava un
ascens interanual del 41,3%, taxa una
mica inferior a la dels mesos anteriors.

Més del 80% de l’increment mensual de
l’atur registrat es va concentrar al sector
serveis, relacionat, en part, amb el final de
la temporada turística. També va ser no-
table l’increment de persones a la recerca
d’una primera feina (17.448). Els nous
efectius laborals són habituals després del
període de vacances i de l’acabament dels
estudis. No obstant això, en termes deses-
tacionalitzats, s’aprecia una acceleració
de l’atur en els últims mesos.

La forta escalada de l’atur derivada de la
crisi econòmica, que ha representat un in-
crement de gairebé 1,7 milions d’aturats
en els dos últims anys, ha comportat un
fort augment de les prestacions per atur.
El total de beneficiaris pujava, al final d’a-
gost, a 2.708.204 persones, amb un crei-
xement del 46,1% en relació amb el ma-

teix mes de l’any anterior. El total gastat,
en el mes d’agost, va ser de 2.608 milions
d’euros, amb una alça del 45,5% en rela-
ció amb dotze mesos abans.

La taxa de cobertura, definida com el
quocient entre el nombre total de benefi-
ciaris de prestacions i la suma de l’atur
registrat amb experiència laboral més els
receptors del subsidi d’eventuals agraris,
es va situar en el 76,65% a l’agost. D’altra
banda, al final de setembre, 52.252 per-
sones ja havien presentat sol·licituds per
al programa temporal de protecció per
atur i inserció per cobrar l’ajut de 422 eu-
ros al mes.

Les perspectives de l’atur per als pròxims
mesos no són esperançadores. Fins que
l’economia no torni a registrar creixe-
ments significatius, no és previsible que
augmenti l’ocupació, de manera que el
descens de l’atur es farà esperar alguns
trimestres.

Fort increment de les
prestacions per atur.

Més de 50.000 sol·licituds
per acollir-se al programa de
protecció per atur i inserció.
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Variació sobre Variació sobre el mateix
desembre 2008 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: Servei Públic d’Ocupació Estatal i elaboració pròpia.

95.378 19.367 25,5 31.038 48,2 2,6 

488.280 74.855 18,1 147.622 43,3 13,2 

708.078 50.642 7,7 208.807 41,8 19,1 

2.140.158 349.883 19,5 610.060 39,9 57,7 

277.553 85.737 44,7 86.552 45,3 7,5 

1.851.361 274.894 17,4 632.629 51,9 49,9 

1.858.086 305.590 19,7 451.450 32,1 50,1 

444.606 59.476 15,4 124.963 39,1 12,0 

3.264.841 521.008 19,0 959.116 41,6 88,0 

3.709.447 580.484 18,6 1.084.079 41,3 100,0  

ATUR REGISTRAT PER SECTORS, SEXE I EDATS

Setembre 2009

%
participació
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Recaiguda dels preus

L’índex de preus de consum (IPC) va
anotar un descens interanual de l’1,0% al
setembre, 2 dècimes més que en el mes
anterior. No obstant això, aquesta caigu-
da va ser 3 dècimes inferior a la registra-
da al juliol, la més important de les últi-
mes dècades.

La intensificació de la disminució dels
preus al setembre és atribuïble al nucli
més estable dels preus, l’anomenat índex
subjacent, el qual va experimentar una re-
ducció més intensa del que s’esperava, ja
que la taxa interanual de variació es va re-
duir en 3 dècimes, fins al 0,1%, el nivell

més baix de les últimes dècades. Aquest
moviment reflecteix fortes pressions a la
baixa sobre els preus. En efecte, tot i que
també tradueix la passada davallada dels
preus de les primeres matèries, moltes
empreses efectuen retallades en els preus
per impulsar les vendes per estimular un
consum afeblit.

El principal impuls a la baixa sobre els
preus al setembre va provenir dels béns
industrials no energètics, que van aportar
gairebé una dècima al descens de la taxa
interanual de l’IPC. Aquests preus van bai-
xar el 2,1% en els dotze últims mesos fins
al setembre, 3 dècimes més que en el mes
precedent, i van marcar igualment la cai-

Preus

L’IPC cau l’1,0% en els dotze
últims mesos.

La inflació subjacent 
es redueix en 3 dècimes,
fins al 0,1%, a causa de les
pressions a la baixa de fons. 

LA INFLACIÓ SUBJACENT S’APROXIMA AL 0%

Variació interanual de l’IPC

FONT: Institut Nacional d’Estadística.

Índex subjacent (índex general
sense aliments frescos i energia)

Índex general
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FONT: Institut Nacional d’Estadística.

ELS PREUS DELS BÉNS INDUSTRIALS CAUEN MÉS DEL 2% EN ELS DOTZE ÚLTIMS MESOS

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

–1,5

D

guda més intensa de les últimes dècades.
Tant la feblesa de la demanda com les
pressions dels mercats internacionals van
contribuir a aquesta evolució. Al setembre,
destaca en particular el decrement anual
del preu dels automòbils fins al 7,0%.

La contracció del consum també reper-
cuteix sobre els serveis, tot i estar més
arrecerats de la competència exterior.
Així, els preus dels serveis es van conti-
nuar alentint i van marcar una variació
anual de l’1,8%, 2 dècimes menys que a

ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM

2008 2009

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

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

FONT: Institut Nacional d’Estadística.

–0,6 –0,6 4,3 –1,2 –1,2 0,8

0,2 –0,5 4,4 0,0 –1,2 0,7

0,9 0,4 4,5 0,2 –1,1 –0,1

1,1 1,5 4,2 1,0 –0,1 –0,2

0,7 2,2 4,6 0,0 –0,1 –0,9

0,6 2,8 5,0 0,4 0,3 –1,0

–0,5 2,3 5,3 –0,9 –0,5 –1,4

–0,2 2,1 4,9 0,3 –0,2 –0,8

0,0 2,0 4,5 –0,2 –0,4 –1,0

0,3 2,4 3,6

–0,4 2,0 2,4

–0,5 1,4 1,4

Baixen els preus 
dels articles d’origen
industrial...

