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Al començament de la dècada actual, els líders europeus van llançar la iniciativa
d’adoptar una Constitució que havia de ser el cim amb què es culminava el projecte
de la integració europea. Valery Giscard d’Estaing es va posar al front del projecte i,
en un llarg procés que va tractar de ser participatiu i democràtic, va redactar un text
que va ser signat solemnement per tots els caps d’Estat i de govern dels països de la
Unió Europea (UE), inclosos els llavors candidats Bulgària i Romania, a l’octubre
del 2004.

El Tractat Constitucional pretenia simplificar la normativa i els mecanismes comuni-
taris, apropar la UE a la ciutadania i dotar-la d’un liderat fort i visible a nivell inter-
nacional. Al mateix temps, però, tenia un cert aire federalista i consagrava l’existència
dels símbols europeus (euro, himne i bandera), a més d’incloure una Carta de Drets
Fonamentals, qüestions que van aixecar aguts recels entre els països o sectors de po-
blació més reticents davant dels poders de Brussel·les i gelosos encara de la seva sobi-
rania nacional.

Malgrat el suport actiu de tots els governs, el text constitucional va naufragar en el
procés de ratificació nacional. Les reticències nacionalistes es van multiplicar i, quan
França i els Països Baixos van votar «no» en els respectius referèndums, la trajectòria
de la gran reforma va acabar a la via morta. L’ambició de generar una Europa potent
en l’escena global va xocar amb la realitat, cada cop més diversa i complexa, de l’Eu-
ropa actual.

Ara ens trobem davant de la imminent entrada en vigor del Tractat de Lisboa, que ha
estat acollit com un succedani amagrit i descafeïnat de la Constitució rebutjada. A
més a més, els nomenaments de dos polítics d’escassa projecció per encapçalar la
presidència permanent del Consell Europeu i l’equivalent a ministre europeu d’As-
sumptes Exteriors han esperonat una sensació de desànim.

Aquesta valoració pessimista no fa justícia al pas que la Unió Europea farà l’1 de de-
sembre. Del Tractat emergeix una nova UE, amb una personalitat jurídica pròpia,
amb una estructura legal més racional, amb una delimitació de competències més
precisa i amb unes institucions que milloren la seva configuració i el seu funciona-
ment. I, no cal dir-ho, el Tractat reforça els dos grans èxits econòmics de la construc-
ció europea: un gran Mercat Únic sense traves que alterin la lliure concurrència i una
moneda única que ha consolidat el seu paper dins i fora de la seva zona de circulació.

El Tractat de Lisboa pot ser frustrant en la mesura que és insuficient per projectar
Europa amb un veritable pes polític al món. No és l’estació terminal que pretenia
ser la Constitució. És un Tractat que se sumarà a la història de reformes de les últi-
mes dècades. Però potser no tenia cap sentit forçar la màquina per assolir un final
que encara no és prou compartit, i, probablement, no és realista pretendre fer un
pas tan important si desperta tantes reticències. D’altra banda, també era difícil, en
la recent reunió informal de caps d’Estat i de govern, nomenar uns alts càrrecs amb
una personalitat política forta, ja que, potser, el seu encaix dins de la maquinària co-
munitària hauria estat molt delicat. Una maquinària que, en essència, és intergover-
namental, però amb un component supranacional que li confereix una originalitat
única en la història. No estem davant de la gran reforma plantejada per Giscard
d’Estaing, però es tracta d’un moviment en la direcció adequada. Un pas més. Ni
més ni menys.

Unió Europea: un pas més
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L’horitzó de l’economia mundial 
es comença a aclarir

L’actualitat macroeconòmica del mes de
novembre ha estat capitalitzada per la pu-
blicació de les dades de creixement de les
principals potències mundials. Gairebé
tots els països han pujat al tren de la recu-
peració. No hi ha hagut grans sorpreses,
però, després de la duresa dels últims tri-
mestres, això ha estat molt ben rebut. Ara
no esperem que el tren s’aturi, però sí que
li costi agafar velocitat. Els efectes col·late-
rals de la recessió han estat molt impor-
tants i les seqüeles duraran més temps del
desitjat.

Els Estats Units van ser dels primers paï-
sos desenvolupats que van anunciar una
taxa de creixement intertrimestral positi-
va. Amb un avanç del 0,7% en relació amb
el trimestre anterior (descens del 2,5%
interanual), reafirmen la seva capacitat de
liderat de l’economia mundial, tot i haver
patit la pitjor recessió des de la Segona
Guerra Mundial. De tota manera, l’econo-
mia nord-americana ha quedat tocada, i el
camí cap a una taxa de creixement més
elevada serà lent. Una mostra d’això és que
una gran part del repunt del producte in-
terior brut (PIB) és deguda als incentius
públics per a la compra de vehicles. Elimi-
nant l’efecte dels plans d’estímul econò-
mic, no hi ha mostres que el consum pri-
vat avanci amb solidesa.

El PIB de la zona de l’euro va augmentar
el 0,4% intertrimestral en el tercer trimes-
tre (la taxa interanual encara presentava
un descens del 4,1%) i tot fa pensar que
aquest ritme de creixement s’haurà man-
tingut en els tres últims mesos. Tot i no

disposar de la desagregació de les dades
per components, molt probablement el
sector exterior i els plans d’estímul econò-
mic hauran estat els eixos vertebradors del
procés de sortida de la crisi. Un procés que
compta amb l’embranzida d’Alemanya, de
França i d’Itàlia, que van créixer entre tres
i set dècimes en relació amb el trimestre
anterior. De tota manera, per al conjunt de
la zona de l’euro, tampoc no esperem una
recuperació massa vigorosa per a l’any vi-
nent. Tant el consum com la inversió aga-
faran el relleu del sector exterior i del sec-
tor públic a partir de la segona meitat del
2010, però molt difícilment ho podran fer
amb prou determinació per dur la taxa de
creixement gaire per damunt de l’1%.

Un dels elements clau que llasta la capaci-
tat de recuperació tant dels Estats Units
com de l’antic continent és l’important
deteriorament que ha patit el mercat labo-
ral. Als Estats Units, el mercat de treball
està en el punt més baix de les últimes dè-
cades. Al llarg de la crisi, s’han destruït més
de 7 milions de llocs de treball i la taxa d’a-
tur supera el 10%. A la zona de l’euro, l’es-
calada de l’atur ha estat més moderada i la
taxa no arriba al 10%, però la realitat seria
molt pitjor sense els programes d’ajusta-
ment temporal de plantilles i de reducció
de jornada aplicats per diversos països.

Una peculiaritat de l’actual procés de re-
cuperació mundial és l’impuls que rep de
les economies emergents, amb la Xina i el
Brasil al capdavant. Pel que fa al gegant
asiàtic, els principals indicadors continuen
oferint taxes de creixement espectaculars,
però, perquè perdurin en el temps, el con-
sum haurà d’agafar el relleu com a font
d’estímul a mitjà termini. Ara com ara,

RESUM EXECUTIU

Gairebé tots els països
pugen al tren de la
recuperació.

Els Estats Units i la zona de
l’euro comencen a sortir 
de la pitjor recessió des de
la Segona Guerra Mundial.

La crisi deixa un important
rastre d’atur a tots 
els països.
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Les economies emergents
tiren del carro.

Els bancs centrals comencen
a debatre quan i com retirar
les excepcionals mesures
expansionistes.

El to dels mercats financers
continua essent, en general,
favorable.

s’estan fent els primers passos en la direc-
ció adequada. El Brasil tampoc no deixa
d’acaparar titulars: crea ocupació, el PIB
creix a una taxa anualitzada propera al 5%
i els pronòstics per al 2010 presenten taxes
de creixement superiors al 4%.

L’inici de la recuperació planteja la qües-
tió de com i quan han de retirar els bancs
centrals les excepcionals mesures expansi-
ves aplicades per evitar el desastre. El Banc
Central Europeu (BCE) i la Reserva Fede-
ral dels Estats Units (Fed) van destacar, al
final de les respectives reunions del no-
vembre, que les condicions dels mercats fi-
nancers i de l’economia real continuen
millorant, tot i que van matisar que espe-
ren una recuperació lenta. Jean-Claude
Trichet va deixar entreveure que, tot i que
encara és aviat per posar en marxa l’estra-
tègia de sortida, la data s’apropa, fet que va
ser interpretat pels mercats com un senyal
que les operacions d’injecció de liquiditat
a un any no es mantindran més enllà del
desembre del 2009. El risc és que, si el pro-
cés de retirada de la liquiditat no és suau,
es podria observar un increment dels tipus
a curt termini, que, al seu torn, comporta-
ria l’alça de la resta de tipus monetaris.

Pel que fa a la política monetària tradicio-
nal, tant el BCE com la Fed mantenen el
missatge que els tipus d’interès oficials es
mantindran en els nivells actuals durant
algun temps. Els mercats descompten que
el BCE pugui apujar el tipus rector durant
el quart trimestre del 2010 i que la Fed po-
dria fer-ho al llarg de la segona meitat de
l’any vinent. Atès que la recuperació de l’e-
conomia serà molt lenta, és difícil imagi-
nar una pujada dels tipus d’interès en la
primera meitat de l’any vinent. D’altra
banda, si els tipus d’interès romanen en els
nivells actuals durant més temps, es podria
estimular una presa excessiva de riscos.

L’altre focus d’atenció als mercats finan-
cers l’acaparen els tipus de canvi. La reva-
loració de l’euro enfront de les monedes

emergents no és la trajectòria natural, ate-
sa l’evolució de les economies correspo-
nents. Però el tipus de canvi que desperta
més polèmica és el de la divisa xinesa.
Sembla que la resistència del govern xinès
a deixar fluctuar lliurement el tipus de
canvi entre el renminbi i el dòlar està es-
sent replantejada, ja que, en l’últim infor-
me trimestral sobre política monetària del
banc central xinès, es contempla la possi-
bilitat de permetre una major apreciació
del renminbi.

Malgrat la incertesa que podria generar el
debat sobre la futura actuació de les prin-
cipals autoritats monetàries i del govern
xinès, el to dels mercats financers continua
essent, en general, favorable. Una mostra
d’això és que les empreses continuen apro-
fitant les bones condicions als mercats per
vendre bons a un ritme molt elevat. El vo-
lum de noves emissions ha assolit rècords
històrics fins i tot en els sectors d’alt risc o
high yield, malgrat que, en aquest segment,
les ràtios d’impagaments han pujat a mà-
xims històrics des de la Gran Depressió del
segle passat.

L’evolució dels principals índexs borsaris,
resistents a incórrer en correccions a la
baixa d’envergadura, també reflecteix el to
positiu que predomina als mercats. Un
dels factors que va esperonar la marxa de
les borses van ser els resultats empresa-
rials. En el cas de l’S&P 500, el 80% de les
companyies van sorprendre favorable-
ment, mentre que, a la zona de l’euro, no-
més el 36% de les companyies de l’Euro
Stoxx 50 van publicar resultats superiors
als estimats pel consens. Aquesta diferèn-
cia posa de manifest que la recuperació
dels marges empresarials és més ràpida als
Estats Units.

Pel que fa a l’economia espanyola, encara
continua en taxes de creixement negati-
ves, però ha confirmat un canvi de ten-
dència. L’aturada de la reculada econòmi-
ca en el tercer trimestre va ser remarcable.

     



El PIB va disminuir tres dècimes percen-
tuals en relació amb el trimestre anterior,
la qual cosa representa una millora de vuit
dècimes en relació amb el registre del se-
gon trimestre. Aquesta evolució s’explica
per la millora de la conjuntura internacio-
nal i per un deteriorament menys intens
de la demanda interior, gràcies, en part,
als estímuls monetaris i fiscals posats en
marxa.

En el tercer trimestre, el PIB va disminuir
el 4,0% en taxa interanual, dues dècimes
menys que en el trimestre precedent. La
reculada de l’activitat va ser deguda al des-
cens de la demanda interna, que va detreu-
re 6,5 punts percentuals. La contribució
del sector exterior al creixement va ser de
2,5 punts. Tant les exportacions com les
importacions van recular menys, però va
ser especialment destacable la millora de
les transaccions de béns arran de l’evolu-
ció més positiva de la demanda, bàsica-
ment de la Unió Europea.

La capacitat de recuperació de l’economia
espanyola en els pròxims trimestres, com
en el cas de la resta d’economies desenvo-
lupades, es veurà llastada pel fort deterio-
rament que ha patit el mercat laboral.
D’acord amb les dades de l’Institut Nacio-
nal d’Estadística, en el tercer trimestre, la
taxa d’atur es va estabilitzar en el 17,9%
de la població activa. No obstant això,
aquest resultat va ser degut a una dismi-
nució de la població activa, ja que va pros-
seguir la destrucció d’ocupació, per bé
que a un ritme menys intens. La feblesa de
la demanda que això genera es veu reflec-
tida en l’evolució dels preus. La taxa de
variació interanual de l’índex de preus de
consum de l’octubre va registrar una taxa
negativa per octau mes consecutiu del
0,7%. Aquest decrement dels preus tam-

bé el reflecteix el deflactor del PIB, que, en
el tercer trimestre, va baixar el 0,4% en re-
lació amb el mateix trimestre de l’any an-
terior. Va ser la primera davallada del de-
flactor del PIB de les últimes dècades. De
tota manera, esperem que els preus tornin
a presentar creixements a partir del no-
vembre i que el 2010 rebin l’impacte de la
pujada de l’impost sobre el valor afegit,
anunciada per al juliol.

En aquest context, es continua observant
una tendència a la millora dels índexs de
confiança, i les previsions apunten a la
seva continuïtat en els pròxims trimestres.
L’Organització per a la Cooperació i el
Desenvolupament Econòmic espera una
petita reculada del PIB el 2010, molt infe-
rior a la prevista fa amb prou feines uns
mesos. De tota manera, la sortida de la re-
cessió, que es materialitzarà en la primera
meitat del pròxim exercici, amb prou fei-
nes pal·liarà l’actual deteriorament del
mercat de treball. La necessitat de donar
un nou i vigorós impuls a l’activitat, que
permeti un nou cicle expansiu, és al darre-
re de la presentació, al final de novembre,
de la Llei d’Economia Sostenible. Es trac-
ta de consolidar i d’orientar adequada-
ment l’evolució de l’economia en els prò-
xims anys, i per això el govern ha elaborat
un extens i complex text legal que com-
prèn un ampli conjunt de canvis norma-
tius. Les seves finalitats són millorar 
l’entorn regulador, incrementar la com-
petitivitat de l’economia i avançar en la
sostenibilitat mediambiental. Tot i que els
seus resultats seran visibles a mitjà termi-
ni, de l’èxit d’aquest pla depèn, en bona
mesura, la capacitat de pujar al tren de la
recuperació i també que es pugui mante-
nir una velocitat de creuer favorable.

27 de novembre de 2009
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S’alenteix la caiguda del PIB
de l’economia espanyola 
en el tercer trimestre.

La feblesa de la demanda
interna encara és 
molt elevada, però les
perspectives són clarament
de millora.

La Llei d’Economia
Sostenible hauria 
de contribuir a consolidar 
la recuperació.
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CRONOLOGIA

AGENDA
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2 Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat 

(novembre).
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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 (octubre).

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

Gener
5 Avanç IPCH (desembre).
8 Índex de producció industrial (novembre).

14 IPC (desembre). Consell de Govern del Banc Central
Europeu.

25 Preus industrials (desembre).
26 Comitè de Mercat Obert de la Fed.
28 Avanç IPCH (gener).
29 Enquesta de població activa (quart trimestre).
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.

novembre 27 El Govern presenta l’avantprojecte de Llei d’Economia Sostenible.
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La confiança dels
consumidors continua
baixa, però les vendes 
al detall tenen vida 
després dels estímuls.

Els Estats Units surten de la recessió
sense estar en forma

La primera economia del planeta afronta
una recuperació difícil, llastada per l’en-
deutament de les famílies, la feblesa del
mercat laboral i la ressaca de la bombolla
immobiliària. Segons les últimes estima-
cions oficials, el producte interior brut
(PIB) del tercer trimestre del 2009 va créi-
xer el 2,8% intertrimestral anualitzat, que
representa una revisió a la baixa de 7 dè-
cimes en relació amb l’estimació inicial.
La reculada interanual va arribar al 2,5%,
a causa del llast de l’últim trimestre del
2008 i del primer del 2009. El repunt del
PIB es va basar en més de dos terços en

l’avanç del consum privat, que va créixer
el 2,9% intertrimestral, gràcies als incen-
tius públics per a la compra de cotxes, que
també van influir en el cicle d’existències,
un altre factor que també va contribuir
amb força a l’avanç. Els components al-
cistes es van completar amb el consum
públic i la construcció, que va créixer des
de nivells molt baixos. Els punts febles van
ser la inversió en equipament, que toca
fons, i el sector exterior, que va passar a
tenir una contribució negativa.

Els últims indicadors de demanda confir-
men que s’ha arribat a un fons estable,
però sense senyals convincents que s’esti-
gui avançant en la via de la recuperació.

CONJUNTURA INTERNACIONAL

Els Estats Units creixen el
2,8%, gràcies als estímuls
fiscals al consum i al final
del deteriorament 
de la inversió.

2008 2009
2007 2008

IV I II III Octubre Novembre

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

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

2,1 0,4 –1,9 –3,3 –3,8 –2,5 – ...

3,3 –0,8 –8,2 –8,9 –9,5 –6,8 –1,7 ...

103,4 58,0 40,7 29,9 48,3 51,8 47,7 ...

1,5 –2,2 –6,7 –11,6 –12,9 –9,6 –7,1 ...

51,1 45,5 36,1 35,9 42,6 51,5 55,7 ...

–26,7 –37,4 –41,0 –40,0 –27,1 –10,7 ... ...

4,6 5,8 6,9 8,1 9,3 9,6 10,2 ...

2,9 3,8 1,6 0,0 –1,2 –1,6 –0,2 ...

–701,4 –695,9 –695,9 –605,7 –505,9 –419,1 ... ...

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

77,9 74,4 81,3 82,7 79,4 75,4 73,6 73,8
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EVOLUCIÓ DEL PIB DELS ESTATS UNITS PER COMPONENTS

Percentatge de variació interanual en termes reals

PIB Consum privat

Consum públic Inversió no residencial
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0,9

–6,0
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3,1

1,7

6,2

1,6
3,1

2,9

3,2
3,1

1,7

2,5

2,0

III III IIIV III2007 2008

2008 2009

I

III III IIIV III2007 2008

2008 2009

I

III III IIIV III2007 2008

2008 2009

I

III III IIIV III2007 2008

2008 2009

I III III IIIV III2007 2008

2008 2009

I

III III IIIV III2007 2008

2008 2009

I

III III IIIV III2007 2008

2008 2009

I

III III IIIV III2007 2008

2008 2009

I

Importacions de béns i serveisExportacions de béns i serveis

Inversió residencial Demanda interna

FONTS: Bureau of Economic Analysis i elaboració pròpia.
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–14,1
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D’una banda, les vendes al detall sense au-
tomòbils ni benzina van tornar a millorar
el registre del mes previ en un 0,1% i van
constatar que el consum té una base rela-
tivament sòlida. Al costat negatiu, l’índex
de confiança del consumidor del Confe-
rence Board de l’octubre va intensificar
els descensos del setembre i va baixar del
nivell dels 53,4 punts fins al de 47,7 punts.
Les febleses més importants van conti-
nuar centrades en la percepció de la situa-
ció actual, que va arribar al punt més baix
des del 1983.

Pel costat de l’oferta, la percepció empre-
sarial és optimista i, per tercer mes conse-
cutiu, l’índex de manufactures de l’Insti-
tute for Supply Management de l’octubre
va reprendre els avanços. Els serveis tam-
bé es van mantenir en la banda alcista, en
els dos casos força per damunt de la barra
de 50, nivell característic d’etapes de re-
cuperació. Aquesta millora del sentiment
empresarial continua, però, sense traduir-
se en millores substancials de la produc-
ció industrial o en augments de la utilit-

zació de la capacitat productiva, indica-
dors que han romàs gairebé inalterats i
que es mantenen molt lluny dels nivells
anteriors a la crisi.

El mercat de l’habitatge continua confir-
mant que ha tocat fons, però seria prema-
tur parlar d’una recuperació en tota re-
gla. L’índex de preus Case-Shiller va tenir
a l’agost el tercer mes d’avanços i va créi-
xer l’1,0% en relació amb el juliol, en ter-
mes desestacionalitzats. Àrees com San
Francisco o Cleveland acumulen una re-
cuperació del 9,4% i del 6,7% des del seu
nivell mínim, respectivament. Però, des-
prés d’una reculada en l’índex general del
33,1% des de l’abril del 2006, els nivells
de partida són molt baixos. La recupera-
ció del sector continuarà llastada per les
execucions d’hipoteques per impaga-
ment, que continuen en màxims, segons
la National Association of Realtors. Això
dificulta la reducció de la sobreoferta que
continua existint al mercat, amb 2,2 mi-
lions d’habitatges pendents de venda.

L’habitatge toca fons. 
Els preus es comencen 
a recuperar amb timidesa,
però continua la sobreoferta
d’immobles.
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FONTS: Department of Commerce i elaboració pròpia.

ESTATS UNITS: L’HABITATGE TOCA FONS, PERÒ APARCA LA RECUPERACIÓ

Habitatges iniciats en termes anuals
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L’optimisme dels empresaris
es consolida, però l’activitat
industrial es recupera amb
lentitud.

    



El mercat de treball està en el punt més
baix des del final de la Segona Guerra
Mundial i continuarà essent un dels
punts febles de l’economia nord-ameri-
cana en els propers mesos. Per bé que el
deteriorament és menor, amb 190.000
llocs de treball perduts a l’octubre, no hi
ha indicis que s’hagi tocat fons. La xifra
neta de llocs de treball destruïts des del
final del 2007 va pujar als 7,3 milions, la
taxa d’atur es va enfilar fins al 10,2% i la
proporció de desanimats i de persones
que treballen a temps parcial de forma
involuntària continua essent molt alta.

La fluixa demanda i l’elevada proporció
de recursos ociosos fan que els preus con-
servin la tònica d’estabilitat, tot i que, a
l’octubre, la temuda deflació es va conti-
nuar allunyant una mica més. L’índex ge-
neral de preus al consum (IPC) va recular
a l’octubre el 0,3% interanual i hauria de
repuntar en els pròxims mesos, a causa
del preu del petroli, que, al desembre del
2008, estava en el mínim dels cinc últims

anys. 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 pu-
jar l’1,7% interanual, tot i que, sense el
descens del preu del lloguer de l’habitat-
ge, hauria augmentat el 2,5%.

