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Els núvols més negres s’allunyen per l’horitzó, els baròmetres pugen i cel s’aclareix.
Ha arribat el bon temps? L’economia internacional ha deixat enrere els moments
més greus de la pitjor recessió en dècades. Una etapa en què s’ha vorejat la catàstro-
fe i que ha obligat a adoptar mesures impensables poc temps abans. Ara, els indica-
dors econòmics avancen ja el final de la crisi global, però la sortida encara planteja
molts riscos.

El paisatge després de la tempesta ofereix un panorama encara complicat. Les pers-
pectives dels principals països, tant desenvolupats com emergents, són, amb algunes
excepcions, de creixement el 2010. El punt de partida dels emergents és una mica
més sòlid, en haver patit una ensopegada menys aparatosa el 2009. Les economies
desenvolupades es comencen a beneficiar de la recomposició dels fluxos de comerç
exterior i l’«ensurt» dels consumidors es comença a alleujar. Les empreses comen-
cen a creure que el 2010 serà millor i tornen a considerar la possibilitat d’emprendre
alguna inversió.

Però, al costat de les dades esperançadores, sorgeixen també alguns elements inquie-
tants. El més destacat és un atur elevat, que constitueix un llast per a qualsevol recu-
peració que s’hagi de basar, mínimament, en la demanda interna. Malgrat els indicis
de millora, ara com ara, el nombre d’aturats continua creixent i s’hauria d’estabilit-
zar al llarg del 2010. De tota manera, en el moviment cíclic normal d’una economia,
l’atur és un fenomen retardat, és a dir, la seva millora no arribarà fins que la recupe-
ració estigui consolidada.

La qüestió més delicada té relació amb les ajudes de la política econòmica i monetà-
ria que han permès frenar el deteriorament de les economies. Uns estímuls que do-
nen a aquest inici de recuperació un caràcter precari, ja que la seva retirada prematu-
ra podria provocar una recaiguda en la recessió i el seu manteniment desestabilitza
les finances públiques i alimenta una nova bombolla de liquiditat. Alguns bancs cen-
trals ja han començat a apujar els tipus de referència des de nivells mínims històrics,
decisió que s’haurà de generalitzar el 2010, al mateix temps que es retiren les mesures
excepcionals d’injecció de liquiditat. Els governs, en general, mantenen les mesures
d’estímul de l’activitat, però el 2010 hauran de concretar com les retiraran, ja que el
seu efecte, en termes de dèficit i de deute, fa que siguin inviables durant molt de
temps més.

No sembla que el sector financer estigui gaire preocupat pel despalanquejament de
les famílies i de les empreses ni pel deteriorament dels comptes públics. La seva re-
cuperació a partir del segon trimestre del 2009 va anticipar en diversos mesos la mi-
llora de l’activitat real, però la potent pujada dels índexs borsaris no acaba de qua-
drar amb els números del producte interior brut. De fet, el crèdit encara no flueix
amb facilitat cap al sector privat, i els episodis de Dubai World o de Grècia alerten
sobre els riscos que encara subsisteixen en l’àmbit del mercat de deute fix.

En definitiva, la recuperació encara és fràgil, a causa de la dependència dels estímuls
públics i de la recomposició, encara incompleta, dels balanços del sector privat, de
les empreses i de les famílies. Les xifres de creixement han recuperat el signe positiu,
perquè ens comparem amb els pitjors moments de la recessió, però la recuperació
dels nivells de renda i de riquesa anteriors a la crisi es farà esperar. El panorama s’ha
aclarit, però continuem mirant el cel amb inquietud.
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Perspectives esperançadores 
per a l’economia mundial

L’economia mundial afronta el 2010 molt
millor del que va començar el 2009. Fa un
any, la crisi financera es trobava en el punt
culminant, l’activitat s’enfonsava a una
velocitat inusitada, com no s’havia vist en
dècades, i el mercat laboral es començava
a deteriorar seriosament. El món es deba-
tia entre la recessió i la depressió, i el diag-
nòstic era clar: per evitar el pitjor dels 
escenaris, era necessària una resposta con-
tundent i coordinada de totes les institu-
cions i països.

En bona mesura, això s’ha aconseguit. La
resposta dels principals països desenvo-
lupats i les mesures adoptades pels seus
bancs centrals van estar a l’altura. La seva
actuació va ser decisiva perquè, entre el
segon i el tercer trimestres del 2009, la
taxa de creixement intertrimestral de la
majoria d’economies recuperés el verd. El
que era més difícil, donar un gir a l’espi-
ral de contracció, es va aconseguir. Però
el que queda per fer, consolidar el procés
de recuperació, no és una tasca fàcil.

Ara com ara, i mentre no es disposi de les
dades de creixement del quart trimestre,
les sèries de més alta freqüència mante-
nen la bona tònica del tercer trimestre.
Als Estats Units, el mercat laboral dóna
senyals d’haver tocat fons. En el mes de
novembre, es van destruir 11.000 llocs de
treball, una xifra petita en comparació
amb les pèrdues dels últims mesos. A més
a més, les dades de demanda indiquen
que un element crucial per a la consoli-
dació de la recuperació, el consum privat,
es mostra més fort del que s’esperava des-

prés de l’acabament de les ajudes gover-
namentals.

A la zona de l’euro, en canvi, el consum no
acaba de reaccionar: en el tercer trimestre,
va recular dues dècimes en relació amb el
trimestre anterior. Fa ja un any i mig que
no anota una taxa de creixement positiva,
i, ara com ara, no sembla que aquesta tò-
nica estigui canviant: tant les vendes al de-
tall com la inflació subjacent, dos bons in-
dicadors de l’estat d’ànim de la demanda,
continuen molt febles. En aquest cas, el
procés de recuperació és impulsat pel sec-
tor exterior i també pels plans d’estímul
econòmic. El consum privat i la inversió
no agafaran el relleu fins a la segona mei-
tat de l’any. Serà llavors quan la zona de
l’euro haurà de començar a consolidar el
nou cicle expansiu.

Ara bé, tot i que la recuperació ja està en
marxa a la majoria d’economies desenvo-
lupades, la magnitud de la recessió viscu-
da el 2009 ha deixat algunes seqüeles que
poden fer que sigui lenta i fràgil. Una taxa
d’atur en màxims històrics; un sector fi-
nancer que, tot i haver aconseguit norma-
litzar l’activitat, continua delicat; la major
dependència de les economies desenvolu-
pades de la bona marxa de les economies
emergents, o l’elevat endeutament de les
llars i del sector públic constitueixen el taló
d’Aquil·les del procés de recuperació. Un
deteriorament inesperat d’algun d’aquests
elements al llarg del 2010 podria disparar
totes les alarmes.

En aquest sentit, al llarg de l’any, alguns
països podrien veure com augmenta la
pressió per dur a terme reformes profun-
des. La forta caiguda dels ingressos fiscals

RESUM EXECUTIU

Les perspectives per al 2010
són molt millors que les 
del 2009.

Tant als Estats Units 
com a la zona de l’euro,
la recuperació es
consolidarà...

...però encara són molts
els riscos que inviten 
a la prudència.
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i l’augment de la despesa pública vincula-
da als estabilitzadors automàtics i als plans
d’estímul han propulsat els dèficits i el
deute públic fins a nivells històrics. Pocs
països defugen l’espiral del deteriorament
de les finances públiques.

Alguns dubtes sobre la sostenibilitat fiscal
de certes economies de la zona de l’euro
han contribuït a l’apreciació del dòlar en-
front de l’euro, després de mesos d’intens
enfonsament. Si, cap al final de novembre,
un euro es canviava per 1,51 dòlars, en la
penúltima setmana de desembre, el canvi
es va situar per sota d’1,45 dòlars, una
apreciació del 5%. Les bones dades macro-
econòmiques dels Estats Units, sensible-
ment millors del que el mercat esperava, i
el tancament de posicions especulatives de
carry trade són altres elements que han es-
peronat el dòlar a l’alça. Al llarg del 2010,
el bitllet verd podria experimentar una
apreciació moderada enfront de l’euro, i,
en aquest sentit, el factor clau serà l’inici
del cicle de normalització monetària als
Estats Units.

L’evolució dels països emergents és cada
cop més transcendental a l’hora de con-
templar el panorama econòmic global. A
diferència d’episodis anteriors, aquesta ve-
gada s’han convertit en un dels puntals del
procés de recuperació. La Xina acabarà el
2009 amb un creixement del 8%, conse-
qüència directa de les polítiques d’inversió
i d’injecció de liquiditat. L’Índia va sor-
prendre amb un avanç del 6,7% interanual
en el tercer trimestre i el Brasil continua
despertant admiració entre els analistes.
Enfila el nou any amb una demanda inter-
na sòlida, nivells de confiança en màxims,
una indústria en expansió i una economia
allunyada de pressions inflacionistes.

Els moviments que es duen a terme als
mercats financers reflecteixen un escenari
de recuperació gradual, però amb certs
riscos que cal tenir en compte. Les mesu-
res anunciades per la Reserva Federal i pel

Banc Central Europeu (BCE) després de
les respectives reunions del desembre són
un bon exemple d’això. El BCE va anun-
ciar la retirada de les operacions especials
a un any i va avançar que l’última operació
de refinançament a sis mesos es durà a ter-
me el 31 de març. El banc central nord-
americà també va anunciar la retirada
progressiva d’algunes mesures especials,
com les línies swap de divisa que manté
amb els principals bancs centrals del món
o les línies de liquiditat especials per a les
institucions bancàries.

El bon moment que travessa el mercat de
renda fixa privada és un altre exemple del
procés de recuperació econòmica. Aquest
fet es reflecteix en la millora generalitza-
da de la qualificació del deute de les em-
preses per part de les agències de rating,
situació que, últimament, no es dóna amb
el deute públic d’alguns països. Aquest
procés mostra una evolució molt positiva
als Estats Units, mentre que, a la zona de
l’euro i al sud-est asiàtic, la millora enca-
ra es troba en una fase inicial.

L’economia espanyola mostra també una
tendència clara de millora de l’activitat
econòmica, tot i que el procés de sortida
de la recessió és una mica més lent que a
la resta de països desenvolupats. Els indi-
cadors disponibles del quart trimestre del
2009 evidencien que l’economia es troba
encara en la fase de moderació progressi-
va de la reculada econòmica.

Així, el consumidor es troba encara limitat
per la incertesa creada pel ràpid augment
de l’atur, que ha provocat una contenció de
la despesa i un augment considerable de
l’estalvi. No obstant això, les dades mostren
que el pitjor ha quedat enrere. A l’octubre,
les vendes al detall van mantenir la tendèn-
cia a l’alentiment de la caiguda. Una altra
bona referència dels moviments de fons de
la demanda, l’indicador de confiança dels
consumidors, es va estabilitzar en un nivell
sensiblement superior al registrat en la pri-

Preocupació per la magnitud
del deteriorament de 
les finances públiques.

Els països emergents
continuaran essent un dels
puntals de la recuperació.

El BCE i la Fed comencen 
a retirar algunes mesures
extraordinàries.

 



mera meitat de l’exercici, tot i que encara
es troba per sota de la mitjana històrica. Les
matriculacions d’automòbils ofereixen un
avanç molt més important. Es van accele-
rar i van presentar una alça del 37,3% al
novembre, per bé que això és fruit de les
ajudes directes del pla promogut pel 
Govern i per la majoria de les comunitats
autònomes.

El comportament de les empreses és 
semblant. Els fràgils «brots verds» de la de-
manda interior es combinen amb una 
demanda d’exportació que també ha mi-
llorat, gràcies al to més positiu de l’econo-
mia internacional. Així s’explica el lleuger
repunt de la utilització de la capacitat pro-
ductiva a l’octubre i el menor deteriora-
ment de variables vinculades a la inversió.
En canvi, la construcció continua condi-
cionada per l’ajustament del sector immo-
biliari i pels efectes dels plans d’inversió en
obres públiques.

El canvi de tendència també es veu reflec-
tit en la majoria d’indicadors del mercat
laboral. La moderació de la caiguda de l’a-
filiació a la Seguretat Social és un dels
exemples més clars. Així mateix, l’atur re-
gistrat del novembre va oferir una sorpre-
sa positiva. Va augmentar, en concordança
amb la destrucció de llocs de treball, però
ho va fer menys del que estava previst ini-
cialment. Malgrat tot, l’atur espanyol és el
més elevat de la Unió Europea, després del
de Letònia. Espanya és un dels estats mem-
bres on més ocupació s’ha destruït en els
dotze últims mesos. En contrast amb
aquest deteriorament del mercat de tre-
ball, els costos laborals han continuat pu-
jant clarament per damunt de la mitjana
de la zona de l’euro.

En aquest sentit, paga la pena destacar l’a-
nunci de reforma del mercat laboral fet
públic pel Govern. De la bateria de pro-
postes anunciades, destaquen el foment
de l’ús de la reducció de la jornada com a

instrument d’ajustament temporal de l’o-
cupació, els canvis en el sistema de nego-
ciació col·lectiva per millorar la flexibili-
tat interna de les empreses i la revisió de la
política de bonificacions a la contractació.

Un altre indicador que apuntaria a una
certa millora del to de la despesa de con-
sum és l’estabilització del nucli subjacent
de l’índex de preus de consum (IPC). Si,
fins a la segona meitat del 2008, aquest
grup creixia per damunt del 3% anual, al
setembre, la taxa anual va arribar al 0,1%,
però, al novembre, va remuntar lleugera-
ment fins al 0,2%. Aquesta estabilització
de la inflació subjacent, combinada amb
la trajectòria dels preus dels hidrocarburs,
va permetre que, després de vuit mesos de
taxes de variació interanual negatives,
l’IPC tornés a territori positiu al novem-
bre.

La millora dels principals indicadors ens
ha dut a modificar lleugerament a l’alça la
previsió de creixement del PIB per al
quart trimestre del 2009. Esperem una
lleugera reculada intertrimestral que
aproparia la taxa interanual a un descens
del 3%, enfront d’una caiguda del 4,0%
en el tercer trimestre. D’aquesta manera,
la caiguda anual del PIB el 2009 se situa-
ria en el 3,6%. Per al 2010, les perspecti-
ves són de continuïtat de la tendència a la
millora econòmica, de manera que, en la
segona meitat de l’any, ja es podria regis-
trar un creixement econòmic interanual
positiu. Aquesta recuperació derivaria de
l’aportació del sector exterior i de la reac-
tivació del consum. Tot i que el procés de
recuperació serà lent i no és possible des-
cartar alguna recaiguda, si la resposta dels
principals països i bancs centrals continua
estant a l’altura de les circumstàncies, el
gir que ha fet l’economia mundial al llarg
de la segona meitat del 2009 invita a l’op-
timisme.

23 de desembre de 2009
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Per a Espanya, tots els
indicadors apunten a una
moderació progressiva 
de la reculada.

El deteriorament 
del mercat de treball es
frena i la inflació torna 
a terreny positiu.

En la segona meitat 
del 2010, es consolidarà 
la sortida de la recessió.
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CRONOLOGIA

AGENDA

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

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

15 IPC harmonitzat de la UE (desembre).
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).

Febrer
4 Consell de Govern del Banc Central Europeu.
5 Índex de preus industrials (desembre).
8 Índex de producció industrial (desembre).

11 Avanç del PIB (quart trimestre).
12 IPC (gener). PIB de la UE (quart trimestre).
17 Comptabilitat nacional trimestral (quart trimestre).
26 IPC harmonitzat de la UE (gener).
30 Balança de pagaments (desembre).

2008
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 setze 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.

desembre  1 Entra en vigor el Tractat de Lisboa, que reforma determinats aspectes de la Unió Europea.
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Els Estats Units veuen l’horitzó 
una mica més clar

La pitjor recessió des del 1945 va quedant
enrere. El consum privat aguanta millor
del que s’esperava el final dels ajuts go-
vernamentals, el mercat laboral dóna se-
nyals d’haver tocat fons i els immobles ja
no perden valor. L’estabilitat dels preus
també reforça un escenari més optimista
que el que es dibuixava en l’horitzó no-
més dos mesos enrere. No obstant això,
les raons que dificulten la recuperació
continuen inalterades. La reducció de 
l’elevat endeutament de les llars continua-
rà necessitant taxes d’estalvi més elevades
per part de les famílies, la recuperació del

mercat laboral es veurà entorpida per 
l’elevat nombre d’aturats de llarga durada
i l’habitatge continuarà patint una sobre-
oferta significativa.

Els últims indicadors de demanda indi-
quen que un element crucial per a la con-
solidació de la recuperació, el consum
privat, es mostra més fort del que s’espe-
rava després de l’acabament del progra-
ma «diners per ferralla», que incloïa aju-
des per valor de 3.000 milions de dòlars
per a la compra de cotxes i tenia una du-
rada inicial que anava des del juliol fins al
novembre, però que, cap al final d’agost,
ja havia esgotat el pressupost a conse-
qüència de la demanda del públic. En

CONJUNTURA INTERNACIONAL

Els Estats Units creixen 
el 2,2% intertrimestral
anualitzat i milloren les
perspectives a curt termini
gràcies al consum privat.

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 –2,6 – ...

3,3 –0,8 –8,3 –8,9 –9,5 –6,7 –2,0 1,9

103,4 58,0 40,7 29,9 48,3 51,8 48,7 49,5

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

51,1 45,5 36,1 35,9 42,6 51,5 55,7 53,6

–26,7 –37,4 –41,0 –40,0 –27,1 –10,2 5,1 ...

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

2,9 3,8 1,6 0,0 –1,2 –1,6 –0,2 1,8

–701,4 –695,9 –695,9 –605,7 –504,1 –415,5 –389,1 ...