 



...i es desacceleren 
els serveis.

l’agost. Gairebé la meitat del descens s’ex-
plica per la desacceleració dels preus dels
hotels, cafès i restaurants fins a l’1,3%.

Els aliments elaborats van aportar un
descens de mitja dècima en la taxa de va-
riació interanual de l’IPC. Tant l’aigua
mineral i els refrescos com alguns pro-
ductes lactis van contribuir a la davalla-
da, per bé que el conjunt dels aliments
elaborats presentava un augment inter-
anual del 0,5%.

En canvi, els aliments no elaborats van te-
nir un efecte pràcticament neutre sobre la
variació de la taxa interanual de l’IPC al
setembre, en mantenir-se la caiguda
interanual dels preus en el 2,5%. L’altre
component més volàtil dels preus, els pro-
ductes energètics, va tenir un efecte posi-
tiu molt reduït sobre la taxa de variació
de l’IPC, en moderar-se molt lleugera-
ment la seva davallada interanual.

L’IPC harmonitzat amb la Unió Europea
també ha baixat l’1,0% en l’últim any. D’a-
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ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM PER GRUPS DE COMPONENTS

Setembre

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

2008 2009 2008 2009 2008 2009

Per classes de despesa

Aliments i begudes no alcohòliques

Begudes alcohòliques i tabac

Vestit i calçat

Habitatge

Parament

Medicina

Transport

Comunicacions

Oci i cultura

Ensenyament

Hotels, cafès i restaurants

Altres

Agrupacions

Aliments amb elaboració

Aliments sense elaboració

Conjunt no alimentari

Béns industrials

Productes energètics

Carburants i combustibles

Béns industrials sense productes energètics

Serveis

Índex subjacent (**)

ÍNDEX GENERAL

NOTES: (*) Base 2006 = 100.

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

FONT: Institut Nacional d’Estadística.

108,0 0,2 0,0 2,3 –2,5 6,1 –2,4

126,0 0,1 0,0 3,7 12,7 4,2 13,0

95,5 3,6 3,6 –9,8 –12,3 0,5 –2,2

111,9 0,0 –0,1 6,5 0,2 7,9 –0,3

106,7 0,4 0,2 1,6 0,1 2,6 1,2

97,4 0,1 0,1 0,1 –1,4 0,6 –1,2

102,7 –1,1 –1,5 4,5 3,2 7,2 –6,8

99,4 0,0 0,0 0,2 –0,3 –0,1 –0,8

98,6 –1,7 –1,8 0,4 –1,1 0,2 –1,2

112,5 1,2 0,7 1,6 0,9 4,4 3,2

112,4 –0,9 –1,2 4,5 1,7 4,8 1,3

109,5 0,3 0,1 3,2 1,8 3,6 2,1

111,6 0,2 –0,2 3,0 0,5 6,9 0,5

107,1 0,4 0,3 1,3 –2,8 3,9 –2,5

105,3 –0,1 –0,3 1,9 –0,4 4,1 –1,2

100,1 0,3 0,1 0,3 –2,3 4,1 –4,0

105,8 –1,8 –1,7 9,5 6,1 14,8 –10,2

100,6 –2,4 –2,3 9,3 6,0 16,2 –15,5

97,8 1,1 0,8 –2,8 –5,2 0,5 –2,1

110,8 –0,5 –0,7 3,6 1,6 4,1 1,8

106,2 0,2 –0,1 1,2 –1,1 3,4 0,1

106,4 0,0 –0,2 2,0 –0,4 4,5 –1,0

Índexs
(*)
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Al juliol s’intensifica 
la caiguda dels preus 
agraris en origen.

questa manera, el diferencial amb la zona
de l’euro va romandre en 0,6 punts, 3 dè-
cimes per sota del rècord del mes de maig.

La persistència de les pressions a la baixa
sobre els preus apunta a la continuïtat del
descens de la inflació subjacent, que es
podria arribar a situar per sota de zero.
No obstant això, atesa la previsible evolu-
ció del preu del cru, el més probable és
que, en els propers mesos, es reprengui el
gir dels preus i que, al final de l’exercici, es
torni a registrar una taxa d’inflació inter-
anual positiva.

Es modera el descens dels preus
industrials

Els preus industrials van anotar un des-
cens interanual del 5,5% a l’agost. Aques-
ta taxa representa una inflexió després del

mínim de les últimes dècades del 6,7% re-
gistrat al juliol del 2009. Aquesta evolució
s’explica, sobretot, per l’evolució dels
preus de les primeres matèries i, en espe-
cial, del petroli, que va marcar un màxim
històric al juliol del 2008. La majoria dels
components dels preus industrials van
moderar el descens, llevat dels béns d’e-
quipament, que es van continuar desac-
celerant fins a una taxa de variació inter-
anual del 0,3%.

De manera similar, els preus d’importa-
ció van flexionar a l’agost, i el seu descens
interanual es va reduir en 1,5 punts, fins
al 9,8%. Per la seva banda, la caiguda dels
preus agraris en origen es va intensificar
al juliol, fins a un descens interanual del
17,9%, sobretot a causa dels productes
agrícoles, que van caure el 26,9%. En can-
vi, els preus del bestiar d’abastament van
repuntar fins a l’1,1% interanual.

La inflació general tornarà 
a ser positiva al final 
de l’exercici.

INDICADORS D’INFLACIÓ

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

Índex de preus industrials Preus d’importació

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

Total
consum capital medis (**)

2008

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

2009

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

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

(**) Excepte energia.