Amb la recuperació de la demanda inter-
na i la lenta recuperació dels volums de
comerç, el sector exterior va reprendre el
deteriorament. Malgrat la relativa feblesa
del dòlar, no s’espera que el sector contri-
bueixi al creixement en els pròxims me-
sos. El dèficit comercial de béns i serveis
del setembre va ser de 36.472 milions de
dòlars, uns 6.000 milions per damunt del
saldo de l’agost. Les exportacions van te-
nir un creixement moderat del 2,8%
interanual, però les importacions es van
incrementar el 5,8%. Un cop exclosos el
petroli i els seus derivats, més indicatiu de
les tendències de fons, el dèficit de l’octu-
bre es va enfilar fins als 15.927 milions de
dòlars, l’11,5% per damunt del registre de
l’agost i màxim des del gener.

Els preus continuen
estables: l’IPC baixa 
el 0,3% i el subjacent 
puja l’1,7%.

El dèficit comercial 
reprèn el deteriorament, 
a causa de l’increment 
de les importacions.
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El mercat laboral es
continua deteriorant, amb
una taxa d’atur que supera
el 10%.

FONTS: Departament de Treball i elaboració pròpia.

ESTATS UNITS: LA PITJOR CAIGUDA DE L’OCUPACIÓ

Variació interanual de la variació de l’ocupació
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Japó: menys fort del que sembla

L’economia japonesa va créixer, en el ter-
cer trimestre, el 4,8% intertrimestral
anualitzat i va intensificar la recuperació
iniciada en el trimestre anterior després
d’un any de recessió que ha dut el PIB a
acumular un descens del 8,4%. Malgrat el
creixement en els comptes nacionals, l’e-
conomia del sol naixent continua sumida
en un procés deflacionista, i el manteni-
ment d’aquestes taxes d’avanç del PIB és

dubtós. El rebot d’aquest període s’expli-
ca a parts gairebé iguals per la recupera-
ció del consum privat, la reposició de les
existències i la contribució del sector ex-
terior. La inversió en equipament també
va tornar al terreny positiu, però amb
prou feines va poder compensar la persis-
tent feblesa de la construcció.

Els principals elements a la baixa de l’eco-
nomia japonesa cal buscar-los en la de-
manda interna. El repunt del consum 
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EVOLUCIÓ DEL PIB DEL JAPÓ PER COMPONENTS

Percentatge de variació interanual en termes reals

PIB Consum privat

Importacions de béns i serveisExportacions de béns i serveis

Consum públic Formació bruta de capital fix

FONTS: Institut d’Investigació Econòmica i Social i elaboració pròpia.
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El Japó creix el 4,8%,
gràcies a les exportacions 
i als ajuts públics.

    



La recuperació de la
indústria continua amb 
una intensitat modesta 
i la inversió toca fons.

privat va ser degut, en la seva major part,
als estímuls fiscals per a la compra d’au-
tomòbils. Amb el deute públic prop del
200% del PIB, però, la continuïtat i l’efi-
càcia d’aquests ajuts queden qüestionats.
La contribució del sector exterior és de-
guda a la recuperació asiàtica, que ha es-
tat més intensa del que s’esperava.

Els últims indicadors de l’oferta ofereixen
millores, però continuen molt per sota
dels nivells previs a la recessió. Continua
la recuperació de la indústria, tot i que a
un ritme menor que en els primers me-
sos. Així, des del mínim del febrer fins al
setembre, la producció industrial ha re-
cuperat 14,8 punts percentuals dels 36,4
que havia arribat a perdre des del maig
del 2008. També hi ha aires de millora en
les comandes de maquinària, indicador
avançat de la inversió, que, al setembre,
van repuntar gràcies al sector exportador.

Pel costat de la demanda, la confiança del
consumidor del tercer trimestre va assolir

el nivell dels 40,2 punts, el millor registre
dels dos últims anys, el qual, però, conti-
nua inscrit en la banda baixa. Menys ani-
moses, les vendes al detall de l’agost van
recular l’1,3% interanual, i les ajudes go-
vernamentals van mantenir el repunt de
les vendes d’automòbils. Per la seva ban-
da, el mercat de l’habitatge continua sen-
se alçar el vol. Les vendes de l’octubre a
l’àrea de Tòquio van mantenir el repunt
del mes previ, però l’acumulat dels dotze
últims mesos ha quedat per sota de la
meitat de les transaccions de l’any 2007.
Els preus van evolucionar a la baixa i els
habitatges iniciats del setembre van recu-
lar el 37,0% interanual.

El mercat laboral també es va mantenir
en una tònica de feblesa, tot i que la taxa
d’atur del setembre, del 5,3%, va patir un
descens inesperat després d’haver assolit
un màxim històric al juliol. Les millors
notícies van arribar del sector manu-
facturer, que, al setembre, va guanyar
120.000 llocs de treball nets, després de

El creixement d’Àsia
impulsa l’economia
japonesa, però el deute
públic dobla el PIB.
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2,3 –0,7 –4,4 –8,4 –7,1 –4,4 –

–0,1 0,3 –1,5 –3,9 –2,8 –1,9 ...

2,9 –3,4 –15,0 –34,0 –27,6 –19,7 ...

22,0 –2,8 –24,0 –58,0 –48,0 –33,0 –

–17,2 2,4 3,9 –21,4 –32,0 –35,8 ...

3,9 4,0 4,0 4,4 5,2 5,5 ...

0,1 1,4 1,0 –0,1 –1,0 –2,2 ...

12,6 4,0 4,0 1,4 1,0 1,7 ...

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

77,1 86,6 98,5 102,1 95,7 97,0 99,0

2008 2009
2007 2008

IV I II III Octubre

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

La deflació s’allargarà fins
al 2010, amb un IPC que
baixa el 2,2% i una taxa
d’atur en el 5,3%.

        



mesos de sequera. Aquesta feblesa de la
demanda farà que les tendències defla-
cionistes s’allarguin durant tot el 2010.
Així, l’IPC del setembre va registrar un
descens del 2,2% interanual i l’índex sub-
jacent, el general sense energia ni ali-
ments, va cedir l’1,0% interanual i va
acumular el novè mes consecutiu de da-

vallades. Al front del sector exterior, el
Japó es beneficia de la recuperació asiàti-
ca, tot i que menys del que es podria es-
perar. El superàvit comercial del setem-
bre va ser el més baix des del febrer, i la
recuperació exportadora és més feble que
la de les importacions.
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La recuperació del sector
exterior és deguda 
a la recuperació 
de l’Àsia oriental.

FONTS: Ministeri de Comunicacions del Japó i elaboració pròpia.

Exportacions Importacions

JAPÓ: UNA RECUPERACIÓ A LA QUAL LI QUEDA MOLT PER RECÓRRER

Variació interanual del comerç exterior
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De petits, a tothom li han preguntat alguna vegada: i tu què vols ser quan siguis gran? És una pregunta divertida,
la resposta de la qual permet aventurar-se en infinitat de futurs, com en un joc de disfresses. Amb l’edat, la pre-
gunta es fa una mica més rellevant i incòmoda: arriba el dia de fer-se gran i d’apostar per una única disfressa.
Europa es troba avui en aquesta etapa, ja que ha d’afrontar una eventual reculada del seu pes demogràfic i eco-
nòmic i està obligada a replantejar-se el seu futur en el món del segle XXI.

En les últimes dècades, la població europea ha anat perdent pes en relació amb la població mundial: si, cap a la
meitat del segle XX, representava el 21% del total, en l’actualitat no arriba a l’11%. La majoria de projeccions no
solament apunten a la continuïtat d’aquesta tendència, sinó al progressiu envelliment d’Europa, és a dir, a la
reculada del pes relatiu de la població jove en relació amb grups de més edat. Tot i que l’envelliment es presenta

La vella Europa... què vol ser quan sigui gran?

     



com un fenomen global, la seva intensitat varia entre regions, i Europa destaca per ser, juntament amb el Japó, la
més afectada. L’Organització de les Nacions Unides (ONU) preveu que la mediana d’edat(1) a la Unió Europea
(UE) augmentarà en 8 anys en el primer quart de segle i arribarà als 45 el 2025, molt per damunt dels 34 previs-
tos per al Brasil o dels 39 per a la Xina o els Estats Units.

L’estructura d’edat de la població europea actual és el reflex de la seva història demogràfica recent i, en particu-
lar, de canvis substancials en els seus patrons de creixement natural i migratori. L’avanç socioeconòmic ha com-
portat millores en la qualitat de vida i en la sanitat, que s’han traduït en un augment progressiu de la longevitat
i de l’esperança de vida –vuit anys en l’últim mig segle–. D’altra banda, a causa, sobretot, dels avenços en el con-
trol de la reproducció, la taxa de fecunditat va baixar notablement després del baby boom dels seixanta, fins al
punt que, avui en dia, no supera el límit que assegura la renovació generacional (2,1 nens per dona) a cap país
de la UE (la mitjana és d’1,5). Oferint un contrapunt, els fluxos nets d’immigració van enlairar-se en l’última
dècada i van passar de 500.000 persones el 1998 a més de 2 milions el 2003. Així i tot, i malgrat que, en alguns
anys, han contribuït més del 80% al creixement demogràfic, els fluxos migratoris només van compensar en part
la reculada del creixement natural i, recentment, han tendit a estabilitzar-se, ja que les entrades es van reduir fins
als 1,9 milions el 2007.

Si no es produeixen canvis dràstics en aquests patrons de creixement demogràfic, es preveu que l’envelliment
avanci i que comporti nous desafiaments econòmics per als estats europeus. Potser el més destacat sigui la ma-
jor pressió que exercirà sobre l’estat del benestar a mesura que augmenti la ràtio de dependència (població més
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Previsions demogràfiques per regió

UNA EUROPA DE MÉS EDAT I AMB MENYS POBLACIÓ ACTIVA

NOTA: (*) Mitjana de Brasil, Rússia, Índia i Xina.
FONTS: Economic Intelligence Unit, ONU i elaboració pròpia.
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gran de 65 anys en relació amb el grup d’edat entre 15 i 64). En el cas de la UE, alguns pronòstics situen aquesta
ràtio al voltant del 50% cap a la meitat del segle. D’altra banda, i malgrat que el punt anterior acapara el gros del
debat, cal esperar que la continuïtat de la tendència demogràfica a Europa, si no es veu mitigada per augments
notables en la productivitat, comporti una retracció del pes econòmic de la UE en el món.

En les últimes dècades, el pes del producte interior brut de la UE sobre el total mundial ja ha experimentat una
certa reculada i ha passat de representar, en paritat de poder de compra, el 27% del PIB mundial el 1990 al 22%
el 2008. Pel que fa al futur, les previsions apunten a una major reducció del PIB en els pròxims anys, en part a
causa del procés d’envelliment. Tal com es pot apreciar al gràfic següent, les economies més avançades en el seu
procés d’envelliment tendiran a créixer menys. Segons algunes estimacions, l’evolució demogràfica a la UE po-
dria comportar una pèrdua de fins a 0,5 punts percentuals en el seu potencial de creixement a partir del 2030.

Tot i que la tendència a l’envelliment sembla difícil de revertir, s’ha debatut àmpliament sobre la possibilitat de
mitigar l’impacte econòmic d’aquest avanç mitjançant l’ús de polítiques adequades (estímuls a la natalitat, a la
incorporació de la dona al mercat de treball o a l’ajornament de l’edat de jubilació) o de polítiques migratòries
que promoguin l’entrada d’immigrants en edat laboral per reequilibrar la piràmide poblacional. Una taxa de
natalitat més elevada ampliaria directament la base de la piràmide i una major participació laboral de la dona o
l’ajornament de l’edat de jubilació alleujaria el descens de la població activa. Així mateix, una piràmide de po-
blació més equilibrada afavoriria el creixement i la solvència de l’estat del benestar.

En qualsevol cas, l’evidència empírica no ha pogut corroborar de forma contundent l’eficàcia d’aquest tipus de
polítiques i tot fa pensar que, sense canvis en els patrons de creixement natural, el seu impacte acabaria sucum-
bint al progrés de l’envelliment. Així i tot, les esmentades polítiques poden afavorir temporalment el creixement
econòmic i oferir, així, una finestra d’oportunitat per implementar reformes de caràcter més estructural que

FONTS: ONU, Economic Intelligence Unit i elaboració pròpia.
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Xina: del bou al tigre amb vigor

En un parell de mesos abandonarem l’any
del bou, o de la perseverança, per entrar
de ple en el del tigre, símbol de vigor i de
poder. Sembla que «Persevera i lideraràs»
és el lema de les autoritats xineses, que es
resisteixen a abandonar l’era del creixe-
ment basat en la inversió i en el sector ex-
terior a favor d’un major protagonisme
del consum domèstic. Sens dubte, l’im-
mobilisme del tipus de canvi enfront del
dòlar i la constant injecció de liquiditat
continuen donant bons resultats, però, si
la Xina desitja continuar avançant a ni-
vells del 8%-10%, és inevitable un canvi
de rumb a mitjà termini.

Els indicadors avançats de l’octubre con-
soliden l’enèrgica recuperació del gegant
asiàtic. Pel costat de l’oferta, la producció
industrial va tornar a sorprendre amb
una pujada del 16,1% interanual a l’oc-
tubre, molt per damunt del 12,3% de
mitjana del segon trimestre. No obstant
això, l’octubre del 2008 va ser l’inici del
període de dinàmiques decreixents, de
manera que no es pot ignorar l’efecte

base que afectarà aquest i altres índexs
durant diversos mesos. En la mateixa lí-
nia, l’índex de gestors de compres (PMI)
de l’octubre es va situar en els 55,2 punts
i va superar, per octau mes consecutiu,
els 50 punts, llindar que separa la reces-
sió de l’expansió.

De la mateixa manera, la demanda inter-
na, amb el suport de l’exuberància del
crèdit, continua avançant. A l’octubre, les
vendes al detall van créixer el 16,2% inter-
anual, lluny encara del 22% de l’any ante-
rior, però va superar la mitjana del segon
trimestre del 15,4%. Les vendes de vehi-
cles es mantenen sòlides, com ho palesa la
pujada interanual del 71,3%, tot i que
lleugerament per sota del setembre –1,2
enfront d’1,3 milions d’unitats–. El vigor
del consum domèstic va acompanyat de
la recuperació del mercat laboral. En par-
ticular, segons una enquesta del Ministeri
de Treball, la contractació de treballadors
ha pujat en el tercer trimestre, després de
quatre trimestres de descensos. Per la seva
banda, la inversió en capital fix va créixer
el 32,8% interanual a l’octubre i va deixar
la mitjana anual en el 32%.

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

És necessari un canvi de
rumb en l’estratègia 
de creixement de la Xina.
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comportin un augment de la taxa de fecunditat o avanços en la productivitat i que millorin les perspectives de
creixement a llarg termini. L’alternativa seria adaptar les institucions i les polítiques vigents a la nova realitat –ja
que moltes van sorgir quan l’estructura demogràfica era molt diferent– i, possiblement, acomodar-se a un me-
nor pes relatiu de la UE en l’economia global futura.

A curt termini, el futur de la UE vindrà marcat per la imminent entrada en vigor del Tractat de Lisboa. Entre els
seus objectius, el tractat pretén aplanar el camí perquè Europa es pugui posicionar en l’escena global futura com
«un actor eficaç i rellevant». L’eficàcia i l’anteposició de la unitat seran, certament, determinants per aconseguir
aquesta rellevància, però també ho serà com es gestioni el repte demogràfic. Deia Sèneca que no hi ha vent favo-
rable per a qui no sap a quin port es dirigeix. Esperem que Europa decideixi més aviat que tard cap a quina des-
tinació posa el rumb, que esculli bé i que actuï en conseqüència. Al capdavall, no és això el que desitgem a les
persones quan es fan grans? Això, i que el vent els sigui favorable.

La producció industrial 
es consolida en el rang 
del 15%-16%.

Les vendes de vehicles
pugen el 71,3%.
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La comunitat internacional
fixa els ulls en el Brasil.

Tot i que la forta activitat de la demanda
és un indici del possible reequilibri dels
motors que tiren del país, encara és aviat
per treure conclusions. Encara més quan
la taxa de creixement de la inversió du-
plica la del consum i el superàvit de la ba-
lança comercial de l’octubre torna a aug-
mentar fins als 24.000 milions de dòlars,
enfront d’una mitjana mensual de 13.000
milions de dòlars en el tercer trimestre.
Les nostres primeres estimacions per al
2009 sobre el patró de creixement xinès,
des del punt de vista de la demanda, mos-
tren una aportació de la inversió per da-
munt de la mitjana dels 2000. En concret,
el 60% de l’impuls podria venir pel cos-
tat de la inversió, enfront del 50% dels
anys anteriors.

Les pors deflacionistes de l’inici de l’any
també estan cada cop més lluny, gràcies a
la reactivació de l’economia. L’IPC va
caure a l’octubre el 0,5% interanual, en-
front del 0,8% del setembre, i va quedar
molt per sota de l’1,8% del juliol. Una
bona part de l’alentiment en la caiguda
dels preus s’explica per l’alça en el preu de
les primeres matèries. La translació de la
pujada en el preu de l’habitatge a l’IPC
hauria d’empènyer la inflació cap a terri-
tori positiu cap al final de l’any.

Així, doncs, tots els indicadors situen la
Xina en una via de fort creixement. Que
perduri en el temps dependrà, en gran
part, de la capacitat de relleu de la deman-
da interna com a font d’estímul. Fins ara,
la inversió continua essent clau. No obs-
tant això, sembla que s’estan fent els pri-
mers passos en la direcció adequada.

Brasil: la Ventafocs sempre 
va ser princesa

Des de fa uns mesos, el Brasil no deixa
d’acaparar titulars, portades i elogis a tot
el món. Inversors, polítics i la comunitat
internacional en general hi han vist el nou
país de les meravelles, un paradís per ex-
plorar a la recerca de noves oportunitats
de futur. Per a molts, el Brasil s’ha conver-
tit de sobte en la Ventafocs dels països
emergents. No obstant això, el seu ascens
ha seguit una trajectòria molt més gra-
dual del que pot resultar aparent.

La impressionant capacitat de recupera-
ció mostrada per l’economia carioca du-
rant l’última crisi és el resultat, en gran
part, de la bona tasca de les institucions
des de fa gairebé dues dècades. Ja durant
els anys noranta, es van introduir algunes

2008 2009
2007 2008

IV I II III Octubre

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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XINA: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

La inversió encara és clau 
en el creixement.

L’IPC cau el 0,5% a l’octubre
i es dirigeix cap a territori
positiu.
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de les polítiques macroeconòmiques que
van consolidar les bases de la seva resis-
tència actual. Entre aquestes polítiques,
cal destacar les que disposaven com a
prioritats establir la disciplina fiscal i neu-
tralitzar el deute públic i la inflació, així
com privatitzar nombroses empreses o
impulsar l’obertura exterior.

L’obertura exterior ha contribuït, certa-
ment, a la fugacitat de la recessió, ja que
l’apetència externa per les seves primeres
matèries ha donat un impuls important a
la recuperació. Així mateix, la disciplina i
l’estabilitat macroeconòmica van donar
resistència a la despesa interna en arribar
les vaques magres. D’aquesta manera, i
quan molts dels seus veïns encara bata-
llen per enganxar-se al creixement, el Bra-
sil crea ocupació, el seu producte interior
brut creix a una taxa anualitzada propera
al 5% i els pronòstics per al 2010 presen-
ten taxes de creixement superiors al 4%.

Els indicadors avançats del quart trimes-
tre reforcen aquestes expectatives. Pel
costat de la demanda, la confiança dels
consumidors prossegueix la seva decidi-
da remuntada i va assolir màxims histò-
rics a l’octubre (vegeu el gràfic següent),

mentre que les vendes al detall van aug-
mentar el 4,1% interanual al setembre.
Pel que fa a l’oferta, l’índex de sentiment
empresarial també va avançar amb força
i va vorejar els 66 punts, nivell que no
s’assolia des del gener del 2005, mentre
que el de la indústria ja assoleix nivells
precrisi. Aquesta millora en el sentiment
coincideix amb l’octau avanç consecutiu
de la producció industrial, el 0,8% al se-
tembre en relació amb l’agost, que conti-
nua reduint la reculada interanual. Les
vendes d’automòbils, tot i anotar una
reculada del 4,6% en relació amb el mà-
xim del setembre, prossegueixen l’avanç
en taxa interanual, amb un rebot del 23,1%
en relació amb l’octubre del 2008.

Així, doncs, l’aura d’optimisme que en-
volta el Brasil i tot el que es relaciona amb
aquest país des de fa uns mesos no sem-
bla gens infundada. A més a més, les au-
toritats brasileres han manifestat la seva
serenitat davant de qualsevol contra-
temps que pugui entorpir l’avanç de l’e-
conomia. Ara com ara, el més important
d’aquests contratemps és la puixant apre-
ciació del real, a la qual el govern no va
respondre, a l’octubre, amb una nova
taxa sobre les entrades de capital estran-

Recollint els fruits 
d’un bon treball.
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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
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ger. Al novembre, la taxa es va ampliar als
fluxos captats per empreses brasileres en
borses estrangeres. Tot i que l’efectivitat
d’aquestes mesures no està lliure de con-
trovèrsia, sí palesen la determinació de
les autoritats brasileres en pro de l’estabi-
litat i del creixement de l’economia. I el
cert és que, a curt termini, l’apreciació
del real s’ha pres un respir.

Mèxic: una de freda... i una de calenta

Després de tres trimestres consecutius de
reculada, i deixant enrere la pitjor recessió
en set dècades, Mèxic es va retrobar per fi
amb el creixement tan desitjat. En el ter-
cer trimestre, el producte interior brut va
aportar el seu primer avanç intertrimes-
tral en un any, el 2,9% en xifres desesta-
cionalitzades, tot i que no va evitar amb
això una retracció del 6,3% en relació
amb el mateix període de l’any anterior.
Tampoc no va evitar la revisió a la baixa
de la qualificació del deute sobirà per part
de l’agència Fitch Ratings, que, tot i ratifi-
car el grau d’inversió, atribueix la seva de-

cisió a la crisi econòmica i financera glo-
bal i a l’elevada dependència petroliera
dels ingressos públics mexicans.

El repunt de l’economia mexicana en el
tercer trimestre s’explica, fonamental-
ment, per la renovada embranzida d’una
demanda externa que es nodreix de la in-
cipient recuperació als Estats Units i per
l’efecte base de la temporada de grip en el
trimestre anterior. Així, doncs, l’avanç del
PIB mexicà entre el juliol i el setembre re-
flecteix, d’una banda, millores al sector
terciari, que es refà de l’impacte inicial de
la pandèmia, i, de l’altra, la recent revifa-
da de la indústria, sobretot la manufactu-
rera, que va remuntar el 2,1% en relació
amb el segon trimestre del 2009. Els indi-
cadors avançats suggereixen que aquesta
remuntada de la indústria tindrà conti-
nuïtat en el pròxim trimestre. En aquest
sentit, l’índex de manufactures IMEF va
continuar avançant a l’octubre, fins a si-
tuar-se en els 52,9 punts, i va superar per
quart mes consecutiu el llindar de 50 que
indica recuperació. Això reflecteix, pro-
bablement, el recent repunt de la produc-

Les autoritats brasileres 
aturen l’entrada de capitals.