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

77,9 74,4 81,3 82,7 79,4 75,4 73,6 73,8
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aquest entorn, les vendes al detall, sense
cotxes ni benzina, van sumar, el passat no-
vembre, el quart mes consecutiu d’alces.
Les vendes de cotxes també van conservar
la vitalitat després del descens al setem-
bre, un cop esgotades les ajudes. Aquest
bon comportament de les compres al de-
tall contrasta amb la feblesa de l’índex de
confiança del consumidor del Conference
Board. Al novembre, aquest indicador va
continuar sumit en l’atonia dels últims
mesos, però amb un component d’expec-
tatives que va marcar un nou mínim his-
tòric i que va evidenciar que, tot i que el
consum té un fons sòlid, la recuperació
dels ànims fins als nivells previs a la crisi
serà lenta i erràtica.

Pel costat de l’oferta, la percepció empre-
sarial va continuar essent optimista, però
menys que en mesos anteriors. L’índex de
l’Institute for Supply Management del 
novembre va recular en manufactures i
també en serveis, on els pessimistes van
tornar a superar les respostes optimistes.
En els dos casos, els nivells actuals dels ín-
dexs són coherents amb un creixement de

l’economia feble, en especial en serveis.
Per la seva banda, la indústria va presentar
un cert repunt al novembre, amb avanços
tant en la producció industrial com en la
utilització de la capacitat productiva, que,
en el 71,3% del total, es va situar tres punts
percentuals per damunt del mínim histò-
ric del juny. Malgrat les bones dades del
novembre, la indústria viu una recupera-
ció més aviat precària, alimentada tem-
poralment per la necessitat de reposar 
existències després de tots els mesos de
disminucions.

El mercat de l’habitatge continua confir-
mant que ha tocat fons, però la recupera-
ció no s’acaba de consolidar. La diferència
més important amb la primera meitat de
l’any és que els actius immobiliaris han
deixat de perdre valor i que han quedat
enrere tres anys de descensos continuats.
L’índex de preus Case-Shiller va presentar
al setembre el quart mes consecutiu d’a-
vanços i va acumular, en termes desesta-
cionalitzats, una pujada del 3,7% des del
mínim de maig. La recuperació és des-
igual en termes geogràfics. L’àrea de San

El consum privat dóna
signes de fortalesa, però 
les expectatives dels
consumidors continuen
baixes.

Els empresaris moderen
l’optimisme, però la
indústria repunta al febrer.

FONTS: Departament de Comerç i elaboració pròpia.

ESTATS UNITS: EN EL CONSUM HI HA VIDA DESPRÉS DELS AJUTS

Vendes al detall sense automòbils ni benzina, variació interanual
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Francisco acumula una recuperació del
10,9%, després d’haver cedit el 45,3%,
mentre que Nova York, que havia reculat
el 20,7%, no passa de l’1,4% i Las Vegas
continua sense tocar fons. La recuperació
del nombre d’habitatges venuts, que, a
l’octubre, va assolir el màxim des del fe-
brer del 2007, va ser esperonada per les
ajudes públiques als compradors del pri-
mer habitatge durant el 2009. No obstant
això, les execucions d’hipoteques per im-
pagament, que van tornar a marcar nous
màxims en el tercer trimestre, continua-
ran alimentant la sobreoferta del sector i
llastant la recuperació. La bona dada dels
habitatges iniciats del novembre no can-
via aquesta situació, ja que, tot i que es
torna a constatar que s’ha tocat fons, no
apunta a una tendència alcista significati-
va pel costat de l’oferta.

El mercat de treball, un dels punts febles
de l’economia nord-americana, continua
prop del seu punt més baix des del final
de la Segona Guerra Mundial. No obstant
això, després de les bones dades del no-
vembre, sembla que gairebé ha tocat fons.

Al novembre, es van destruir 11.000 llocs
de treball, una xifra molt petita en com-
paració amb les pèrdues dels últims me-
sos i que podria indicar el final de les des-
truccions massives d’ocupació, que han
deixat pel camí 7,2 milions de llocs de tre-
ball. Les millores van provenir del sector
privat i van anar acompanyades de revi-
sions alcistes dels registres dels mesos pre-
vis, la qual cosa reforça la bondat de la
dada. La taxa d’atur també va recular dues
dècimes i es va situar en el 10,0%. Així i
tot, la cautela s’imposa. La xifra d’aturats
de llarga durada va continuar augmen-
tant fins a un màxim del 38,3% del total
d’aturats i va recordar que la recuperació
del mercat laboral té encara un cert temps
per consolidar-se.

Els preus continuen oferint una ajuda
apreciable a la recuperació i es mantenen
a una distància prudent de l’abisme de-
flacionista, sense mostrar, però, tendèn-
cies inflacionistes que comportarien un
entrebanc per a una economia que inten-
ta deixar enrere la crisi. Durant aquest pe-
ríode de recessió, els forts vaivens del preu

L’habitatge ja no perd 
valor, però la sobreoferta
d’immobles dificultarà 
la recuperació de la
construcció.

El mercat laboral, amb 
un atur del 10%, podria
estar tocant fons.
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FONTS: Department of Commerce i elaboració pròpia.

ESTATS UNITS: LA CONSTRUCCIÓ CONTINUA AL FONS

Habitatges iniciats en termes anuals
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del cru no s’han traslladat als altres sec-
tors de l’activitat. Així, tot i que al novem-
bre l’índex general de preus al consum

(IPC) va repuntar fins a l’1,9% inter-
anual, per l’efecte base del petroli, l’IPC
subjacent, el general sense aliments ni

Els preus continuen
estables. L’IPC puja l’1,9% 
i el seu component
subjacent, l’1,7%.
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ESTATS UNITS: UNA ESTABILITAT SUBJACENT

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

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

Índex subjacentÍndex general
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M J S D M J S D M J S D M J S SD M J

%

–3

–2

–1

0

1

2

3

4

5

6

Saldo mensual de la balança de béns i serveis

FONTS: Departament de Comerç i elaboració pròpia.

ESTATS UNITS: UN DÈFICIT COMERCIAL PERSISTENT

Balança de béns i serveis Balança comercial sense petroli
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energia, va repetir l’avanç de l’1,7% inter-
anual del mes passat i va mantenir la línia
estable dels últims mesos. Malgrat l’in-
crement del consum i la persistència de
les polítiques expansives, no es preveuen
tensions inflacionistes a curt termini, tot i
que no es pot descartar que comencin a
aflorar cap al final del 2010.

El dèficit comercial de béns i serveis de
l’octubre va ser de 32.936 milions de dò-
lars, uns 2.700 milions per sota del saldo
del setembre, a causa, en la seva major
part, de la davallada de les importacions
de petroli. Un cop exclosos el petroli i els
seus derivats, el dèficit de l’octubre es va
mantenir per damunt dels 15.000 milions
de dòlars, en nivells màxims des del gener
del 2009. De tota manera, la relativa fe-
blesa del dòlar hauria de contribuir a la
continuïtat de l’ajustament gradual del
dèficit exterior al llarg del 2010.

Japó: el final d’un miratge

La revisió de l’avanç dels comptes nacio-
nals va confirmar que l’economia japone-
sa va créixer, en el tercer trimestre, un ma-
gre 1,2% intertrimestral anualitzat, no el
4,8% publicat prèviament. La correcció
va ser deguda, gairebé en la seva totalitat,
a la disminució de la inversió en equipa-
ment, que va cedir el 17,6% intertrimes-
tral anualitzat, una davallada que no s’ha-
via comptabilitzat en l’avanç previ del
PIB. Aquest menor creixement de l’eco-
nomia és, però, més coherent amb la si-
tuació de deflació de la demanda interna
que han reflectit els indicadors dels úl-
tims mesos.

Les principals febleses de l’economia ja-
ponesa continuen provenint de la deman-
da interna, amb un consum privat que
continua depenent d’uns estímuls fiscals
de continuïtat incerta, atès el nivell del

El deteriorament del dèficit
comercial es pren un respir
a conseqüència de la
davallada de les
importacions de petroli.

El Japó revisa a la baixa 
el creixement, a causa 
del descens de la inversió 
en equipament.
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2,3 –1,2 –4,4 –8,6 –6,0 –4,7 – ...

–0,1 0,3 –1,5 –3,9 –2,8 –1,9 –1,0 ...

2,9 –3,4 –15,0 –34,0 –27,6 –19,7 –14,0 ...

22,0 –2,8 –24,0 –58,0 –48,0 –33,0 – –24,0

–17,2 2,4 3,9 –21,4 –32,0 –35,8 –27,0 ...

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

0,1 1,4 1,0 –0,1 –1,0 –2,2 –2,5 ...

12,6 4,0 4,0 1,4 1,0 1,7 2,4 ...

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

77,1 86,6 98,5 102,1 95,7 97,0 99,0 99,9

2008 2009
2007 2008

IV I II III Octubre Novembre

PIB real

Vendes al detall

Producció industrial

Índex d’activitat empresarial 
(Tankan) (1)

Habitatges iniciats

Taxa d’atur (2)

Preus de consum

Balança comercial (3)

Tipus interbancari 3 mesos (4)

Tipus de canvi efectiu nominal (5)

NOTES: (1) Valor de l’índex.

(2) Percentatge sobre població activa.

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

(4) Percentatge.

(5) 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



deute públic, proper al 200% del PIB.
D’altra banda, la recuperació de les eco-
nomies de l’Àsia Oriental no contribueix
a dinamitzar el sector exportador nipó en
la mesura que s’esperava.

Els últims indicadors de l’oferta oferei-
xen, però, signes d’una lleugera millora.
Al costat positiu, les perspectives de la in-
versió milloren després del correctiu del
tercer trimestre. Les comandes de maqui-
nària de l’octubre van sumar el segon mes
d’avanços, gràcies a la demanda d’inver-
sió de les empreses exportadores. També
va evolucionar en aquest sentit l’índex
Tankan per a grans empreses manufactu-
reres que publica el Banc del Japó, que va
millorar en el quart trimestre. Aquesta
millora en el sentiment no va rebre el su-
port, però, de les petites i de les mitjanes
empreses. A la part negativa, hi ha la per-
sistent desacceleració de la recuperació de
la indústria, que es continua situant molt
per sota dels nivells previs a la recessió.
Així, entre el mínim del febrer i el novem-
bre, la producció industrial havia recupe-
rat 15,2 punts percentuals dels 36,4 que

havia arribat a perdre des del maig del
2008, però l’avanç ha perdut força en els
tres últims mesos.

Al costat de la demanda, les vendes al de-
tall de l’octubre van recular l’1,0% inter-
anual, mentre que les ajudes governa-
mentals van continuar esperonant el
repunt de les vendes d’automòbils, que,
malgrat tot, van continuar el 25,7% per
sota del nivell del 2005. El mercat de l’ha-
bitatge, per la seva banda, continua sense
oferir senyals convincents de fortalesa.

El mercat laboral es va apuntar als suaus
aires de millora, però va mantenir la tòni-
ca de feblesa. La taxa d’atur es va conti-
nuar moderant a l’octubre, fins al 5,1%,
després d’haver assolit el màxim històric
del 5,7% al juliol. En el mateix període, es
van perdre 200.000 llocs de treball nets,
dels quals més de la meitat van corres-
pondre al sector manufacturer, que va
abandonar l’estiuet del setembre i va tor-
nar a la tònica a la baixa. Aquesta feblesa
de la demanda farà que les tendències de-
flacionistes es prolonguin durant el 2010.

La feblesa de la demanda
interna no és compensada
pel sector exterior.

Milloren les perspectives 
de la inversió per al quart
trimestre, però la indústria
perd força.

Continua l’atonia 
del consum i l’habitatge
toca fons.
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FONTS: Ministeri de Comunicacions del Japó, Oficina Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.

JAPÓ: LA RECUPERACIÓ DE LA INDÚSTRIA S’ESGOTA

Índex de producció industrial
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Així, l’IPC de l’octubre va registrar un
descens del 2,5% interanual, la davallada
més important des de l’inici de l’indica-
dor el 1971. L’índex subjacent, el general
sense energia ni aliments, també va cedir
l’1,1% interanual i va acumular el desè
mes consecutiu de baixades.

Al sector exterior, el superàvit comercial
de l’octubre es va recuperar des dels ni-
vells del setembre, gràcies a la disminu-
ció de les importacions, fruit de la feblesa
de la demanda interna. No obstant això,
la recuperació de les exportacions no aca-
ba de guanyar força. A l’octubre, van
avançar l’1,8% intermensual, en termes
desestacionalitzats. La fortalesa del ien i
la pèrdua de quotes de mercat a favor
d’altres països de la costa del Pacífic fan
que el creixement exportador sigui infe-
rior al dels Estats Units, les vendes exte-
riors dels quals, tot i davallar amb força
en la primera meitat del 2009, no han pa-
tit el seriós correctiu de les exportacions
nipones.

Xina: segueix, persegueix 
i aconsegueix

Seguint la tònica dels últims mesos, la
Xina acabarà l’any amb el tan promès
creixement del 8%, conseqüència directa
de les polítiques d’inversió i d’injecció de
liquiditat desplegades per les autoritats i
de la recuperació de la demanda mun-
dial. Així mateix, també pot abandonar el
2009 amb un màxim en el nombre de
disputes comercials iniciades amb els Es-
tats Units, que, atès l’immobilisme del
renminbi enfront del dòlar, amenacen
amb mesures proteccionistes.

Amb un comportament similar al del ge-
gant asiàtic, l’Índia presentava un sorpre-
nent avanç del 6,7% interanual en el 
tercer trimestre, per damunt de les previ-
sions de consens i del 6% del segon tri-
mestre, i malgrat els mals resultats del sec-
tor agrícola.

Tot i que una part de l’increment és con-
seqüència directa d’un efecte rebot en re-

L’IPC baixa el 2,5%, l’atur
se situa en el 5,1% i la
deflació continuarà el 2010.

El sector exterior no
capitalitza la vitalitat 
de l’Àsia Oriental.

Xina s’encamina cap
un creixement del 8%
el 2009.
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JAPÓ: EL ROSTRE DE LA DEFLACIÓ

Variació interanual de l’índex de preus al consum

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

IPC subjacentIPC general
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lació amb els mínims d’un any enrere, els
indicadors avançats del novembre van
tornar a mostrar la puixança xinesa. Pel
costat de l’oferta, la producció industrial
del novembre va créixer un sòlid 19,2%
interanual, enfront del 16,1% de l’octu-
bre i de la mitjana del 12,3% del tercer tri-
mestre. La reposició d’existències podria
ser la causa d’una part d’aquesta pujada.
L’índex de gestors (PMI) del novembre es
va estabilitzar en el 55,2, per damunt dels
50 punts que marquen la inflexió entre
contracció i expansió. D’altra banda, l’a-
bundància de liquiditat continua alimen-
tant el creixement del crèdit, que va avan-
çar el 33,8% interanual al novembre.

Pel que fa a la demanda, i amb el suport,
en gran part, de l’abundància creditícia,
la inversió en capital fix va avançar el
31,5% interanual al novembre, en línia
amb el que s’havia observat al llarg de tot
l’any i, curiosament, a un ritme superior
al dels dos anys anteriors. De la mateixa
manera, les vendes al detall del període
van créixer el 15,8% interanual, per sota
del 16,2% de l’octubre, però van superar
la mitjana del 2009. Un cop més, les ven-
des de vehicles van continuar sòlides i
gairebé van doblar els registres d’un any
enrere.

La recuperació també es consolida en el
sector exterior. Amb una reculada míni-
ma de l’1,2% interanual, les exportacions
gairebé es van situar en el mateix nivell
que un any abans. Per la seva banda, les
importacions van créixer el 26,7%, en lí-
nia amb la recuperació de la demanda in-
terna i amb la possible acumulació d’in-
ventaris esmentada més amunt. Així, la 
balança comercial del novembre va regis-
trar un superàvit de 19.000 milions de
dòlars, i, de nou, el major desequilibri co-
mercial l’ostenten els Estats Units, el seu
principal soci comercial, la mitjana men-
sual dels quals voreja, justament, els
19.000 milions de dòlars. Aquest desequi-
libri està darrere les constants disputes
entre les dues parts davant l’Organitza-
ció Mundial del Comerç, que, des del se-
tembre, i atesa la resistència a l’apreciació
del renminbi, s’han intensificat. Pneumà-
tics, components de cotxes, canonades
d’acer i, fins i tot, pollastres han estat ob-
jecte de litigi.

El vigor de l’economia, també amb el su-
port de l’efecte de base de l’any anterior,
ha tornat la inflació a territori positiu
després de nou mesos. En concret, l’IPC
del novembre, amb una pujada inter-
anual del 0,6%, es desmarca de la mitja-

La demanda interna segueix
el seu curs ascendent.
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2008 2009
2007 2008

IV I II III Octubre Novembre

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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na anual negativa de l’1%. Amb l’apari-
ció de les noves dades mensuals, i atès el
dinamisme xinès, la inflació apunta a va-
lors que se situarien entre el 2% i el 3%
cap al final del 2010.

Finalment, la Borsa de Xangai ha frenat
la carrera a l’alça iniciada al setembre. En
les dues primeres setmanes de desembre,
l’índex Composite ha caigut el 3,7%, un
patró similar al del conjunt de la borsa
mundial. La reculada s’ha concentrat
després de la incertesa generada pels pro-
blemes de deute de Dubai i, tot i que ha
estat molt lleu, ha contribuït a revifar les
veus que adverteixen d’una possible
bombolla especulativa.

Brasil: puja el PIB, baixa l’eufòria

«Piano, piano, si va lontano.» Un gran
consell que invita a la prudència, i molt
oportú atès el desencant recent dels qui,
pecant d’excessiva eufòria, anticipaven
una recuperació molt més vigorosa de
l’economia carioca. Així i tot, que sigui
menys vigorosa no vol dir que no sigui
certa: en el tercer trimestre de l’any, el
PIB del Brasil va créixer l’1,3% en relació

amb el trimestre anterior i va anotar el
segon avanç postcrisi. Una recuperació
que, a mesura que avança, va guanyant
ritme i que disposa d’uns motors autòc-
tons.