FONTS: Institut Nacional d’Estadística, Ministeri d’Economia i elaboració pròpia.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Deflactor
del PIB

(*)

Preus
agraris
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El dèficit comercial continua baixant

El dèficit comercial espanyol del mes d’a-
gost es va contreure el 40,5% en relació
amb el de l’agost del 2008 i es va col·locar
en 4.523 milions d’euros. Aquesta caigu-
da va ser lleugerament més moderada que
les registrades durant els mesos anteriors,
i, amb el resultat de l’agost, són ja catorze
els mesos consecutius acumulant reduc-
cions. Conseqüentment, el dèficit acumu-
lat en els vuit primers mesos de l’any es
va reduir el 52,4% en relació amb el del
mateix període de l’any anterior.

Com en els mesos anteriors, aquesta con-
tracció del dèficit es va produir en un
context de reducció dels fluxos comer-
cials. No obstant això, la caiguda del 31,1%
de les importacions acumulades en els

vuit primers mesos del 2009 en relació
amb el mateix període del 2008 ha estat
superior a la de les exportacions, del
19,8% en el mateix període. Això ha per-
mès la millora del saldo comercial i ha in-
crementat la cobertura de les exporta-
cions sobre les importacions fins al 76,1%
en aquest període, més de deu punts per-
centuals per damunt de la de l’any passat.

L’anàlisi més detallada d’aquestes sèries
mostra que, en el mes d’agost, la reducció
del valor dels fluxos comercials s’explica,
sobretot, per la caiguda dels preus, en es-
pecial dels béns energètics i alimentaris.
És per això que les dades reals han mos-
trat, en els últims mesos, una ràpida des-
acceleració de la caiguda del volum de les
exportacions i de les importacions. Així,
com s’observa al gràfic següent, la caigu-

Sector exterior

El dèficit comercial dels vuit
primers mesos de l’any es
redueix el 52,4% interanual.

El volum dels fluxos
comercials es comença
a estabilitzar.

EL VOLUM DE COMERÇ EXTERIOR ES COMENÇA A ESTABILITZAR

Variació interanual de les dades reals mensuals

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

ExportacionsImportacions
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da real de les exportacions en el mes d’a-
gost va ser del 6,4% interanual, 10,5 punts
percentuals per sota de la variació nomi-
nal. De forma similar, la caiguda inter-
anual de les importacions reals en el ma-
teix mes va ser de l’11,4%.

Malgrat que la caiguda dels fluxos comer-
cials ha estat generalitzada tant pel que fa
a l’àmbit sectorial com al geogràfic, es pot
observar que, en el mes d’agost, les expor-
tacions d’automòbils van augmentar el
18,8% en relació amb el mateix mes de
l’any anterior. Sens dubte, aquesta xifra
va ser el resultat dels diversos plans d’aju-
des a la compra d’automòbils dels princi-
pals països europeus. De manera anàloga,
les importacions de components d’auto-
mòbils van repuntar en el mateix perío-
de, amb un creixement del 6,1%.

A més a més, la recuperació econòmica
de França i d’Alemanya ha repercutit en
un augment de la demanda exterior per
part d’aquests països. S’espera que aques-
ta tendència es mantingui a curt termini.
No obstant això, l’acabament dels estí-
muls fiscals per part dels governs i la ten-
dència mostrada per les importacions
reals permeten preveure que, en els prò-
xims mesos, es continuarà moderant el
ritme de contracció del dèficit.

Balança de pagaments: la necessitat
de finançament es continua ajustant

Les millores dels saldos de la balança co-
mercial i de la balança de rendes en el mes
de juliol van provocar que el dèficit de la
balança per compte corrent registrés en

Es preveu un ritme menys
intens de contracció
del dèficit en els
pròxims mesos.

Importacions Exportacions Saldo

Milions
% variació %

Milions
% variació %

Milions
d’euros

anual partici-
d’euros

anual partici-
d’eurosen valor pació en valor pació

Per grups de productes

Energètics

Béns de consum

Alimentaris

No alimentaris

Béns de capital

Béns intermedis no energètics

Per àrees geogràfiques

Unió Europea

Zona de l’euro

Altres països

Rússia

EUA

Japó

Amèrica Llatina

OPEP

Resta

TOTAL

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

22.318 –44,8 16,7 4.388 –44,0 4,3 –17.930 19,7

41.963 –10,2 31,4 40.982 –8,1 40,3 –981 97,7

9.440 –9,0 7,1 14.190 –4,0 13,9 4.749 150,3

32.523 –10,6 24,3 26.792 –10,1 26,3 –5.731 82,4

10.634 –34,3 8,0 8.506 –22,9 8,4 –2.128 80,0

58.735 –35,1 43,9 47.860 –24,5 47,0 –10.875 81,5

77.623 –26,5 58,1 70.131 –20,2 68,9 –7.491 90,3

64.562 –27,2 48,3 57.725 –18,0 56,7 –6.837 89,4

56.027 –36,5 41,9 31.604 –18,8 31,1 –24.423 56,4

2.870 –51,7 2,1 946 –50,2 0,9 –1.924 33,0

5.711 –25,8 4,3 3.986 –21,2 3,9 –1.725 69,8

1.948 –46,2 1,5 762 –21,4 0,7 –1.186 39,1

6.914 –35,3 5,2 5.037 –17,8 5,0 –1.878 72,8

11.024 –41,8 8,2 4.311 0,3 4,2 –6.713 39,1

27.560 –33,4 20,6 16.563 –19,4 16,3 –10.997 60,1

133.650 –31,1 100,0 101.736 –19,8 100,0 –31.914 76,1

COMERÇ EXTERIOR

Gener-agost 2009

Taxa de
cobertura

(%)

El dèficit per compte corrent
continua disminuint al
juliol...
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El finançament a curt
termini continua
perdent pes.

aquest mes una reducció del 73,6% en re-
lació amb el mateix mes del 2008 i se si-
tués en els 2.046 milions d’euros. Només
la balança de serveis va entorpir aquesta
tendència, en registrar, per tercer mes
consecutiu, una contracció del seu supe-
ràvit, derivada de la davallada dels ingres-
sos provinents del turisme.