Mèxic es retroba amb 
el creixement, però 
no evita una revisió 
a la baixa de la qualificació
del deute sobirà.

FONTS: Thomson Reuters Datastream i elaboració pròpia.

LA CONFIANÇA DEL CONSUMIDOR BRASILER, EN MÀXIMS HISTÒRICS
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ció automobilística, beneficiària indirecta
del programa «diners per ferralla» a l’al-
tre costat del Río Bravo.

La progressió positiva d’aquesta deman-
da externa serà clau en els pròxims me-
sos, no solament per consolidar un pilar
fonamental de la recuperació mexicana,
sinó per ajudar a reconstruir els fona-
ments de l’altre pilar: una demanda inter-
na que, ara com ara, roman molt tocada
per la crisi. En clar contrast amb el senti-
ment dels productors, l’indicador avançat
dels quals va augmentar a l’octubre 1,39
punts en relació amb el setembre, la con-
fiança dels consumidors va prosseguir el
serpenteig dels últims mesos i va recular
de nou fins a un nivell inferior a 80. Per la
seva banda, les vendes al detall continuen
anotant caigudes en termes interanuals,
del 4,4% al setembre, tot i alentir la recu-
lada. Una part del llast que arrossega el
consum domèstic deriva d’un mercat la-
boral amb una taxa d’atur que, tot i mos-
trar una lleugera millora a l’octubre, es
manté al voltant del 6%.

En aquest context de feblesa del consum
intern, i tenint en compte que, l’any vinent,

aquest consum haurà d’assumir l’impacte
de la reforma fiscal ratificada pel senat, és
molt ben benvinguda l’afabilitat de la po-
lítica monetària. En qualsevol cas, l’absèn-
cia de pressions inflacionistes significati-
ves i la relativa apreciació del peso faciliten,
ara com ara, la feina del Banc Central de
Mèxic. Així i tot, de cara al 2010, esperem
un creixement proper al 4%, impulsat per
la gradual recuperació de les exportacions
i de la despesa interna, i cal esperar que, a
mesura que el creixement es revifi, la in-
flació també desperti de la letargia.

El petroli manté el que ha guanyat

El preu del petroli va guanyar una estabi-
litat temporal després de mesos d’alces
continuades. Entre el 20 d’octubre i el 19
de novembre, el cru va guanyar l’1,0% i
va arribar als 77,65 dòlars per barril (qua-
litat Brent, per a lliuraments a un mes).
Així, el cru acumula un increment del
98,6% al llarg d’enguany i un avanç inter-
anual del 51,1%.

La pujada del petroli, i d’altres primeres
matèries en general, obeeix a la recupera-

2008 2009
2007 2008

IV I II III Octubre

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 –1,7 –9,0 –8,9 –6,3 –

2,4 –0,9 –4,5 –9,9 –10,0 –7,0 ...

104,9 92,2 83,3 80,1 80,5 83,0 77,0

3,7 4,0 4,3 5,0 5,2 6,3 5,9
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MÈXIC: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

La confiança dels
consumidors recula de nou.

La demanda externa tira 
del carro, però la domèstica
continua tocada. 

El preu del cru es manté 
en els 78 dòlars, el doble
que a l’inici de l’any.
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La recuperació de la
producció industrial
encareix les primeres
matèries.

ció de la demanda mundial, en especial al
capítol de la producció industrial. Les es-
casses tensions inflacionistes a curt termi-
ni i els senyals dels bancs centrals, que
apunten al manteniment de polítiques la-
xes, també van empènyer els preus a l’al-
ça, mentre que l’or es va beneficiar de la
feblesa del dòlar.

Els preus de les primeres matèries van
continuar mostrant pujades generalitza-

des. L’índex The Economist de primeres
matèries va pujar el 2,4% entre el 20 d’oc-
tubre i el 19 de novembre i va dur l’incre-
ment d’enguany fins al 31,3%. Cal desta-
car els avanços de l’or, que va assolir nous
màxims històrics, i del blat, que es va en-
carir el 22,7% en l’últim mes. Per la seva
banda, els metalls bàsics també van pre-
sentar avanços, llevat del níquel.

EVOLUCIÓ DE PRIMERES MATÈRIES SELECCIONADES (*)

NOTA: (*) Dades corresponents a l’últim dia del mes (última dada, 19 de novembre).
FONTS: «The Economist», Thomson Reuters Datastream i elaboració pròpia.
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Zona de l’euro: final de la recessió

La zona de l’euro va créixer el 0,4% inter-
trimestral en el tercer trimestre, la primera
taxa de creixement positiva després de més
d’un any de reculades. Si, com preveiem, en
el quart trimestre, es registra un nou crei-
xement, s’hauria fet creu i ratlla a la reces-
sió si tenim en compte la definició tradicio-
nal. De tota manera, en termes interanuals,
la taxa de variació encara és negativa, del
4,1% concretament, i no preveiem que as-
soleixi el terreny positiu fins al primer tri-
mestre del 2010. A més a més, la incertesa
encara és molt elevada, com ho recorda,
en totes les seves aparicions, el governa-
dor del Banc Central Europeu (BCE) 
J.-C.Trichet,de manera que encara no es pot
descartar amb rotunditat una recaiguda.

Tot i no disposar encara de la desagrega-
ció per components, molt probablement
el sector exterior i els plans d’estímul eco-
nòmic hauran estat els principals suports
de la recuperació. Les exportacions, des-
prés de recular inesperadament a l’agost,
al setembre van tornar a avançar amb
força i han tancat el tercer trimestre amb
una pujada del 3,7%. Les importacions
també van augmentar, però menys. És
per això que el sector exterior, tot i l’im-
portant repunt de l’euro en els últims
mesos, torna a ser un dels ferms suports
de la recuperació.

Els plans d’estímul econòmic són el se-
gon eix que vertebra el procés de sortida
de la crisi, fet que es materialitza en l’aug-
ment sostingut del consum públic i, so-

UNIÓ EUROPEA

La zona de l’euro surt de la
recessió amb un creixement
intertrimestral del 0,4%.

El sector exterior 
és el principal suport 
de la recuperació.

2008 2009
2007 2008

IV I II III Octubre

PIB

Vendes al detall

Confiança del consumidor (1)

Producció industrial

Sentiment econòmic (1)

Taxa d’atur (2)

Preus de consum

Balança comercial (3)

Tipus d’interès Euríbor 3 mesos

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

NOTES: (1) Valor.

(2) Percentatge sobre població activa.

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

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

FONTS: Eurostat, Banc Central Europeu, Comissió Europea i elaboració pròpia.
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20,1 –1,2 –31,7 –36,4 –31,8 –4,4 ...

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

107,9 113,0 109,1 111,9 113,2 114,3 116,6

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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FONTS: Eurostat i elaboració pròpia.

LES VENDES AL DETALL CONTINUEN ESTANCADES

Índex de vendes al detall, taxa de variació interanual
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bretot, en el repunt del consum durador i
de la inversió pública. De tota manera,
no esperem que el consum privat hagi
contribuït positivament al creixement de
l’economia, ja que el consum de béns no
duradors continua molt feble. Una mos-
tra d’això és l’evolució de les vendes al
detall. En el mes de setembre, la caiguda
va augmentar fins al 3,6% interanual. A
més a més, per bé que tots els indicadors
de confiança es continuen recuperant
amb fermesa, encara es troben en nivells
molt baixos.

Una situació similar és la que experimen-
ta la inversió. Els principals indicadors
d’activitat continuen repuntant amb una
relativa celeritat. La producció industrial,
que va arribar a caure més del 20% inter-
anual en el mes d’abril, al setembre havia
aconseguit reduir la reculada fins al
12,9%. Els indicadors de confiança indus-
trial i els índexs PMI dels gestors de com-
pres fan pensar que aquesta tendència
continuarà en els pròxims mesos. De fet,
tant l’índex PMI del sector manufacturer

com el del sector serveis s’han situat ja per
damunt dels 50 punts, nivell a partir del
qual s’espera una expansió del sector. No
obstant això, a curt termini, la inversió
només aconseguirà reduir el ritme al qual
es venia contraient, i no serà fins al 2010
quan començarà a anotar taxes de crei-
xement positives. Dos factors, princi-
palment, retarden la recuperació de la 
inversió: la utilització de la capacitat pro-
ductiva i les condicions financeres.

La utilització de la capacitat productiva
continua en mínims històrics. En el tercer
trimestre, va baixar fins al 69,6%, però
paga la pena destacar que va reduir sensi-
blement el ritme al qual es venia con-
traient, i tot fa pensar que, en el quart tri-
mestre, es començaria a recuperar. El
crèdit al sector privat va registrar, per pri-
mera vegada en la seva curta història, una
taxa de creixement interanual negativa.
Això evidencia que la demanda de crèdit
es troba molt feble i que els efectes de la
recessió encara es fan sentir al sector 
financer.

El consum privat continua
molt feble.

La millora de l’activitat
encara no es trasllada 
a la inversió.

   



La robustesa que mostra la recuperació
dels indicadors avançats d’activitat i el
creixement previst per als principals so-
cis comercials de la zona de l’euro han fet
que reviséssim lleugerament a l’alça les
previsions de creixement per a l’any vi-
nent fins a l’1,2%. Això, naturalment, no
vol dir que els riscos a la baixa hagin des-
aparegut. Un dels més importants conti-
nua essent el mercat laboral. Si la recupe-
ració del consum i de la inversió es
retarda uns trimestres més del que estava
previst, el repunt de la taxa d’atur podria
ser important. Des de l’inici de la reces-
sió, el nombre d’aturats no ha parat
d’augmentar i, en el mes de setembre, ja
superava amb escreix els 15 milions. De
tota manera, si comparem l’augment de
l’atur amb la històrica caiguda de l’acti-
vitat, ha estat molt menor que en reces-
sions anteriors. Això és degut als progra-
mes d’ajustament temporal de plantilles i
de reducció de la jornada que s’han dut a
terme als diferents països de la zona de
l’euro. Unes mesures que podrien estar
arribant al seu límit i que podrien no ser

capaces d’aguantar un nou deteriorament
de l’activitat.

Una demora en la recuperació del con-
sum i de la inversió, a més a més, tornaria
a situar la inflació en taxes inusualment
baixes l’any vinent. A curt termini, espe-
rem que l’efecte de la caiguda del preu del
petroli vagi desapareixent. A l’octubre,
l’índex de preus al consum harmonitzat
(IPCH) va moderar la reculada fins al
0,1% i molt probablement, al novembre,
anotarà una taxa de variació interanual
positiva. Però la inflació subjacent conti-
nua baixant lentament mes rere mes. A
l’octubre, va davallar una dècima més i es
va situar en l’1%. A més a més, les expec-
tatives de l’evolució futura dels preus
tampoc no fan pensar que es pugui pro-
duir un canvi de tendència a curt termini.
Tant al comerç com a la indústria i als ser-
veis, la pressió sobre els preus continuarà
disminuint en els pròxims mesos.

Un escenari de feblesa del consum i de la
inversió més intensa del que estava pre-

Un repunt de la taxa d’atur
continua essent el major
risc a mitjà termini.

Absència de tensions
inflacionistes.
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Utilització de la capacitat productiva

FONTS: Eurostat i elaboració pròpia.

LA UTILITZACIÓ DE LA CAPACITAT PRODUCTIVA TOCA FONS
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vist també representaria un nou repte per
al BCE. Ara com ara, ha avisat que les me-
sures extraordinàries adoptades per re-
forçar la liquiditat als mercats financers
es començaran a retirar aviat. No espe-
rem que el BCE apugi el tipus de referèn-
cia abans de la tardor de l’any vinent,
quan hi hagi símptomes convincents que
el consum i la inversió s’hagin començat
a recuperar.

Els riscos existeixen, però estan clarament
identificats. És per això que tant els go-
verns dels diferents països de la zona de
l’euro com les seves principals institu-
cions comunitàries disposen d’un temps
d’or per evitar que es materialitzin. En
aquest sentit, l’entrada en vigor del Trac-
tat de Lisboa al desembre s’ha d’aprofitar
per afrontar amb més garanties el procés
de recuperació.

Alemanya aposta per la reducció
d’impostos

Alemanya va celebrar el vintè aniversari
de la unificació amb l’anunci d’un nou
repunt del producte interior brut (PIB),
del 0,7%, en el tercer trimestre en relació

amb el trimestre anterior. Aquesta dada
confirma la recuperació de l’economia
germànica després de registrar, durant la
primera meitat del 2009, la recessió més
important des de la Segona Guerra Mun-
dial. Això ha provocat una revisió de les
nostres previsions, que es concreten ara
en una caiguda del 4,8% el 2009 i en un
creixement de l’1,5% el 2010. Aquesta re-
cuperació és coherent amb les noves pre-
visions dels principals instituts econò-
mics. No obstant això, parafrasejant el
consell econòmic assessor del govern ale-
many (conegut com «els cinc savis») al
seu informe anual: «Hi ha recuperació,
però no auge».

Aquesta afirmació és deguda a l’absència
d’un referent clar que apuntali el crei-
xement de l’economia a mitjà termini.
Així, a diferència del trimestre anterior,
en què tots els components del PIB van
contribuir al creixement de l’economia,
s’observa que, en el tercer trimestre, no-
més la inversió va augmentar de forma
significativa, amb un creixement de l’1,3%
intertrimestral. D’altra banda, es va regis-
trar una correcció del consum privat del
0,9%, mentre que el consum públic, prin-
cipal estabilitzador de l’economia durant

El BCE ajornarà la pujada 
de tipus fins al final 
de l’any vinent.

L’economia alemanya creix
el 0,7% intertrimestral 
en el tercer trimestre.

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

IV I II III Octubre

PIB

Vendes al detall

Producció industrial

Índex d’activitat empresarial (IFO) (*)

Taxa d’atur (**)

Preus de consum

Balança comercial (***)

NOTES: (*) Valor.

(**) Percentatge sobre població activa.

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

FONTS: Eurostat, Banc Central Europeu, Comissió Europea, organismes nacionals d’estadística i elaboració pròpia.
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el període de recessió, es va estancar. A
més a més, el creixement de les importa-
cions, superior al de les exportacions (el
5,0% i el 3,4%, respectivament), va evitar
una nova millora del sector exterior. No-
més la desacceleració de la reducció de les
existències va contribuir també favorable-
ment al creixement del PIB.

El creixement de la inversió pot sorpren-
dre, tenint en compte la baixa utilització
de la capacitat productiva, que, al novem-
bre, es va situar deu punts percentuals per
sota de la mitjana dels últims anys. No
obstant això, el repunt de la producció i
de les comandes industrials en els últims
mesos, amb augments intermensuals del
2,7% i de l’1,5%, respectivament, al se-
tembre, explica aquesta recuperació de la
inversió, com s’observa al gràfic següent.
A més a més, la inversió pública es va in-
crementar, a partir del segon trimestre del
2009, a causa dels plans d’estímul econò-
mic implementats pel govern. El nou aug-
ment de l’índex IFO de confiança empre-

sarial en el mes de novembre fa preveure
que aquesta tendència de la inversió es
mantindrà en els pròxims trimestres.

Pel costat de la demanda, la recuperació
de l’economia europea i l’augment de la
demanda de béns de capital continuaran
incrementant les exportacions alemanyes
i situant el sector exterior com un dels
motors de l’economia. El consum privat,
en canvi, es continuarà afeblint a curt ter-
mini i seguirà la via marcada per les ven-
des al detall, que, en el tercer trimestre, es
van reduir el 0,9% intertrimestral. S’espe-
ra que l’acabament, al novembre, del pla
d’ajuda per a la compra d’automòbils i la
creixent incertesa sobre el mercat laboral
mantinguin aquesta tendència. Pel que fa
al mercat laboral, la taxa d’atur va regis-
trar a l’octubre una nova reducció, fins al
8,1%, però tot fa pensar que, en els pro-
pers mesos, registrarà un clar repunt.

Per afrontar aquesta reducció del con-
sum, el nou executiu alemany va decidir

L’increment de l’activitat
industrial esperona 
la inversió.

El consum es continuarà
afeblint en els pròxims
mesos.
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FONTS: Deutsche Bundesbank i elaboració pròpia.

EL REPUNT DE LA PRODUCCIÓ INDUSTRIAL INCREMENTA LA INVERSIÓ
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implementar una reducció dels impostos
a partir de l’any 2010. S’estima que aques-
ta retallada equivaldrà a 24.000 milions
d’euros (més de l’1,0% del PIB germà-
nic). Amb aquesta mesura, es pretén esti-
mular el consum de les llars, en especial
de les llars amb fills o amb rendes baixes,
que seran les principals beneficiàries.

No obstant això, hi ha reticències sobre
l’efectivitat i les conseqüències d’aquesta
mesura, fins i tot al si del partit d’Angela
Merkel. En primer lloc, l’elevada pro-
pensió a l’estalvi de la societat alemanya i
el deteriorament de la taxa d’atur el 2010,
més que probable, no asseguren que l’aug-
ment de la renda de les llars es tradueixi
en un increment del consum. A més a
més, la reducció dels ingressos deteriorarà
encara més els comptes públics. La Co-
missió Europea estima que el dèficit ale-
many arribarà al 5,0% del PIB el 2010 i
incrementarà l’endeutament públic gaire-
bé fins al 80,0% del PIB. Atesa aquesta si-
tuació, han sorgit nombroses veus, com la
del Bundesbank i la dels «cinc savis», que
critiquen la falta d’una estratègia que per-
meti reduir el dèficit a mitjà termini per
tornar a nivells sostenibles.

França torna a créixer en el tercer
trimestre

L’economia francesa va confirmar la seva
recuperació en el tercer trimestre, amb un
creixement del 0,3% intertrimestral, el se-
gon de forma consecutiva. Conseqüent-
ment, la caiguda interanual de l’econo-
mia gal·la es va reduir de nou en aquest
període i va apuntar a una contracció de
l’economia el 2009 per damunt del 2% en
relació amb l’any anterior, segons el con-
sens. Les nostres previsions consideren
que, a partir del primer trimestre del
2010, l’economia registrarà de nou crei-
xements interanuals.

L’anàlisi dels diversos components del PIB
mostra que aquest repunt s’ha basat, prin-
cipalment, en la millora del consum (pú-
blic i privat) i del sector exterior, que ha
compensat, així, una nova reducció de la
inversió. S’espera que, en els pròxims tri-
mestres, el consum públic i les exporta-
cions netes mantinguin aquesta tendència
i es converteixin en els principals motors
de l’economia, mentre que el consum pri-
vat, que va reduir el creixement durant el
tercer trimestre, continuarà perdent pes.

L’augment del dèficit
alemany qüestiona 
la idoneïtat de la retallada
impositiva.

L’economia gal·la confirma
la recuperació en el tercer
trimestre.

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

IV I II III Octubre

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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Els indicadors de més alta freqüència po-
sen de manifest aquesta feblesa del con-
sum. Així, malgrat la caiguda de preus dels
últims trimestres, les vendes al detall con-
tinuen sense mostrar una clara recupera-
ció. Tot fa preveure que el mercat laboral,
que, al setembre, va assolir la taxa d’atur
més elevada des del 1999, el 10%, es con-
tinuarà deteriorant l’any vinent. Això,
juntament amb el repunt esperat dels
preus en els últims mesos del 2009, man-
tindrà el consum privat en un segon pla,
especialment amb el final dels estímuls
fiscals destinats a esperonar el consum.

D’altra banda, la producció industrial es
va reduir al setembre després de quatre
mesos consecutius registrant augments.
Tenint en compte aquesta perspectiva i la
baixa utilització de la capacitat producti-
va, del 70,8% en el tercer trimestre, la in-
versió es mantindrà en nivells reduïts.
Això, però, no va evitar un nou incre-
ment de la confiança industrial en el mes
d’octubre.

El major pes del sector públic gal, que va
permetre contenir la caiguda de l’econo-
mia el 2009, provocarà que, el 2010, el re-
punt sigui menor que el d’altres econo-
mies europees, amb un creixement
previst del PIB de l’1,3%. No obstant
això, hi ha alguns riscos que podrien fre-
nar aquesta recuperació: el major dete-
riorament del mercat laboral o el menor
creixement de la demanda per part de la
Unió Europea. Això explica que la minis-
tra de finances Christine Lagarde es mos-
trés cauta en analitzar l’evolució de l’eco-
nomia gal·la i defensés el manteniment
dels ajuts del govern per estimular l’eco-
nomia el 2010.

En aquesta direcció es perfila el nou pla
d’estímul per part del govern per a l’any
vinent, de 35.000 milions d’euros, desti-
nats, en gran part, a l’educació universi-
tària i a la tecnologia. D’aquest total, s’es-

pera que un terç provingui de la devolu-
ció, per part del sistema financer francès,
d’una part dels ajuts rebuts el 2009. El to-
tal restant (l’1,3% del PIB) serà finançat
amb l’emissió de deute públic, motiu pel
qual aquest pla s’anomena «Le grand em-
prunt» (el gran préstec). Això afeblirà en-
cara més els comptes públics francesos,
que, segons les estimacions del govern,
assoliran dèficits del 8,2% i del 8,5% del
PIB el 2009 i el 2010, respectivament.
Atesa aquesta situació, la ministra de fi-
nances considera molt difícil poder re-
baixar el dèficit fins al 3,0% el 2013, com
ho exigeix la Unió Europea.

L’economia italiana confirma 
que el pitjor ja ha passat

L’economia italiana va sortir de la recessió
en el tercer trimestre, amb un creixement
del PIB del 0,6% intertrimestral, i va deixar
enrere quinze mesos de caigudes consecuti-
ves. Aquest fort augment, el més important
des del quart trimestre del 2006, ha pro-
vocat una revisió, per part del consens, de
les previsions sobre l’evolució de l’econo-
mia transalpina el 2009 i ha situat la caigu-
da en relació amb el 2008 en el 4,5%-5,0%.

Tot i no disposar encara del desglossa-
ment per components, tot fa pensar que
la recuperació de les existències ha estat el
principal motiu d’aquest important re-
punt. La feble millora del consum privat,
esperonat pels ajuts públics, i del sector
exterior també hi ha contribuït favorable-
ment. La inversió, per la seva banda, man-
té la caiguda, tot i l’augment del compo-
nent públic. Conseqüentment, es preveu
que la recuperació serà més feble en els
pròxims trimestres, sense que hi hagi un
clar suport de l’economia a curt termini.

La reducció de la confiança del consumi-
dor en els mesos de setembre i d’octubre
confirma aquesta percepció. Així, l’aug-

Esperem un creixement 
de l’1,3% el 2010, tot i que
hi ha certs riscos.

El govern francès llança 
un nou pla d’estímul 
de 35.000 milions d’euros.