Efectivament, la despesa interna es con-
solida com a puntal principal del creixe-
ment recent del Brasil, tot i haver canviat
de líder, ja que, en el tercer trimestre, va
ser la inversió la que, amb un avanç del
6,5% entre juny i setembre, va recollir el
testimoni del consum i va assumir la fun-
ció motriu. El consum va avançar el 2%
en relació amb el trimestre anterior, però
va moderar lleugerament l’embranzida,
mentre que la despesa pública va créixer
el 0,5% en relació amb el juny. La gran de-
cepció va arribar des del flanc extern,
principal víctima de la fortalesa del real,
amb un saldo comercial que va patir l’a-
critud d’una mescla fatal: caiguda de les
exportacions (del 8%) i augment de les
importacions (del 7%).

En termes interanuals, el creixement tor-
na a alentir la caiguda, però continua
sense evitar-la i recula l’1,5% en relació
amb el tercer trimestre del 2008. La res-
ponsabilitat recau, de nou, sobre el sector
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L’IPC puja el 0,6% 
al novembre, la primera
pujada interanual 
des del gener.

Tot i que menys del que
s’esperava, el PIB del Brasil
prossegueix l’avanç i
encarrila la recuperació.
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2008 2009
2007 2008

IV I II III Octubre Novembre

PIB real

Producció industrial

Confiança del consumidor (*)

Taxa d’atur São Paulo (**)

Preus de consum

Balança comercial (***)

Tipus d’interès SELIC (%)

Reals per dòlar (*)

NOTES: (*) Valor.

(**) Percentatge sobre població activa.

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

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

BRASIL: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

 



exterior, amb unes exportacions que ce-
deixen el 32% en relació amb el mateix
període del 2008, seguit per la inversió,
amb una caiguda del 7,4%. Per la seva
banda, el consum va tornar a sumar i va
avançar el 0,8%, gràcies a l’embranzida
del crèdit i dels estímuls fiscals, els quals
expliquen, al seu torn, una bona part del
creixement de la despesa pública, l’1,5%
interanual.

En qualsevol cas, tot i que el creixement
del tercer trimestre no va satisfer les ex-

pectatives del consens, no hi ha motius
d’alarma, ja que les dades més recents
d’indicadors avançats continuen apun-
tant cap a una progressiva millora de l’ac-
tivitat econòmica al Brasil. Per començar,
la confiança del consumidor, tot i rela-
xar-se lleugerament al novembre, es
manté en nivells històricament elevats.
Així mateix, les vendes al detall van créi-
xer el 7,3% interanual a l’octubre, amb el
suport de l’avanç constant del mercat de
crèdit i del mercat laboral, amb una taxa
d’atur que baixa fins al 12%.
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La inversió actua de
locomotora davant d’una
demanda externa que pateix
els efectes de la fortalesa
del real.

EVOLUCIÓ DEL PIB DEL BRASIL 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: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Banco Central do Brasil i elaboració pròpia.
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Pel costat de l’oferta, la producció indus-
trial de l’octubre va augmentar el 2,2%
en relació amb el setembre i va reduir no-
tablement la reculada interanual, ja que
va passar d’una caiguda del 7,7% al se-
tembre al 3% a l’octubre. Una part de
l’embranzida deriva de la indústria auto-
mobilística, la producció de la qual va
avançar el 15,7% en relació amb el setem-
bre (el 6,3% en xifra interanual). Per la
seva banda, l’índex de gestors de compra
(PMI) va assolir un valor màxim en dos
anys en situar-se en 55,5 punts, clara-
ment per damunt del llindar de 50, indi-
catiu d’expansió.

En definitiva, la recepta del govern de Lula,
més crèdit i menys impostos, ha tingut 
l’efecte desitjat. El Brasil encarrila el nou
any amb una demanda interna sòlida,
nivells de confiança en màxims, una in-
dústria en expansió i aliè a pressions infla-
cionistes. Ara només cal esperar que la de-
manda externa recuperi el to, i, en aquest
sentit, la contenció de l’eufòria i la menor
pressió sobre el real són bones notícies.

Mèxic: adéu 2009... benvingut 2010!

Amb tota probabilitat, l’any 2009 serà re-
cordat a Mèxic com un mal any, i no so-
lament per l’epidèmia de grip H1N1, sinó
pel pobre paper d’una economia mexica-
na que ha patit com poques els estralls de
la crisi global i que es prepara per a una
reculada del PIB superior al 7%. Afortu-
nadament, i malgrat que Mèxic té pen-
dent un seguit de reformes estructurals
que, si no es duen a terme, poden com-
plicar el seu futur econòmic a més llarg
termini, els pronòstics per al 2010 són
molt més esperançadors, gràcies, sobre-
tot, al progressiu degoteig de notícies po-
sitives procedents del nord.

Això és cert fins i tot havent acumulat en
poques setmanes dues revisions a la baixa
de la qualificació del deute sobirà. Tant
Fitch com S&P van atribuir les respecti-
ves decisions a l’excessiva dependència
petroliera dels ingressos públics mexi-
cans, a l’excessiva dependència de l’esde-
venidor dels Estats Units i a l’impacte de

16 GENER 2010 INFORME MENSUAL 

Els indicadors avançats
apunten a una millora
progressiva.

Mèxic mira el 2010 
amb més optimisme.

El ritme de la recuperació
s’anticipa moderat.

2008 2009
2007 2008

IV I II III Octubre Novembre

PIB real

Producció industrial

Confiança del consumidor (*)

índex avançat d’activitat

Taxa d’atur general (**)

Preus de consum

Balança comercial (***)

Tipus d’interès oficial de Banxico (%)

Pesos mexicans respecte al dòlar (*)

NOTES: (*) Valor.

(**) Percentatge sobre població activa.

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

FONTS: Banc de Mèxic i elaboració pròpia.
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El preu del cru es manté
entre 70 i 75 dòlars 
i acumula un increment 
del 87% el 2009.

La recuperació econòmica
juga a favor de l’encariment
de les primeres matèries.

la crisi econòmica i financera de l’últim
any. Així i tot, les dues agències van man-
tenir el grau d’inversió i van canviar el seu
outlook a estable. Potser per això la reper-
cussió ha estat, ara com ara, limitada i no
ha revertit el creixent optimisme que, de
mica en mica, està arrelant a Mèxic.

S’espera que, a mesura que els indicis de
recuperació es consolidin dins i fora de
les fronteres, el sentiment econòmic tam-
bé vagi millorant. En aquest sentit, tot i
que els indicadors avançats mostren que
la recuperació, encara prematura, anirà
progressant en els pròxims mesos, la seva
relativa anèmia també suggereix que ho
farà a un ritme moderat. Així doncs,
mentre, al novembre, la confiança del
consumidor mexicà va remuntar lleuge-
rament del mínim històric de l’octubre i
el sentiment empresarial va recuperar les
posicions de catorze mesos enrere, tant
les vendes al detall com la inversió fixa
bruta continuen patint reculades. Així
mateix, l’índex de manufactures IMEF es
va situar, al novembre, en els 52,6 punts,
un augment en termes interanuals, però
una lleugera reculada en relació amb el
mes anterior. Malgrat tot, es manté per
damunt del llindar de 50 que indica ex-
pansió, i el seu equivalent no manufactu-
rer sí va prosseguir l’avanç dels sis últims
mesos.

Seguint en positiu, una de les dades més
esperançadores de l’últim mes va ser el
repunt del saldo comercial a l’octubre,
amb unes exportacions que van assolir el
nivell màxim en dotze mesos i unes im-
portacions que es van mantenir endarre-
rides per la feblesa d’una demanda inter-
na molt castigada per la crisi. Així mateix,
tot i que la producció manufacturera,
igual que la industrial (amb una reculada
del 5,9%), va continuar retrocedint en re-
lació amb l’any anterior (el 5,2%), ho va
fer al ritme menys intens des de fa 12 me-
sos, i això s’explica, en part, pel repunt
d’una producció d’automòbils que va

pujar per primer cop el 2009 (el 2,9%
interanual). D’altra banda, la taxa d’atur
va sorprendre en recular subtilment a
l’octubre i va baixar del 6%, tot i que això
no evitarà que la recuperació de l’ocupa-
ció sigui lenta i dependent de la reactiva-
ció econòmica mundial.

Atès aquest panorama de recuperació in-
cipient, i per incorporar l’alça d’impos-
tos que comporta la reforma fiscal apro-
vada recentment, Banxico va revisar a
l’alça els pronòstics d’inflació per al 2010.
De tota manera, i, en especial, ara que hi
ha canvi de comandament al capdavant
del Banc, no s’anticipen girs en la política
monetària fins a la segona meitat del
2010, girs que poden no ser desitjables si
la recuperació és més feble del que es pre-
veu. D’altra banda, tot i que el govern
mexicà va prometre superar les febleses
estructurals indicades per les agències de
rating, tampoc no s’anticipen canvis subs-
tancials en aquest àmbit i... aquests canvis
sí que serien desitjables.

El petroli, a l’expectativa

El preu del petroli atura la carrera alcista
i es queda en un rang de fluctuació entre
els 70 i els 75 dòlars. Entre el 20 de no-
vembre i el 18 de desembre, el cru va per-
dre el 5,5% i va arribar als 73,16 dòlars
per barril (qualitat Brent, per a lliura-
ments a un mes), de manera que el cru
acumula un increment del 87,2% en-
guany i un avanç interanual del 66,0%.

Durant la major part del 2009, el petroli i
les altres primeres matèries van pujar i
van apostar per una recuperació econò-
mica que va anar guanyant terreny, pri-
mer a l’Àsia Oriental i després en altres
economies emergents i avançades. El
manteniment de polítiques laxes per part
dels bancs centrals també va contribuir a
l’encariment de les primeres matèries. No
obstant això, sembla que els nivells asso-

El saldo comercial sorprèn 
a l’alça.
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lits han provocat una certa fatiga en les
pujades. Així mateix, la recuperació de
l’economia nord-americana i el possible
abandonament de les mesures quantita-
tives excepcionals de política monetària
per part de la Fed podrien estar dibui-
xant un escenari diferent del que ha pre-
dominat el 2009.

Així, el petroli es va mantenir en un rang
de fluctuació, sense definir una tendèn-
cia clara per als pròxims mesos, tot i que
la demanda per al 2010 va continuar evo-

lucionant a l’alça. En general, les prime-
res matèries van continuar avançant,
amb un índex The Economist que va pu-
jar el 4,8% entre el 20 de novembre i el
18 de desembre i va dur l’increment d’en-
guany fins al 36,9%. Els metalls van pre-
sentar alces generalitzades, amb el preu
de l’or assolint un altre màxim històric
durant la primera setmana de desembre.
El coure i l’alumini van destacar entre els
metalls bàsics. Entre els aliments, el blat
va recular i el sucre, l’arròs i el cafè van
evolucionar a l’alça.

La demanda prevista 
de petroli per al 2010
continua evolucionant 
a l’alça.
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EVOLUCIÓ DE PRIMERES MATÈRIES SELECCIONADES (*)

NOTA: (*) Dades corresponents a l’últim dia del mes (última dada, 18 de desembre).
FONTS: «The Economist», Thomson Reuters Datastream i elaboració pròpia.
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Fa un any, l’economia mundial es debatia entre la recessió i la depressió. Al final, i així va semblar clar a partir de
la primavera, es va defugir el pitjor dels escenaris, gràcies al suport públic als sistemes financers i a les mesures
extraordinàries d’estímul fiscal i monetari dutes a terme de forma gairebé universal. Al començament del 2010,
les perspectives són de recuperació. La majoria d’economies ja han mostrat algun trimestre de creixement inter-
trimestral positiu, una tendència que s’hauria de consolidar al llarg d’enguany i a la qual també se sumarà 
Espanya més aviat que tard. No obstant això, seria ingenu ignorar el risc d’una recaiguda.

La incertesa a la qual ens enfrontem actualment té poc a veure amb la d’un any enrere, quan l’economia mun-
dial caminava pel caire d’un precipici, però encara és significativa. Així ho reflecteixen indicadors com les primes
de risc als mercats financers o la dispersió de les previsions de diferents analistes. Per exemple, en l’edició de 
desembre del 2009 de Consensus Forecasts, una publicació que recopila mensualment l’opinió de diverses insti-
tucions sobre l’evolució de les principals economies, la desviació estàndard de les previsions del creixement del
PIB per al 2010 era, de mitjana, el 50% superior al que és habitual. La millora en relació amb els moments de
màxima incertesa, quan aquest mesurament de la dispersió va arribar a duplicar la seva mitjana històrica, ha 
estat substancial, però és clar que encara no hem assolit una situació de normalitat.

Els riscos principals de cara al 2010 tenen a veure amb la necessitat de normalitzar les polítiques fiscals i mone-
tàries que han estat claus per engegar la recuperació. Sens dubte, el marge d’error de les autoritats econòmiques
és estret: el ritme de retirada dels estímuls haurà de ser el precís. Ni massa ràpid, per no fer descarrilar la recupe-
ració. Ni massa lent, per no espantar els inversors. El problema és que aquesta tasca, a la pràctica, no és senzilla,
ja que la situació actual no té bons precedents (el Japó dels anys noranta és un exemple que cal no seguir); l’es-

Riscos de recaiguda

NOTA: (*) El CDS proporciona el cost d’assegurar el deute davant del risc d’endeutament. 100 punts bàsics representen un cost de
10.000 euros per assegurar un principal d’1 milió d’euros.
FONT: Thomson Reuters Datastream.

DIFERENTS PERCEPCIONS DEL RISC SOBIRÀ

Cotització del CDS a 5 anys del deute sobirà a 16-12-2009 (*)
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tratègia òptima depèn de les circumstàncies individuals de cada país i, per tant, és impossible dissenyar un patró
general d’ajustament, i, finalment, és difícil quantificar l’impacte que la normalització de les polítiques tindrà
sobre el creixement, de la mateixa manera que desconeixem amb exactitud quin ha estat l’efecte dels dèficits fis-
cals, de l’expansió monetària i dels baixos tipus d’interès sobre el nivell d’activitat econòmica dels últims trimes-
tres. A més a més, no es pot descartar que, sense l’efecte anabolitzant dels estímuls, les economies recaiguin llas-
tades pel despalanquejament, per la feblesa dels mercats de treball i per l’excés de capacitat en alguns sectors. El
marge per a una nova ronda d’estímuls en aquesta situació seria limitat, en especial per als països més endeutats
i amb pitjors perspectives de creixement potencial a mitjà termini.

Recentment, el cas de Grècia ens ha ofert una mostra del que és, potser, el risc més important per al 2010: la pos-
sible pèrdua de confiança dels inversors en la capacitat de dur a terme la consolidació fiscal necessària per evitar
una dinàmica negativa del deute públic. En un escenari de desconfiança, els inversors exigeixen una prima de
risc més elevada a les emissions de deute públic i, per tant, uns tipus d’interès més alts. Aquest augment de tipus
es trasllada al conjunt de l’economia, ja que és rar el cas d’una empresa que es pugui finançar a un cost menor
que el seu govern, i pugui fer descarrilar la recuperació. A més a més, cal no oblidar que les primes de risc sobi-
rà s’han beneficiat, en els últims mesos, de la ingent quantitat de liquiditat que ha inundat els mercats financers
i que, així i tot, mostren diferències significatives entre països (vegeu el gràfic anterior). A mesura que aquesta li-
quiditat es vagi retirant, les primes de risc sobirà (i d’altres actius, com les titulitzacions hipotecàries als Estats
Units) també tendiran a repuntar.

Per evitar un augment sobtat dels tipus d’interès, els governs hauran d’explicitar molt clarament quina és la seva
estratègia de consolidació fiscal, la qual, òbviament, ha de ser creïble. Els dubtes i la manca de concreció es po-
den pagar cars, tal com ha quedat patent en el cas grec. Tot i que la repercussió global d’aquest cas ha estat limi-

EXPANSIONS MONETÀRIES MÉS O MENYS VERTIGINOSES
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tada, si sorgissin dubtes en una economia molt més important, com el Regne Unit o els Estats Units, el risc de
contagi a la resta del món seria substancial.

Pel que fa a les polítiques monetàries, hi ha el risc que, si mantenen el biaix expansiu durant massa temps, aca-
bin alimentant pressions inflacionistes (vegeu el gràfic anterior). A curt termini, les pressions deflacionistes con-
tinuen preponderant, en especial en les economies en què la demanda interna ha quedat més tocada després de
la crisi, per l’augment de l’atur o pels excessos d’endeutament. Però, a mesura que la recuperació guanyi força,
situació que es podria donar amb més vigor del previst, les expectatives d’inflació futura poden repuntar, en es-
pecial si els inversors perceben que els bancs centrals estan més preocupats per mantenir baixos els tipus d’inte-
rès del deute públic (quelcom que la Fed ha perseguit explícitament en els últims mesos) que per assegurar un
entorn d’inflació baixa i estable. Aquesta revisió d’expectatives provocaria un augment dels tipus d’interès a
llarg termini, la qual cosa podria fer perillar la recuperació. Una de les claus per minimitzar la probabilitat que
es doni aquest escenari serà, a més de l’enduriment gradual de les condicions monetàries, una bona política de
comunicació per part dels bancs centrals, un instrument molt important per ancorar les expectatives d’inflació.
La claredat a l’hora d’explicitar les estratègies de sortida dels bancs centrals és tan indispensable com en el cas de
les consolidacions fiscals.

En definitiva, no podem donar per descomptat que la recuperació és segura. Tot i que es tracta de l’escenari més
probable, les incerteses a les quals encara ens enfrontem són considerables. Les més òbvies són les relatives a les
estratègies de sortida en els terrenys fiscal i monetari i a la robustesa subjacent del sector privat. Ha arribat l’ho-
ra de plantejar la cura de l’addicció als estímuls... i esperar que, quan comenci el tractament, la síndrome d’abs-
tinència sigui tolerable.