Aquesta nova disminució del saldo cor-
rent al juliol va mantenir la tendència del
saldo acumulat en els dotze últims mesos,
amb una caiguda del 34,6% en relació
amb el mateix període de l’any anterior.
El menor dèficit corrent va compensar
amb escreix la reducció del superàvit del
compte de capital i va situar la necessitat
de finançament acumulat durant els dot-
ze últims mesos en 69.076 milions d’eu-

ros, uns nivells similars als del juny del
2006. A més a més, les noves dades de co-
merç exterior del mes d’agost permeten
preveure el manteniment d’aquesta ten-
dència, que ajustaria el desequilibri exte-
rior espanyol, tot i que cada vegada amb
una intensitat menor.

Pel que fa a l’àmbit dels fluxos financers,
aquesta disminució de la necessitat de fi-
nançament es va traduir en una reducció
de les entrades de capital estranger des de
l’inici de l’any. La partida més afectada va
ser la inversió a curt termini, que, tot i
continuar essent la principal font de cap-
tació de fons durant aquest període, va
veure com les inversions en cartera es
convertien en la principal via d’entrada
neta de finançament al juliol.

...i redueix la necessitat de
finançament fins als nivells
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

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

FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.

–24.622 –55,7 –56.754 39.870 –41,3

14.534 –7,8 26.832 –1.441 –5,1

–406 –63,4 –1.100 1.640 –59,8

14.129 –3,6 25.732 199 0,8

–18.670 0,1 –33.796 –1.893 5,9

–5.631 –17,2 –8.066 368 –4,4

–34.795 –47,5 –72.884 38.543 –34,6

2.343 –42,0 3.808 –2.795 –42,3

–3.439 – –17.504 –5.225 42,6

9.455 35,0 6.212 5.626 –

16.833 –43,6 55.445 –6.845 –11,0

22.849 –48,1 44.153 –6.445 –12,7

756 – 4.754 5.167 –

8.847 –53,0 20.169 –34.471 –63,1

BALANÇA DE PAGAMENTS

Juliol 2009

Saldo en
milions
d’euros

Saldo en
milions
d’euros

% variació
anual
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Els Pressupostos Generals 
de l’Estat per al 2010

El Govern ha presentat per a la seva dis-
cussió i aprovació el projecte de Pressu-
postos Generals de l’Estat (PGE) per al
2010 en mig de la pitjor recessió econòmi-
ca de les últimes dècades. Aquests pressu-
postos s’han elaborat amb els objectius de
reequilibrar les finances públiques pels
compromisos que comporta el Pacte
d’Estabilitat i Creixement de la Unió Eu-
ropea, de pal·liar els efectes de la crisi eco-
nòmica i de reorientar el model de creixe-
ment. D’aquesta manera, després d’un
dèficit públic previst del 9,5% del produc-
te interior brut (PIB) el 2009 per al con-

junt de les administracions públiques, es
projecta un dèficit públic del 8,1% del
PIB el 2010.

El projecte de PGE-2010 va ser elaborat
en funció d’un quadre macroeconòmic
que preveu una caiguda del PIB del 3,6%
el 2009 i del 0,3% el 2010. Cal destacar
que aquest últim descens és lleugerament
inferior al previst pel consens dels ana-
listes.

La despesa consolidada prevista pel pro-
jecte de PGE-2010 per al sector públic es-
tatal no empresarial és de 350.657 milions
d’euros, inclosos els actius financers.
Aquesta xifra representa el 33,4% del PIB

Sector públic

Els principals objectius 
dels pressupostos 
per al 2010 són reequilibrar
les finances públiques 
i pal·liar els efectes 
de la crisi econòmica.

La despesa consolidada
prevista puja lleugerament
més que el pressupost
inicial del 2009.

Estat Organismes Seguretat Altres Total % variació sobre
DESPESES autònoms Social organismes consolidat pressupost inicial

Operacions corrents

Despeses de personal

Béns corrents i serveis

Despeses financeres

Transferències corrents

Total

Operacions de capital

Fons de contingència

Inversions reals

Transferències de capital

Total

Total operacions no financeres

Actius financers

Passius financers

Total operacions financeres

TOTAL

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

27.572 2.088 2.483 1.675 33.817 2,3

3.515 2.308 2.033 687 8.543 0,1

23.224 24 19 0 23.267 33,2

103.025 48.161 111.556 767 233.377 7,4

157.336 52.581 116.090 3.129 299.005 8,2

4.215 4.215 29,6

9.429 1.863 513 478 12.283 –10,2

14.268 2.433 3 108 14.968 35,2

23.697 4.296 516 586 27.251 10,1

185.249 56.877 116.607 3.715 330.471 8,6

15.746 456 3.980 3 20.186 –55,9

35.409 294 0 0 35.704 4,1

51.155 751 3.981 3 55.890 –30,2

236.404 57.627 120.587 3.718 386.361 0,5

PRESSUPOSTOS CONSOLIDATS DE L’ESTAT, ORGANISMES AUTÒNOMS I SEGURETAT SOCIAL, I ALTRES ORGANISMES PER AL 2010

Milions d’euros
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previst, una dècima més que el 2009.
Aquesta quantitat representa el 0,1% més
que el pressupost inicial del 2009 i 0,4
punts més que el creixement nominal
previst per a l’economia. Aquesta despesa
consolidada exclou la variació de passius
financers i no inclou la que efectuen les
administracions territorials (comunitats
autònomes i locals) ni les actuacions del
sector públic empresarial i fundacional o
d’altres ens públics.