L’economia italiana surt 
de la recessió en el tercer
trimestre, tot i que es
manté fràgil.
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ment de l’atur i de la inflació, que, al ju-
liol, va assolir el nivell més baix de les
quatre últimes dècades, afeblirà el creixe-
ment del consum de les llars durant els
pròxims trimestres. Conseqüentment, les
vendes al detall continuaran sense re-
flectir una tendència clara, després de la
caiguda del 5,8% intermensual obser-
vada a l’agost. D’altra banda, les ajudes
per a la compra d’automòbils sustenta-
ran les vendes de béns duradors. La recu-
peració econòmica de la Unió Europea fa
preveure el manteniment de la balança
comercial en els pròxims mesos. No obs-
tant això, el repunt de les importacions
evitarà que sigui a un ritme tan elevat
com fins ara.

Ateses aquestes perspectives de demanda
i la caiguda de la producció industrial al
setembre, del 5,3% en relació amb el mes
anterior, s’espera que la inversió privada
no es recuperi fins a la segona meitat del
2010, tot i el nou augment de la confian-
ça empresarial en el mes d’octubre. A més
a més, l’elevat deute públic assolirà el
115% enguany, segons les estimacions de
la Comissió Europea. Això no permetrà
que el consum públic es converteixi en
un dels suports de l’economia italiana, a
diferència del que ha succeït en altres paï-
sos europeus.

Regne Unit: el final d’una recessió
més llarga del que estava previst

Tal com ho apuntava la primera estima-
ció, l’economia britànica no va aconse-
guir créixer en el tercer trimestre del 2009
i la recuperació continua endarrerida en
relació amb les principals economies
mundials. La dada final, revisada lleuge-
rament a l’alça, indica un descens inter-
trimestral del PIB del 0,3% en el tercer
trimestre (el 5,1% interanual).

Durant aquest període, el consum privat
va moderar el descens, fet parcialment an-
ticipat per la clara millora, en aquests úl-
tims mesos, dels principals indicadors
avançats de demanda, com les vendes al
detall o la confiança dels consumidors.
No obstant això, les condicions encara
restrictives del crèdit i la pujada de l’IVA
al gener amenacen la confirmació d’a-
questa tònica positiva. L’evolució del
mercat laboral, marcat per un deteriora-
ment de la remuneració més que per una
alta destrucció de llocs de treball, també
afecta negativament el consum de les llars.

La inversió va corregir la trajectòria des-
cendent: va disminuir el 0,3% intertri-
mestral en el tercer trimestre, xifra que
contrasta amb el 5,2% negatiu del trimes-

El consum i les exportacions
creixeran feblement.

Inversió i despesa 
pública no contribuiran 
al creixement italià fins a 
la segona meitat del 2010.

El PIB britànic va decréixer
el 5,1% interanual 
en el tercer trimestre.

2008 2009
2007 2008

IV I II III Octubre

PIB

Vendes al detall

Producció industrial

Taxa d’atur (*)

Preus de consum

Balança comercial (**)

NOTES: (*) Percentatge sobre població activa.

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

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

1,5 –1,0 –2,9 –6,0 –5,9 –4,6 –

1,3 –0,3 –1,7 –2,9 –1,2 ... ...

2,2 –3,4 –10,7 –21,1 –22,9 –16,0 ...

6,2 6,7 7,0 7,3 7,4 ... –

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

–12,8 –10,0 –12,3 –11,1 –9,1 –5,3 ...

ITÀLIA: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

        



tre anterior. L’increment de l’optimisme,
evidenciat per les principals enquestes de
sentiment econòmic i empresarial, refor-
ça també la idea que s’està produint un
canvi de tendència. No obstant això, al-
tres indicadors, com la constant reducció
de la producció industrial, ens fan ser una
mica més cauts amb aquestes conclusions
esperançadores.

L’impacte positiu de la despesa pública
sobre el creixement econòmic, reflex de
les polítiques fiscals expansionistes, es
veurà atenuat, a mitjà termini, per les me-
sures de contenció del dèficit fiscal. De
fet, el creixement interanual de la despesa
pública en el tercer trimestre del 2009,
l’1,9%, ha estat el més baix des de l’inici
de la recessió. D’altra banda, el sector ex-
terior, que va contribuir amb 0,7 punts
percentuals al creixement del PIB, serà un
factor de recuperació per a l’economia
britànica amb força abast, gràcies a la de-
preciació de la lliura esterlina i a la recu-
peració de l’economia mundial.

Indubtablement, les perspectives millo-
ren, però la recuperació es materialitza a

un ritme més lent del que estava previst.
Per aquest motiu, el Banc d’Anglaterra va
decidir incrementar, al novembre, el pro-
grama d’adquisició de bons en 25.000 mi-
lions de lliures. Així i tot, s’esperava un
estímul monetari superior, la qual cosa
suggereix que els riscos inflacionistes pe-
sen cada cop més. Malgrat això, és poc
probable i recomanable un final pròxim
dels estímuls monetaris. El PIB britànic
ha disminuït durant sis trimestres conse-
cutius i ha acumulat un descens total del
6%, i els efectes de la recessió sobre el sis-
tema financer o el mercat laboral es pro-
longaran tot i que es produeixin creixe-
ments positius en els propers trimestres.

Europa emergent: 
el 2010, l’any de la recuperació

A mesura que el 2009 s’apropa al final, el
panorama del 2010 comença a prendre
forma. Des d’una perspectiva temporal
àmplia, si el 2009 fos l’any de la fase agu-
da de la crisi creditícia global i de l’inici
de la superació a l’Europa emergent, el
2010 hauria de ser el de la consolidació de

El sector exterior serà 
un dels factors claus 
de la recuperació.

El Banc d’Anglaterra
intensifica els estímuls
monetaris.
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REGNE UNIT: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2008 2009
2007 2008

IV I II III Octubre

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.

2,6 0,6 –2,0 –5,0 –5,5 –5,1 –

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

0,3 –3,1 –8,1 –12,5 –11,7 –10,4 ...

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

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

–83,4 –93,7 –94,1 –91,8 –88,4 –83,7 ...

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

103,9 97,6 89,4 73,9 77,0 83,7 79,0
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la recuperació i, si els esdeveniments no
es torcen, l’avantsala d’un 2011 amb la re-
gió apropant-se al creixement potencial.
Què podria anar malament? Una forma
d’encarar la qüestió és partir dels desen-
volupaments actuals per després identifi-
car alguns dels factors que els podrien
afectar negativament.

En termes molt generals, les dues grans
tendències recents més notables són la
recuperació de l’activitat i la normalit-
zació de l’àmbit financer. Tot i que l’es-
mentada reactivació econòmica encara
és poc intensa, com ho recorda l’evolució
del PIB en el tercer trimestre del 2009, i
molt dependent del sector exterior, es
preveu que es consolidi en els pròxims
trimestres. Ara com ara, els indicadors
d’activitat del quart trimestre, com el de
sentiment econòmic, fan pensar que el
creixement s’està accelerant en el tram fi-
nal del 2009.

Pel que fa al front financer, queda lluny el
nefast primer trimestre. Entre el final de
febrer i mitjan març, es va iniciar una
progressiva, però persistent, apreciació
de les divises i un ascens notable de les
borses de la regió, una tendència que
arriba al final del 2009. Per reblar el canvi
de tendència financera, des del primer
trimestre, els indicadors de risc-país 
s’han rebaixat notablement i els fluxos fi-
nancers de capitals han tendit a recu-
perar-se.

Aquestes tendències positives de l’acti-
vitat real i financera donen suport a un
escenari de creixement mitjà el 2010 a
Polònia, República Txeca i Eslovàquia,
països que enguany han patit menys que
la resta de la regió, a causa dels seus me-
nors desequilibris macroeconòmics acu-
mulats. Un segon grup el formarien paï-
sos com Hongria, Romania i Bulgària,
que es mourien al voltant del creixement

El 2010 s’hauria de
consolidar la recuperació 
a l’Europa emergent.

Tot i que la fase aguda 
de la crisi queda enrere,
l’expansió de l’activitat
encara és feble.

L’EUROPA EMERGENT S’ALLUNYA DE LA RECESSIÓ

Variació interanual real del producte interior brut

NOTA: (*) Per a Polònia i Letònia, les dades fan referència al segon trimestre.
FONTS: Eurostat i elaboració pròpia.

Tercer trimestre del 2009 (*) Creixement previst el 2010

Polònia

Rep. Txeca

Eslovàquia

Bulgària

Romania

Hongria

Estònia

Letònia

Lituània

%

–20 –15 –10 –5 0 5

   



Fa poc menys de deu anys, al Consell Europeu celebrat a Lisboa el 2000, la Unió Europea (UE) va llançar una
ambiciosa agenda de reformes econòmiques. L’objectiu era convertir-se en l’economia més dinàmica i competi-
tiva del món el 2010 i retallar la distància que separava Europa dels Estats Units. Els resultats de l’Estratègia de
Lisboa, però, es poden quedar curts en relació amb els seus objectius. Quan falten pocs mesos perquè el Consell
Europeu, sota la presidència espanyola de la UE, aprovi una nova estratègia econòmica per al pròxim decenni,
paga la pena avaluar què ha anat bé i què podria haver anat millor amb Lisboa.

Lisboa, deu anys després

zero. Aquest comportament derivarà del
fet que la millora de l’activitat més vin-
culada a l’exterior es veurà llastada pel
notable ajustament intern que estan rea-
litzant, en resposta, precisament, als ex-
cessos macroeconòmics de l’època de bo-
nança. Finalment, els països bàltics es
mantindrien encara en la zona de la re-
cessió.

Més amunt, ens interrogàvem sobre els
factors que podrien fer descarrilar aques-
ta recuperació. Els principals riscos, pro-
bablement, són tres: que la demanda 
s’afebleixi inesperadament, que es pro-
dueixi un augment del risc-país i que els
efectes diferits de la crisi siguin més in-
tensos del que estava previst. El primer
d’aquests riscos es podria materialitzar si
l’evolució de la zona de l’euro fos sensi-
blement inferior a l’1,2% previst per al
2010. En la mateixa línia, si, a causa de la
finalització dels paquets d’ajuda per a
l’adquisició d’automòbils, la demanda de
cotxes caigués de forma ostensible, els
efectes en les economies més dependents
del sector serien adversos.

La segona amenaça per al compliment de
l’escenari previst és un augment apre-
ciable del risc-país. Això podria compli-
car el finançament internacional de la re-
cuperació. Tot i que hi ha múltiples
factors que podrien propiciar un hipotè-
tic canvi sobre la percepció del risc-país

per part dels inversors internacionals, la
qüestió de la consolidació fiscal que cal-
drà encarar en el futur ha suscitat preo-
cupació en els últims temps. Aquest pro-
cés sembla problemàtic, ja que, en un
escenari farcit de cites electorals el 2010 i
el 2011 i amb unes coalicions governa-
mentals no sempre sòlides, el capital po-
lític per afrontar retallades de despesa
pública pot ser escàs.

Finalment, el tercer focus de risc per al
2010 és el relatiu a un impacte dels efec-
tes diferits de la crisi més intens del que
s’esperava. En particular, preocupa l’aug-
ment de l’atur i de la morositat bancària.
Així, d’acord amb les previsions, la taxa
d’atur se situarà a la zona del 8%-15% a
Eslovàquia, Romania, República Txeca,
Hongria i Polònia i en el rang que va del
15% al 20% a Bulgària, Estònia, Letònia i
Lituània. Qualsevol desviació important
d’aquestes xifres, les pitjors en molts
anys, afectaria negativament l’esperada
recuperació de la demanda interna i, al
seu torn, la morositat bancària. Aquesta
última variable hauria de repuntar al
llarg de la primera meitat del 2010, per
després començar a moderar-se de forma
progressiva. Si els nivells de morositat as-
solits fossin significativament pitjors del
que està previst o es prolonguessin més
enllà en el temps, el manteniment de la
solvència bancària, actualment ferm, re-
queriria noves injeccions de capital.
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La recuperació dependrà
críticament del fet que
l’expansió europea es
mantingui i els riscos
polítics no es desbordin.

Atenció a l’augment de
l’atur i de la morositat 
el 2010.

La situació financera també
s’ha reconduït notablement.
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L’Estratègia de Lisboa, tot i haver patit algunes modificacions al llarg dels anys, s’ha basat sobre tres pilars: l’e-
conomia del coneixement, per impulsar la recerca i el desenvolupament (R+D); l’ocupació, amb l’objectiu
central de millorar les taxes d’ocupació, i el medi ambient, amb la finalitat de reduir les emissions de gasos d’e-
fecte hivernacle. Sobre la base d’aquests pilars, ha sorgit un ampli conjunt de mesures estructurals i de propos-
tes d’acció en àrees que van des de la política fiscal fins al mercat únic, passant per polítiques actives del mercat
de treball o per inversions en infraestructures transfrontereres. Per la seva ambició, Lisboa ha incidit en àmbits
que continuen essent competència dels estats membres, i, conseqüentment, el poder efectiu de la UE en la im-
plementació de l’estratègia ha estat limitat. Precisament, la falta de progressos s’ha atribuït a la sobrecàrrega de
l’agenda, als conflictes que han aparegut entre múltiples prioritats i, en especial, a la falta d’un mecanisme de
coordinació prou estricte.

Tot i que s’han produït avanços, és probable que no es compleixi cap dels principals objectius quantitatius fixats
a l’Agenda de Lisboa per al conjunt de la UE-15 (vegeu la taula anterior). Les últimes xifres disponibles indi-
quen que la taxa d’ocupació només superava el 70% a Dinamarca, Alemanya, els Països Baixos, Finlàndia i Suè-
cia. França i, en especial, Itàlia destacaven per les seves pobres millores des del 1999. A Espanya, la progressió va
ser molt notable fins al 2008, però la destrucció d’ocupació en l’últim any ens allunyarà de l’objectiu de Lisboa i,
a més a més, ens tornarà a les posicions de cua de la UE-15. L’objectiu de taxa d’ocupació per al grup d’edat en-
tre 55 i 64 (50%) tampoc sembla assolible, atesos els pèssims resultats d’Itàlia, Bèlgica i França (tots al voltant
del 35%). Pel que fa a la taxa d’ocupació femenina, tot i que semblava que es podia apropar a l’objectiu de Lis-
boa, és molt probable que la recessió del 2009 ho impedeixi. Pel que fa la despesa en R+D, només Finlàndia i
Suècia superaven l’objectiu del 3% del PIB, quelcom que, d’altra banda, ja succeïa deu anys enrere, però l’aug-
ment per a la UE-15 entre el 1999 i el 2007 ni tan sols ha arribat a mitja dècima del PIB (0,04%). Sembla que 
l’única possibilitat de complir l’objectiu quantitatiu de Lisboa es limita a la reducció de les emissions, però, si
s’aconsegueix, serà, en bona part, gràcies a la recessió econòmica del 2009.

De tota manera, seria injust ser massa crític amb la situació econòmica de la UE després de deu anys de Lisboa
quan diversos estats membres ocupen posicions capdavanteres en diferents rànquings de competitivitat. Per
exemple, el Fòrum Econòmic Mundial situa Suècia, Dinamarca, Finlàndia, Alemanya i els Països Baixos entre les
deu economies més competitives del món. Això palesa que hi ha bones pràctiques i exemples de dinamisme
dins de la UE. El repte és estendre-les, en tant que sigui possible, a altres països de la Unió, en especial a les eco-
nomies grans més endarrerides: França, Itàlia i Espanya. Així i tot, el paper de les institucions europees com a
catalitzadores d’aquest procés no es pot exagerar. La Comissió o el Parlament Europeu pot coordinar o recoma-

1999 2008 Objectiu 2010

Taxa d’ocupació total (%) (1) 62,5 67,3 70

Taxa d’ocupació femenina (%) (2) 53,0 60,4 60

Taxa d’ocupació grup 55-64 anys (%) (3) 37,1 47,4 50

Despesa en R+D (% del PIB) (4) 1,9 1,9 3

Emissions de gasos d’efecte hivernacle (índex 1990 = 100) (4) 96,1 95,0 92

NOTES: (1) Percentatge d’ocupats sobre la població en edat de treballar.

(2) Percentatge de dones ocupades sobre la població femenina en edat de treballar.

(3) Percentatge d’ocupats de 55-64 anys sobre la població del mateix grup d’edat.

(4) La dada més recent fa referència al 2007.

FONT: Eurostat.

SELECCIÓ D’OBJECTIUS QUANTITATIUS PER A LA UE-15 A L’AGENDA DE LISBOA
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nar les reformes necessàries per guanyar competitivitat i, fins i tot, pot jugar l’útil paper de boc expiatori perquè
els països decideixin implementar-les, però, en la majoria dels casos, no pot forçar-les. El compromís polític dels
estats membres és un ingredient absolutament necessari i gairebé mai pot ser reemplaçat per una directiva co-
munitària. Això és especialment evident en el cas, per exemple, de les reformes del mercat laboral.

Sense deixar de ser realistes, l’estratègia que succeeixi Lisboa pot incorporar alguns canvis que ampliïn la capa-
citat d’influència de la UE. En primer lloc, les reformes prioritàries haurien de reflectir-se més en el pressupost
comunitari. Així, els fons provinents de Brussel·les es convertirien en un estímul per al procés reformador (per
exemple, a l’àrea de la recerca). D’altra banda, una agenda de reformes més selectiva, concentrada en les mesures
que es considerin més rellevants i que puguin beneficiar-se més d’una coordinació entre països, contribuiria a
enfocar l’atenció dels governs, de la UE i de la societat civil i a dificultar que la inacció en àrees crucials quedi
dissimulada per la implementació de mesures menys importants. En aquest sentit, un tema en què la UE pot ju-
gar un paper determinant en els pròxims anys és la coordinació de les reformes, per exemple dels sistemes de sa-
lut i de pensions, que es veuran pressionats per l’envelliment de la població, per apuntalar la sostenibilitat, a
mitjà i a llarg termini, dels comptes públics.

La revisió de Lisboa no arriba en una conjuntura fàcil. D’una banda, el procés d’aprofundiment del mercat únic
ha estat clarament associat als principis de liberalització, uns principis que poden haver quedat tocats després de
la crisi. De l’altra, els recursos públics són ara especialment escassos. No obstant això, els temps difícils també
acostumen a fer més notòria la necessitat de dur a terme reformes estructurals. No hauria d’haver-hi excuses per
deixar de ser ambiciosos. Realistes, però ambiciosos. Es tracta, sens dubte, d’un dels primers reptes per a l’Euro-
pa que neix amb el Tractat de Lisboa i, en especial, per al seu primer president.

Aquest requadre ha estat elaborat per Enric Fernández
Departament d’Economia Internacional, Servei d’Estudis de ”la Caixa”
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Els bancs centrals avancen cap 
a una sortida ordenada

Els dos principals bancs centrals a nivell
global –el Banc Central Europeu (BCE) i
la Reserva Federal dels Estats Units (Fed)–
van destacar, al final de les respectives reu-
nions del novembre, que les condicions
dels mercats financers i de l’economia real
continuen millorant, tot i que van mati-
sar que esperen una recuperació lenta.

El president del BCE, Jean-Claude Tri-
chet, va sostenir que no totes les mesures
de liquiditat existents ara seran necessà-
ries en els pròxims mesos. D’aquesta ma-
nera, Trichet deixa entreveure que, tot i
que encara és aviat per posar en marxa
l’estratègia de sortida, la data s’apropa.
Una part important de l’estratègia del
BCE comprèn restaurar l’esquema de
provisió de liquiditat previ a la crisi, en
què els préstecs a una setmana (MRO)
eren l’eina principal per incidir sobre els
tipus d’interès als mercats monetaris. Per
assolir aquest propòsit, el BCE ha de res-
tituir els aspectes modificats en la instru-
mentació de la política monetària durant
els dos últims anys. Aquests aspectes com-
prenen elements com el termini dels prés-
tecs, la quantia de les operacions, el tipus
d’interès que es cobra i la llista d’actius
que es poden escollir com a garantia.

En relació amb el termini dels préstecs
especials (LTRO), els mercats han inter-
pretat les declaracions de Trichet com un
senyal que les operacions a un any no es
mantindran més enllà de desembre del
2009. Però el BCE, que insisteix que apli-
carà un procés gradual, probablement

mantindrà els LTRO a tres i a sis mesos
durant algun temps més. Una altra alter-
nativa, que no exclou la mesura anterior,
és que el BCE decideixi allunyar-se pau-
sadament de la seva política de cobertura
total de la demanda rebuda. Alguns
membres del Consell de Govern han de-
clarat que, ara com ara, un dels desitjos
del banc emissor és no afectar la relació
entre l’EONIA i el tipus d’interès de la fa-
cilitat de dipòsit. Si el procés d’escurça-
ment de terminis i de reducció de quan-
ties no fos suau, es podria observar un
increment de l’EONIA, que, al seu torn,
comportaria l’alça de la resta de tipus
monetaris.

Una opció per no abandonar la política
de cobertura total de la demanda és mo-
dificar el tipus d’interès que es cobra en
les operacions a llarg termini. En aquest
cas, el BCE pot aplicar a aquestes opera-
cions una prima sobre el tipus de l’1,0%
dels préstecs setmanals, o simplement uti-
litzar una taxa variable. Finalment, el BCE
té l’opció de reduir la llista d’actius esco-
llibles, fet que, a la pràctica, limitaria la
capacitat de demanda de liquiditat per
part dels bancs comercials.

A l’altre costat de l’Atlàntic, la Fed també
continua treballant en la seva estratègia
de sortida. En aquest marc, recentment,
el Consell de governadors de la Fed va
emetre un comunicat anunciant que el
termini dels préstecs realitzats mitjançant
la finestreta de descompte es reduiria des
dels 90 dies actuals fins als 28 dies a partir
del gener del 2010. Aquesta decisió s’afe-
geix a la reducció ja realitzada en la quan-
tia de fons subhastats mitjançant la facili-

MERCATS FINANCERS

Mercats monetaris i de capital

El BCE i la Fed continuen
constatant una millora 
als mercats financers...

...i comencen a donar els
primers indicis sobre 
els passos que cal fer en 
les estratègies de sortida.
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tat TAF (Term Auction Facility). D’altra
banda, la Fed també va fer públic que no-
més comprarà 175.000 milions de dòlars
de bons hipotecaris, i no els 200.000
anunciats inicialment. Això respon, sim-
plement, a raons vinculades amb l’oferta
en aquest mercat, i no a un replanteja-
ment dels objectius de la Fed.

Pel que fa a la política monetària conven-
cional, tant el BCE com la Fed mantenen
el missatge que els tipus d’interès oficials
es mantindran en els nivells actuals du-
rant algun temps. Els mercats descomp-
ten que el BCE pot apujar el tipus de refe-
rència durant el quart trimestre del 2010 i
que la Fed podria apujar el tipus oficial al
llarg de la segona meitat del 2010.