Aquest requadre ha estat elaborat per Enric Fernández
Departament d’Economia Internacional, Servei d’Estudis de ”la Caixa”
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Zona de l’euro: la recuperació 
es consolida

La zona de l’euro encara el 2010 molt mi-
llor del que va començar el 2009. Llavors
la crisi financera estava en el punt culmi-
nant i l’activitat patia la major contracció
en dècades. El canvi que s’ha produït en
només un any era difícil d’imaginar. El
sector financer s’ha estabilitzat notable-
ment, la confiança ha repuntat amb força
i l’economia ha tornat a créixer. En el ter-
cer trimestre, la zona de l’euro va anotar
una taxa de creixement intertrimestral del
0,4%. En termes interanuals, però, la taxa
de creixement encara arrossega les fortes
reculades experimentades fa un any, de

manera que es manté en territori negatiu,
en el 4,1% concretament.

A curt termini, es mantindrà aquesta ten-
dència, que permetrà que la taxa de crei-
xement interanual es torni a situar en
terreny positiu en el primer trimestre. La
recuperació, però, serà lenta. El 2010 el
producte interior brut (PIB) de la zona
de l’euro amb prou feines creixerà per da-
munt de l’1%, i no esperem que assoleixi
una taxa de creixement entre l’1,5% i el
2%, més coherent amb el seu creixement
potencial, fins al 2011. Aquesta recupe-
ració tan lenta farà que el nivell del PIB
previ a la recessió trigui uns anys a asso-
lir-se.

UNIÓ EUROPEA

El 2010 es consolidarà 
el procés de recuperació 
a la zona de l’euro...

...però no esperem un
creixement gaire vigorós.
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La desagregació per components del crei-
xement en el tercer trimestre reflecteix
quines són les fortaleses i les febleses del
procés de recuperació. Els eixos que ver-
tebren la sortida de la recessió són el sec-
tor exterior i els plans d’estímul econò-
mic. Una mostra d’això és el repunt que
ha experimentat el volum de comerç, que
feia més d’un any que no anotava una
taxa de creixement intertrimestral positi-
va. Les exportacions van augmentar el
2,9%, 5 dècimes per damunt de l’avanç

anotat per les importacions. La contribu-
ció neta del sector exterior al creixement
va ser de dues dècimes.

L’efecte dels plans d’estímul econòmic és
més difícil d’identificar. En part, són al
darrere de l’augment del 0,5% de la des-
pesa en consum públic, que va aportar
una dècima al creixement. Però també
han contribuït a la reducció de la caiguda
de la inversió. Després de caure el 4,9%
en el primer trimestre i l’1,7% en el segon

Els eixos que vertebren 
el procés de sortida 
de la recessió són 
el sector exterior...

...i els plans d’estímul
econòmic.

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

Percentatge de variació interanual

PIB

Importacions de béns i serveisExportacions de béns i serveis

Consum públic Formació bruta de capital fix

FONTS: Eurostat i elaboració pròpia.
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Grècia i Irlanda són 
els països més afectats.

trimestre, en el tercer només va recular el
0,4%, menys del que s’havia previst ini-
cialment. Esperem que aquesta tònica
continuï a curt termini. Així ho indiquen,
per exemple, l’índex PMI dels gestors de
compres, que, tot i que ha reduït el ritme
al qual venia augmentant, al desembre va
continuar millorant.

La nota negativa la continua posant el
consum: va recular dues dècimes en rela-
ció amb el trimestre anterior i no anota
una taxa de creixement positiu des de fa 6
trimestres. La feblesa del consum la re-
flecteix la pobra evolució de les vendes al
detall. Després de recular el 3,1% inter-
anual en el primer trimestre, en el segon i
en el tercer trimestres la reculada s’ha
mantingut per damunt del 2%. En el mes
d’octubre, van recular l’1,8%, de manera
que, ara com ara, no s’observa cap canvi
de tendència. Un altre indicador de la fe-
blesa de la demanda és la inflació subja-
cent. En el mes de novembre, va prosse-
guir la lenta però robusta tendència a la
baixa i es va situar en l’1%, en especial a
causa de la reculada del preu dels ali-
ments, que va caure l’1,2%.

Al llarg de l’any, i de forma gradual, els
punts forts i els punts febles de l’econo-
mia de la zona de l’euro s’invertiran: la
inversió, primer, i el consum, després, co-
mençaran a agafar les regnes de l’econo-
mia. El volum de comerç continuarà aug-
mentant, però la millora del consum farà
que les importacions creixin per damunt
de les exportacions, de manera que la
contribució neta del sector exterior pas-
sarà a ser negativa.

D’altra banda, els efectes dels plans d’estí-
mul econòmic encara tindran un impacte
positiu, però el fort deteriorament que
han patit els comptes públics durant el
2009 no permetrà ampliar-los gaire més.
De fet, és molt probable que, en alguns
països, augmenti la pressió perquè es du-

guin a terme reformes profundes. La for-
ta caiguda dels ingressos fiscals, en espe-
cial als països que eren molt dependents
de l’evolució d’uns pocs sectors, i l’aug-
ment de la despesa vinculat als estabilit-
zadors automàtics han propulsat els dèfi-
cits públics i el deute públic fins a nivells
històrics.

Els països que, ara com ara, s’han vist més
afectats són Grècia i Irlanda. Grècia ha
vist com les dues principals fonts d’in-
gressos s’enfonsaven: el turisme i el co-
merç. El govern ha hagut de revisar les es-
timacions del dèficit per al 2009 del 6% al
12,7%, i la Comissió preveu que es man-
tindrà en aquest nivell el 2010 i el 2011.
Per primer cop en 10 anys, el rating con-
cedit a Grècia per l’agència de qualifica-
ció Fitch s’ha situat en BBB+, que signifi-
ca un nivell molt baix i que reflecteix un
risc sobirà deteriorat. A més a més, el
punt de partida de les finances públiques
no era gaire bo. El nivell de deute públic
com a percentatge del PIB no ha baixat
del 100% durant l’última dècada i les pre-
visions de la Comissió Europea el situa
per damunt del 120% el 2010.

El punt de partida de les finances públi-
ques irlandeses era millor, ja que el nivell
de deute públic com a percentatge del PIB
el 2007 se situava en el 25% del PIB. Grà-
cies a això, l’economia ha pogut resistir
millor un triple col·lapse: el del sistema
financer, que ha estat nacionalitzat, el del
sector immobiliari i el del comerç exte-
rior. La magnitud de l’impacte queda per-
fectament reflectida en la contracció que
ha patit el PIB: en el primer trimestre, la
caiguda interanual va arribar al 9,1%. El
consegüent deteriorament de les finances
públiques ha estat també històric: el 2009
el deute públic com a percentatge del PIB
va superar el 50%, i la previsió de la Co-
missió Europea per al 2010 el situa al vol-
tant del 80%.

El consum continua
mostrant símptomes 
de feblesa.

El deteriorament de les
finances públiques serà
significatiu el 2010.
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El nivell de deute, considerat aïlladament,
no és informatiu de la capacitat de paga-
ment que té un país. Una altra dada que
cal tenir en compte és el creixement pre-
vist per als pròxims anys, però, en cap dels
casos, sembla que hagi de ser gaire ferm.
Hi ha, també, altres països que estan en el
punt de mira dels analistes, com Itàlia i
Portugal, els dos amb un creixement pre-
vist força moderat i amb un elevat nivell
de deute públic.

El nivell de deute dels diversos països de
la zona de l’euro centrarà molts debats
econòmics al llarg del 2010. També ho fa-
ran altres punts que ja hem discutit en an-
teriors edicions de l’Informe Mensual,
com un possible repunt de la taxa d’atur o
el procés de retirada de les polítiques d’ex-
pansió monetària. En definitiva, no hi ha
cap dubte que el conjunt de la zona de
l’euro encara el 2010 amb unes perspecti-

ves significativament millors que les que
tenia fa un any, tot i que s’albira que el
procés de recuperació serà complicat i que
segur que ens donarà alguna sorpresa.

Alemanya: la locomotora europea
torna a tirar

Alemanya encara el nou any amb més op-
timisme. La tònica de recuperació en què
es troba l’economia germànica des del se-
gon trimestre del 2009 contrasta dràstica-
ment amb la situació viscuda un any en-
rere. Llavors, s’acomiadava del 2008 amb
una caiguda històrica del 2,4% intertri-
mestral i les previsions auguraven un de-
teriorament fins i tot superior en el pri-
mer trimestre del 2009. Ara, en canvi,
s’espera que l’economia creixi interanual-
ment en els tres primers mesos del 2010,
després de les caigudes del PIB registra-
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Alemanya inicia el 2010
amb confiança, però amb
dubtes sobre la seva
recuperació.

 



des durant cinc trimestres consecutius.
No obstant això, hi ha una certa incertesa
sobre quina serà la intensitat d’aquesta
recuperació.

L’economia germànica va créixer el 0,7%
intertrimestral en el tercer trimestre del

2009, impulsada per la inversió i per les
exportacions. Com s’observa al gràfic an-
terior, les dues sèries van recuperar el pro-
tagonisme que van tenir durant l’últim
període d’expansió econòmica i es van
convertir de nou en els principals motors
de la recuperació. Això va ser el resultat

El Bundesbank preveu 
un creixement de l’1,6% 
el 2010.
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Variació intertrimestral

LA INVERSIÓ I LES EXPORTACIONS LIDEREN LA RECUPERACIÓ ALEMANYA

FONTS: Deutsche Bundesbank i elaboració pròpia.
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ALEMANYA: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari
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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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d’evolucions ben diferents. Així, mentre
la reactivació del comerç mundial va per-
metre el creixement de les exportacions
alemanyes, els estímuls econòmics del go-
vern van provocar el creixement de la in-
versió pública.

Malgrat la recuperació dels principals pi-
lars de l’economia, s’espera que el seu
creixement perdi intensitat en els pròxims
trimestres. En aquesta direcció se situen
les noves previsions del Bundesbank ale-
many, que estima un augment del PIB de
l’1,6% i de l’1,2% el 2010 i el 2011, res-
pectivament. El menor creixement pro-
nosticat per al 2011 és degut a l’acaba-
ment dels estímuls econòmics del govern
i a la contracció futura de la despesa pú-
blica, amb motiu de la consolidació fiscal.

Un dels factors clau de l’evolució de l’eco-
nomia germànica a curt termini serà el
comportament del consum privat, el
qual, tot i no haver patit un deteriorament
important durant el període de major re-
cessió, va registrar una caiguda intertri-
mestral del 0,9% en el tercer trimestre del
2009. S’espera que aquesta tendència es
mantingui el 2010, a causa de l’acabament
dels incentius fiscals per a la compra d’au-
tomòbils i de la incertesa que plana sobre
el mercat laboral. Això es reflecteix en la
caiguda de la confiança del consumidor a
l’octubre, després de sis mesos de millo-
res, a causa del major pessimisme sobre la
situació futura. Conseqüentment, la in-
flació, que, al novembre, va tornar a ni-
vells positius (el 0,4%), continuarà crei-
xent feblement.

L’evolució del consum privat anirà molt
vinculada a la del mercat laboral. Després
d’una nova reducció de la taxa d’ocupa-
ció en el mes de novembre, quan es va si-
tuar en el 8,1%, i de la reactivació de l’ac-
tivitat alemanya, el Bundesbank va
millorar les previsions de l’atur. Així, s’es-

pera que la taxa d’atur assoleixi un mà-
xim del 10,1% el 2011 (4,2 milions de
treballadors). Com a conseqüència, el
consum de les llars no començarà a créi-
xer fins al 2011. Això explica que, per
pal·liar aquesta contracció, el govern ger-
mànic hagi decidit ajornar l’austeritat de
la despesa pública fins al 2011.

La disminució del consum domèstic va
ser compensada per l’augment de les ex-
portacions. Així ho mostren les xifres de
l’octubre del 2009, amb un creixement
del 2,5% intermensual. Malgrat tot, tant
la producció com les comandes indus-
trials es van reduir en aquest mateix mes,
amb caigudes intermensuals de l’1,8% i
del 2,6%, respectivament. La menor acti-
vitat del sector de l’automòbil va ser un
dels principals motius. Aquest fet i la uti-
lització de la capacitat productiva ale-
manya en el quart trimestre, encara re-
duïda, fan preveure que la inversió
continuï en nivells baixos. No obstant
això, tot indica que l’activitat industrial
mantindrà una clara tendència a l’alça,
com ho va reflectir el creixement de l’ín-
dex IFO de confiança industrial al no-
vembre, quan es va situar en nivells simi-
lars als de l’agost del 2008.

Ateses aquestes perspectives futures, el
govern d’Angela Merkel està disposat a
mantenir la política fiscal expansiva du-
rant enguany. Això representarà assolir
un dèficit del 6% el 2010, que situarà
l’endeutament en nivells històrics, del
75% en relació amb el PIB. L’estat dels
comptes públics ha generat dures críti-
ques per part del Tribunal de Comptes
alemany. No obstant això, el ministre de
finances considera que, gràcies a la recu-
peració econòmica i als esforços de con-
solidació fiscal a partir del 2011, el país
tornarà a registrar dèficits públics infe-
riors al 3% el 2013.

L’augment de l’atur posposa 
la recuperació del consum
privat fins al 2011.

L’activitat industrial
continuarà creixent malgrat
l’ensopegada de l’octubre.

El dèficit fiscal es dispararà
fins al 6% el 2010.
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França s’enfronta 
a una recuperació fràgil

«L’economia francesa continuarà creixent
a un ritme moderat durant la primera
meitat del 2010». Aquest és el missatge
que va transmetre l’Institut d’Estadística
francès (INSEE) a l’últim informe de con-
juntura trimestral. França va ser un dels
primers països desenvolupats que va
abandonar la recessió, en el segon trimes-
tre del 2009, i un dels que en va patir me-
nys els efectes. No obstant això, la feblesa
dels factors que van permetre aquest re-
punt augmenta la incertesa sobre la soste-
nibilitat de la recuperació.

A diferència d’altres economies europees,
com l’alemanya, França va basar el creixe-
ment durant l’últim període d’expansió
en una sòlida demanda interna. En els
pròxims trimestres, s’espera que torni a
agafar les regnes del creixement, en espe-
cial pel que fa al consum públic i al pri-
vat. Així, segons l’INSEE, el consum pú-
blic creixerà durant la primera meitat del
2010 a nivells similars als que va registrar
en el tercer trimestre de l’any passat, del
0,7% intertrimestral.

Pel que fa al consum privat, els indicadors
de més alta freqüència disponibles de
l’últim trimestre del 2009 reflecteixen una

clara millora. El consum de les llars va créi-
xer l’1,1% intermensual a l’octubre. Cal
destacar el paper important de les matricu-
lacions d’automòbils en aquest període,
amb increments interanuals del 25% i del
42% a l’octubre i al novembre, respecti-
vament. Atès aquest context, la confiança
del consumidor va tornar a millorar al
novembre, tant en el component present
com en el futur, i apunta a un augment
del consum privat en l’últim trimestre del
2009. No obstant això, aquesta recupera-
ció no està lliure de reptes. El deteriora-
ment del mercat laboral francès, que va
assolir una ràtio d’atur del 10,1% a l’oc-
tubre, podria representar una trava afegi-
da al creixement del consum de les llars.

D’altra banda, la demanda externa va
contribuir de manera important al crei-
xement de l’economia en el tercer trimes-
tre del 2009. No obstant això, tot fa pen-
sar que continuarà perdent importància
durant el pròxim exercici. El final dels es-
tímuls per a la compra d’automòbils en
alguns països europeus i la recuperació
tardana de dos dels principals socis co-
mercials francesos, Espanya i el Regne
Unit, van provocar l’ampliació del dèficit
comercial a l’octubre del 2009.

Atesa aquesta feblesa de la demanda, els
indicadors d’oferta no acaben de repun-

L’augment de la taxa d’atur
pot pertorbar el creixement
del consum privat.

La inversió privada 
es mantindrà baixa 
en els pròxims trimestres.
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FRANÇA: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2008 2009
2007 2008

IV I II III Octubre Novembre

PIB

Consum de les llars

Producció industrial

Taxa d’atur (*)

Preus de consum

Balança comercial (**)

NOTES: (*) Percentatge sobre població activa.

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

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

2,3 0,3 –1,7 –3,5 –2,9 –2,4 – ...

4,8 –0,6 –2,5 –1,0 0,2 –0,2 3,5 ...

1,2 –2,4 –8,7 –15,7 –15,1 –11,4 –8,4 ...

8,3 7,9 8,3 8,9 9,4 9,8 10,1 ...

1,5 2,8 1,8 0,6 –0,2 –0,4 –0,2 0,4

–33,7 –49,0 –55,6 –55,0 –52,8 –45,2 –41,1 ...

El creixement gal serà
moderat durant el 2010.

 



tar amb força. Així, la producció indus-
trial es va reduir a l’octubre per segon mes
consecutiu, amb una caiguda del 0,8% in-
termensual, pressionada per la caiguda de
la producció d’automòbils. Malgrat això,
la confiança industrial va tornar a créixer
al novembre, fet que no impedirà noves
reduccions de la inversió privada al llarg
del 2010, a causa de la baixa utilització de
la capacitat productiva francesa.

Amb la intenció d’evitar un estancament
de la inversió, el govern de Sarkozy va de-
cidir destinar 35.000 milions d’euros a la
promoció de projectes de recerca i inno-
vació que difícilment trobarien finança-
ment privat en l’actualitat. No obstant
això, aquest projecte no ha de tenir la ma-
teixa consideració que la resta de plans
d’estímul econòmic anunciats fins ara, ja
que el seu objectiu se centra en l’augment
del creixement de l’economia a llarg ter-
mini. Aquest fet, però, no l’ha salvat de les
crítiques de diferents organismes supra-
nacionals, com l’Organització per a la
Cooperació i el Desenvolupament Eco-
nòmic, que considera que aquesta acció
arriba tard i no queda prou concretada. A
més a més, la major part d’aquest pla es
finançarà amb l’emissió de nou deute, la
qual cosa deteriorarà encara més els
comptes públics francesos i farà perillar
la consolidació fiscal el 2013 com ho va
exigir la Unió Europea.