Les despeses consolidades corrents no fi-
nanceres augmenten el 8,2% en relació
amb el pressupost inicial del 2009. La par-
tida que puja més és la corresponent a les
despeses financeres, que augmenten el
33,2%, fins als 23.267 milions d’euros, el
2,2% del PIB, tot i uns tipus d’interès
molt baixos, a causa de la gran expansió
del deute públic. L’epígraf més important,
el de les transferències corrents, s’incre-
menta el 7,4%.Les despeses de personal pu-
gen el 2,3%. Aquest increment s’explica,

sobretot, per un increment dels efectius i
per la millora dels recursos en l’adminis-
tració de justícia i en la seguretat ciutada-
na, ja que l’increment retributiu es fixa en
el 0,3%. A més a més, per segon any con-
secutiu, es congelen les remuneracions
dels alts càrrecs del Govern i d’altres ins-
titucions de l’Estat.

Per la seva banda, les despeses de capital
consolidades creixen el 10,1%. Les inver-
sions reals disminueixen el 10,2%, per bé
que les transferències de capital pugen el
35,2%.

Des d’un altre punt de vista, per políti-
ques de despesa, s’observa la prioritat fi-
xada pel Govern de la despesa social. Efec-
tivament, el conjunt de la despesa social
augmenta el 3,8%, no solament per da-
munt del PIB nominal, sinó del conjunt
de la despesa consolidada. D’aquesta ma-
nera, el seu pes sobre el total puja 1,8
punts, fins al 51,6%.

Les despeses financeres
pugen el 33%, fins al 2,2%
del producte interior brut.

La despesa social puja fins
al 51,6% de la despesa
consolidada total.

Estat Organismes Seguretat Altres Total % variació sobre
INGRESSOS autònoms Social organismes consolidat pressupost inicial

Operacions corrents

Impostos directes i cotitzacions socials

Impostos indirectes

Taxes i altres ingressos

Transferències corrents

Ingressos patrimonials

Total

Operacions de capital

Alienació d’inversions reals

Transferències de capital

Total

Total operacions no financeres

Actius financers

Total operacions financeres

TOTAL

Necessitat d’endeutament brut

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

66.813 24.255 107.377 198.445 –8,2

40.736 40.736 –18,9

3.147 1.548 1.237 237 6.169 –6,1

5.492 25.597 8.356 2.708 12.020 –1,5

3.445 785 2.464 33 6.726 0,1

119.634 52.185 119.433 2.977 264.097 –9,5

107 221 7 0 335 –8,8

1.886 3.224 46 421 3.733 38,9

1.993 3.445 54 421 4.068 33,2

121.627 55.630 119.486 3.398 268.165 –9,1

3.192 1.653 1.095 319 6.259 –3,7

3.192 1.653 1.095 319 6.259 –3,7

124.819 57.283 120.581 3.717 274.424 –9,0

–111.585 –344 –6 –1 –111.937 78,3

PRESSUPOSTOS CONSOLIDATS DE L’ESTAT, ORGANISMES AUTÒNOMS I SEGURETAT SOCIAL, I ALTRES ORGANISMES PER AL 2010

Milions d’euros

 



La principal partida de la despesa social
són les pensions, que representen el 30,9%
del pressupost consolidat i que creixen el
2,1%. La despesa en pensions puja fins al
10,3% del PIB. L’augment d’aquesta par-
tida reflecteix, entre d’altres efectes, una
revaloració de les pensions de l’1,0%, un
increment del nombre de pensionistes
contributius de l’1,8% i una millora de
les pensions mínimes. L’altre gran epígraf
de la despesa social, l’atur, experimenta
una alça del 57,9%, a causa de l’escalada
del nombre d’aturats. Aquesta partida in-
clou l’ajuda extraordinària per atur de
420 euros mensuals a treballadors que han
esgotat les prestacions i els subsidis previs.

La inversió pública en infraestructures es
considera prioritària per dinamitzar l’e-
conomia, incrementar la productivitat,
millorar l’eficàcia del mercat de béns i ser-
veis i facilitar el desenvolupament de les
zones més desfavorides. La despesa en in-
fraestructures suma 14.070 milions d’eu-
ros en el pressupost consolidat, amb un
augment del 6,8%. Aquesta xifra repre-
senta el 4,0% del total i l’1,3% del PIB. El
2010 es manté el desenvolupament i l’a-
plicació dels plans d’actuació a mitjà i a
llarg termini elaborats, bàsicament el Pla
Estratègic d’Infraestructures i Transport i
el Pla Hidrològic Nacional.

Tant la recerca, desenvolupament i inno-
vació civil com la militar (amb més inten-
sitat que la civil) pateixen retallades. En
conjunt, l’R+D+I baixa el 5,5%, fins als
9.129 milions d’euros, el 2,6% del total.
Aquesta quantitat representa el 0,87% del
PIB, percentatge que es col·loca sensible-
ment per sota del nivell d’inversió dels
països més avançats i que, fins i tot, és in-
ferior en mitja dècima al del 2009.