En aquest entorn, els mercats interbanca-
ris de la zona de l’euro s’han mantingut
summament estables. Als Estats Units, la
part curta de la corba interbancària (fins
a sis mesos) tampoc ha registrat canvis
significatius. No obstant això, els tipus 
de la part més llarga de la corba en dòlars 
s’han reduït, de mitjana, 16 punts bàsics
al llarg de novembre.

El procés de normalització dels mercats
interbancaris ha progressat molt en els
últims mesos, raó per la qual els bancs
centrals comencen l’esmentada retirada
de les facilitats d’emergència. No obstant
això, encara queden signes que eviden-
cien que la normalització interbancària
no és plena. Per exemple, el diferencial

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

Novembre 

Desembre

2009

Gener 

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre (1)

NOTES: (1) Dia 24.

(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.

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

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

2,00 2,09 2,27 0,25 1,18 0,67 1,50 2,17 0,70

2,00 1,83 2,03 0,25 1,26 0,64 1,00 2,05 0,75

1,50 1,51 1,81 0,25 1,19 0,60 0,50 1,65 0,63

1,25 1,37 1,73 0,25 1,02 0,55 0,50 1,45 0,66

1,00 1,27 1,63 0,25 0,66 0,52 0,50 1,28 0,60

1,00 1,10 1,50 0,25 0,60 0,46 0,50 1,19 0,33

1,00 0,89 1,36 0,25 0,48 0,41 0,50 0,89 0,41

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

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

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

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

TIPUS D’INTERÈS A CURT TERMINI ALS MERCATS NACIONALS

En percentatge anual

Euríbor (5)
Subhastes 
BCE (2)

Els diferencials
interbancaris a un any 
als Estats Units continuen
reflectint incertesa.
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entre el tipus interbancari LIBOR en dò-
lars i el tipus d’interès de l’OIS (Over-
night Index Swap), que recull les primes
de liquiditat i de crèdit interbancari, en-
cara es manté –en les operacions a 12 me-
sos– notablement per damunt dels nivells
previs a l’agost del 2007, mentre que, en
les operacions a tres mesos, ja ha tornat a
aquells nivells.

El reduït nivell del diferencial a tres me-
sos s’explica per la major liquiditat que té
aquest segment del mercat. En aquest
sentit, cal tenir en compte les elevades re-
serves excedentàries que els bancs dels Es-
tats Units mantenen amb la Fed, contra-
partida del programa de compra de bons
que l’autoritat monetària ve realitzant.
Addicionalment, la prima de risc creditici
exigida en les operacions a més llarg ter-
mini, tot i que es redueix, continua essent
una mica elevada i reflecteix que els mer-
cats encara perceben una incertesa eco-
nòmica mundial gens menyspreable.

Persisteix l’estabilitat als mercats 
de deute públic

Al llarg d’enguany, s’han succeït podero-
sos moviments macroeconòmics i finan-
cers, i, malgrat tot, els mercats de deute
públic dels Estats Units i dels països del
nucli de la zona de l’euro –Alemanya i
França– han evolucionat amb relativa
tranquil·litat. Només cal recordar que,
durant el primer trimestre, nombrosos
observadors assignaven una alta probabi-
litat a la possibilitat que es produís una
depressió mundial. En poc temps, de fet a
partir del març, les mesures de política
econòmica posades en marxa a tot el món
han aconseguit reactivar el cicle, i diver-
sos països mostren ja creixements posi-
tius. D’altra banda, al llarg de l’any, ha
augmentat de manera significativa l’emis-
sió de bons per afrontar l’important dèfi-
cit públic als països desenvolupats.

Contràriament a tot el que s’hauria po-
gut témer, aquests forts canvis no s’han
traduït en moviments violents en el deu-
te públic nord-americà (llevat de les mo-
derades turbulències del juny). Per exem-
ple, a la taula següent, es pot comprovar
que la rendibilitat del bo emès pel Tresor
amb venciment a 10 anys ha fluctuat, des
de l’inici d’enguany, en un estret rang en-
tre el 2,84% i el 3,53%. Actualment, ofe-
reix una rendibilitat del 3,34%. Per què el
deute públic no s’ha mostrat més volàtil?

Dos elements expliquen la persistent es-
tabilitat de preus. En primer lloc, les com-
pres de bons per part de la Fed. Per exem-
ple, en les operacions de mercat obert des
del final de març, el banc central ha rea-
litzat compres netes de bons del Tresor
per un import de 300.000 milions de dò-
lars. Les compres s’han concentrat en el
tram mitjà, amb venciment de quatre a
set anys. No obstant això, també ha ad-
quirit bons amb venciments molt més
llargs, per damunt dels 10 anys.

El segon factor que influeix de forma con-
siderable és la compra de bons per part
dels bancs comercials, els quals, des del
començament del 2009, han adquirit més
de 139.000 milions de dòlars de deute pú-
blic. És una de les formes que tenen de re-
parar els seus balanços, força malparats.
Els bancs aconsegueixen finançament en
uns mercats monetaris en què els tipus
d’interès se situen al voltant del 0,25% i
inverteixen en deute públic, que els ofe-
reix més rendibilitat i un risc mínim.

El mercat de deute públic alemany a llarg
termini també ha mostrat una estabilitat
destacable, gràcies a factors similars als
dels Estats Units. En concret, el bund amb
venciment a 10 anys ofereix una rendibi-
litat del 3,28%, només dos punts bàsics
(100 punts bàsics és l’1%) inferior a la
rendibilitat del gener d’enguany.

Les compres de treasuries
per part de la Fed 
i dels bancs comercials
estabilitzen el mercat de
deute públic nord-americà.

S’han ampliat lleugerament
els diferencials dels països
perifèrics de la zona 
de l’euro.
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No obstant això, hi ha àrees en què sí es ma-
nifesten certes tensions. D’alguna manera,
aquestes àrees serveixen de recordatori del
que podria succeir als mercats globals de
deute si els agents dubten de la sostenibilitat
de les finances públiques i/o del control de
la inflació. Concretament, en l’últim mes,
s’han ampliat els diferencials de tipus d’in-
terès que els inversors exigeixen als països
perifèrics d’Europa, com, per exemple, Grè-
cia o Irlanda. No obstant això, aquestes am-
pliacions han estat moderades i molt allu-
nyades dels màxims contemplats durant
els pitjors moments de la crisi financera.

Tipus de canvi: pressionant 
el renminbi xinès

Durant l’últim mes, el dòlar ha mantin-
gut la tendència de depreciació enfront
de la lliura esterlina i del ien japonès. Per
exemple, el 26 d’octubre, un dòlar com-
prava 92,2 iens, mentre que, aproximada-

ment un mes més tard, es canviava per
només 88,9 iens. En canvi, la cotització
del dòlar enfront de l’euro s’ha mantin-
gut estable al voltant dels 1,50.

En qualsevol cas, durant el mes de no-
vembre, el centre d’atenció als mercats de
canvis ha estat la divisa xinesa. El govern
xinès s’entesta a mantenir estable el tipus
de canvi entre el renminbi i el dòlar. El
motiu és que la majoria de les expor-
tacions de la Xina estan denominades en
dòlars i, per tant, aquesta estabilitat facili-
ta la competitivitat del seu comerç.

Els socis comercials de la Xina i organis-
mes supranacionals com el Fons Moneta-
ri Internacional creuen, però, que el ren-
minbi està significativament infravalorat.
Per aquest motiu, durant la cimera dels
dos països celebrada al novembre, el pre-
sident dels Estats Units va incrementar el
grau de pressió i va sol·licitar pública-
ment a les autoritats xineses més flexibili-

Es manté la tendència 
de depreciació del dòlar
enfront del ien japonès 
i de la lliura esterlina.

Els Estats Units han
sol·licitat a la Xina 
que apreciï el renminbi.

Alemanya França Espanya Itàlia Estats Units Japó Regne Unit Suïssa

2008

Novembre 

Desembre

2009

Gener 

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre (*)

NOTA: (*) Dia 19.

FONT: Bloomberg.

TIPUS D’INTERÈS A LLARG TERMINI ALS MERCATS NACIONALS

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

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

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

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

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

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

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

3,59 3,95 4,29 4,48 3,46 1,49 3,75 2,41

3,39 3,73 4,13 4,43 3,53 1,36 3,69 2,32

3,30 3,57 3,85 4,16 3,48 1,42 3,80 1,97

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

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

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

3,28 3,56 3,83 4,06 3,34 1,31 3,68 1,97
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tat en la política de tipus de canvi. De fet,
Obama va expressar la seva satisfacció pel
compromís xinès d’orientar gradualment
la cotització de la seva divisa cap a les for-
ces del mercat. El cert, però, és que el pre-
sident Hu no va concretar cap calendari
ni cap full de ruta per procedir a aquesta
eventual apreciació del renminbi. El que
sí es va percebre va ser una modificació
de plantejaments en l’informe trimestral
sobre política monetària del banc central
xinès, en què es comentava la possibilitat
i, fins i tot, la conveniència de permetre
una major apreciació del renminbi.

S’estabilitzen els avanços als mercats
de renda fixa corporativa

Al novembre, després de set mesos de mi-
llores consecutives, les cotitzacions del
mercat secundari de renda fixa privada

s’han estabilitzat en els nivells assolits en
el mes previ.

Les empreses continuen aprofitant les bo-
nes condicions als mercats per vendre
bons a ritmes molt elevats, equiparables
als dels mesos anteriors. El volum de no-
ves emissions ha assolit rècords històrics
fins i tot en els sectors d’alt risc o high
yield. Malgrat que les ràtios d’impaga-
ments han pujat a màxims històrics en
aquest segment, sembla que els inversors
descompten que el pitjor ja ha passat.

Aquest increment de l’activitat d’emissió
de bons d’alt risc s’observa ara amb espe-
cial intensitat a la zona de l’euro. Aquesta
situació obeeix, en bona part, a l’atonia
que presenta el mercat de préstecs banca-
ris, inclosos els sindicats, arran de les li-
mitacions de capital que afronten nom-
broses entitats.

Els índexs de crèdit
s’estabilitzen, però 
es redueixen les primes
d’emissió.

La millora al mercat 
de renda fixa privada està 
a punt d’activar els mercats
secundaris.

TIPUS DE CANVI DE LES PRINCIPALS MONEDES

19-11-2009

Enfront del dòlar dels Estats Units

Ien japonès

Lliura esterlina

Franc suís

Dòlar canadenc

Pes mexicà

Enfront de l’euro

Dòlar dels EUA

Ien japonès

Franc suís

Lliura esterlina

Corona sueca

Corona danesa

Zloty polac

Corona txeca

Forint hongarès

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

FONT: Bloomberg.

88,8 –2,0 –2,1 –7,9

0,602 –1,2 –13,8 –11,1

1,017 0,6 –5,1 –19,3

1,068 3,7 –14,1 –17,5

13,050 0,8 –4,8 –3,6

1,488 –0,6 6,1 16,1

132,0 –2,6 4,0 9,5

1,513 0,0 1,3 –0,2

0,895 –1,8 –6,7 6,7

10,286 –0,7 –6,4 0,4

7,441 0,0 0,0 –0,2

4,131 –0,8 –0,4 7,8

25,60 –0,6 –4,9 –0,5

267,3 1,1 0,6 –1,7

Tipus de canvi
% variació (*)

Mensual s/desembre 2008 Anual
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Però no solament els volums han aug-
mentat, sinó que, a més a més, han dismi-
nuït les primes de risc als mercats prima-
ris. Aquest fet singular permet afirmar
que els mercats de crèdit han prolongat al
novembre el to positiu dels mesos ante-
riors, més enllà de l’estabilització en les
cotitzacions dels mercats secundaris.

De fet, al llarg del mes, s’ha observat un
increment moderat de l’activitat negocia-
dora als mercats secundaris, tot i que en ni-
vells encara reduïts. Les fortes emissions als
mercats primaris resten atractiu a l’activi-
tat al secundari. A més a més, els inversors
institucionals tenen les necessitats d’in-
versió cobertes acudint a la compra de bons
a les subhastes primàries. En els pròxims
mesos, a mesura que disminueixi el vo-
lum d’emissions, és molt probable que es
produeixi una reactivació més significati-
va de la negociació als mercats secundaris.

En aquest escenari benigne per als mer-
cats de bons corporatius, les agències de

rating donen suport a la tendència posi-
tiva amb anuncis de millora en les qua-
lificacions del deute de les empreses.
Aquesta tendència, però, mostra algunes
diferències entre països i entre agències.
Per països, destaquen les millores de 
qualificació per a les empreses nord-
americanes, enfront de la incipient recu-
peració a la zona de l’euro i al sud-est asià-
tic. Pel que fa a les agències de qualificació,
Standard & Poor’s és la més optimista.

Les perspectives als mercats de crèdit
continuen essent positives, tot i que, a
curt termini, hi ha un cert temor a la re-
acció inicial dels inversors davant d’una
retirada parcial de liquiditat per part dels
bancs centrals. No obstant això, sembla
que, a mitjà termini, seran més determi-
nants els aspectes positius, entre els quals
cal esmentar la consolidació de la millora
en les expectatives de recuperació eco-
nòmica i la continuïtat dels nivells relati-
vament baixos en els tipus d’interès mo-
netaris i del deute públic, tot i que els

Persisteixen els factors
positius per a la renda fixa
privada.

ELS DIFERENCIALS DE CRÈDIT S’ESTABILITZEN

Spreads de crèdit a la zona de l’euro
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bancs centrals comencin a retirar els estí-
muls i els suports.

S’imposa la cautela a les borses

Durant el mes de novembre, els mercats
de renda variable han experimentat un
comportament irregular. Les primeres
sessions del període van estar dominades
per les vendes, seguides, amb posteriori-
tat, per una millora continguda i desigual
en funció dels països i dels sectors. Alguns
índexs borsaris importants van recuperar
els valors màxims anuals, tot i que la pru-
dència dels inversors va impedir que
aquests màxims se superessin. En concret,
l’S&P 500 va assolir la cota dels 1.100
punts. Per la seva banda, l’Ibex 35 va arri-
bar als 12.000 punts i es va convertir en 
l’índex europeu que s’ha revalorat més
des del gener. En canvi, el Nikkei japonès
es va situar en mínims de quatre mesos.

Pel que fa als indicadors de risc i de vola-
tilitat, la característica principal va ser el

predomini d’un to assossegat, fins i tot en
les jornades de correcció a la baixa, lluny
de les tensions de l’any passat i de l’inici
d’enguany.

Aquest comportament resistent de les
borses, reticents a incórrer en correccions
a la baixa de més envergadura, s’explica
per factors com la progressiva millora en
les dades macroeconòmiques, l’acaba-
ment amb saldo satisfactori de la cam-
panya de resultats trimestrals als Estats
Units i, finalment, l’augment de l’acti-
vitat de fusions i adquisicions a nivell
global.

Les dades de conjuntura van recuperar
una part del protagonisme borsari perdut
en els mesos anteriors, gràcies a la ratxa
de sorpreses positives que va tenir lloc a
la majoria de països. Un altre dels factors
que ha facilitat la bona marxa de les bor-
ses han estat els resultats empresarials. Al
novembre, va finalitzar la campanya de
resultats del tercer trimestre de les com-
panyies cotitzades als Estats Units i a Eu-

El ritme de revaloració dels
índexs borsaris es modera.

FONT: Bloomberg.
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ropa. En el cas de l’S&P 500, el 80% de les
companyies van sorprendre favorable-
ment, és a dir, van presentar resultats su-
periors als esperats pels analistes, enfront
del 73% que ho van fer entre l’abril i el
juny. Addicionalment, aquesta millora
dels resultats es va traduir en l’increment
del benefici per acció de l’S&P 500 fins als
16,87 dòlars, des dels 16 dòlars per acció
del trimestre anterior.

Per la seva banda, a la zona de l’euro, el
36% de les companyies de l’Eurostoxx 50
van publicar resultats superiors als esti-
mats pel consens. Aquesta diferència posa
de manifest que la recuperació dels mar-
ges empresarials és notablement més rà-
pida als Estats Units.

Finalment, un dels elements que, en el se-
gon semestre de l’any, guanya importàn-
cia als mercats financers és la reactivació

de les operacions de fusions i adquisi-
cions. Al novembre, el volum de transac-
cions realitzades a nivell global va superar
els 170.000 milions de dòlars, la xifra més
alta des de l’octubre del 2008. El ressorgi-
ment d’aquesta operativa reflecteix la mi-
llora en les condicions de liquiditat globals
i una posició financero-patrimonial rao-
nablement saludable al sector corporatiu
dels Estats Units i d’Europa (en contrapo-
sició amb l’excessiu endeutament dels sec-
tors de famílies i/o d’entitats financeres).

Aquestes i altres variables relatives a l’en-
torn fonamental apunten a la continuïtat,
a mitjà termini, de la tendència alcista de
la renda variable. No obstant això, a curt
termini, la influència de factors com la re-
ducció previsible de l’expansió de la li-
quiditat i els ajustaments de carteres de
cara al final de l’any podrien ser motiu de
correccions de moderada intensitat.

Els resultats empresarials
milloren amb més intensitat
als Estats Units.

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

Nova York

Dow Jones

Standard & Poor’s

Nasdaq

Tòquio

Londres

Zona de l’euro

Frankfurt

París

Amsterdam

Milà

Madrid

Zuric

Hong Kong

Buenos Aires

São Paulo

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

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

Merval; São Paulo: Bovespa.

FONT: Bloomberg.
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Augmenten les operacions
de fusions i adquisicions, 
en un entorn de millores 
de les estimacions de
marges empresarials.
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Aprofundir en la integració dels mercats financers és, des de fa anys, un dels elements bàsics en l’agenda de la
Unió Europea. Per assolir-la, s’ha recorregut a dues grans palanques: la creació d’una moneda única comuna i el
desplegament d’una àmplia bateria de reformes reguladores. L’any 1999 va ser un moment decisiu en aquest
sentit, amb el naixement legal de l’euro i la posada en marxa, per part de la Comissió Europea, del Pla d’Acció de
Serveis Financers (PASF).

El PASF va plantejar, amb un horitzó fins al 2005, una llarga llista de normes i d’actuacions amb tres grans ob-
jectius estratègics. Primer, aconseguir un mercat financer a l’engròs únic. Segon, promoure un mercat financer
al detall obert i segur (cal notar que, en aquest àmbit, no s’ambicionava l’assoliment ràpid d’un mercat únic). I,
tercer, millorar el marc de regulació i de supervisió prudencial en pro de l’estabilitat. El PASF ha tingut conti-
nuïtat des del 2005 amb un altre document emanat de la Comissió: el Llibre Blanc sobre la Política de Serveis Fi-
nancers (2005-2010), encara vigent. En aquesta reedició, els tres objectius estratègics es van mantenir, i l’esforç
va derivar cap a la implementació i la transposició a les legislacions nacionals de les normes ja contemplades en
el PASF, juntament amb algunes normes addicionals.

Durant els anys previs a la crisi, l’èmfasi de les actuacions promogudes a l’empara d’aquests plans es va orientar
cap als dos primers objectius esmentats, i es va deixar una mica al marge el referit a l’estabilitat. Generalment, la
conveniència de la integració financera s’explicava basant-se en els seus efectes favorables sobre el creixement
econòmic, en una cadena argumental en què són claus conceptes com la competència entre entitats, l’eficiència,
el desenvolupament i la innovació financers. Les consideracions sobre els vincles entre la integració i l’estabilitat
eren menys freqüents. A títol anecdòtic, l’informe que anualment elabora la Comissió per al seguiment del pro-
cés d’integració va dedicar, en l’edició publicada al desembre del 2007, 19 pàgines als apartats de competència-
eficiència-innovació i 5 al d’estabilitat.

Sembla que la irrupció d’una de les crisis financeres i econòmiques més intenses que es recorden ha alterat les
prioritats de l’agenda per a la integració financera europea i ha reorientat ara el focus d’atenció cap a qüestions
directament vinculades amb l’estabilitat.(1) Així, entre les principals iniciatives de l’últim any, destaquen la Di-
rectiva sobre inversions alternatives (hedge funds, private equity i similars), la Regulació sobre les agències de
rating, una nova normativa sobre els mercats de derivats (en particular, els CDS) i, amb una rellevància especial,
la proposta per a l’establiment d’un nou marc paneuropeu de regulació i de supervisió prudencial.

En efecte, una de les febleses més importants que la crisi ha posat de manifest és l’obsolescència de l’actual ar-
quitectura internacional de regulació i de supervisió prudencial. En primer lloc, perquè la normativa financera
sobre aquest aspecte no ha acompanyat l’intens procés d’innovació que han viscut els mercats financers. En se-
gon lloc, perquè la crisi ha desvetllat que no totes les institucions amb risc sistèmic estaven regulades o perquè, si
ho estaven, era de forma insuficient (hedge funds o bancs d’inversió). En tercer lloc, perquè l’alt grau d’heteroge-
neïtat en les normes i en les pràctiques supervisores entre països s’ha reflectit durant la crisi en intervencions
unilaterals, les quals, habitualment, han respost a circumstàncies i a objectius nacionals. Possiblement, les solu-
cions individuals siguin òptimes, ja que van dirigides a problemes concrets i diferenciats. L’aspecte negatiu és
que aquestes mesures no han estat fruit d’una acció plenament consensuada i coordinada entre els estats mem-

La nova arquitectura financera europea

(1) Seguint amb l’anècdota, l’informe de seguiment publicat al febrer del 2009, després dels dramàtics mesos posteriors a la fallida de Lehman
Brothers, va dedicar 21 pàgines als apartats de competència-eficiència-innovació i 12 al d’estabilitat.
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bres de la Unió Europea i entre la Unió Europea i els altres països. Malgrat l’esforç realitzat pel Consell Europeu
i per la Comissió en matèria de coordinació, sovint ha primat la improvisació per protegir interessos nacionals,
fet que, al seu torn, ha tendit a generar externalitats creuades no desitjades. La realitat és que, basant-se en unes
directrius molt genèriques del Banc Central Europeu (BCE) i de la Comissió, les autoritats de cada país han op-
tat per actuacions molt heterogènies i d’abast local en el suport a les seves entitats financeres.

Ateses aquestes insuficiències en el marc institucional, els responsables econòmics i financers de la zona de l’eu-
ro –el Consell, la Comissió Europea i el BCE– han actuat amb una fermesa i una determinació encomiables i
s’han convertit en protagonistes de les iniciatives de reforma més importants.

La proposta presentada el 23 de setembre per la Comissió –basant-se en un informe encarregat a un grup d’ex-
perts liderats per Jacques de Larosière– cal entendre-la en l’àmbit de la coordinació interna de la Unió Europea.
En una primera fase, es crearà l’European Systemic Risk Council (ESRC), que, entre d’altres competències, tin-
drà al seu càrrec la vigilància macroprudencial (identificació de riscos sistèmics) i podrà realitzar recomana-
cions en matèria de política econòmica.