Itàlia inicia el nou any 
amb els problemes de sempre

Itàlia va sortir de la recessió en el tercer
trimestre del 2009, després de patir una
de les caigudes acumulades més impor-
tants de totes les economies del G-7, no-
més superada pel Japó. Aquesta recupera-
ció va ser generalitzada entre els diversos
components del PIB, i només la despesa
pública va registrar una reducció en
aquest període, amb una caiguda de

l’1,2% intertrimestral. No obstant això, la
feblesa estructural de l’economia italiana
fa preveure que el ritme de creixement
serà inferior en els pròxims trimestres.

Els indicadors disponibles del quart tri-
mestre del 2009 confirmen aquestes pre-
visions. Pel costat de la demanda, la con-
fiança del consumidor continua en
nivells molt baixos. Un dels principals
motius és la incertesa que genera la taxa
d’atur, en especial després d’un nou in-
crement en el tercer trimestre del 2009,
fins al 7,8%. S’espera que aquesta ten-
dència es mantingui al llarg de l’any. No-
més les matriculacions de vehicles van
continuar creixent intensament, gràcies
als incentius fiscals per a la compra d’au-
tomòbils. No obstant això, hi ha dubtes
sobre la pròrroga d’aquests plans durant
el 2010. Conseqüentment, es preveu un
moderat creixement futur del consum
privat, inferior al 0,4% intertrimestral re-
gistrat en el tercer trimestre del 2009.
Malgrat tot, l’augment del preu del pe-
troli va empènyer la inflació fins al 0,7%
al novembre, lluny de l’estancament del
juliol de l’any passat.

Pel que fa al sector exterior, les dades de
l’octubre van registrar un nou dèficit de
la balança comercial, amb un estanca-
ment de les exportacions en relació amb
el mes anterior. Atès aquest context, no és
estrany que la producció industrial cres-
qués el 0,5% intermensual a l’octubre,
molt per sota del que s’esperava. Aquest
fet no va impedir una nova millora de la
confiança industrial al novembre. No
obstant això, la baixa utilització de la ca-
pacitat productiva i la feblesa esperada de
la demanda a curt termini permeten pro-
nosticar l’estancament de la inversió pri-
vada el 2010.

El fort endeutament del govern transalpí
no permetrà compensar aquesta desacce-
leració de la recuperació del sector privat

Els comptes públics
francesos es continuaran
deteriorant el 2010.
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L’economia italiana surt 
de la recessió, però manté
els problemes estructurals.

El consum, que creix 
el 0,4% en el tercer
trimestre, moderarà
l’augment el 2010.

 



La incipient recuperació 
del consum intern britànic
es pot veure truncada 
a mitjà termini.

El govern prioritzarà la
pujada dels impostos i no 
la retallada de les despeses
per reduir el dèficit fiscal.

a través d’un consum públic més intens.
Això explica que el Fons Monetari Inter-
nacional consideri necessari un nou
enfocament de la despesa pública, que 
s’hauria de destinar a la recerca, a l’edu-
cació i a la innovació per solucionar els
problemes estructurals de l’economia. No
obstant això, no sembla que els pressu-
postos públics per al 2010, aprovats pel
Parlament al desembre, segueixin aques-
tes recomanacions.

Regne Unit: pressupostos 
per a un any electoral

El Regne Unit és l’única economia del
G-20 encara en recessió, i la recuperació
no es materialitzarà fins al final del 2009.
El consum intern s’ha estabilitzat i co-
mença a donar mostres de fermesa, tal
com ho indiquen les elevades taxes de
creixement de les vendes al detall i de les
matriculacions de vehicles. No obstant
això, l’augment de l’impost sobre el valor
afegit i el final de les ajudes al sector auto-
mobilístic al començament de l’any tin-
dran un impacte negatiu en la despesa de
les llars, cada vegada més predisposades a
l’estalvi. En canvi, hi ha millors perspecti-
ves per a la demanda externa: les exporta-
cions han crescut substancialment, grà-
cies a una lliura afeblida.

L’evolució del mercat laboral va sorpren-
dre positivament a causa d’un atur infe-
rior a l’esperat, del 5,0% al novembre, la
qual cosa reforça la idea que les empreses
britàniques reaccionen per la via de la
moderació dels salaris i no per la de la
destrucció d’ocupació. La producció in-
dustrial, indicador d’oferta, va continuar
estable a l’octubre i va contradir les previ-
sions optimistes dels analistes, situació
que ens recorda que la fragilitat de l’en-
torn econòmic pot ser de llarga durada.

Al desembre, el focus d’atenció principal
no es trobava en el que pogués anunciar
el Banc d’Anglaterra, que finalment va
mantenir la política monetària expansiva,
sinó en l’informe pressupostari que dóna
a conèixer anualment el ministre d’Hi-
senda, Alistair Darling, i que reflecteix la
política fiscal del pròxim exercici.

Darling va anunciar que el govern opta per
incrementar els impostos en lloc de reduir
la despesa per intentar corregir l’elevat dè-
ficit públic (el 12,6% del PIB previst per
al 2009) sense que es deteriori la recupe-
ració. Les mesures proposades no són de
gran calat, el saldo públic no s’equilibraria
fins al 2017, però és necessari contextua-
litzar els plans esmentats en un escenari
preelectoral, on les retallades pressupos-
tàries comporten costos polítics.
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2008 2009
2007 2008

IV I II III Octubre Novembre

PIB

Vendes al detall

Producció industrial

Taxa d’atur (*)

Preus de consum

Balança comercial (**)

NOTES: (*) Percentatge sobre població activa.

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

FONTS: OCDE, organismes nacionals d’estadística i elaboració pròpia.
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ITÀLIA: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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



L’informe avança un augment de 0,5 punts
percentuals en la quota de la Seguretat So-
cial dels treballadors que cobrin més de
20.000 lliures, que entrarà en vigor a par-
tir del 2011. L’impost sobre el valor afegit
tornarà al nivell previ al gener i augmen-
tarà 2,5 punts percentuals, fins al 17,5%.
Finalment, es crearà un impost del 50%
sobre la base variable dels salaris del sec-
tor financer. La seva aplicació serà imme-
diata a partir de l’abril del 2010, i hi hau-
rà una exempció per a les primeres 25.000
lliures. Tot i que falta veure l’efectivitat
d’aquest últim impost, cal destacar l’e-
norme importància que té el sector finan-
cer sobre l’economia britànica: no s’acon-
seguirà un creixement sostenible i sòlid
fins que aquest sector no s’hagi recuperat
completament.

Europa emergent: regió única, 
futurs diferents

L’any 2009 acaba molt millor del que va
començar a l’Europa emergent. I, si les
previsions per al 2010 no descarrilen, po-
drem repetir el que acabem d’afirmar d’a-
quí a dotze mesos. Així i tot, més enllà de

la valoració coincident que considera que,
pel que sembla, la fase aguda de la crisi ha
quedat enrere, ni el ritme de l’activitat
que registren actualment els diferents paï-
sos és similar ni les perspectives de creixe-
ment que s’utilitzen són equiparables. Pel
que fa als indicadors que reflecteixen el
pols econòmic contemporani, i conside-
rant un dels més sintètics, el de sentiment
econòmic, cal distingir dos grans grups
de països. El primer, format per Polònia,
la República Txeca i Eslovàquia, suma
més de mig any en recuperació. En canvi,
el conjunt format per la resta d’econo-
mies de la regió (els països bàltics, Hon-
gria, Romania i Bulgària) va tocar fons
més tard i el nivell de deteriorament va
ser més intens. A partir d’aquest mínim
cíclic, ha experimentat una recuperació
de l’activitat d’una intensitat similar a la
del primer grup, tot i que els nivells ac-
tuals siguin inferiors.

La posició econòmica actual mostra que
aquest segon conjunt de països parteix
en inferioritat de condicions per experi-
mentar una recuperació dinàmica. De
fet, si es compleixen les previsions de
creixement per al 2010 que es consideren
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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 Novembre

PIB

Vendes al detall

Producció industrial

Taxa d’atur (*)

Preus de consum

Balança comercial (**)

Tipus d’interès Líbor 3 mesos

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

NOTES: (*) Percentatge sobre població activa.

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

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

FONTS: OCDE, Banc d’Anglaterra, ONS, Comissió Europea i elaboració pròpia.
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Es crearà un impost que
afectarà només el sector
financer britànic.

L’Europa emergent deixa
enrere el pitjor, però les
perspectives per al 2010 
són dispars.

 



Els bàltics difícilment se
salvaran d’un segon any
sense caigudes intenses 
del PIB.

en l’actualitat, aquesta descripció podria
semblar fins i tot massa benigna. Una
part del segon grup (Estònia, Lituània i
Letònia) es continuarà mantenint en re-
cessió aguda el 2010, mentre que els tres
restants (Hongria, Romania i Bulgària)
probablement defugiran per poc un se-
gon any amb el PIB en reculada (i sem-
pre que no es produeixin sorpreses 
negatives). En contrast amb aquestes
perspectives tan magres, Polònia, la Re-
pública Txeca i Eslovàquia creixeran, si
no amb dinamisme, sí amb una certa co-
moditat. Quina és l’explicació d’aquestes
disparitats al si de la regió?

D’entrada, convé recordar quines són les
similituds que comparteixen aquestes
economies. Amb escasses diferències, to-
tes elles s’han beneficiat apreciablement
de la recuperació exterior, situació que,
combinada amb la caiguda de les impor-
tacions derivada d’una demanda interna
molt feble, ha facilitat una notable recon-

ducció dels importants dèficits per comp-
te corrent acumulats en l’etapa d’expan-
sió. Un segon aspecte que fa que s’assem-
blin és que la duresa de la crisi ha permès
reconduir les excessives tensions inflacio-
nistes registrades prèviament.

Si aquestes són les dues grans similituds,
les principals diferències deriven de la
conjunció de tres factors: la resistència del
sistema bancari nacional, la política mo-
netària seguida i l’ajustament fiscal ne-
cessari. En termes generals, com més
grans han estat els desequilibris macroe-
conòmics acumulats en l’etapa d’expan-
sió que va finalitzar el 2008, més compli-
cat ha estat trobar un punt d’equilibri
entre tractar de pal·liar la caiguda de l’ac-
tivitat i sanejar els esmentats excessos an-
teriors. El cas extrem el trobem als bàltics,
tres economies que combinen un sistema
bancari feble (amb excessos en matèria de
deute de famílies i empreses denominat
en divises estrangeres), la necessitat de se-
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FONTS: Comissió Europea i elaboració pròpia.

RECUPERACIÓ A DUES VELOCITATS A L’EUROPA EMERGENT

Índex de sentiment econòmic

Polònia, Eslovàquia i la República Txeca Bàltics, Hongria, Romania i Bulgària
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Hongria, Romania i Bulgària
podran, amb sort, tornar 
a créixer.

guir una política monetària de tipus d’in-
terès elevat per apuntalar els règims can-
viaris i un ajustament sensible de les fi-
nances públiques (en el cas de Letònia,
vinculat al seu programa amb el Fons
Monetari Internacional).

Atesa aquesta triple conjunció de factors
recessius, els inversors internacionals
s’han mostrat molt prudents en la valo-
ració dels riscos dels bàltics i els han as-
signat els nivells més alts de risc-país de
tota l’Europa emergent. Com a exemple
recent d’aquesta preocupació, quan les
notícies dels problemes del deute de Du-
bai van emergir el 25 de novembre, dos
dels tres estats de l’Europa emergent que
van patir tensionaments apreciables dels
CDS (Credit Default Swap, un actiu que
reflecteix la probabilitat d’impagament
del deute públic) van ser Letònia i Lituà-
nia. En aquesta tessitura, la millora de
l’entorn internacional comportarà un in-
crement parcial de l’activitat i serà inca-
paç d’evitar una nova caiguda del creixe-
ment el 2010.

El tercer va ser Hongria, que és, precisa-
ment, un representant d’alguns dels paï-
sos que trobem a l’Europa emergent: els
que han acumulat menys desequilibris i,

en particular, els que disposen d’un siste-
ma bancari sotmès a menys pressió, però
que han hagut de bregar, fonamental-
ment, amb la dificultat de transitar per la
recessió amb una política fiscal restricti-
va. El cas extrem ha estat, precisament, el
de l’economia magiar, un país que, en ple-
na recessió, ha estat capaç de registrar un
superàvit públic primari positiu, un re-
sultat que cal emmarcar en el seu com-
promís amb l’FMI. Tot i que els casos de
Romania (que també es beneficia de l’a-
juda financera del Fons) i de Bulgària no
són tan extrems pel que fa a l’ajustament
de la despesa pública, es tracta de tres eco-
nomies que difícilment creixeran de for-
ma intensa el 2010.

L’última situació que es pot identificar a
l’Europa emergent és la que compartei-
xen economies que van acumular des-
equilibris macroeconòmics relativament
menors. És la situació de Polònia, la Re-
pública Txeca i Eslovàquia, tres estats que
estan en disposició d’aprofitar la millora
dels mercats claus d’exportació (princi-
palment, la zona de l’euro) sense haver de
pagar el peatge d’una política monetària
o fiscal procíclica. Això permetrà que re-
gistrin taxes de creixement positives i d’u-
na certa magnitud el 2010.
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Polònia, la República 
Txeca i Eslovàquia, clars
beneficiaris d’una situació
macroeconòmica globalment
equilibrada i de la
recuperació de la zona 
de l’euro.

Una de les qüestions que poden marcar econòmicament el 2010 és el paper que jugaran les economies emer-
gents. Durant els difícils exercicis del 2008 i del 2009, es va debatre sobre la capacitat de la Xina i de les principals
economies emergents de mantenir-se en expansió quan els Estats Units i els països industrialitzats entraven en
recessió. Es tractava del fenomen que es va donar a conèixer com decoupling o, en català, desacoblament. Ara la
qüestió manté la seva actualitat, i es qüestiona si el desacoblament s’intensificarà el 2010 i més enllà. Per respon-
dre amb rigor aquest interrogant haurem de cobrir tres etapes. Primer, definir amb precisió què és i què no és el
decoupling. Segon, mesurar el fenomen. Llavors, i només llavors, estarem en condicions de preveure de forma
plausible la tendència futura del desacoblament.

2010, any de decoupling?
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En sentit estricte, el desacoblament de dues economies, o grups d’economies, fa referència al fet que les dues ex-
hibeixin un grau de sincronització cíclica limitat. Definit així, el desacoblament combina dos aspectes comple-
mentaris. En primer lloc, cal entendre el que, en la literatura acadèmica, s’ha anomenat sincronisme pur. Rere
d’aquesta expressió una mica críptica, s’amaga, senzillament, el fet que dues economies puguin estar situades en
la mateixa fase del cicle (expansió o contracció) o no. Un segon aspecte del desacoblament fa referència a la dis-
tància que separa les posicions cícliques de dues economies.(1)

La importància d’aquesta distinció es pot apreciar amb un senzill exemple numèric. El punt de partida ha de ser
algun mesurament de la posició cíclica d’una economia. El més habitual és l’anomenada bretxa de producció, és
a dir, la distància que hi ha entre el producte interior brut (PIB) que una economia registra en un moment do-
nat i el PIB tendencial o potencial. El PIB potencial és el compatible amb el ple ús dels factors de producció. Els
cicles econòmics es defineixen, per tant, per l’alternança de bretxes de producció positives i negatives.

Per tant, partint d’aquests mesuraments, dues economies registraran desacoblament quan coexisteixi una
bretxa de producció positiva en una d’elles amb una de negativa en l’altra (és a dir, absència de sincronisme es-
tricte) o quan la distància en termes absoluts entre les dues bretxes de producció sigui significativa. Per utilit-
zar una terminologia més directa, anomenarem decoupling «de signe» a les primeres (pel fet que comparem el
signe de les bretxes de producció) i «d’intensitat » a les segones, ja que aquí la comparació s’estableix en termes
de distància entre bretxes de producció. Els resultats d’aquestes dues mètriques es presenten en els dos gràfics
següents.

NOTA: (*) Quan el signe de la bretxa de producció del país emergent i de l’economia desenvolupada coincideixen, l’indicador és
+1 i, quan no, és –1. Per a cada any es calculen totes les parelles de signes de cadascuna de les 22 economies emergents amb la
mitjana de 18 economies industrialitzades i s’obté la mitjana.
FONTS: Elaboració pròpia a partir de dades del Fons Monetari Internacional.

Indicador de sincronismes del desacoblament basat en bretxes de producció (*)

MÉS SIMILITUD DE LA FASE CÍCLICA EL 2010 I EL 2011, PERÒ MENYS SEMBLANÇA EL 2012
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(1) Per a una completa exposició de la metodologia i un exemple d’aplicació, vegeu Mink, M., Jacobs, J.P.A.M. i J. De Haan (2007), «Measuring
synchronicity and comovement of business cycles with an application to the euro area», CESifo Working Paper, núm. 2112.
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Al primer gràfic, s’ha calculat un indicador de decoupling «de signe» de manera que, quan dues economies regis-
tren una bretxa de producció del mateix signe, l’indicador mostra un resultat de +1, mentre que, si el signe de
les bretxes és diferent, el resultat és de –1. La comparació s’estableix entre la mitjana de 24 economies industria-
litzades i un conjunt de 22 economies emergents. Com es pot observar, el grau de sincronització «de signe» ha
tendit a oscil·lar durant la dècada actual fins a l’inici de la crisi económica global. De fet, és possible distingir
dues pautes de comportament clarament diferenciables. Entre el 2000 i el 2005, el grau de sincronització de sig-
ne és molt volàtil i els exercicis amb la major sincronització de la dècada alternen amb altres amb la menor. A
partir del 2006, la tendència general és a una major sincronització, la qual oscil·la en un rang més estret. Aquest
canvi estructural s’ha vinculat a l’avanç de la globalització al llarg de la dècada dels 2000.