A l’altre costat del balanç pressupostari, es
preveu que els ingressos consolidats es re-
dueixin el 9,0% en relació amb el pressu-
post inicial, fins als 274.424 milions d’eu-
ros, el 26,1% del PIB. No obstant això, es

preveu que la recaptació total de la princi-
pal figura impositiva, l’impost sobre la
renda de les persones físiques (IRPF), aug-
menti el 7,2% en relació amb l’avanç de
liquidació del 2009, a causa de diverses
mesures normatives. Aquest increment és
degut, sobretot, a l’eliminació de la deduc-
ció de 400 euros (cal assenyalar que en la
tramitació parlamentària s’ha proposat
mantenir en part aquesta deducció), que
representarà una alça en la recaptació esti-
mada de 4.100 milions d’euros; a la puja-
da del tipus de gravamen de les rendes de
l’estalvi, del 18% al 19% per als primers
6.000 euros i al 21% per a la resta, i també
a l’efecte sobre la quota diferencial de l’a-
vançament al 2009 d’una part de la deduc-
ció per inversió en habitatge habitual.

L’impost de societats cau el 9,5% en rela-
ció amb l’avanç de liquidació del 2009, a
causa de la desfavorable evolució dels be-
neficis empresarials. També hi incideix
una davallada de 5 punts en el tipus de
gravamen (del 25% al 20%) per a les pi-
mes amb menys de 25 treballadors i amb
ingressos inferiors als 5 milions d’euros
que mantinguin o creïn ocupació.

S’estima que els ingressos per impostos
indirectes pujaran el 16,3% en relació amb
l’avanç de liquidació del 2009. Els ingres-
sos de l’impost sobre el valor afegit (IVA)
creixen el 26,1%, a causa de la desaparició
de l’efecte de la introducció del nou règim
de devolució mensual el 2009 i de l’incre-
ment de tipus previst a partir de l’1 de ju-
liol del 2010. El tipus general pujarà en 
2 punts, fins al 18%; el reduït, en 1 punt,
fins al 8%, i el superreduït es mantindrà
en el 4%. Per la seva banda, la recaptació
dels impostos especials s’incrementarà el
4,8%, a causa, sobretot, de l’increment, al
juny del 2009, dels tipus sobre els produc-
tes del tabac i els hidrocarburs.

Els PGE-10 presenten un dèficit consoli-
dat, en termes de comptabilitat nacional,
equivalent al 8,1% del PIB, 1,4 punts

Augmenta la despesa 
en infraestructures, 
però es retalla en R+D+I.

Augmenta la despesa 
en pensions i la despesa 
per atur puja gairebé el 60%.

Canvi de signe fiscal: 
se suprimeix la deducció
dels 400 euros en l’IRPF 
i pugen els tipus sobre
l’estalvi i l’IVA.
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menys que el previst per al 2009, resultat
d’un dèficit de l’Administració Central
del 5,4% del PIB, d’un superàvit de la Se-
guretat Social del 0,2%, de dèficits del
2,5% de les comunitats autònomes i del

0,4% de les entitats locals. Així i tot, la rà-
tio del deute de les administracions pú-
bliques en relació amb el PIB pujaria fins
al 62,5% del PIB, 9,1 punts per damunt
del 2009.

NOVEMBRE 2009 69INFORME MENSUAL

Capacitat (+) / necessitat (–) de finançament de les administracions públiques, en % del PIB

EL DÈFICIT PÚBLIC ES DUPLICA EL 2009 EN AGREUJAR-SE LA RECESSIÓ ECONÒMICA

NOTA: (*) Previsions oficials.
FONT: Ministeri d’Economia i Hisenda.
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El deute públic augmentarà
fins al 62,5% del PIB.
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El sector privat es continua
despalanquejant

A l’agost, el finançament rebut per les em-
preses i per les famílies es va continuar
desaccelerant. Aquest procés d’ajusta-
ment, després dels elevats nivells d’endeu-
tament assolits abans de l’esclat de la crisi
econòmica, és impulsat per la feblesa de
la demanda i per una gestió del risc més
prudent per part de les entitats finance-
res. D’aquesta manera, el finançament al
sector privat resident només ha augmen-
tat l’1,1% en els dotze últims mesos, 7,6
punts menys que a l’agost del 2008.

El finançament a les societats no finance-
res va prosseguir la tònica d’alentiment

de l’últim període i va anotar un creixe-
ment interanual de l’1,8%, sensiblement
per sota del 9,9% registrat un any abans.
De fet, els préstecs de les entitats de crèdit
residents es van contreure l’1,1% des de
l’agost del 2008. En canvi, les emissions
de renda fixa van pujar el 24,2% en els
dotze últims mesos, gràcies a una millora
en les condicions dels mercats financers.
Per la seva banda, els préstecs de l’exterior
van augmentar el 7,9% en relació amb l’a-
gost de l’any anterior.

D’altra banda, el crèdit comercial, utilitzat
per finançar el capital circulant de les em-
preses, continua deprimit, amb una cai-
guda del 36,4% en els dotze últims mesos
fins a l’agost. Així mateix, el finançament

Estalvi i finançament

El finançament al sector
privat creix l’1% en els
dotze últims mesos.

Les emissions de renda 
fixa augmenten el pes en el
finançament a les empreses.

NOTA: (*) Inclou les institucions sense ànim de lucre al servei de les llars.
FONT: Banc d’Espanya.

Préstecs per a habitatge Altres préstecsTotal

Taxa de variació interanual del finançament a les llars residents (*)
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EL FINANÇAMENT A LES FAMÍLIES SE SITUA EN EL MATEIX NIVELL QUE A L’AGOST DEL 2008
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a la inversió continua essent molt feble,
segons es desprèn del descens interanual
del 16,6% dels arrendaments financers.

El saldo del finançament a les famílies es
va col·locar en el mateix nivell que dotze
mesos abans i va prosseguir el procés de
desacceleració dels últims anys. Els préstecs
per a l’habitatge es van continuar alentint
i van pujar el 0,5% en relació amb l’agost
del 2008, 6,1 punts menys que un any
abans. No obstant això, s’aprecien caigu-
des menys importants en el nombre d’ha-
bitatges hipotecats en els últims mesos.
Així, segons les dades de l’Institut Nacional
d’Estadística, al juliol es van efectuar 58.995
hipoteques sobre habitatges, xifra que se si-
tua el 19,1% per sota de dotze mesos abans,
però que es compara favorablement amb
un descens interanual acumulat del 29,7%
en els set primers mesos de l’exercici.