En una fase més avançada, possiblement el 2011-2012, es crearà l’European System of Financial Supervision
(ESFS), amb funcions centrades en l’àmbit microprudencial, com harmonitzar els estàndards, vigilar i forçar la
implementació de la legislació europea i, si fos necessari, dilucidar les controvèrsies que puguin sorgir entre els
supervisors nacionals. Amb la creació de l’ESFS, es pretén també transformar els actuals comitès(2) de coordina-
ció en noves autoritats amb més jerarquia: la de valors (European Securities Authority, ESA), la de banca (Euro-
pean Banking Authority, EBA) i la d’assegurances (European Insurance Authority, EIA).

Les autoritats europees també han mostrat capacitat d’iniciativa en l’àmbit de la coordinació externa. Les bases
per a la reforma de l’arquitectura financera internacional es van començar a consolidar al novembre del 2008,
durant la reunió del G-20 a Washington, amb la presència destacada del Consell i de la Comissió de la Unió Eu-
ropea i de sis dels seus països membres. En aquesta reunió, es va crear el Financial Stability Board (FSB), com a
successor reforçat del ja existent Financial Stability Forum (FSF).

A efectes de coordinació, la creació de l’FSB ha estat la resposta internacional més important davant de la crisi.
Entre les seves funcions, l’FSB tindrà la responsabilitat de desenvolupar i d’implementar el marc de regulació i
de supervisió general. Els esforços s’enfocaran cap a l’enfortiment dels sistemes financers a nivell nacional i cap
a la consolidació de l’estabilitat financera global. El paper de la Internacional Accounting Standards Board
(IASB) o de la Financial Accounting Standards Board (FASB) es manté inalterat, però amb la novetat que l’FSB
té potestat per orientar estratègicament el treball de les dues institucions. A més a més, l’FSB també complirà
funcions de coordinació internacional en matèria de supervisió (creant directrius per desenvolupar col·legis de
supervisors), de vigilància (en col·laboració amb el Fons Monetari Internacional) i d’intercanvi d’informació.

Sense cap mena de dubte, la posada en marxa d’aquesta nova arquitectura financera internacional tindrà un im-
pacte molt important en els mercats i en els agents que hi operen. Però les tasques pendents i els reptes que sor-
geixin no són menys fonamentals. Pel que fa a la Unió Europea, un dels reptes més importants és aconseguir
una cooperació eficaç entre l’ESRC i l’ESFS. Sense això, es produiria una ruptura entre la supervisió de nivell
macro i la de naturalesa micro, quelcom que, davant d’una nova crisi, podria tenir conseqüències nefastes. Un

(2) Els tres comitès són: el Committee of European Banking Supervisors (CEBS), el Committee of European Securities Regulators (CESR) i el
Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors (CEIOPS).
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altre repte crucial és identificar clarament, a la pràctica, els responsables, quin és el seu àmbit d’actuació i quina
jerarquia tenen si, malgrat els dispositius prudencials, s’inicia un nou episodi de crisi (és a dir, concretar els me-
canismes per a la resolució de crisis(3)).

Fins ara, és just reconèixer que el camí iniciat va en la direcció correcta. A priori, sembla que no es deixarà espai
per a l’existència d’oportunitats fàcils d’arbitratge en matèria de regulació i que, per tant, no s’incentivarà 
l’adopció de riscos excessius. Així i tot, els avanços han d’anar més lluny i han d’intentar equilibrar la relació es-
tabilitat/pèrdua d’eficiència. D’aquesta manera es pot evitar caure en la temptació de regular en excés i d’acabar
perjudicant la competitivitat del sistema, coartant la creació de nous instruments o, simplement, estimulant
comportaments inadequats. De cara al futur, és de vital importància que l’embranzida a nivell polític tingui
l’envergadura i la determinació adequades per afrontar de forma reeixida aquests reptes. Sense això, l’abast de
qualsevol iniciativa serà limitat.

Aquest requadre ha estat elaborat pel Departament de Mercats Financers,
Servei d’Estudis de ”la Caixa”

(3) En aquest sentit, a l’octubre, la Comissió va obrir el procediment de consultes per a l’establiment d’un marc de gestió de crisi al sector bancari.
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Es frena la reculada econòmica

El producte interior brut (PIB) va anotar
un descens intertrimestral per cinquena
vegada consecutiva en el període juliol-
setembre del 2009, xifrat en 3 dècimes.
No obstant això, aquest registre repre-
senta una millora de 8 dècimes en relació
amb el trimestre anterior i la confirma-
ció del gir cap a la recuperació iniciat en
el segon trimestre. Aquesta evolució s’ex-
plica per la millora de la conjuntura in-
ternacional, per la tendència a la norma-
lització dels mercats financers i, en
especial, pels estímuls monetaris i fiscals
posats en marxa.

Els menors decrements intertrimestrals
es van començar a reflectir en la taxa de

variació interanual del PIB, que va mar-
car una caiguda del 4,0%, dues dècimes
menys que en el trimestre precedent. La
reculada de l’activitat va ser deguda al
descens de la demanda interna, que va de-
treure 6,5 punts (0,9 punts menys que en
el trimestre anterior). La contribució del
sector exterior al creixement va ser de 2,5
punts, 7 dècimes per sota de tres mesos
abans.

Des del punt de vista de la despesa, el
consum de les famílies va moderar apre-
ciablement el descens i va anotar una da-
vallada interanual del 5,1%, 9 dècimes
menys que en el segon trimestre. Aquesta
caiguda és atribuïble a una reculada de
les rendes salarials, provocada per la for-
ta contracció de l’ocupació, per l’efecte

CONJUNTURA ESPANYOLA

Activitat econòmica

El PIB anota un descens per
cinquè trimestre consecutiu,
però es confirma el gir cap 
a la recuperació.

La demanda interna millora,
però detreu 6,5 punts 
al creixement interanual 
del PIB.

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

REBOT DEL PRODUCTE INTERIOR BRUT

Taxa de variació interanual del producte interior brut en termes reals. Trimestres
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EVOLUCIÓ DEL PIB D’ESPANYA PER COMPONENTS

Percentatge de variació interanual (*)
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FONT: Institut Nacional d’Estadística.
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de la reducció dels preus immobiliaris,
per unes condicions de finançament
menys favorables i per una major pro-
pensió a l’estalvi per precaució davant de
l’ascens de l’atur. No obstant això, els ti-
pus d’interès més baixos, els estímuls ofi-
cials i la recuperació de les borses van
contribuir a la millora de la confiança
dels consumidors en relació amb el se-
gon trimestre. Les vendes d’automòbils
van experimentar un repunt notable,
gràcies a les ajudes directes del Pla 2000E
i, a l’octubre, van anotar una alça inter-
anual del 26,4%.

Per la seva banda, el consum públic va
augmentar el 4,9% en relació amb el ter-
cer trimestre del 2008, 3 dècimes menys
que en el segon. Tant les compres de béns
i serveis com les despeses de personal van
registrar un menor ritme d’avanç.

La inversió va atenuar la reculada en el
tercer trimestre, fins a un descens inter-

anual del 16,2%, un punt menys que en el
trimestre anterior. Aquesta millora va
provenir tant dels béns d’equipament
com de la construcció, que van contrares-
tar el deteriorament dels altres productes,
que inclouen el software informàtic i les
prospeccions mineres i petrolieres. La for-
ta disminució de la formació bruta de ca-
pital en l’últim any és atribuïble a una de-
manda feble, a la reducció dels beneficis
empresarials i a la incertesa sobre les pers-
pectives econòmiques.

És especialment notable la millora de la
inversió en béns d’equipament, que va
augmentar l’1,9% en el tercer trimestre,
la qual cosa va propiciar que el decrement
interanual es reduís en 4,6 punts, fins al
24,3%. Tant la inversió en material de
transport com en maquinària van regis-
trar creixements intertrimestrals positius,
de manera que van disminuir els descen-
sos interanuals i els van situar en el 15,0%
i en el 28,3%, respectivament.

Les vendes d’automòbils
pugen el 26% a l’octubre 
en relació amb el mateix
mes de l’any anterior,
gràcies a les ajudes oficials.

Augment de la inversió 
en material de transport 
i maquinària.
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2008 2009
2007 2008

IV I II III Octubre

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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Pel que fa a la inversió a la construcció, va
presentar una davallada interanual de
l’11,5%, amb una millora de 3 dècimes en
relació amb el trimestre precedent. Aquest
descens va ser degut al segment no resi-
dencial, que va anotar un augment anual
de l’1,5%, lleugerament per damunt del
segon trimestre, gràcies a les obres d’in-
fraestructures vinculades al Fons Estatal
d’Inversió Local i al ferrocarril d’alta velo-
citat. La construcció residencial va conti-
nuar deprimida i va registrar una caiguda

interanual del 25,5%, 2 dècimes més que
en el trimestre anterior. No obstant això,
es va apreciar un alentiment de la caiguda
dels preus dels habitatges i de les transac-
cions immobiliàries, que han rebut el su-
port dels baixos tipus d’interès.

Pel que fa al sector exterior, tant les ex-
portacions com les importacions van
alentir les reculades. Les exportacions
van baixar l’11,1% en relació amb el ter-
cer trimestre del 2008, 4 punts menys que

La construcció residencial
disminueix el 26%.

EVOLUCIÓ DEL PIB D’ESPANYA PER SECTORS D’OFERTA

Percentatge de variació interanual (*)

NOTA: (*) Dades corregides d’efectes estacionals i de calendari.
FONT: Institut Nacional d’Estadística.
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en el segon trimestre, gràcies a la millora
de les transaccions de béns propiciada
per l’evolució més positiva de la deman-
da, bàsicament de la Unió Europea. D’al-
tra banda, la despesa turística dels no re-
sidents va mantenir el descens en el 9,5%
interanual. Les importacions van reduir
el decreixement anual en 5 punts, fins al
17,0%.

Pel costat de l’oferta, la construcció i els
serveis van anotar taxes de variació inter-
anuals iguals a les del trimestre anterior.
En canvi, tant les branques agrària i pes-
quera com les energètiques i industrials
van millorar.

El valor afegit brut de la indústria manu-
facturera va reduir el ritme de caiguda
interanual en 1,3 punts, fins al 15,7%. Les
branques energètiques van reduir el des-
cens anual en 1,7 punts, fins al 7,9%. Així,
es constata una millora al sector secun-
dari, la confiança del qual ha augmentat,
tot i que els problemes de competitivitat
i de feblesa de la demanda el continuen
afectant.

Pel que fa als serveis, el valor afegit brut
dels privats va retallar el decreixement en
una dècima, fins al 2,4%. El comerç va ex-
perimentar un comportament més posi-
tiu. En canvi, els serveis a empreses i les

La indústria redueix 
el ritme de caiguda.
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2008 2009
2007 2008

IV I II III Octubre

Indústria

Consum d’electricitat (1)

Índex de producció industrial (2)

Indicador de confiança en la indústria (3)

Utilització capacitat productiva (4)

Importació béns interm. no energ. (5)

Construcció

Consum de ciment

Indicador de confiança en la construcció (3)

Habitatges (visats obra nova)

Licitació oficial

Serveis

Vendes comerç minorista (6)

Turistes estrangers

Ingressos turisme

Mercaderies ferrocarril (t-km)

Tràfic aeri passatgers

Consum de gasoil automoció

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

(2) Filtrat de diferències del calendari laboral.

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

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

(5) En volum.

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

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

Turisme, Ministeri d’Economia i Hisenda i elaboració pròpia.
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INDICADORS D’OFERTA

Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior
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activitats immobiliàries van registrar l’e-
volució més negativa.

Des de l’òptica de les rendes, la remune-
ració dels assalariats va baixar en 6 dèci-
mes més, fins al 3,4%, a causa, sobretot,
d’un descens del creixement de la retri-
bució mitjana de 8 dècimes, fins al 3,9%,
tot i que va ser molt superior a la inflació
dels dotze últims mesos, la qual cosa posa
de manifest que, a diferència d’altres paï-
sos, l’ajustament al mercat laboral espa-
nyol s’ha produït en l’ocupació més que
en els salaris. Per la seva banda, l’exce-
dent brut d’explotació i la renda mixta
van intensificar la disminució fins al
3,3% interanual.

La productivitat aparent del treball ha
progressat el 3,4% en l’últim any, 2 dèci-
mes més que en el segon trimestre. D’a-
questa manera, el cost laboral per unitat
de producte s’ha desaccelerat un punt,

fins al 0,4%, 8 dècimes més que el deflac-
tor implícit de l’economia.

En aquest context, s’observa una tendèn-
cia a la millora dels índexs de confiança,
tot i que encara se situen sensiblement per
sota de les mitjanes històriques. Al seu úl-
tim informe sobre l’economia espanyola,
l’Organització per a la Cooperació i el
Desenvolupament Econòmic aconsellava
diferir la pujada prevista dels impostos del
2010 a l’any següent per reforçar la reacti-
vació. Per la seva banda, la Comissió Eu-
ropea va aconsellar incrementar la com-
petitivitat mitjançant la moderació dels
salaris i una major productivitat, entre
d’altres mesures. En aquest marc, si no hi
ha canvis en la política econòmica, pre-
veiem una lenta sortida de la recessió, amb
creixements interanuals positius en la se-
gona meitat del 2010. Això s’explica per
l’impuls del sector exterior i per una mi-
llora gradual del consum i de la inversió.

L’ajustament al mercat 
de treball es produeix 
en l’ocupació més que en 
els salaris.

Preveiem creixements
interanuals positius de
l’activitat a partir del 2010.
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L’augment de l’atur es pren 
una pausa en el tercer trimestre

D’acord amb les dades de l’enquesta de
població activa (EPA), el més destacat de
l’evolució del mercat de treball en el ter-
cer trimestre és l’estabilització de la taxa
d’atur en el 17,9% de la població activa.
No obstant això, això va ser degut a una
disminució de la població activa, ja que
va prosseguir la destrucció d’ocupació,
tot i que a un ritme menor.

La població activa, és a dir, les persones
que treballen o estan disponibles per fer-
ho, va baixar per segon trimestre conse-
cutiu després d’un augment sostingut 
durant molts anys. Això és atribuïble, so-
bretot, a l’anomenat efecte desànim, és a
dir, el descoratjament entre les persones

desocupades davant de les dificultats per
trobar feina motiva que abandonin la re-
cerca activa d’un lloc de treball. Tot i que,
en el primer semestre, va disminuir tant
la població activa espanyola com l’estran-
gera, en els dotze últims mesos, s’ha regis-
trat un descens de l’espanyola del 0,2%,
mentre que l’estrangera s’ha incrementat
el 2,5%.

D’altra banda, es constata una modera-
ció en el ritme de destrucció de l’ocupa-
ció. Segons l’EPA, el nombre mitjà d’o-
cupats en el tercer trimestre del 2009 va
ser de 18.870.200 persones, 74.800 menys
que en el segon trimestre. No obstant
això, en els dotze últims mesos, el nom-
bre estimat d’ocupats va baixar en 1.476.200
persones, el 7,3%, taxa similar a la del se-
gon trimestre. En els dos últims anys, des

Mercat de treball

Es modera la destrucció
d’ocupació.

En els dos últims anys, 
els ocupats baixen 
en 1,6 milions, la major part
a la construcció.

FONT: Institut Nacional d’Estadística.

LA POBLACIÓ ACTIVA FLEXIONA A LA BAIXA PER L’EFECTE DESÀNIM
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del nivell màxim assolit en el cicle actual,
la pèrdua de llocs de treball arriba a
1.640.400, la major part a la construcció,
922.800.

Per sectors, el descens més important en els
dotze últims mesos es va donar a la cons-
trucció, 562.800 treballadors, el 23,3%, a
causa, sobretot, del fort ajustament al seg-
ment residencial. A la indústria, la con-
juntura també va repercutir durament,
amb una pèrdua de 475.600 llocs de tre-
ball, el 14,9%. El subsector més castigat
en termes absoluts va ser el metal·lúrgic,

amb 130.400 ocupats menys. L’evolució
de l’ocupació als serveis va ser menys des-
favorable, amb una disminució del 2,8%,
tot i que es van perdre 387.600 llocs de
treball, la majoria dels quals al comerç,
222.600. En canvi, al sector públic, el
nombre d’ocupats va augmentar en
111.800, el 3,7%, enfront d’un descens
interanual del 9,1% al sector privat.

Per sexes, l’evolució va ser dispar en el ter-
cer trimestre. L’ocupació entre les dones
va créixer el 0,2% en relació amb el tri-
mestre anterior i entre els homes va bai-

L’ocupació al sector públic
puja el 3,7% en l’últim any,
enfront d’una caiguda 
del 9,1% al privat.

Variació trimestral Variació acumulada Variació anual %

Absoluta % Absoluta % Absoluta %
participació

Per sectors

Agricultura 

No agraris

Indústria

Construcció

Serveis

Per empleadors

Sector privat 

Sector públic

Per situació professional

Assalariats

Contracte indefinit

Contracte temporal

No assalariats

Empresaris empleadors

Empresaris no empleadors

Ajudes familiars 

Altres

Per temps d’ocupació

A temps complet

A temps parcial

Per sexes

Homes

Dones

TOTAL

FONTS: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.

737,2 –49,5 –6,3 –66,6 –8,3 –50,2 –6,4 3,9

18.133,0 –25,4 –0,1 –920,0 –4,8 –1.426,0 –7,3 96,1

2.719,6 –79,8 –2,9 –323,1 –10,6 –475,6 –14,9 14,4

1.850,3 –71,7 –3,7 –330,4 –15,2 –562,8 –23,3 9,8

13.563,1 126,2 0,9 –266,5 –1,9 –387,6 –2,8 71,9

15.768,3 –125,6 –0,8 –1.059,0 –6,3 –1.587,9 –9,1 83,6

3.101,9 50,8 1,7 72,4 2,4 111,8 3,7 16,4

15.650,1 –86,7 –0,6 –658,1 –4,0 –1.096,0 –6,5 82,9

11.604,1 –161,2 –1,4 –149,8 –1,3 –197,3 –1,7 61,5

4.046,0 74,5 1,9 –508,3 –11,2 –898,8 –18,2 21,4

3.209,5 13,6 0,4 –325,4 –9,2 –375,3 –10,5 17,0

1.061,7 –18,4 –1,7 –103,6 –8,9 –119,8 –10,1 5,6

1.967,9 19,1 1,0 –204,8 –9,4 –215,3 –9,9 10,4

180,0 12,9 7,7 –17,0 –8,6 –40,2 –18,2 1,0

10,5 –1,7 –13,9 –3,1 –22,8 –4,9 –31,6 0,1

16.554,0 59,6 0,4 –823,8 –4,7 –1.468,4 –8,1 87,7

2.316,1 –134,4 –5,5 –162,9 –6,6 –7,8 –0,3 12,3

10.613,3 –87,6 –0,8 –727,3 –6,4 –1.145,7 –9,7 56,2

8.256,9 12,8 0,2 –259,3 –3,0 –330,5 –3,8 43,8

18.870,2 –74,8 –0,4 –986,6 –5,0 –1.476,2 –7,3 100,0

OCUPACIÓ ESTIMADA

Tercer trimestre 2009

Ocupats
(milers)

                              



xar el 0,8%. En l’últim any, el nivell d’o-
cupació ha disminuït en els dos casos,
però la davallada ha estat més intensa en-
tre els homes, del 9,7%, que entre les do-
nes, del 3,8%, en part pel fet que tenen
menys presència en els sectors més casti-
gats per la crisi, com la construcció.

Per edats, en el trimestre, els decrements
més importants en l’ocupació van afectar
els grups entre 25 i 29 anys i els més grans
de 55 anys, mentre que l’ocupació va aug-
mentar l’11,1% entre els joves de 16 a 19
anys, gràcies a la temporada turística. No
obstant això, al llarg dels dotze últims me-
sos, tots els trams d’edat presenten caigu-
des en el nivell d’ocupació, tot i que amb
una intensitat desigual. El descens menys
intens correspon a les persones de 50 a 54
anys, del 0,1%, i el més intens, als joves de
16 a 19 anys, del 38,2%.

Per situació professional, es constata que
la recessió incideix més entre els no assa-
lariats. Així, en l’últim any, el nivell d’o-
cupació ha baixat el 6,5% entre els assa-
lariats, enfront de la caiguda del 10,5%
de la resta. D’altra banda, en el tercer tri-

mestre, el nombre de treballadors amb
contracte temporal es va incrementar
l’1,9%, gràcies, en part, a la temporada
turística, mentre que els ocupats amb
contracte indefinit van baixar l’1,4%.
D’aquesta manera, s’aprecia que la des-
trucció d’ocupació afecta progressiva-
ment els treballadors amb contracte in-
definit. Així i tot, en els dotze últims
mesos, els ocupats temporals van baixar
el 18,2%, enfront d’un decrement de
l’1,7% dels indefinits.

L’ocupació es va reduir més entre la po-
blació estrangera que entre l’espanyola.
En els dotze últims mesos, el nombre d’o-
cupats amb nacionalitat estrangera va
baixar el 10,0%, enfront d’un descens del
6,8% dels espanyols. D’aquesta manera,
la participació dels estrangers en l’ocupa-
ció va disminuir fins al 14,1%.

Les xifres del nombre de llocs de treball
equivalents a temps complet de la comp-
tabilitat nacional del tercer trimestre
confirmen la suavització de la caiguda de
l’ocupació, gràcies al comportament més
positiu dels serveis privats. El descens

La destrucció d’ocupació
afecta progressivament els
treballadors amb contracte
indefinit...

...i els estrangers.
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% sobre 
població activa

Variació trimestral Variació anual Taxa d’atur

Absoluta % Absoluta %

Per sexes

Homes 

Dones

Per edats

Menors de 25 anys 

Resta

Per situació personal

Atur de llarga durada

Busquen la seva primera feina

Resta

TOTAL

FONTS: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.

2.290,9 1,8 0,1 937,3 69,3 55,6 17,8

1.832,5 –15,9 –0,9 587,3 47,2 44,4 18,2

885,7 30,5 3,6 272,7 44,5 21,5 38,6

3.237,6 –44,7 –1,4 1.251,8 63,0 78,5 15,6

1.207,2 112,7 10,3 597,7 98,1 29,3 –

314,4 27,8 9,7 57,1 22,2 7,6 –

2.601,8 –154,6 –5,6 869,8 50,2 63,1 –

4.123,3 –14,1 –0,3 1.524,6 58,7 100,0 17,9

ATUR ESTIMAT

Tercer trimestre 2009

Aturats
%

participació
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interanual es va estabilitzar en el 7,2%.
Segons aquesta font, en l’últim any, l’o-
cupació ha baixat el 24,3% a la construc-
ció, el 12,7% a la indústria i el 3,0% als
serveis.

En canvi, a l’octubre, els afiliats en alta a
la Seguretat Social van mostrar una ten-
dència a accelerar la seva caiguda per se-
gon mes consecutiu. Això reflecteix par-
cialment l’esgotament dels efectes del pla
d’obres municipals finançat pel Govern.