Si ens centrem ara en la crisi recent, durant les etapes incipients (el 2006 i el 2007), es registra un augment del
sincronisme cíclic entre industrialitzades i emergents. El 2008, quan la intensificació de les tensions financeres
coincideix amb l’entrada en recessió al final de l’any de nombroses economies, el sincronisme augmenta. No-
més el 2009, quan la crisi registra, probablement, la seva fase extrema, el desacoblament «de signe» s’accentua. A
partir d’aquí, i assumint les previsions de creixement que espera el Fons Monetari Internacional (FMI) per al
període del 2010 al 2012, assistiríem a dos anys de nova reducció del decoupling «de signe», que després, el 2012,
es tornaria a produir.

L’indicador de desacoblament «d’intensitat», mesurament menys volàtil i més afinat del decoupling, mostra re-
sultats similars. D’entrada, la tendència a un menor desacoblament entre el 2006 i el 2008 es registra igualment
i també es valida el seu sensible augment el 2009. Partint de les previsions de l’FMI, el fenomen remetria el 2010
i el 2011, però el 2012 es tornaria a nivells de decoupling similars als del 2009. En definitiva, la resposta a la pre-

Indicador d’amplitud del desacoblament basat en bretxes de producció (*)

EL DESACOBLAMENT ES REDUIRÀ EN ELS DOS PRÒXIMS ANYS, PER TORNAR DESPRÉS

NOTA: (*) Suma dels valors absoluts de les diferències entre la bretxa de producció de cada país emergent i el de la mitjana de
l’economia desenvolupada dividida per la suma dels valors absoluts de les bretxes de producció dels països emergents. El resultat
es multiplica per –1 per fer-lo comparable amb l’indicador de decoupling «de signe».
FONTS: Elaboració pròpia a partir de dades del Fons Monetari Internacional.
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gunta de si el 2010 serà un any de desacoblament és negativa. Sempre que l’economia mundial circuli pels ca-
mins que el Fons espera, ni l’indicador «de signe» ni el «d’intensitat» avalen la tesi d’un any de decoupling intens.
Què podria haver-hi darrere d’aquesta evolució prevista?

La discussió sobre els determinants del grau de sincronització cíclica entre economies no és concloent, ja que els
resultats depenen de la interacció de múltiples factors, com el tipus de shock econòmic que s’experimenti (en es-
pecial, si és global o específic d’un país o d’un sector) o el tipus de canal de transmissió entre economies. No
obstant això, tres factors poden conduir a un desacoblament menys intens el 2010. En primer lloc, sembla que,
durant la segona meitat del 2009, els emergents s’han «avançat» en el cicle, circumstància que remetria, previsi-
blement, el 2010, quan les economies industrialitzades millorin el ritme d’activitat. Un segon factor que pot
contribuir a la major sincronització global és la recuperació del comerç internacional, en part a causa de la pro-
gressiva normalització del crèdit, la qual cosa facilita que l’embranzida d’algunes economies es traslladi a altres
amb més intensitat i menys retards. Finalment, aquest mateix avanç del crèdit hauria de facilitar una incipient
recuperació del cicle inversor mundial. El 2011 aquestes tres tendències s’intensificaran, però després... després
els emergents, probablement, tornaran a despuntar. El debat del decoupling, en definitiva, com el fenomen en si
mateix, sembla destinat a experimentar nombroses aparicions i desaparicions.

Aquest requadre ha estat elaborat per Àlex Ruiz
Departament d’Economia Internacional, Servei d’Estudis de ”la Caixa”
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El BCE i la Fed confirmen la retirada
de les mesures no convencionals

Al començament de desembre, el Banc
Central Europeu (BCE) va centrar l’aten-
ció dels mercats. D’una banda, no hi ha-
via dubtes que la decisió sobre el tipus
d’interès oficial seria la de mantenir-lo.
De l’altra, en canvi, s’esperava amb gran
inquietud l’anunci dels detalls sobre l’es-
tratègia de sortida per a les mesures no
convencionals. Pel que fa al primer punt,
el BCE confirmava les expectatives en
mantenir el tipus d’interès de referència
en l’1,0%. Quant al segon punt, el presi-
dent del BCE, Jean-Claude Trichet, no va
decebre els mercats i es va estendre en els
detalls de la retirada gradual de les mesu-
res que, amb caràcter excepcional, es van
introduir durant la crisi.

Els passos que seguirà el BCE indiquen
que l’estratègia se centrarà en la restitució
de l’esquema de provisió de liquiditat pre-
vi a la crisi financera. La institució no va
sorprendre amb la decisió de retirar les
operacions especials a un any (LTRO).
D’aquesta manera, la LTRO del 16 de de-
sembre va ser l’última. En aquesta opera-
ció, el BCE va adjudicar 96.000 milions
d’euros a 224 institucions, a un tipus d’in-
terès que serà la mitjana del mínim de li-
citació acceptat en les subhastes setmanals
(MRO) que es realitzin fins al venciment.
En relació amb les operacions de refinan-
çament a sis mesos, el BCE va anunciar
que l’última es realitzarà el 31 de març del
2010, que cobrirà el total de la demanda i
tindrà un tipus d’interès fix. Les subhastes
mensuals no regulars continuaran ope-
ratives, com a mínim, durant el primer tri-
mestre del 2010. El BCE també va confir-

mar que no es modificaran les condicions
de les MRO, com a mínim, fins a l’abril del
2010, és a dir, es continuarà proporcio-
nant tota la liquiditat necessària al tipus
d’interès fix de l’1,0%.

A més de les mesures anunciades, és im-
portant destacar l’últim paràgraf del co-
municat del BCE, en què es fa una refe-
rència indirecta a la possibilitat de
realitzar alguna operació específica per
drenar la liquiditat relacionada amb les
operacions a un any que vencen durant
la segona meitat del 2010.

Cap a la meitat de desembre, l’atenció dels
mercats es va traslladar cap als Estats
Units, amb motiu de la reunió del Comitè
de Mercat Obert de la Reserva Federal
(FOMC). El 16 de desembre, al final de la
reunió, el president de la Reserva Federal
(Fed), Ben Bernanke, va comunicar que
el tipus oficial romania en el rang 0,00%-
0,25%. Però el més esperat era, també
aquí, l’anunci relacionat amb les mesures
monetàries no convencionals. En aquest
sentit, la Fed va confirmar que, l’1 de fe-
brer del 2010, vencerà la major part de les
facilitats especials de liquiditat. Amb
aquesta decisió, la Fed reconeix que la mi-
llora dels mercats de crèdit és sostenible.

Entre les facilitats especials que venceran
al febrer, hi ha les línies per a Asset Backed
Commercial Paper Money Market Mutual
Fund Liquidity, Commercial Paper
Funding Facility (CPFF), Primary Dealer
Credit Facility (PDCF) i Term Security
Lending Facility (TSLF).

A més a més, la Fed va anunciar l’objec-
tiu de tancar les línies swap de divisa que

MERCATS FINANCERS

Mercats monetaris i de capital

El BCE i la Fed detallen
les pautes de les estratègies
de sortida...

...tot i que van deixar 
clar que això no implica
pujades de tipus d’interès 
a curt termini.

Malgrat que els bancs
centrals es mostren ferms,
els passos que es faran
seran graduals.

 



38 GENER 2010 INFORME MENSUAL 

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

Desembre (1)

NOTES: (1) Dia 21.

(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

1,00 0,71 1,24 0,25 0,25 0,28 0,50 0,60 0,25

TIPUS D’INTERÈS A CURT TERMINI ALS MERCATS NACIONALS

En percentatge anual

Euríbor (5)
Subhastes 
BCE (2)

manté amb els principals bancs centrals
del món. Aquestes línies van ser creades
amb caràcter temporal arran de la crisi.

L’autoritat monetària també continuarà
reduint progressivament la Term Auction
Facility (TAF) al llarg del primer trimestre
del 2010. En canvi, la Term Asset-Backed
Securities Loan Facility (TALF) es man-
tindrà fins al 30 de juny per a les obliga-
cions amb garantia hipotecària i fins al
31 de març del 2010 per als préstecs amb
garanties no hipotecàries.

Tot i que la Fed, amb el seu comunicat,
mostra la fermesa i la confiança dels
membres del seu Comitè, també, per cau-

tela, s’ha atorgat un marge de maniobra
important. Així, la Fed va manifestar ex-
plícitament que estan preparats i dispo-
sats a modificar qualsevol pla per mante-
nir l’estabilitat financera o econòmica.

Un altre tema que ha estat objecte de gran
atenció per part dels mercats és el que fa
referència a les iniciatives per auditar les
decisions de la Fed, per limitar-ne la ca-
pacitat de supervisió bancària i per donar
veu als polítics per escollir els presidents
dels bancs regionals que formen part del
Sistema de la Reserva Federal. Aquestes
iniciatives estan creant incertesa, atès que
els mercats interpreten que s’estaria afe-
blint un dels aspectes que més es valora

Una retallada en la
independència de la Fed 
pot tenir conseqüències 
en l’evolució dels preus.

La situació dels tipus
interbancaris reflecteix la
gran liquiditat del mercat.
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en un banc central: la seva independèn-
cia. La major o menor independència en
matèria de política monetària s’associa a
una major o menor credibilitat, base fo-
namental per a la formació i l’ancoratge
de les expectatives dels agents econòmics.
Atacar aquest principi pot tenir conse-
qüències negatives en l’estabilitat de la in-
flació a mitjà i a llarg termini i, per tant,
en el benestar econòmic.

Els detalls desvetllats pels bancs centrals
sobre les estratègies de sortida no han al-
terat la relativa estabilitat registrada als
mercats interbancaris –dels Estats Units i
de la zona de l’euro– al llarg de l’últim
mes. Al desembre, s’ha tornat a observar
una reducció propera als cinc punts bà-
sics en el tram 7-12 mesos de la corba
nord-americana.

En interpretar l’estabilitat de la corba in-
terbancària a la zona de l’euro, cal tenir

en compte que el volum d’operacions en-
cara és molt baix, arran de l’enorme li-
quiditat que mantenen les institucions a
conseqüència de les operacions realitza-
des pel BCE amb diferents venciments.
En última instància, el baix nivell de 
l’EONIA, situat al voltant del 0,35%, reflec-
teix l’excés de liquiditat existent al conjunt
del sistema bancari de la zona de l’euro.

Es discrimina el risc sobirà 
a la zona de l’euro

Durant l’últim mes de l’any, es va mante-
nir l’estabilitat al mercat de deute públic
dels Estats Units. Actualment, el bo de
deute públic nord-americà amb venci-
ment a 10 anys ofereix una rendibilitat
del 3,58%. Aquesta estabilitat reflecteix
dos elements que romanen inalterats. El
primer factor és la compra de deute pú-
blic per part de la Fed i dels bancs comer-

El deute públic dels 
Estats Units manté
l’estabilitat dels últims
mesos.

Alemanya França Espanya Itàlia Estats Units Japó Regne Unit Suïssa

2008

Desembre

2009

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre (*)

NOTA: (*) Dia 16.

FONT: Bloomberg.

TIPUS D’INTERÈS A LLARG TERMINI ALS MERCATS NACIONALS

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

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

3,16 3,42 3,75 4,02 3,20 1,27 3,52 1,84

3,25 3,47 3,83 4,03 3,58 1,27 3,90 1,88
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cials. El segon factor és que les expectati-
ves d’inflació dels agents econòmics ro-
manen ancorades.

A la zona de l’euro, els bons públics eme-
sos per Alemanya, França i Itàlia amb
prou feines han patit variacions destaca-
bles. En canvi, els dubtes sobre la sosteni-
bilitat fiscal de països perifèrics com 
Grècia i Portugal n’han augmentat signi-
ficativament els diferencials de tipus
d’interès en relació amb Alemanya. Els
inversors consideren que aquests països
perifèrics presenten un perfil creditici
pitjor i, per tant, exigeixen una rendibili-
tat més elevada al seu deute públic. Així,
doncs, el mercat discrimina el risc sobirà
dels diferents països de la zona de l’euro.

Certament, la reconducció dels dèficits
públics és el principal repte dels gestors
econòmics dels països desenvolupats en
els pròxims anys. Aquests dèficits fiscals
són fruit de les intenses polítiques de des-
pesa realitzades per estabilitzar les eco-
nomies. Per aquest motiu, les agències de
rating han decidit reflectir aquest dete-
riorament i han rebaixat, o revisat, les
qualificacions creditícies de diversos paï-
sos de la zona de l’euro.

El país que més ha patit aquests canvis és
Grècia. Fitch i Standard & Poor’s (S&P)
han rebaixat el rating del deute de Grècia
d’A– a BBB+. A més a més, S&P manté el
rating de Grècia sota revisió i amb pers-
pectiva negativa. Finalment, els dubtes
sobre el pla de xoc del govern grec, con-
cebut per evitar un augment excessiu de
l’endeutament, han impactat amb inten-
sitat en el mercat de deute públic del país
i han afectat els del conjunt de la regió.
Mentre que Alemanya es pot finançar
emetent bons amb venciment a 10 anys i
oferint una rendibilitat del 3,25%, al deu-
te públic grec amb venciment similar els
inversors li exigeixen el 5,76%, és a dir,
251 punts bàsics addicionals.

En el cas dels Estats Units i d’Alemanya,
les expectatives que, en els pròxims 
mesos, es mantingui la tendència de re-
cuperació econòmica ajuden a explicar
l’absència de moviments significatius en
la cotització del seu deute públic. Pel que
fa als països de la zona de l’euro que pa-
teixen una ampliació dels diferencials de
tipus d’interès en relació amb Alemanya,
l’evolució futura dependrà críticament
de la solidesa i de la viabilitat dels plans
de consolidació fiscal que facin públics.
Com sol ser habitual, els mercats mos-
tren poca paciència, de manera que el
temps apressa.

Apreciació del dòlar enfront de l’euro

Durant el mes de desembre, el canvi més
significatiu en el mercat de divises ha es-
tat l’apreciació del dòlar enfront de l’eu-
ro. Si, cap al final de novembre, un euro
es canviava per 1,51 dòlars, el 16 de de-
sembre, només rebia 1,44 dòlars. Això re-
presenta una apreciació del dòlar del 5%.

Aquest moviment ha sorprès per la seva
intensitat, però hi ha consens sobre els
elements que l’han provocat. La conjun-
ció de tres factors ha donat suport al dò-
lar. En primer lloc, les bones dades ma-
croeconòmiques publicades sobre els
Estats Units, que han estat sensiblement
més positives del que el mercat esperava,
en particular les relacionades amb el
mercat de treball i amb el sector immo-
biliari. En segon lloc, els creixents dubtes,
comentats més amunt, sobre la sosteni-
bilitat fiscal en alguns països de la zona
de l’euro. Finalment, el dòlar ha rebut el
suport del tancament de posicions espe-
culatives de carry trade davant de la pers-
pectiva de moviments a l’alça en els tipus
d’interès als Estats Units. El carry trade és
una operació financera que consisteix a
endeutar-se en la divisa amb tipus d’inte-
rès més baixos i invertir els diners en ac-

Les agències de rating
rebaixen la qualificació
creditícia de Grècia.

El dòlar s’aprecia
intensament enfront 
de l’euro.

Augmenten els diferencials
del deute dels països
perifèrics de la zona 
de l’euro.

 



tius financers emesos en altres divises que
ofereixen rendibilitats superiors.

Els factors comentats, però, no solament
han enfortit el dòlar enfront de la divisa
única europea, sinó que també han po-
tenciat l’apreciació del dòlar enfront de
la resta de divises importants, com, per
exemple, el ien japonès, la lliura esterlina
i el franc suís.

Al llarg del 2010, el dòlar hauria de re-
gistrar una apreciació moderada enfront
de l’euro, i, per aconseguir-ho, el factor
clau serà l’inici del cicle de normalitza-
ció monetària als Estats Units. També
serà important la gestió de la política
canviària a la Xina, que sembla obligada
a permetre la represa de la tònica apre-
ciadora del iuan. En qualsevol cas, tot i
que les notícies de la millora econòmica
als Estats Units poden haver avançat el

procés d’apreciació del dòlar, a curt ter-
mini no es pot descartar que, després
d’un episodi tan intens i ràpid, el movi-
ment es reverteixi en alguna mesura per
una mera presa de beneficis per part dels
inversors.

Nou impuls alcista als mercats 
de renda fixa corporativa

Després de diversos mesos de consolida-
ció, els mercats de renda fixa privada van
reprendre al desembre la tònica alcista. Els
diferencials de crèdit es van reduir i es van
situar per sota dels llindars existents quan
es va produir la fallida de Lehman Bro-
thers i s’estava apropant als nivells previs
a la fallida de Bear Stearns. L’anunci per
part dels bancs centrals de l’inici de la re-
tirada de les mesures temporals de suport
a la liquiditat i al crèdit no ha tingut un

Tornen les pujades 
als mercats de renda fixa
corporativa.
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TIPUS DE CANVI DE LES PRINCIPALS MONEDES

17-12-2009
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impacte significatiu en el to positiu d’a-
quest mercat. Així mateix, les tensions als
mercats de deute públic de Dubai, Grècia
o –amb menys intensitat– Portugal tam-
poc no influeixen negativament.

El factor determinant del bon moment
que travessen els mercats de renda fixa
privada és la recuperació econòmica, la
qual, amb més o menys intensitat, s’es-
tén a totes les regions geogràfiques i a
gairebé tots els sectors econòmics.
Aquest fet es reflecteix en la millora ge-
neralitzada de la qualificació del deute
de les empreses per part de les agències
de rating, al contrari del que succeeix úl-
timament amb el deute públic d’alguns
països. Aquest procés mostra una evolu-
ció molt positiva als Estats Units, mentre
que, a la zona de l’euro i al sud-est asià-
tic, la millora encara es troba en una fase
inicial.

El to positiu dels índexs ha anat acom-
panyat d’un creixement constant del vo-

lum d’emissions de deute corporatiu, que
continua assolint nous màxims.