A aquesta millora relativa ha contribuït el
descens de l’euríbor a 12 mesos, àmplia-
ment utilitzat com a tipus d’interès de re-

ferència al mercat hipotecari, que va ano-
tar un nou mínim històric en mitjana
mensual al setembre en l’1,26%, 412
punts bàsics menys que un any abans.
Aquesta davallada reflecteix les retallades
realitzades en el tipus d’interès oficial del
Banc Central Europeu en l’últim període
i la reducció de la prima de risc al mercat
interbancari. A més a més, durant les pri-
meres setmanes d’octubre, es va situar per
sota d’aquest nivell. També hi ha contri-
buït la caiguda dels preus immobiliaris,
de manera que l’esforç teòric per com-
prar un habitatge és ara sensiblement me-
nor que l’any passat.

No obstant això, la morositat ha continuat
augmentant, a causa de la recessió econò-
mica. Així, la taxa de morositat del con-
junt de les entitats creditícies va augmen-
tar en dues dècimes a l’agost, fins al 4,9%,
2,4 punts més que dotze mesos abans.

Per la seva banda, el finançament a les ad-
ministracions públiques presenta una

L’euríbor a 12 mesos marca
un nou mínim històric 
de l’1,26% al setembre
i continua baixant 
a l’octubre.

La taxa de morositat puja
fins al 4,9%.

Saldo Variació any actual Variació 12 mesos

Milions Milions Milions
d’euros d’euros d’euros % (2)

Sector privat

Empreses no financeres

Préstecs d’entitats residents (3)

Valors diferents d’accions

Préstecs de l’exterior

Llars (4)

Préstecs per a l’habitatge (3)

Altres (3)

Préstecs de l’exterior

Administracions públiques

TOTAL

NOTES: (1) Residents a Espanya.

(2) Taxes de variació interanual calculades com a flux efectiu/saldo al començament del període.

(3) Inclouen els préstecs titulitzats fora del balanç bancari.

(4) Inclouen les institucions sense ànim de lucre al servei de les llars.

FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.

2.212.082 –5.087 26.922 1,1 84,7 

1.308.725 2.093 30.428 1,8 50,1 

926.399 –27.736 –12.988 –1,1 35,5 

49.055 7.978 9.568 24,2 1,9 

333.272 21.851 33.848 7,9 12,8 

903.356 –7.180 –3.506 0,0 34,6 

676.324 –2.125 2.128 0,5 25,9 

224.394 –5.319 –5.965 –1,4 8,6 

2.639 264 330 14,3 0,1 

403.103 72.957 102.406 34,1 15,4 

2.611.603 64.288 125.746 4,9 100,0 

FINANÇAMENT ALS SECTORS NO FINANCERS (1)

Agost 2009

%
participació

 



orientació a l’alça. A l’agost, va mostrar
un creixement interanual del 34,1%, per
bé que va ser inferior en 2,6 punts a l’a-
notat al juliol. D’aquesta manera, el finan-
çament total als sectors residents es va
continuar moderant fins a un increment
interanual del 4,9%, 5 dècimes per sota
del juliol i 3,5 punts menys que a l’agost
de l’any anterior.

Es modera el creixement 
dels dipòsits bancaris

L’estalvi de les llars es continua recupe-
rant després d’haver-se situat en cotes
mínimes durant els anys de bonança eco-
nòmica. L’impuls a l’estalvi prové, en
bona part, del motiu precaució, atesa la
incertesa creada per la forta escalada de
l’atur. Segons les dades de l’Institut Na-
cional d’Estadística corresponents al se-
gon trimestre, la renda disponible de les
llars va augmentar el 4,3% en termes
interanuals. Tenint en compte que la des-
pesa en consum va baixar el 8,6% i que

les inversions van davallar el 27,0% en re-
lació amb el segon trimestre del 2009, es
va registrar una capacitat de finançament
de 29.087 milions d’euros en el segon tri-
mestre. Aquesta quantitat va equivaler al
10,9% del producte interior brut (PIB)
trimestral, enfront del 0,5% d’un any
abans.

Aquest estalvi financer net es va col·locar,
sobretot, en dipòsits bancaris. No obstant
això, en els primers mesos del tercer tri-
mestre, el total de dipòsits del sector pri-
vat va presentar una tònica d’alentiment,
a la qual va contribuir el lleuger descens
de les retribucions.

Així, el saldo total dels dipòsits bancaris
va presentar una taxa de variació inter-
anual del 5,2% a l’agost, 10,7 punts menys
que un any abans. Per primer cop en els
cinc últims anys, el creixement interanual
dels comptes a la vista i d’estalvi va ser su-
perior al de les imposicions a termini, del
5,6%. Aquesta situació va ser deguda, d’u-
na banda, a un menor diferencial entre
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ES RECUPERA LA CAPACITAT DE FINANÇAMENT DE LES FAMÍLIES

Capacitat de finançament de les famílies i de les institucions sense ànim de lucre al servei
de les llars sobre el PIB (*)

NOTA: (*) Mitjana mòbil dels quatre últims trimestres.
FONTS: INE i elaboració pròpia.

5

–3

–2

–1

2

1

0

4

3

% del PIB

0902 0301 0504 06 0807

Les famílies estalvien més.

Per primer cop en els cinc
últims anys, els comptes a
la vista i d’estalvi creixen
més que els comptes 
a termini.

 



Els fons d’inversió
mobiliària tornen 
a registrar reemborsaments
nets al setembre.