Arran de l’evolució de la població activa i
de l’ocupació, el nombre d’aturats va bai-
xar lleugerament en 14.100 persones en
el tercer trimestre, després de dos anys
ininterromputs de pujades, i es va col·lo-
car en 4.123.300 persones. D’aquesta ma-
nera, la taxa d’atur es va prendre un res-
pir i es va mantenir en el mateix nivell del
17,9% de la població activa. No obstant
això, la tendència de l’atur continua es-

sent alcista, ja que, previsiblement, l’ocu-
pació es continuarà contraient en els 
pròxims trimestres.

Cal destacar l’increment de l’atur de llar-
ga durada, és a dir, entre els qui van per-
dre la feina fa més d’un any, ja que, en els
dotze últims mesos, gairebé s’ha duplicat
i ha arribat a 1.207.200. D’altra banda, el
nombre de llars amb tots els membres a
l’atur també ha pujat amb força, fins al
6,6% del total.

En els dotze últims mesos, l’ocupació ha
caigut a totes les comunitats autònomes,
per bé que en diferent grau. El descens
interanual menys intens s’ha registrat a
Balears, del 3,2%, mentre que, a Astúries i
a la Comunitat Valenciana, s’ha reduït el
9,4%. D’altra banda, la taxa d’atur més
baixa correspon a Navarra, del 10,4%, i
les més altes eren les de Canàries, del
26,0%, i Andalusia, del 25,6%.

A l’octubre, es torna a
deteriorar l’afiliació 
a la Seguretat Social.

La taxa d’atur es manté 
en el 17,9%, però amb
perspectives a l’alça.

L’atur de llarga durada
gairebé es duplica 
en els dotze últims mesos. 

ELS OCUPATS BAIXEN A TOTES LES COMUNITATS AUTÒNOMES

Tercer trimestre del 2009
Variació interanual del nivell d’ocupació per comunitats autònomes

FONTS: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.

%

–10 0–8 –6 –2–4

Astúries

Comunitat Valenciana

Catalunya

País Basc

Andalusia

Múrcia

Canàries

Madrid

La Rioja

Aragó

Castella-la Manxa

Extremadura

Galícia

Cantàbria

Castella i Lleó

Navarra

Balears

   



DESEMBRE 2009 55INFORME MENSUAL

L’energia reverteix la caiguda 
dels preus de consum

L’índex de preus de consum (IPC) va pu-
jar 7 dècimes a l’octubre en relació amb el
mes anterior. Aquest increment va ser de-
gut, sobretot, a les alces en els preus del
vestit i calçat per la nova temporada d’hi-
vern. D’aquesta manera, la taxa de varia-
ció interanual de l’IPC va augmentar 4
dècimes, però, per octau mes consecutiu,
va continuar en taxa negativa, del 0,7%.
Aquest decrement dels preus també el va
reflectir el deflactor del producte interior
brut (PIB), un indicador de preus més
ampli que l’IPC, que, en el tercer trimes-
tre, va baixar el 0,4% en relació amb el
mateix trimestre de l’any anterior. Va ser

la primera davallada del deflactor del PIB
en les últimes dècades.

L’increment interanual de l’IPC és atri-
buïble als carburants i combustibles, en
disminuir la seva caiguda interanual en
gairebé cinc punts. L’altre gran compo-
nent volàtil, els aliments no elaborats, gai-
rebé no va tenir cap incidència sobre la
variació interanual de l’índex general.

El nucli més estable de la inflació, l’ano-
menada subjacent, que exclou els ali-
ments no elaborats i els productes ener-
gètics, va romandre en el 0,1%, nivell
mínim de les últimes dècades, amb un
marcat descens de 2,8 punts en els dotze
últims mesos. La caiguda de la inflació

Preus

Taxa interanual de l’IPC
negativa per octau mes
consecutiu.

LA INFLACIÓ SUBJACENT SE SITUA PROP DEL 0%

Variació interanual de l’IPC

FONT: Institut Nacional d’Estadística.
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subjacent gairebé fins al 0% reflecteix la
influència de la recessió. La contracció del
consum motiva que moltes empreses re-
tallin els preus per impulsar les vendes.

Els serveis, tot i que, en bona part, estan
més arrecerats de la competència exterior,

també van patir la pressió de la feblesa de
la demanda i es van continuar alentint.
La taxa de variació interanual dels seus
preus va baixar una dècima, fins a l’1,6%,
la cota mínima de les últimes dècades.
L’ensenyament es va desaccelerar nota-
blement, fins al 2,2% interanual, 1,1 punts

FONT: Institut Nacional d’Estadística.

ELS PREUS DELS SERVEIS ES DESACCELEREN NOTABLEMENT

Variació interanual de l’índex de preus dels serveis (amb lloguer d’habitatge)
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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 0,7 0,3 –0,7

–0,4 2,0 2,4

–0,5 1,4 1,4

    



El diferencial favorable
d’inflació amb la zona de
l’euro es continua reduint
fins a mig punt.

menys que al setembre, perquè els preus
de l’ensenyament superior van pujar
menys que a l’octubre del 2008. Els ho-
tels i restaurants també es van moderar,
fins a l’1,2% anual.

L’índex de preus de consum harmonitzat
(IPCH) amb la Unió Europea va anotar
una davallada interanual del 0,6% a l’oc-
tubre, quatre dècimes més que en el mes
anterior. D’aquesta manera, el diferencial
d’inflació amb la zona de l’euro es va con-
tinuar reduint, fins a 0,5 punts a favor

d’Espanya, i es va allunyar del màxim his-
tòric del maig, de 0,9 punts.

Atès que, cap a la meitat de novembre, el
preu del petroli va doblar en dòlars el ni-
vell de dotze mesos abans, és previsible
que, tot i tenint en compte l’apreciació de
l’euro, la taxa de variació de l’IPC se situï
ja en terreny positiu en aquest mes i con-
tinuï augmentant al desembre. No obs-
tant això, les perspectives d’inflació per al
2010 són moderades, per la influència
d’una conjuntura recessiva, tot i l’incre-
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ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM PER GRUPS DE COMPONENTS

Octubre

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

2008 2009 2008 2009 2008 2009

Per classes de despesa

Aliments i begudes no alcohòliques

Begudes alcohòliques i tabac

Vestit i calçat

Habitatge

Parament

Medicina

Transport

Comunicacions

Oci i cultura

Ensenyament

Hotels, cafès i restaurants

Altres

Agrupacions

Aliments amb elaboració

Aliments sense elaboració

Conjunt no alimentari

Béns industrials

Productes energètics

Carburants i combustibles

Béns industrials sense productes energètics

Serveis

Inflació subjacent (**)

ÍNDEX GENERAL

NOTES: (*) Base 2006 = 100.

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

FONT: Institut Nacional d’Estadística.

107,8 –0,1 –0,2 2,2 –2,6 4,0 –2,4

126,0 0,1 0,0 3,8 12,8 4,0 12,9

104,6 9,2 9,6 –1,5 –3,9 0,7 –1,9

112,1 0,1 0,2 6,6 0,4 7,4 –0,3

107,1 0,5 0,3 2,1 0,5 2,7 1,0

97,5 0,2 0,0 0,3 –1,4 0,5 –1,3

102,7 –2,5 0,0 1,9 3,2 4,2 –4,4

99,3 0,0 0,0 0,3 –0,3 0,0 –0,9

98,0 –0,6 –0,7 –0,2 –1,8 0,4 –1,3

114,3 2,7 1,6 4,3 2,5 4,6 2,2

112,1 –0,2 –0,2 4,3 1,5 4,7 1,2

109,6 0,2 0,1 3,4 1,9 3,7 2,1

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

106,6 –0,4 –0,5 0,9 –3,3 3,0 –2,6

106,2 0,5 0,9 2,4 0,5 3,4 –0,7

102,1 0,9 2,0 1,2 –0,4 2,7 –3,0

105,8 –3,9 0,0 5,3 6,1 9,3 –6,6

100,5 –5,1 0,0 3,7 6,0 8,9 –11,0

100,5 2,7 2,7 –0,2 –2,6 0,5 –2,1

110,7 0,0 –0,1 3,6 1,5 4,1 1,6

107,2 0,9 0,9 2,2 –0,2 2,9 0,1

107,2 0,3 0,7 2,4 0,3 3,6 –0,7

Índexs
(*)
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ment previst dels tipus de l’impost sobre
el valor afegit al juliol. Malgrat que l’im-
pacte teòric d’aquesta pujada sobre la in-
flació de l’IPC l’estimem en 1,2 punts si
es transmetés de manera immediata i
completa, és probable que la seva reper-
cussió real sigui molt menor, atès que la
feblesa del consum propiciarà que sigui
absorbida, en bona part, pels marges em-
presarials.

Es frena el descens dels preus 
a l’engròs

Els preus industrials van registrar una
davallada interanual del 4,2% a l’octu-
bre, amb un augment de 2,5 punts sobre
el descens interanual màxim de les últi-
mes dècades del 6,7% registrat al juliol
del 2009. D’aquesta manera, es confirma

la inflexió a l’alça dels preus a l’engròs,
motivada, fonamentalment, per l’evolu-
ció dels preus de les primeres matèries i,
sobretot, del cru. Tots els components
dels preus industrials van tendir a accele-
rar-se, per bé que les seves taxes inter-
anuals eren negatives, llevat dels béns
d’equipament, que es van continuar mo-
derant fins a una taxa de variació inter-
anual del 0,2%.

Per la seva banda, els preus d’importació
van continuar frenant la caiguda al setem-
bre, a causa de l’energia. No obstant això,
mostraven un descens interanual del
9,2%, superior al dels preus interns. D’al-
tra banda, els preus agraris en origen van
repuntar lleugerament a l’agost, després
d’haver-se enfonsat en els mesos prece-
dents. Així i tot, la davallada interanual
era del 15,3%.

La inflació probablement
tornarà a terreny positiu 
ja al novembre, però es
mantindrà en cotes baixes
el 2010.

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

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

2009

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

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

(**) Excepte energia.

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

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 1,4

–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 –

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

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

–17,9 –6,7 –1,3 0,5 –7,8 –16,0 –11,4 2,0 2,3 –7,0 –

–15,3 –5,5 –0,9 0,3 –7,7 –11,5 –9,8 0,6 2,0 –7,3 –0,4

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

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

Deflactor
del PIB

(*)

Preus
agraris

Els preus agraris en origen
repunten a l’agost, però
mostren una forta caiguda
interanual.
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Es desaccelera la contracció 
del dèficit comercial

El dèficit comercial espanyol del setembre
va ser de 5.432 milions d’euros, el 26,9%
inferior al del setembre del 2008. Amb
aquesta davallada, són ja quinze els mesos
en què ha registrat caigudes. Conseqüent-
ment, el dèficit acumulat en els dotze úl-
tims mesos s’ha reduït el 44,5% en relació
amb el mateix període de l’any anterior i
ha arribat als 56.869 milions d’euros.
Aquesta xifra equival al 5,3% del produc-
te interior brut (PIB) acumulat dels qua-
tre últims trimestres, significativament
inferior al màxim assolit en el primer tri-
mestre del 2008 (el 9,7%). Malgrat tot,
aquesta ràtio es manté en nivells molt ele-
vats, només superada per països com Grè-
cia, Portugal i el Regne Unit.

Una vegada més, aquesta contracció del
dèficit es va produir en un context de re-
ducció dels fluxos comercials. La caiguda
de les importacions, del 21,9% al setem-
bre en relació amb el mateix mes de l’any
anterior, va ser superior a la de les expor-
tacions en 2,2 punts percentuals. El dife-
rencial, però, ha patit una important re-
ducció des del juny, mes en què va arribar
als 18,9 punts percentuals i va provocar
una desacceleració progressiva de la re-
ducció del dèficit. Aquesta convergència
encara és més evident en l’anàlisi per vo-
lum (sense tenir en compte l’evolució
dels preus). Així, per primer cop en quin-
ze mesos, les importacions reals van re-
gistrar una caiguda inferior a la de les 
exportacions i van confirmar que la correc-
ció del desequilibri comercial s’apropa al
final.

Sector exterior

El dèficit comercial es torna
a reduir al setembre, amb
una caiguda del 27%.

Apareixen signes que 
la correcció del desequilibri
comercial es comença 
a reduir.

EL DÈFICIT COMERCIAL S’ALLUNYA DELS MÀXIMS ASSOLITS EL 2008

Saldo acumulat trimestral de la balança comercial en relació amb el PIB

FONTS: Ministeri d’Economia i elaboració pròpia.

%

0902 030100 0504 06 0807

2

4

6

8

10

12

           



60 DESEMBRE 2009 INFORME MENSUAL  

Al gràfic anterior es pot constatar aquest
fet. Després de sis trimestres consecutius
amb correccions del dèficit comercial en
relació amb el PIB, en el tercer trimestre
del 2009, va registrar un augment d’1,4
punts percentuals i es va situar en nivells
similars als del 2003. Un dels principals
motius d’aquest increment és la fortalesa
de l’euro, que va reduir significativament
les exportacions cap a països no perta-
nyents a la zona de l’euro. En el tercer tri-
mestre de l’any, les exportacions cap a
països amb la divisa comuna es van re-
duir el 12,8%, gairebé deu punts percen-
tuals menys que la caiguda de les expor-
tacions cap a la resta de països (del
22,3%). Conseqüentment, el pes de les
exportacions cap als països de la zona de
l’euro ha guanyat importància en els úl-
tims mesos.

S’espera que es continuï desaccelerant la
reducció del dèficit comercial a curt ter-
mini i que s’apropi al 5,0% del PIB espa-
nyol. La recuperació econòmica dels prin-
cipals socis comercials europeus (França i
Alemanya) serà el principal motor de les
exportacions. En aquest sentit, cal desta-
car les exportacions d’automòbils, que,
gràcies als plans d’estímul al consum, con-
tinuaran augmentant fins al final de l’any.

Balança de pagaments: el dèficit
corrent es continua reduint

Les millores dels saldos de la balança co-
mercial i de la balança de rendes en el mes
d’agost van provocar que el dèficit de la
balança per compte corrent registrés una
reducció del 55,2% en relació amb el ma-

Aquesta tendència 
es mantindrà fins al final
del 2009.

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.

25.152 –44,5 16,4 4.975 –45,1 4,3 –20.177 19,8

48.258 –9,3 31,6 46.341 –9,4 40,1 –1.917 96,0

10.718 –9,8 7,0 15.629 –4,8 13,5 4.911 145,8

37.540 –9,2 24,5 30.712 –11,5 26,6 –6.828 81,8

12.021 –33,7 7,9 9.621 –22,3 8,3 –2.400 80,0

67.523 –33,8 44,1 54.670 –23,5 47,3 –12.853 81,0

89.235 –25,2 58,3 80.153 –20,0 69,3 –9.082 89,8

73.831 –26,1 48,3 66.030 –17,7 57,1 –7.800 89,4

63.719 –35,9 41,7 35.454 –19,1 30,7 –28.265 55,6

3.371 –47,4 2,2 1.048 –52,0 0,9 –2.323 31,1

6.364 –25,6 4,2 4.362 –22,8 3,8 –2.002 68,5

2.208 –44,5 1,4 870 –19,4 0,8 –1.339 39,4

8.051 –33,7 5,3 5.616 –18,6 4,9 –2.435 69,8

12.452 –41,8 8,1 4.742 –2,7 4,1 –7.710 38,1

31.272 –33,3 20,4 18.815 –18,7 16,3 –12.456 60,2

152.953 –30,0 100,0 115.607 –19,8 100,0 –37.347 75,6

COMERÇ EXTERIOR

Gener-setembre 2009

Taxa de
cobertura

(%)

El dèficit per compte 
corrent continua disminuint
a l’agost.

                          



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.

–28.841 –54,0 –53.759 42.745 –44,3

18.178 –7,8 26.531 –1.918 –6,7

–530 –50,2 –1.266 1.304 –50,7

17.647 –5,4 25.265 –614 –2,4

–20.174 –7,3 –32.192 –239 0,7

–6.614 –12,8 –8.267 80 –1,0

–37.981 –48,3 –68.953 41.972 –37,8

2.625 –41,1 3.676 –3.236 –46,8

–503 – –10.601 4.636 –30,4

16.536 4,3 4.438 –5.840 –56,8

4.189 –84,3 45.905 –17.167 –27,2

20.222 –55,9 39.742 –18.371 –31,6

80 – 4.642 3.142 209,4

15.053 –38,0 20.893 –23.507 –52,9

BALANÇA DE PAGAMENTS

Agost 2009

Saldo en
milions
d’euros

Saldo en
milions
d’euros

% variació
anual

teix mes del 2008 i se situés en 3.187 mi-
lions d’euros. Només la balança de serveis
va entorpir aquesta tendència, en regis-
trar, per quart mes consecutiu, una con-
tracció del superàvit, arran, principal-
ment, de la davallada dels ingressos
provinents del turisme. Aquesta correc-
ció, però, és inferior a la registrada al ju-
liol, del 73,6%, i tot indica que les dades
del setembre confirmaran la desaccelera-
ció que ja ha mostrat el comerç exterior.

Si es té en compte un lapse temporal més
ampli, el dèficit acumulat en els dotze úl-
tims mesos ha mantingut la tendència re-
gistrada anteriorment, amb una reducció
del 37,8% en relació amb el mateix perío-
de de l’any anterior. El menor dèficit cor-
rent ha compensat amb escreix la reduc-
ció del superàvit del compte de capital i

ha situat la necessitat de finançament acu-
mulada durant els dotze últims mesos en
65.277 milions d’euros, nivell similar al
de l’abril del 2006. Les dades de comerç ex-
terior apunten a la reducció de la necessi-
tat de finançament durant els pròxims me-
sos, tot i que a una taxa cada cop més baixa.

Pel que fa als fluxos financers, aquesta
disminució de la necessitat de finança-
ment s’ha traduït, des de l’inici de l’any,
en una reducció de les entrades de capital
estranger. La partida més afectada ha es-
tat la inversió a curt termini, que va re-
gistrar, a l’agost, unes sortides netes per
import de 12.643 milions d’euros. Les in-
versions en cartera es van convertir en la
principal entrada neta de finançament en
aquest mes, amb una entrada neta de
7.081 milions d’euros.

El finançament a curt
termini perd pes a favor 
de la inversió en cartera.
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«La intensa recessió econòmica derivada de la crisi financera, combinada amb un descens sobtat dels fluxos del co-
merç internacional cap al final del 2008, ha provocat una reacció proteccionista a la major part dels països euro-
peus que ha agreujat la caiguda de l’activitat. França ha incrementat els drets aranzelaris a la importació d’auto-
mòbils per preservar l’activitat de la seva indústria automotriu; Alemanya ha endurit els permisos de treball per a
immigrants per evitar l’augment de l’atur, i el Regne Unit ha posat en marxa un pla de subsidis a la indústria na-
cional que ha provocat les enceses protestes de la resta de països europeus. El consegüent descens del comerç entre els
països europeus i l’augment de les traves a la immigració, juntament amb les restriccions a la circulació de capitals
–justificades per estabilitzar els tipus de canvi de les monedes nacionals–, han multiplicat els efectes negatius de la
crisi global.»

El paràgraf anterior és totalment fictici. És més, ara mateix és impossible, a causa de les exigències derivades de
la pertinença a l’euro o a la Unió Europea (UE). Gràcies a aquestes exigències, la crisi global, que sí és real, ha
tingut uns efectes més moderats que si no hagués existit la UE. Podem imaginar-nos per un moment què hau-
ria succeït si cada estat membre actual hagués conservat les competències sobre el seu comerç exterior, els sub-
sidis a la seva indústria, els moviments de capital o la moneda pròpia? Molt probablement el resultat hauria es-
tat una onada proteccionista amb devaluacions competitives afegides, tot justificat per pal·liar la destrucció
d’ocupació i de teixit productiu, però que, ràpidament, hauria agreujat els efectes de la crisi, amb menys crei-
xement, més atur i més dèficit públic.

Malgrat les lleis comunitàries, la realitat és que el reflex proteccionista continua ben viu. Ja no és possible que
aflori en forma d’impediments a la lliure circulació de mercaderies, després de dècades de Mercat Comú, primer
gran èxit i principal objectiu de la Comunitat Econòmica Europea, allà pels anys seixanta.

El Mercat Únic, davant del seu repte més gran

Exportacions de béns de la UE-25

MÉS COMERÇ ENTRE MEMBRES QUE AMB L’EXTERIOR

FONTS: Eurostat i elaboració pròpia.
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Tampoc no tindria gaire sentit aixecar barreres comercials, per la interdependència industrial derivada de la seg-
mentació dels processos productius entre diversos països. Avui en dia, la major part del comerç exterior dels es-
tats membres es compon de comerç amb altres socis comunitaris, en un context de creixent integració indus-
trial. No obstant això, el reflex proteccionista continua emergint en forma d’obstacles encoberts, que solen
afectar més les petites i mitjanes empreses i que adopten la forma de normatives tècniques, d’exigències d’ho-
mologació, d’obligacions de certificació o documentació, de regulacions de presentació i contingut, etc.

Són obstacles aparentment innocus, però que aconsegueixen distorsionar o eliminar directament la competèn-
cia d’altres productors no nacionals. Business Europe, l’entitat que agrupa les associacions empresarials europees,
estima que al voltant de la meitat de les empreses que intenten comerciar amb altres estats membres xoquen
amb aquesta classe d’obstacles, tot i els esforços de la Comissió per aplicar el principi de «reconeixement mutu»
(tot producte que sigui considerat apte per a la seva comercialització en un estat membre ha de poder ser co-
mercialitzat en qualsevol altre estat membre, sense més ni més) o per harmonitzar les diferents normatives na-
cionals. L’últim informe elaborat per la Secretaria d’Estat de Comerç i la Confederació Espanyola d’Organitza-
cions Empresarials sobre els problemes de les empreses espanyoles en el Mercat Únic destaca que, sovint, les
normes tècniques i l’absència de reconeixement per part del client de les proves i dels assajos d’homologació i
certificació aportats per l’empresa espanyola representen una trava per a l’activitat comercial. Quelcom sem-
blant succeeix amb la falta d’uniformitat dels envasos i dels embalatges. Els sectors més afectats són els aliments
transformats i begudes, l’agrícola, el tèxtil, els béns d’equipament i la fusta i mobles.

No obstant això, on emergeixen amb tota la cruesa les resistències proteccionistes és en els ajuts públics, directes
o indirectes, manifestos o encoberts. Si, en les èpoques de normalitat, els expedients per ajuts públics incoats per
la Comissió assoleixen un volum considerable, en etapes de crisi el fenomen s’agreuja. Atès el risc de tancament
d’empreses, d’augment de l’atur o de fugida d’inversors estrangers, el reflex immediat de les autoritats nacionals
és tirar del pressupost i concedir fons públics per neutralitzar el problema. A la UE, els ajuts públics no estan
prohibits de forma categòrica, però només poden ser concedits en casos molt concrets i sempre que no distor-
sionin la lliure competència ni la lliure circulació.