L’expansió del mercat de renda fixa pri-
vada obeeix a una tendència que es basa
en diversos factors. Primer, els bancs 
s’han vist obligats a contenir les posicions
de risc per complir amb els nous, i més
exigents, coeficients de capital. Segon, les
empreses, després de la greu carestia del
crèdit que han patit, han decidit acudir
als mercats de capitals, en ocasions amb
caràcter preventiu o experimental. D’a-
questa manera, releguen el finançament
bancari a un segon pla i diversifiquen les
fonts de finançament i amplien els ter-
minis de venciment. Tercer, nombrosos
inversors finals, tant institucionals com
particulars, que disposen d’elevats nivells
de liquiditat, troben en aquest mercat
una inversió amb una relació rendibili-
tat-risc molt raonable.

En resum, la demanda d’actius de renda
fixa privada manté un creixement esta-

PROSSEGUEIX LA REDUCCIÓ DELS DIFERENCIALS DE CRÈDIT
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ble, i és previsible que aquesta tendència
continuï en el futur. Els inversors privats
i institucionals mantenen encara una li-
quiditat elevada, i, a causa de la manca de
rendiment d’altres inversions (com els
actius monetaris i el deute públic), és
probable que continuï el flux cap a mer-
cats amb més rendibilitat i risc. En aquest
context, és molt probable que els diferen-
cials de crèdit del deute corporatiu es
continuïn reduint, per bé que de manera
moderada, atès el recorregut que ja ha
tingut lloc, i lògicament amb la possibili-
tat de correccions temporals.

Finalment, el 2009 ha estat 
un bon any borsari

L’any 2009, que va començar dominat per
un escenari de riscos i de pèrdues empre-
sarials, va acabar positivament, amb una
revaloració mitjana borsària superior al
15%. Els principals avanços de la borsa, a
nivell global, es van concentrar entre els

mesos de març i octubre, amb un notable
alentiment del ritme de les pujades en la
recta final de l’any. L’evolució de les borses
al desembre va ser dispar, en funció de l’à-
rea econòmica corresponent. Mentre que,
als països desenvolupats, els índexs es van
resistir a trencar els màxims assolits en el
mes anterior, en les economies emergents,
l’incipient gir de les polítiques monetà-
ries, cap a un escenari de pujada de tipus,
va comportar un alentiment del ritme de
revaloració.

Convé puntualitzar que, malgrat que els
mercats de renda variable als Estats Units
i a la zona de l’euro es van mostrar poc
proclius a assolir cotes superiors, en els
dos casos, els inversors van acudir satis-
factòriament a les ampliacions de capital
realitzades per les companyies, en espe-
cial a les realitzades pels bancs nord-ame-
ricans per aconseguir finançament per
tornar l’ajuda rebuda del Tresor nord-
americà mitjançant el TARP.

El balanç anual de les borses
és positiu, tot i que el ritme
de les pujades s’alenteix.

FONT: Bloomberg.

Índexs de borses

EL RITME DE PUJADA DE LES BORSES S’ESTABILITZA

20092008

100

80

Gener 2008 = 100

60

70

50

90

40

S&P 500 Eurostoxx 50 Ibex 35

S O DNG F M A M J J G F M A M J J AA S O N D



44 GENER 2010 INFORME MENSUAL  

En l’evolució de les borses al desembre,
hi ha dos fets que paga la pena destacar.
El primer és el relleu que, pel que sembla,
ha tingut lloc entre els factors que impul-
sen les cotitzacions. Fins fa unes setma-
nes, l’aspecte dominant als mercats era
l’abundància de liquiditat, ja que aquesta
situació minimitzava els riscos de crèdit.
Un cop coneguts els detalls de les estratè-
gies de sortida del BCE i de la Fed, els 
inversors han començat a prioritzar 
l’aspecte purament econòmic: les expec-
tatives de creixement del PIB i dels bene-
ficis. Aquesta és la variable principal que
ha permès que les borses consolidessin
els guanys en la recta final del 2009.

El segon fet rellevant va ser la ruptura de
la correlació negativa entre la cotització
del dòlar i la borsa nord-americana. His-
tòricament, s’ha produït una elevada 

correlació negativa entre l’evolució del
dòlar i l’S&P 500, és a dir, la borsa puja
quan el dòlar s’afebleix, i viceversa. Al
desembre, aquesta correspondència es va
fer positiva, fet que no es produïa des del
període 1997-2000.

Addicionalment, paga la pena esmentar
la incidència d’una sèrie de factors que
van despertar dubtes en els inversors,
però que van acabar essent passatgers, la
qual cosa demostra que els fonaments del
mercat s’han enfortit. D’una banda, la
petició de moratòria per part de Dubai
World –holding immobiliari propietat de
l’Estat de Dubai– en el pagament del seu
deute, que puja a 60.000 milions de dò-
lars. Aquesta notícia va revifar els dubtes
sobre la possibilitat d’una nova fallida
empresarial que pogués afectar seriosa-
ment els balanços de molts bancs inter-

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:
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nacionals. De l’altra, la revisió a la baixa
realitzada per l’agència de rating Standard
& Poor’s al deute emès per alguns go-
verns de la Unió Europea.

En línies generals, tot sembla indicar que,
quan es tenen en compte tots els factors
esmentats, la renda variable es presenta
com una alternativa d’inversió atractiva,
igual que la renda fixa corporativa, on, a
mitjà termini, el potencial de revaloració

encara pot presentar un marge interes-
sant. No obstant això, a curt termini, cal
mantenir la cautela, ja que no es pot des-
cartar l’aparició de riscos associats a la
retirada de liquiditat. Tampoc no es po-
den descartar els aspectes que puguin li-
mitar el ritme de recuperació del creixe-
ment econòmic i que, per tant, es puguin
traduir en ajustaments a la baixa en el po-
tencial dels índexs borsaris.
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Al tancament de l’exercici borsari 2009, el clima entre els inversors era radicalment diferent al de dotze mesos
enrere. El temor a un col·lapse financer total, a la depressió i a la deflació va anar desapareixent a mesura que
avançava l’any impulsant unes revaloracions que, considerades des dels mínims del març, mereixen el qualifi-
catiu d’extraordinàries (arrodonint, el 80% per a l’Ibex 35 espanyol, el 60% per als índexs S&P 500 dels Estats
Units i Eurostoxx 50 de la zona de l’euro, el 40% per al Nikkei japonès i el 70% per a l’MSCI-Emergents).

Amb els ulls posats en el nou any, el repte és tractar d’identificar quins elements podrien incidir decisivament
en els mercats de renda variable i quines perspectives es presenten. Però, com a pas previ, és convenient posar
en un context temporal més ampli la trajectòria que han recorregut els mercats i fer balanç d’alguns indicadors
bàsics de la situació actual. Aquesta informació invita, prudentment, a moderar el sentiment d’eufòria que les
espectaculars xifres ressenyades més amunt podrien generar.

El gràfic següent il·lustra que, per als principals índexs borsaris internacionals, les alces del 2009 només han
servit per recuperar una part de les pèrdues encaixades durant la segona meitat del 2007 i durant el 2008. En-
cara més, els índexs S&P 500, Eurostoxx 50 i Ibex 35 van tancar el 2009 per sota dels nivells del 1999 i van con-
sumar, així, una «dècada perduda» per a l’inversor borsari.(1) En el cas del Nikkei, la cotització, en acabar l’any,
era la mateixa que el 1984!, situació que evidencia unes condicions particularment adverses en el cas d’aquesta
borsa. El contrapunt cal buscar-lo als mercats dels països emergents, que, sense defugir les etapes de caigudes,
han acumulat notables guanys en els deu últims anys.

Aquest extens període de comportament pobre de les borses occidentals suscita la pregunta de si es troben ara
en una situació especialment atractiva per a l’inversor orientat cap al llarg termini. Cal destacar que la interpre-
tació dels indicadors de valoració basats en ràtios del tipus «preu/beneficis» (PER) és especialment problemàti-
ca en períodes d’inestabilitat macroeconòmica com l’actual, amb el factor afegit de la incertesa que envolta la
transformació estructural del sector financer, d’elevada ponderació en els índexs borsaris de referència. En qual-

Perspectives borsàries: vigilant la cartera

(1) Els tres índexs esmentats exclouen el còmput dels dividends que, no obstant això, contribueixen a la rendibilitat total de la inversió.
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sevol cas, els gràfics següents mostren que, al final del 2009, les xifres del PER ajustat al cicle(2) suggereixen una
situació de correcta valoració als Estats Units (circumstància que pot causar una certa decepció) i de modesta
infravaloració a la zona de l’euro, lectures, per tant, equilibrades en relació amb els extrems de les acaballes del
1999 (sobrevaloració) i de març del 2009 (infravaloració).

Amb aquest punt de partida, i tenint en compte l’escenari més probable de progressiva recuperació econòmica i
d’absència de tensions financeres sostingudes, el comportament d’aquests dos índexs es podria apropar raona-
blement a la previsió actual del col·lectiu d’analistes  borsaris: revaloració de l’ordre del 10% per a l’S&P 500 i
del 15% per a l’Eurostoxx 50. Aquestes són unes xifres una mica esbiaixades cap a l’optimisme, però, així i tot,
molt inferiors als guanys dels nou últims mesos. I, el que és més important, projectades en un context en què
encara són molt elevats els riscos que planen sobre la renda variable, ja sigui per una recaiguda de l’activitat eco-
nòmica o per repunts en la inflació i en els tipus d’interès.

Lògicament, el potencial de revaloració (i el risc incorregut) és diferent per a cada elecció de cartera en funció de
criteris com el geogràfic, el sectorial o l’estil inversor (per exemple, la dimensió de les empreses). De fet, en con-
texts macroeconòmics dominats per la incertesa, com succeeix en l’actual període de postcrisi financera, la dis-
persió o la divergència de retorns en funció d’aquesta elecció tendeix a augmentar.(3) Ja durant els mesos finals
del 2009 va haver-hi mostres d’això, i és molt probable que continuïn durant algun temps. Per tant, resulta con-
venient examinar alguns elements importants a l’hora de realitzar la selecció de cartera de cara al 2010.

(2) PER que utilitza com a mesura de «beneficis» la mitjana d’aquests beneficis durant els deu últims anys.
(3) Vegeu, per exemple, Nicholas Bloom, The Impact of Uncertainty Shocks, Econometrica, May 2009.

Evolució d’alguns índexs borsaris

LA BORSA RECUPERA UNA PART DE LES PÈRDUES DEL 2007 I DEL 2008
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Pel que fa al criteri geogràfic, la disjuntiva bàsica es continua presentant entre països desenvolupats i emer-
gents. El fenomen de la globalització ha representat un estímul per al creixement del PIB mundial durant els
anys de bonança econòmica, però també ha actuat de via de transmissió de riscos sistèmics. Gràcies al fet que
cada país ha mantingut unes característiques econòmiques pròpies, vinculades al grau i al model de desenvo-
lupament, l’impacte de la crisi econòmica i financera no ha tingut el mateix efecte a tots els països. Aquestes di-
ferències, al seu torn, són crucials a l’hora de sortir de la recessió. Les economies emergents, i, en concret, les
dels BRIC (el Brasil, Rússia, l’Índia i la Xina), han mostrat un nivell de deteriorament inferior davant de la cri-
si econòmica mundial i també una capacitat de recuperació de l’activitat superior a la dels blocs nord-americà
i europeu. Addicionalment, les previsions mostren que aquestes economies seran les que lideraran el procés de
creixement durant els pròxims anys. Aquests aspectes són els que han primat als mercats borsaris durant l’úl-
tim any i han provocat, en la majoria dels índexs de les economies emergents, avanços superiors als que s’han
produït en els dels països desenvolupats. Previsiblement, aquesta pauta es mantindrà al llarg del 2010.

Un altre element destacat en el recent procés de revaloració de la renda variable és la dispar evolució sectorial. El
gir de les estimacions del consens dels analistes cap a un escenari de lenta recuperació dels marges empresarials i
l’estabilització de les dades econòmiques van propiciar una revaloració sectorial descompassada. Un exemple clar
és el que s’aprecia en l’anàlisi sectorial de l’S&P 500, on destaquen (vegeu el gràfic esquerre de la pàgina següent)
les recuperacions, al llarg del 2009, del sector financer, beneficiat per l’actuació dels bancs centrals, i dels cíclics,
com les primeres matèries i la tecnologia de la informació, estretament vinculats al moment del cicle econòmic. De
cara al 2010, i amb caràcter genèric, és previsible que els sectors que van liderar la recuperació deixin pas a altres al-
ternatives sectorials i temàtiques. Després de les notables pujades que ja han tingut lloc en les cotitzacions, i atesos
els riscos globals encara existents, una opció que probablement guanyarà adeptes és la recerca de taxes de retorn
més segures per la via dels dividends, en particular mitjançant sectors defensius (per exemple, energia i utilities).

LA BORSA DELS ESTATS UNITS NO SEMBLA BARATA

Ràtio PER ajustat al cicle de l’S&P 500

LA VALORACIÓ ÉS UNA MICA MÉS ATRACTIVA A LA ZONA
DE L’EURO

Ràtio PER ajustat al cicle borsa de la zona de l’euro
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(4) Un altre és la ponderació del sector financer, molt superior en l’Ibex 35.

 



48 GENER 2010 INFORME MENSUAL  

En tercer lloc, l’elecció segons el criteri de la dimensió de les companyies pot resultar especialment transcen-
dent en mercats borsaris com l’espanyol. Com s’observa al següent gràfic dret, des de l’inici de la crisi, el com-
portament de l’Ibex 35 (compost per les companyies més grans i amb una major liquiditat borsària) ha estat
manifestament superior al de l’índex Ibex Small Cap (integrat per les empreses més petites de la borsa). A part
del factor dimensió en sentit pur (amb les seves consideracions relatives a la qualitat i a la seguretat de les com-
panyies), la divergència entre aquests dos índexs recull, de fet, altres efectes fins i tot més poderosos. Un d’espe-
cialment destacat és el grau d’exposició a la demanda internacional(4) (és a dir, el percentatge de la facturació
i/o dels beneficis que s’obtenen a l’exterior), que és molt superior en l’Ibex 35. El relatiu retard i la feblesa de la
recuperació de l’economia espanyola són els responsables d’aquesta pauta, i no seria estrany que es mantin-
guessin durant algun temps. Però convé parar esment, al llarg del 2010, a un probable canvi de forces, a mesu-
ra que els inversors comencin a albirar la reactivació econòmica espanyola i la descomptin en les cotitzacions.

Aquest requadre ha estat elaborat per Beatriz Villafranca i Avelino Hernández
Departament de Mercats Financers, Servei d’Estudis de ”la Caixa”

NOTABLES DIFERÈNCIES SECTORIALS

Comportament borsari d’alguns sectors de l’S&P 500

L’EXPOSICIÓ INTERNACIONAL ÉS CLAU

Índexs de renda variable espanyola
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La contracció es modera

Els indicadors econòmics disponibles del
quart trimestre del 2009 apunten a la con-
tinuïtat de la tendència a una progressiva
moderació de la reculada econòmica.
Tant el consum com la inversió donen
mostres de millora, tot i que el to general
continua tenint un caire negatiu. Així,
hem modificat la previsió d’un descens
interanual del producte interior brut
(PIB) del quart trimestre des del 3,4% al
3,1%. D’aquesta manera, la caiguda anual
del PIB el 2009 es reduiria en una dècima,
fins al 3,6%, en relació amb la projecció
anterior.

En aquest context, tenen interès les dades
de la Central de Balanços Trimestral del

Banc d’Espanya, que clarifiquen la situa-
ció de les empreses, ja que, només quan
millori de forma significativa, es podrà
començar a crear ocupació neta. Segons
els resultats del tercer trimestre del 2009,
el valor afegit brut acumulat generat per
les empreses no financeres de la mostra,
que s’obté deduint els consums interme-
dis del valor de la producció, va caure el
13,1% en relació amb el mateix període
de l’any anterior, i la contracció es va ge-
neralitzar a tots els sectors. No obstant
això, s’observa una certa moderació en el
ritme de la reculada.

Les despeses de personal van disminuir
l’1,1% en els tres primers trimestres del
2009 en termes interanuals, a causa d’un
menor augment salarial i de la caiguda

CONJUNTURA ESPANYOLA

Activitat econòmica

Millora la previsió 
de creixement del quart
trimestre del 2009.

Els resultats empresarials 
es continuen deteriorant.

Trimestres I a III
2008

2008 2009

Valor de la producció

Consums intermedis

Valor afegit brut (VAB)

Despeses de personal

Resultat econòmic brut d’explotació

Ingressos financers

Despeses financeres

Amortitzacions i provisions

Resultat ordinari net

Resultat per alienacions i deteriorament

Variacions del valor raonable i resta de resultats

Impostos sobre beneficis

Resultat net

FONT: Banc d’Espanya.

0,3 7,3 –17,8

1,9 10,6 –20,3

–2,9 1,5 –13,1

3,2 4,7 –1,1

–9,4 –0,8 –22,0

12,6 18,0 –10,6

15,8 19,8 –28,6

16,2 –2,8 –2,4

–22,1 –1,3 –21,8

–36,8 19,5 –42,4

– 62,8 –31,7

–68,9 8,8 –19,0

–48,2 12,7 –29,7

COMPTE DE RESULTATS DE LES EMPRESES NO FINANCERES

Taxes de variació anual
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de l’ocupació. Malgrat aquesta conten-
ció, els excedents empresarials es van
continuar deteriorant.

Els ingressos financers van disminuir a
conseqüència d’uns tipus d’interès més
baixos i de la reducció de les entrades de
dividends. Les despeses financeres es van
reduir més a causa del menor endeuta-
ment. D’aquesta manera, el resultat ordi-
nari net va baixar el 21,8% en relació amb
el mateix període del 2008.

Els resultats atípics van caure, ja que no es
van produir les fortes plusvàlues per ven-
des de participacions accionarials que van
tenir lloc en el mateix període del 2008.
Així, el resultat net va baixar el 29,7%.

La rendibilitat ordinària de l’actiu net va
ser del 5,6%, 1,7 punts menys que en el
mateix període del 2008. El rendiment
ordinari dels recursos propis va ser del
7,4%, a conseqüència del palanqueja-
ment, però 1,9 punts menys que un any
abans.