Totes les categories de fons
d’inversió mobiliària
assoleixen rendiments
positius en relació amb 
el desembre i del 4% 
de mitjana.

els tipus d’interès a curt termini i a mitjà
termini i, de l’altra, a una major preferèn-
cia dels inversors per la liquiditat.

La competència dels dipòsits bancaris i
d’algunes emissions de valors va motivar
que els fons d’inversió mobiliària tornes-
sin a registrar reemborsaments nets al se-
tembre, després d’haver registrat subs-
cripcions netes a l’agost. Així, al setembre,
les vendes de participacions de fons d’in-
versió mobiliària van superar les compres
en 1.560 milions d’euros, de manera que
els reemborsaments nets acumulats du-
rant els nou primers mesos del 2009 van
pujar a 10.668 milions d’euros. No obs-
tant això, la majoria de categories de fons
d’inversió van registrar subscripcions ne-
tes, com la renda fixa euro a llarg termini,
la renda variable mixta internacional, la

renda fixa mixta euro i els globals. Els fons
d’inversió lliure, els anomenats hedge
funds, també van anotar entrades netes
arran de la millora de la situació dels mer-
cats financers internacionals, per bé que
molt menys.

La rendibilitat acumulada fins al final del
tercer trimestre era positiva per a totes les
modalitats de fons d’inversió mobiliària
(superior al 4% de mitjana). El rendiment
mitjà en els dotze últims mesos era del
2,6%, amb una àmplia dispersió. Els
guanys més importants van correspondre
a la renda variable internacional dels mer-
cats emergents, amb el 10,6%, i a la renda
variable nacional, amb el 9,0%. Per la seva
banda, la minusvàlua més destacable va
correspondre a la renda variable interna-
cional dels Estats Units, amb l’11,3%.
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Saldo Variació any actual Variació 12 mesos

Milions Milions
%

Milions
%d’euros d’euros d’euros

A la vista

D’estalvi

A termini

En moneda estrangera

Total dipòsits

Resta del passiu (*)

TOTAL

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

FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.

254.860 10.048 4,1 14.701 6,1 17,9 

197.451 17.674 9,8 19.177 10,8 13,9 

735.253 5.981 0,8 39.038 5,6 51,8 

24.500 –4.818 –16,4 –12.533 –33,8 1,7 

1.212.065 28.886 2,4 60.384 5,2 85,3 

208.599 –40.031 –16,1 –38.516 –15,6 14,7 

1.420.664 –11.144 –0,8 21.867 1,6 100,0 

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

Agost 2009

%
participació
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2009
2008 2009 2010

I II III IV

ECONOMIA INTERNACIONAL Previsions Previsions

Producte interior brut

Estats Units

Japó

Regne Unit

Zona de l’euro

Alemanya

França

Preus de consum

Estats Units

Japó

Regne Unit

Zona de l’euro

Alemanya

França

ECONOMIA ESPANYOLA Previsions Previsions

Agregats macroeconòmics

Consum de les llars

Consum de les AP

Formació bruta de capital fix

Béns d’equipament

Construcció

Demanda nacional (contr. al � PIB)

Exportació de béns i serveis

Importació de béns i serveis

Producte interior brut

Altres variables

Ocupació

Taxa d’atur (% població activa)

Índex de preus de consum

Costos laborals unitaris

Saldo operacions corrents (% PIB)

Cap. o nec. finanç. resta món
(% PIB)

Saldo públic (% PIB)

MERCATS FINANCERS Previsions Previsions

Tipus d’interès internacionals

Fed Funds

Repo BCE

Bons EUA 10 anys

Bons alemanys 10 anys

Tipus de canvi

$/Euro

0,4 –2,5 2,0 –3,3 –3,8 –2,3 –0,3

–0,7 –5,7 1,7 –8,4 –7,2 –5,3 –1,6

0,6 –4,6 0,8 –5,0 –5,5 –5,2 –3,0

0,7 –4,0 0,8 –4,9 –4,8 –4,2 –2,2

1,0 –5,1 0,8 –6,7 –5,9 –5,2 –2,6

0,7 –2,2 0,8 –3,4 –2,6 –2,2 –0,7

3,8 –0,4 1,9 –0,2 –0,9 –1,6 1,0

1,4 –1,2 –0,1 –0,1 –1,0 –2,2 –1,6

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

3,3 0,3 1,2 1,0 0,2 –0,4 0,4

2,6 0,3 1,0 0,8 0,3 –0,3 0,2

2,8 0,1 1,2 0,7 –0,2 –0,3 0,4

–0,6 –5,0 –0,5 –5,1 –5,9 –5,3 –3,8

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

–4,4 –17,0 –5,7 –15,2 –17,0 –18,2 –17,4

–1,8 –29,5 –9,6 –24,2 –28,9 –33,0 –32,2

–5,5 –12,5 –6,1 –11,5 –12,0 –13,6 –12,8

–0,5 –6,8 –1,4 –6,1 –7,3 –7,3 –6,0

–1,0 –14,4 2,3 –17,6 –15,7 –13,3 –11,2

–4,9 –21,5 –1,7 –22,9 –22,3 –21,7 –19,0

0,9 –3,7 –0,4 –3,2 –4,2 –4,2 –3,3

–0,6 –6,4 –2,1 –6,3 –7,1 –7,2 –6,2

11,3 18,1 20,3 17,4 17,9 17,9 19,3

4,1 –0,3 1,4 0,5 –0,7 –1,1 0,1

4,6 0,8 –0,8 1,0 1,4

–9,5 –5,8 –4,3 –8,1 –4,5

–9,1 –5,3 –3,8 –7,8 –3,9

–4,1 –10,9 –9,8

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

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

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

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

1,48 1,38 1,38 1,30 1,36 1,43 1,49
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