Cap estat membre pot apel·lar als seus interessos nacionals per saltar-se aquests principis, però el cert és que la
Comissió les passa magres a l’hora de mantenir l’ordre en els ajuts d’Estat. L’actual crisi econòmica i financera
ha posat a prova els principis establerts als tractats i modelats per les decisions del Tribunal de Justícia, dels
quals és garant la Comissió. En l’àmbit financer, l’excepcional crisi ha obligat els estats a intervenir directament
per evitar mals majors amb una allau d’ajuts públics sense precedents. Atesa l’absència d’una autoritat regula-
dora, la Comissió ha hagut d’actuar de «policia» per posar una mica d’ordre.(1)

La Comissió també ha vetllat perquè els ajuts de caràcter financer establerts per diversos països per restablir, en
la mesura del possible, el flux del crèdit cap a les petites i mitjanes empreses no atemptessin contra els principis
del Mercat Únic. Per aquest motiu, i atesa la dimensió de la crisi, la Comissió ha suspès temporalment, fins al fi-
nal del 2010, les normes relatives als ajuts públics destinats a l’esmentada finalitat, subjectes, en tot cas, a estric-
tes procediments de notificació. D’aquesta forma es tractava també de fer arribar al sector no financer ajuts que
compensessin en part el bloqueig del crèdit.

Quelcom semblant, tot i que a una escala diferent, ha succeït en l’economia real. Així, al començament del 2009,
França va anunciar un pla per donar suport al sector de l’automòbil que va encendre les alarmes a altres estats

(1) Vegeu, per exemple, Jódar-Rosell, Sandra i Jordi Gual (2009), «Ajuts públics en el sector bancari: rescat d’uns en perjudici d’altres?»,
Documents d’Economia ”la Caixa”, núm. 13.
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membres amb factories franceses, les quals semblava que s’havien de veure marginades dels ajuts. Atesa la reac-
ció de la Comissió, el govern francès va haver de garantir formalment que no contravindria les disposicions del
Mercat Únic i, en particular, que no condicionaria els fabricants sobre la localització de les seves activitats ni do-
naria prioritat als proveïdors instal·lats en territori francès. D’altra banda, diversos països europeus han adoptat
plans per concedir subvencions als compradors d’automòbils, sense que cap hagi pogut fer prevaler explícita-
ment la compra de turismes fabricats en territori nacional.

Així i tot, en l’àmbit industrial, el cas més sonat ha estat, probablement, la venda frustrada de la divisió europea
d’Opel, filial de General Motors, a Magna. La concessió per part del govern alemany d’un elevat crèdit pont per
facilitar l’operació, la qual, de manera encoberta, afavoria les plantes de fabricació en territori alemany, va des-
pertar sonores protestes d’altres països europeus afectats i va obligar la Comissió a intervenir de nou per preser-
var mínimament les regles del Mercat Únic.

En definitiva, tot i que la pressió dels governs pot arribar a ser aclaparadora en alguns moments, la Comissió va
aconseguint mantenir els principis del Mercat Únic, els quals són el fonament de la UE i, tot i que a vegades no
siguin entesos del tot, són claus per al manteniment de l’estabilitat de les economies. Cal no oblidar que la Gran
Depressió dels anys trenta del segle passat va provocar una espiral proteccionista que gairebé va dur els fluxos de
comerç internacional fins al col·lapse, el que alguns historiadors consideren el germen de la Segona Guerra
Mundial. Es va fer llavors patent la necessitat de preservar els fluxos comercials a nivell internacional com a font
d’estabilitat i de prosperitat, una idea que la UE ha heretat i que constitueix una de les lliçons de la història que
no hem d’oblidar.

Aquest requadre ha estat elaborat per Joan Elias
Departament d’Economia Europea, Servei d’Estudis de ”la Caixa”
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El dèficit de l’Estat acumulat fins 
a l’octubre es multiplica per set

Els efectes de la recessió econòmica, amb
un fort descens dels ingressos tributaris i
una alça dels pagaments, continuen inci-
dint desfavorablement en els comptes de
l’Estat. Així, en el període gener-octubre,
els ingressos de l’Estat en termes de cai-
xa, és a dir, segons els fluxos monetaris
registrats, van situar-se en 140.418 mi-
lions d’euros abans de les cessions a les
administracions autonòmiques i locals.
Aquest import representa una caiguda
del 13,8% en relació amb el mateix pe-
ríode del 2008.

La recaptació dels impostos directes va
baixar el 13,4% en els deu primers mesos

de l’exercici. Els ingressos de la principal
figura, l’impost sobre la renda de les per-
sones físiques, van sumar 54.342 milions
d’euros, amb un descens del 10,0%.
Aquesta caiguda es redueix al 7,0% si es
corregeixen els ingressos de l’impacte de
la rebaixa dels 400 euros, la introducció
en els últims mesos de la deducció per llo-
guer d’habitatge habitual, l’increment
dels ajornaments i l’avançament de les de-
volucions corresponents a la campanya
de renda 2008. Per la seva banda, l’impost
de societats va disminuir el 22,3%, a cau-
sa de la reculada dels beneficis empresa-
rials i d’alguns canvis normatius.

La contracció del consum i de la inversió
va determinar que el descens dels impos-
tos indirectes fos encara més important,

Sector públic

La recessió econòmica 
i les mesures adoptades 
per pal·liar-la incideixen
desfavorablement 
en els comptes públics.

Mes Acumulat de l’any

Milions
% variació

Milions
% variació

d’euros
s/mateix mes

d’euros
s/mateix mes

any anterior any anterior

Ingressos no financers

Ingressos no financers corregits (*)

IRPF

Impost de societats

IVA

Impostos especials

Resta

Total

Pagaments no financers

Saldo de caixa

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

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

(**) En termes de comptabilitat nacional.

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

18.816 –1,4 89.517 –20,5

7.503 –4,1 54.342 –10,0

6.103 7,0 20.507 –22,3

6.815 –5,1 30.631 –29,1

1.806 9,3 16.122 –1,3

1.349 11,3 18.816 13,4

23.576 0,0 140.418 –13,8

13.618 5,7 147.119 23,2

5.198 –16,0 –57.602 744,9

3.470 –30,7 –59.310 597,7

EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE L’ESTAT

Octubre 2009
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del 21,1%. L’estrella d’aquest grup, l’im-
post sobre el valor afegit (IVA), va baixar
el 29,1%. Aquesta caiguda està afectada
per l’avançament de les devolucions, la
generalització del sistema de devolució
mensual i l’increment dels ajornaments.
Per la seva banda, es va moderar el des-
cens dels impostos especials, fins a l’1,3%,
gràcies, en part, a l’alça dels tipus de gra-
vamen del tabac i dels hidrocarburs cap a
la meitat de juny.

La resta d’ingressos no financers va pujar
el 13,4%, situació a la qual van contribuir
les comissions pels avals concedits a les
emissions d’entitats financeres en el marc
del Pla d’Acció Concertada dels Països de
la Zona de l’Euro.

A l’altre costat del balanç, els pagaments
no financers de l’Estat acumulats en els
deu primers mesos de l’exercici van pujar
a 147.119 milions d’euros. Aquesta xifra
representa un augment interanual del
23,2%.

Pel que fa a les despeses corrents, les de
personal van pujar el 4,8% i les compres
de béns i serveis, l’1,7%. Les despeses fi-
nanceres van augmentar el 0,1%. L’incre-
ment interanual més important va corres-
pondre, però, a les transferències corrents,
que van augmentar el 28,5%, fins als
86.519 milions d’euros. Cal destacar la
partida de 15.767 milions d’euros al Ser-
vei Públic d’Ocupació Estatal per atendre
les prestacions per atur.

Quant a les despeses de capital, les in-
versions reals només van pujar el 0,2%, i
gràcies a les realitzades pel Ministeri de
Foment. Les transferències de capital es
van incrementar molt més, el 131,6%, im-
pulsades, sobretot, pels 5.500 milions
d’euros del Fons Estatal d’Inversió Local.

A conseqüència de l’evolució dels ingres-
sos i dels pagaments, es va comptabilit-
zar un dèficit de caixa no financer de
l’Estat de 57.602 milions d’euros, enfront
dels 6.818 milions del mateix període del
2008. En termes de comptabilitat nacio-
nal, és a dir, d’acord amb els drets i les
obligacions generats, va resultar una ne-
cessitat de finançament de 59.310 mi-
lions d’euros, que gairebé va multiplicar
per set la del mateix període del 2008.
Aquesta quantitat equival al 5,6% del
producte interior brut, enfront del 0,8%
anotat l’any anterior.

D’altra banda, cap al final d’octubre, es va
aprovar la creació del Fons Estatal per a
l’Ocupació i la Sostenibilitat Local, que
succeeix el Fons Estatal d’Inversió Local,
dotat amb 8.000 milions d’euros, que ha
finançat obres municipals el 2009. El nou
fons extraordinari, a més de tenir per ob-
jectiu la dinamització a curt termini de
l’activitat econòmica, ha de contribuir a
la sostenibilitat econòmica, social i am-
biental. Es finançaran actuacions a partir
de l’inici del 2010.

Finalment, el 30 d’octubre, el Consell de
Ministres va aprovar el Pla Econòmic-
Financer de Reequilibri de l’Administra-
ció de l’Estat per garantir la sostenibilitat
pressupostària a mitjà termini. Els pres-
supostos generals de l’Estat per al 2010
representen el primer pas en el procés de
consolidació fiscal. Aquest pla estableix
les línies estratègiques per reconduir el
dèficit públic cap a la via de l’equilibri el
2012, d’acord amb el Pacte d’Estabilitat i
Creixement i segons les exigències del
procediment de dèficit excessiu obert per
la Comissió Europea el passat 27 d’abril.
Amb posterioritat, les autoritats europees
van recomanar ampliar el termini per al
reequilibri fins a l’any 2013.

Forts descensos dels
ingressos tributaris 
i important increment 
de les despeses.

S’aprova la creació del nou
Fons Estatal per a l’Ocupació
i la Sostenibilitat Local.

En marxa el Pla Econòmic-
Financer de Reequilibri de
l’Administració de l’Estat
per a la consolidació fiscal.
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Prossegueix l’ajustament 
dels balanços de les famílies

A l’octubre, l’euríbor a un any, àmplia-
ment utilitzat com a índex de referència,
va marcar un nou mínim històric en mit-
jana mensual en col·locar-se en l’1,24%,
401 punts bàsics per sota de dotze mesos
abans. En les primeres setmanes de no-
vembre, l’euríbor a un any va continuar
lliscant a la baixa i, cap a la meitat del mes,
va registrar la cota mínima de l’1,22%. El
recorregut a la baixa de l’euríbor en l’úl-
tim any reflecteix les successives rebaixes
del tipus d’interès oficial del Banc Central
Europeu per afrontar la crisi financera i
econòmica global, però també la reducció
de la prima de risc interbancària en ten-
dir a normalitzar-se les condicions del
mercat.

En aquest context, els tipus d’interès dels
préstecs de les entitats creditícies també
han baixat en l’últim període. Així, el ti-
pus d’interès mitjà de les operacions ban-
càries d’actiu es va situar en el 3,55% al
setembre, 301 punts bàsics per sota del
mateix mes del 2008. La caiguda hauria
pogut ser més important si no hagués es-
tat per l’increment de la prima de risc de-
rivat del fort repunt de la morositat pro-
piciat per la recessió econòmica.

Malgrat les rebaixes nominals de tipus
d’interès, la demanda de finançament del
sector privat continua essent feble en un
context de contracció del consum i de la
inversió. Per la seva banda, l’oferta de crè-
dit ha adaptat a la conjuntura les condi-
cions de finançament d’acord amb una
gestió prudent del risc. D’aquesta mane-

Estalvi i finançament

L’euríbor a un any marca, 
a l’octubre, una cota
mínima històrica en mitjana
mensual per octava vegada
consecutiva.

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

L’EURÍBOR A UN ANY MARCA UN NOU MÍNIM HISTÒRIC

Euríbor a 12 mesos
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ra, el finançament de les empreses i de les
famílies es va continuar desaccelerant i
només presentava un increment inter-
anual del 0,4% al setembre, una mica
menys que en el conjunt de la zona de
l’euro.

El finançament a les societats no finance-
res va ser superior al de les llars, però, així
i tot, només va augmentar molt lleugera-
ment, el 0,7%, en relació amb el setembre
del 2008. La millora de les condicions als
mercats de capitals i uns tipus d’interès
més baixos en l’últim període van moti-
var que s’incrementés notablement el re-
curs a l’emissió de renda fixa, amb una
alça interanual del 26,6%, per bé que la
seva participació en el total del finança-
ment de les empreses era modesta, infe-
rior al 4%. Per la seva banda, els préstecs
de l’exterior han augmentat el 5,6% en els
dotze últims mesos.

L’evolució del crèdit comercial, destinat a
finançar el capital circulant de les empre-

ses, amb un descens anual del 32,8%, re-
flecteix l’alentiment de l’activitat econò-
mica en l’últim any. El descens interanual
dels arrendaments financers del 16,3%
palesa l’escassa demanda d’inversió. No
obstant això, aquestes davallades són una
mica inferiors a les anotades en el mes
precedent.

Les llars van registrar un flux efectiu po-
sitiu moderat de finançament en el mes
de setembre. No obstant això, el seu saldo
es va situar lleugerament per sota d’un
any abans. La major part del finançament
als particulars es dirigeix a l’habitatge i es
va continuar alentint fins a mostrar un
increment interanual del 0,2%. D’altra
banda, la resta de préstecs per al consum i
altres finalitats presentava un descens
interanual del 0,9%. D’aquesta manera,
prossegueix l’ajustament de l’endeuta-
ment de les llars, que, abans de la crisi fi-
nancera, havia assolit nivells alts i se situa
encara sensiblement per damunt de la
mitjana de la zona de l’euro.

Es disparen les emissions 
de renda fixa empresarials.

Descens del finançament 
a les famílies en els dotze
últims mesos.

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.

2.207.061 –10.107 8.317 0,4 84,5 

1.303.821 –2.811 12.535 0,7 49,9 

924.865 –29.269 –21.786 –2,0 35,4 

49.282 8.206 10.346 26,6 1,9 

329.674 18.252 23.975 5,6 12,6 

903.240 –7.296 –4.218 0,0 34,6 

676.335 –2.113 336 0,2 25,9 

224.241 –5.472 –4.899 –0,9 8,6 

2.664 288 346 14,9 0,1 

404.192 74.046 103.382 34,4 15,5 

2.611.253 63.938 111.699 4,5 100,0  

FINANÇAMENT ALS SECTORS NO FINANCERS (1)

Setembre 2009

%
participació
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Per la seva banda, la morositat es va pren-
dre un respir al setembre i es va mantenir
en el 4,9%. Aquesta taxa representa un
augment de 2,2 punts en relació amb el
mateix mes de l’any anterior i ha propi-
ciat un fort creixement de les provisions
de les entitats creditícies.

Per la seva banda, el finançament a les ad-
ministracions públiques mostra una gran
expansió, amb un ascens interanual del
34,4% al final del tercer trimestre. No
obstant això, només va compensar par-
cialment el despalanquejament del sector
privat, de manera que el finançament als
sectors no financers es va continuar des-
accelerant i va anotar una taxa de variació
interanual del 4,5%, 3,6 punts menys que
al setembre del 2008.

Ressorgiment dels fons d’inversió

En un entorn encara recessiu i amb la mi-
llora en les condicions de finançament a
l’engròs de les entitats financeres, la 
urgència per obtenir dipòsits del sector 
privat s’ha anat difuminant. En aquest 
context, al setembre, els dipòsits de les
empreses i de les famílies es van conti-
nuar moderant, influïts també pel des-

cens de les retribucions i per la compe-
tència de productes alternatius. Així, en
els dotze últims mesos, els dipòsits del
sector privat han crescut el 4,2%, un punt
menys que a l’agost.

No obstant això, els comptes d’estalvi es
van continuar accelerant, amb una alça
anual del 13,0%, situació que evidencia
la preferència de les famílies per la liqui-
ditat davant d’un panorama econòmic
incert i de l’escalada de l’atur. En canvi,
els dipòsits en moneda estrangera han
caigut el 37,7% en els últims mesos, afec-
tats pel diferencial desfavorable de tipus
d’interès i per una evolució adversa dels
tipus de canvi.

La menor competència dels dipòsits i la
bona marxa dels mercats financers van
motivar que, a l’octubre, es revifés l’atrac-
tiu dels fons d’inversió mobiliaris. Així, el
nombre de partícips es va col·locar en
5.702.235, amb un increment mensual del
0,3%, el primer des del maig del 2007.
Durant el mes, es van anotar subscrip-
cions netes per valor de 551 milions d’eu-
ros, la quantitat mensual més alta en dos
anys i mig. Així mateix, es va apreciar una
menor aversió al risc, amb significatives
sortides netes dels fons monetaris i ga-

Pausa de la morositat 
al setembre.

Alentiment dels dipòsits 
del sector privat, però
acceleració dels comptes
d’estalvi.

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.

255.778 10.967 4,5 8.009 3,2 18,0 

197.964 18.186 10,1 22.780 13,0 13,9 

727.907 –1.366 –0,2 31.469 4,5 51,2 

22.435 –6.883 –23,5 –13.568 –37,7 1,6 

1.204.083 20.905 1,8 48.691 4,2 84,7 

216.949 –31.681 –12,7 –29.661 –12,0 15,3 

1.421.032 –10.776 –0,8 19.029 1,4 100,0  

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

Setembre 2009

%
participació
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rantits. En el mateix sentit, els fons d’in-
versió lliure, els anomenats hedge funds,
van registrar entrades netes.

En els dotze últims mesos, el rendiment
mitjà dels fons d’inversió mobiliària s’ha
situat en el 3,95% i ha superat amb es-
creix la inflació. Cal destacar els guanys
obtinguts per la renda variable emergent,
del 39,5%, i per la renda variable nacio-
nal, del 26,5%. D’aquesta manera, a l’oc-
tubre, el patrimoni dels fons d’inversió
mobiliària va pujar en 341 milions d’eu-
ros, fins als 162.857. No obstant això, en
els dotze últims mesos, aquest patrimoni
ha caigut el 6,6%.

D’altra banda, els fons de pensions es van
continuar recuperant en el tercer trimes-
tre. El volum d’actius va créixer el 4,6%
intertrimestral, fins als 82.161 milions
d’euros. Aquesta xifra representa un in-

crement del 2,4% en relació amb un any
abans. Les aportacions netes del tercer tri-
mestre van pujar a 260 milions d’euros. El
nombre de comptes de partícips ha aug-
mentat el 0,6% en els dotze últims mesos.
D’aquesta manera, el nombre estimat de
partícips s’ha col·locat en uns vuit milions.

Per classes, el patrimoni del sistema in-
dividual ha crescut el 2,3% en els dotze
últims mesos, fins als 51.038 milions
d’euros. El volum d’actius del sistema
d’ocupació ha pujat el 2,9% en l’últim
any, fins als 30.125 milions d’euros. Per la
seva banda, el sistema associat, promogut
per entitats com sindicats o col·legis pro-
fessionals, ha arribat als 997 milions d’eu-
ros. La rendibilitat mitjana anual del con-
junt de plans s’ha situat en el 3,3%. En el
conjunt dels dinou últims anys, el rendi-
ment mitjà ha estat del 5,5% i ha superat
la inflació del període.

El rendiment mitjà anual
dels fons d’inversió
mobiliària arriba al 4%.

FONT: Inverco.
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ECONOMIA INTERNACIONAL Previsions Previsions

Producte interior brut

Estats Units

Japó

Regne Unit

Zona de l’euro

Alemanya

França

Preus de consum

Estats Units

Japó

Regne Unit

Zona de l’euro

Alemanya

França

ECONOMIA ESPANYOLA Previsions Previsions

Agregats macroeconòmics

Consum de les llars

Consum de les AP

Formació bruta de capital fix

Béns d’equipament

Construcció

Demanda nacional (contr. al � PIB)

Exportació de béns i serveis

Importació de béns i serveis

Producte interior brut

Altres variables

Ocupació

Taxa d’atur (% població activa)

Índex de preus de consum

Costos laborals unitaris

Saldo operacions corrents (% PIB)

Cap. o nec. finanç. resta món
(% PIB)

Saldo públic (% PIB)

MERCATS FINANCERS Previsions Previsions

Tipus d’interès internacionals

Fed Funds

Repo BCE

Bons EUA 10 anys

Bons alemanys 10 anys

Tipus de canvi

$/Euro

0,4 –2,5 2,1 –3,3 –3,8 –2,5 –0,4

–0,7 –5,2 1,6 –8,4 –7,1 –4,4 –0,8

0,6 –4,6 0,8 –5,0 –5,5 –5,1 –3,0

0,7 –3,9 1,2 –4,9 –4,8 –4,1 –1,9

1,0 –4,8 1,5 –6,7 –5,8 –4,8 –2,0

0,7 –2,3 1,3 –3,5 –2,9 –2,4 –0,4

3,8 –0,3 2,1 –0,2 –0,9 –1,6 1,4

1,4 –1,3 –0,2 –0,1 –1,0 –2,2 –1,8

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

3,3 0,3 1,2 1,0 0,2 –0,4 0,3

2,6 0,3 1,0 0,8 0,3 –0,2 0,3

2,8 0,1 1,2 0,7 –0,2 –0,3 0,3

–0,6 –5,1 –0,5 –5,4 –6,0 –5,1 –4,0

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

–4,4 –15,4 –5,8 –15,1 –17,2 –16,2 –13,1

–1,8 –23,9 –7,5 –24,4 –28,9 –24,3 –18,0

–5,5 –11,6 –7,0 –11,3 –11,8 –11,5 –11,7

–0,5 –6,3 –1,4 –6,2 –7,4 –6,5 –5,0

–1,0 –12,3 2,1 –16,9 –15,1 –11,1 –6,2

–4,9 –18,0 –1,9 –22,6 –22,0 –17,0 –10,5

0,9 –3,7 –0,4 –3,2 –4,2 –4,0 –3,4

–0,6 –6,7 –2,3 –6,3 –7,2 –7,2 –6,3

11,3 18,1 20,2 17,4 17,9 17,9 19,2

4,1 –0,3 1,4 0,5 –0,7 –1,1 0,2

4,6 0,2 –0,9 1,2 1,4 0,4

–9,5 –5,9 –3,7 –7,9 –4,5 –3,9

–9,1 –5,5 –3,3 –7,6 –4,0 –3,6

–4,1 –10,9 –9,9 

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

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

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

4,0 3,3 3,3 3,1 3,4 3,3 3,3

1,48 1,40 1,41 1,30 1,36 1,43 1,49
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Oficines 5.530

Terminals d’autoservei 8.113

Targetes (milers) 10.344
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Socials 310
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