Tornant a la conjuntura, a l’octubre, les
vendes al detall van prosseguir la tendèn-
cia a l’alentiment de la caiguda. Per la seva
banda, les matriculacions d’automòbils
es van accelerar i van presentar una alça
del 37,3% al novembre, gràcies a les aju-
des directes del pla promogut pel Govern
i per la majoria de les comunitats autòno-
mes. L’indicador de confiança dels consu-
midors es va estabilitzar a l’octubre i al
novembre en un nivell sensiblement su-
perior al registrat en la primera meitat de
l’exercici i el 2008, però per sota de la mit-
jana històrica.

Pel que fa a la inversió, cal destacar la sen-
sible millora de la matriculació de vehicles
de càrrega, que, al novembre, va moderar
la caiguda fins al 0,6% interanual, afavori-
da pel Pla 2000E. Quant a la inversió en
construcció, el consum de ciment va alen-
tir el descens fins al 9,3% al novembre en
relació amb dotze mesos abans.

Des de l’òptica de l’oferta, a l’octubre, es
va frenar el deteriorament de la indústria.

FONTS: ANFAC i elaboració pròpia.

FORT IMPULS DE LES VENDES D’AUTOMÒBILS PER LES AJUDES DIRECTES

Variació interanual de les matriculacions d’automòbils
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Es desaccelera la caiguda 
de les vendes al detall...

...i creix la confiança 
dels consumidors.
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2008 2009
2007 2008

IV I II III Octubre Novembre

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.

1,7 –4,7 –10,3 –12,6 –9,4 –8,6 –5,3 ...

5,1 –7,7 –17,2 –9,4 –14,9 –3,4 ... ...

–1,2 –28,1 –46,6 –43,1 –33,7 –0,6 26,4 37,3

10,0 3,6 –4,2 –11,9 –14,1 –10,8 – ...

–13,3 –33,8 –45,3 –44,7 –28,0 –20,7 –21,0 –21,0

4,6 –8,8 –20,8 –30,5 –24,7 –20,2 –12,4 ...

9,8 –19,6 –28,8 –31,3 –35,1 –23,4 ... ...

0,3 –43,6 –61,3 –52,5 –51,9 –30,8 –19,1 –0,6

7,3 –4,9 –19,0 –26,0 –26,8 –13,4 ... ...

4,2 1,9 –8,4 –17,9 –14,7 –9,6 ... ...

INDICADORS DE DEMANDA

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

NOTA: (*) Filtrat de diferències del calendari laboral.
FONT: Institut Nacional d’Estadística.

ES FRENA EL DETERIORAMENT DE LA PRODUCCIÓ INDUSTRIAL

Variació interanual de l’índex general de producció industrial (*)
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La utilització de la capacitat productiva
va repuntar lleugerament. Les perspecti-
ves del sector secundari són menys pessi-
mistes que fa uns mesos, però continuen
llastades per la baixa demanda i pels pro-
blemes de competitivitat acumulats,
agreujats per l’apreciació de l’euro.

Prossegueix l’atonia al sector immobilia-
ri. Segons les dades del Ministeri d’Habi-
tatge, el preu mitjà del sòl urbà va baixar
el 7,5% en el tercer trimestre en relació
amb el mateix període de l’any anterior.
Les compravendes d’habitatges nous van
fluixejar a l’octubre. No obstant això, l’in-
dicador de confiança a la construcció va

millorar al novembre, per bé que es va si-
tuar sensiblement per sota de la mitjana
històrica.

Pel que fa als serveis, la recuperació dels
mercats emissors s’ha traduït en una fre-
nada de la reculada al sector turístic.
Sembla que, al sector del transport, tam-
bé es redueix la retracció de l’activitat.

En un altre ordre de coses, el Govern ha
aprovat l’avantprojecte de Llei d’Econo-
mia Sostenible, que pretén impulsar el
canvi de model econòmic d’Espanya du-
rant la pròxima dècada. Inclou un fons
de 20.000 milions d’euros de finança-

2008 2009
2007 2008

IV I II III Octubre Novembre

Indústria

Consum d’electricitat (1)

Índex de producció industrial (2)

Indicador de confiança en la indústria (3)

Utilització capacitat productiva (4)

Importació béns interm. no energ. (5)

Construcció

Consum de ciment

Indicador de confiança en la construcció (3)

Habitatges (visats obra nova)

Licitació oficial

Serveis

Vendes comerç minorista (6)

Turistes estrangers

Ingressos turisme

Mercaderies ferrocarril (t-km)

Tràfic aeri passatgers

Consum de gasoil automoció

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

(2) Filtrat de diferències del calendari laboral.

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

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

(5) En volum.

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

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

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

4,4 0,6 –4,1 –7,0 –6,6 –2,1 –1,3 –3,6

2,0 –7,3 –16,6 –22,6 –18,6 –14,6 –9,2 ...

–0,3 –18,0 –32,7 –36,7 –35,5 –29,0 –24,0 –25,0

81,3 79,5 76,9 68,8 69,5 68,5 – 69,9

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

0,2 –23,8 –38,1 –46,1 –36,0 –26,4 –21,1 –9,3

9,3 –22,6 –34,7 –36,7 –35,0 –26,3 –29,0 –20,0

–24,7 –59,4 –60,2 –64,1 –62,8 –52,2 ... ...

–15,0 3,0 12,4 –5,3 –8,3 –1,1 ... ...

2,3 –6,3 –7,7 –6,3 –4,2 –2,8 –1,8 ...

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

3,3 –0,4 –8,0 –14,3 –8,0 –9,0 ... ...

–3,7 –7,7 –23,0 –34,1 –34,9 –32,4 –19,8 ...

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

5,1 –3,8 –7,7 –10,3 –5,1 –3,0 ... ...

INDICADORS D’OFERTA

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

Repunt de la utilització 
de la capacitat productiva.

 



ment al sector privat en projectes d’R+D,
la internacionalització de l’empresa, l’es-
talvi i l’eficiència energètica i el desenvo-
lupament de serveis sociosanitaris. L’Ins-
titut de Crèdit Oficial hi aportarà 10.000
milions i les entitats de crèdit podran fi-
nançar fins al 50% dels projectes de sos-
tenibilitat.

La nova llei inclou la reforma dels orga-
nismes reguladors, la millora de la super-
visió del sector financer, la reforma de la
contractació pública, la simplificació ad-
ministrativa, la reducció de la morositat
de les administracions públiques i un

conjunt de mesures fiscals, entre les quals
destaca la millora del tracte fiscal al llo-
guer d’habitatges i a la rehabilitació d’im-
mobles.

En aquest entorn, les perspectives per al
2010 són de continuïtat de la tendència a
la millora econòmica, de manera que, en
la segona meitat de l’any, ja es podria re-
gistrar un creixement econòmic inter-
anual positiu. Aquesta recuperació serà
possible gràcies a l’aportació del sector
exterior i a la reactivació del consum. Per
la seva banda, es continuarà reduint el rit-
me de deteriorament de la inversió.

Perspectives de millora 
del creixement econòmic.
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Nova Llei d’Economia
Sostenible.
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Es frena la destrucció d’ocupació

Després de dos mesos en què es va accele-
rar la caiguda de l’ocupació, al novembre,
es va reprendre la tònica de millora. En
aquest mes, el nombre d’afiliats en alta a
la Seguretat Social va ser de 17.847.669 en
mitjana mensual. Aquesta quantitat va re-
presentar un descens mensual de 61.276
persones, però que es compara favorable-
ment amb una caiguda de 197.087 al no-
vembre del 2008.

Així i tot, en els dotze últims mesos, el
nombre d’afiliats a la Seguretat Social ha
baixat el 4,7%, una reducció menor a l’a-
notada en els mesos anteriors. La majoria
de règims han registrat decrements anuals
de l’afiliació. No obstant això, en l’últim
any, el sistema especial per als treballadors
agraris per compte propi i el règim dels

treballadors de la llar han augmentat els
afiliats el 7,4% i l’1,1%, respectivament.

Al novembre, el subsector que va crear més
ocupació va ser l’educació, amb un incre-
ment anual del 3,3%, però altres branques,
com les activitats d’organitzacions i orga-
nismes extraterritorials, l’administració
pública, la informació i comunicacions,
l’electricitat i gas, les activitats sanitàries i
serveis socials i les activitats professionals
científiques i tècniques, també van créixer.

En els dotze últims mesos, a part del sec-
tor agrari, l’afiliació del qual ha crescut el
3,9%, els únics subsectors que han anotat
creixements han estat algunes branques
dels serveis, com les activitats d’organit-
zacions i organismes extraterritorials, la
sanitat i serveis socials, l’administració
pública, el servei domèstic i l’educació.

Mercat de treball

Es reprèn la tònica 
de millora de l’ocupació.

Al novembre, el subsector
que crea més ocupació 
és l’educació.

FONTS: Ministeri de Treball i Assumptes Socials i elaboració pròpia.

MODERACIÓ DE LA CAIGUDA DE L’AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL

Variació interanual de la mitjana mensual d’afiliats en alta a la Seguretat Social
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Els descensos interanuals més importants
s’han registrat a la construcció, el 18,6%, i
a la indústria manufacturera, el 10,5%.

L’afiliació va caure en el mes tant entre els
homes, amb més intensitat, com entre les
dones. D’aquesta manera, la proporció del
gènere femení en el total va continuar aug-
mentant i va anotar un rècord del 44,4%.
En els dotze últims mesos, s’ha registrat la
mateixa tònica, amb un descens del 2,4%
de les dones i del 6,4% dels homes, que te-
nen més representació als sectors més cas-
tigats per la crisi econòmica. Aquesta ma-
teixa raó ha influït en el fet que el nombre
d’afiliats amb nacionalitat estrangera hagi
patit una davallada anual més intensa, del
6,6%, que els afiliats espanyols, del 4,4%.

La moderació de la recessió es va traduir 
en un augment interanual del nombre de
contractes registrats al novembre, del 3,6%,

la primera alça en dinou mesos. Aquest 
increment va ser degut a una pujada anual
del 6,1% dels contractes temporals, ja que
els indefinits van baixar el 16,8%.

Les perspectives per a l’ocupació en els
pròxims mesos són de continuïtat de la
millora gradual. Així i tot, probablement,
l’ocupació no tornarà a créixer fins que el
producte interior brut no registri incre-
ments significatius.

Al començament de desembre, el Govern
va anunciar la seva intenció de promoure
reformes en l’àmbit del mercat de treball
en el marc del diàleg social que inclourien:
el foment de l’ús de la reducció de la jor-
nada com a instrument d’ajustament tem-
poral de l’ocupació; canvis en el sistema de
negociació col·lectiva per millorar la flexi-
bilitat interna de les empreses; la revisió de
la política de bonificacions a la contracta-

Rècord de la participació
femenina en l’afiliació 
a la Seguretat Social 
del 44,4%.

Els contractes temporals
mostren un bon to.

2008 2009
2007 2008

IV I II III Octubre Novembre

Afiliats a la Seguretat Social (1)

Sectors d’activitat

Indústria

Construcció

Serveis

Situació professional

Assalariats

No assalariats

Total

Població ocupada (2)

Llocs de treball (3)

Contractes registrats (4)

Indefinits

Temporals

Total

NOTES: (1) Dades mitjanes mensuals.

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

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

(4) Al Servei Públic d’Ocupació Estatal.

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

INDICADORS D’OCUPACIÓ

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

2,4 –2,1 –5,6 –9,3 –11,5 –11,5 –10,8 –10,0

3,6 –10,3 –19,5 –25,2 –25,4 –22,0 –20,1 –18,6

3,5 1,7 –0,2 –2,1 –3,1 –3,0 –2,6 –2,1

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

2,8 0,4 –1,9 –3,9 –5,0 –5,3 –5,1 –5,0

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

3,1 –0,5 –3,0 –6,4 –7,2 –7,3 – –

2,8 –0,6 –3,2 –6,3 –7,2 –7,2 – –

2,0 –14,3 –26,0 –35,4 –35,3 –28,6 –29,8 –16,8

0,3 –10,4 –17,9 –23,9 –17,8 –9,4 –12,3 6,1

0,5 –10,9 –18,9 –25,4 –19,9 –11,4 –14,3 3,6

 



ció; mesures per reduir la taxa de tempo-
ralitat, i la introducció d’incentius eficaços
per a la prolongació de la vida laboral.

Menys atur registrat de l’esperat 
al novembre

En concordança amb la destrucció d’ocu-
pació al novembre, les files dels aturats re-
gistrats es van incrementar en 60.593 per-
sones, fins a les 3.868.946. No obstant
això, l’augment mensual va ser inferior al
que s’esperava i es va situar sensiblement
per sota de l’anotat un any abans, la qual
cosa il·lustra la desacceleració de l’atur. En
termes interanuals, l’atur registrat es va
continuar moderant i va presentar una
taxa de variació del 29,4%.

Segons les dades d’Eurostat, la taxa d’a-
tur va continuar augmentant a l’octubre
fins al 19,3% en termes homogeneïtzats.
D’aquesta manera, la taxa d’atur espa-
nyola era més del doble que la mitjana eu-
ropea i es col·locava en segon lloc després
de Letònia.

L’escalada de l’atur ha comportat l’ex-
pansió de les despeses de protecció per
desocupació. A l’octubre, van pujar a
2.664 milions d’euros, amb un increment
anual del 33,0%. La taxa de cobertura va
pujar fins al 75,3%. D’altra banda, els be-
neficiaris estrangers representaven el
73,2% del total de demandants estran-
gers de feina.

Modest alentiment dels costos
laborals

Les estadístiques de l’enquesta trimestral
de cost laboral del període juliol-setem-
bre registren la continuïtat de la tendèn-
cia a la moderació dels costos laborals de
les empreses. No obstant això, la desacce-
leració pot ser qualificada d’escassa si te-
nim en compte la desinflació dels preus i
l’escalada de l’atur. El cost laboral mitjà
de les empreses es va situar en 2.429 eu-
ros al mes, amb un augment del 3,3% en
relació amb el mateix període de l’any
anterior.

Perspectiva de reformes 
en l’àmbit laboral.

La taxa de cobertura 
de l’atur puja fins al 75,3%.
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FONTS: Servei Públic d’Ocupació Estatal i elaboració pròpia.

SENYALS DE DINAMISME AL MERCAT DE TREBALL

Variació interanual del nombre de contractes registrats al Servei Públic d’Ocupació Estatal
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Els costos salarials es van col·locar en
1.776 euros de mitjana, amb un incre-
ment interanual del 3,1%. El salari ordi-
nari, un cop exclosos els pagaments ex-

traordinaris i endarrerits, va ser de 1.622
euros per treballador i mes, el 3,0% per
damunt del tercer trimestre del 2008. Els
costos no salarials van pujar el 3,9% inter-
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FONTS: Servei Públic d’Ocupació Estatal i elaboració pròpia.

L’AUGMENT DE L’ATUR REGISTRAT S’ALENTEIX

Variació interanual del nombre total d’aturats registrats
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Variació sobre Variació sobre el mateix
desembre 2008 període de l’any anteriorAturats

Absoluta % Absoluta %

Per sectors

Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

Primera ocupació

Per sexes

Homes

Dones

Per edats

Menors de 25 anys

Resta d’edats

TOTAL

FONTS: Servei Públic d’Ocupació Estatal i elaboració pròpia.

110.067 34.056 44,8 33.842 44,4 2,8

497.325 83.900 20,3 112.230 29,1 12,9

726.788 69.352 10,5 143.031 24,5 18,8

2.240.863 450.588 25,2 497.693 28,6 57,9

293.903 102.087 53,2 92.881 46,2 7,6

1.940.401 363.934 23,1 492.621 34,0 50,2

1.928.545 376.049 24,2 387.056 25,1 49,8

464.339 79.209 20,6 79.147 20,5 12,0

3.404.607 660.774 24,1 800.530 30,7 88,0

3.868.946 739.983 23,6 879.677 29,4 100,0 

ATUR REGISTRAT PER SECTORS, SEXE I EDATS

Novembre 2009

%
participació

 



anual. Les cotitzacions obligatòries a la
Seguretat Social, el seu principal compo-
nent, van augmentar el 2,8%. Les percep-
cions no salarials van créixer el 12,0%, per
l’increment de les indemnitzacions per
acomiadament i per les prestacions so-
cials pagades pels empresaris.

La construcció va ser el sector que va ano-
tar els increments més importants, tant
del cost laboral total com dels salaris or-
dinaris i dels costos d’acomiadament i de
les indemnitzacions per final de contrac-
te. La indústria va registrar el creixement
del cost salarial menys intens, del 2,0%, a
causa, sobretot, de l’alt nombre d’expe-
dients de regulació d’ocupació que van
tenir lloc al sector.

El cost laboral per hora efectiva treballa-
da va ser de 19,55 euros, amb un incre-
ment interanual del 4,2%, sensiblement

superior al de la Unió Europea. Aquest in-
crement, més elevat que el del cost per
treballador, és degut a un decrement del
0,8% del nombre d’hores efectives de tre-
ball.

Els guanys mitjans per treballador i mes,
del 3,1%, van ser notablement superiors a
la inflació del període. D’aquesta manera,
el poder adquisitiu dels treballadors va
augmentar el 4,2% en termes anuals i 
reals, 6 dècimes més que en el trimestre
anterior.

Altres indicadors salarials, com l’incre-
ment pactat en els convenis o el cost la-
boral a la construcció, també mostren
una tònica de desacceleració en el tercer
trimestre. No obstant això, també és molt
moderada, llevat dels jornals agraris, que
van anotar un ascens anual del 0,3%, 3,7
punts menys que en el trimestre anterior.
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La construcció anota 
els increments més
importants en els costos
laborals.

2008 2009
2007 2008

III IV I II III

Increment pactat en convenis (*)

Salari per lloc de treball equivalent 

a temps complet (**)

Enquesta trimestral de cost laboral

Costos salarials

Total

Indústria

Construcció

Serveis

Guanys mitjans per hora treballada

Altres costos laborals

Jornada laboral (***)

Jornals agraris

Cost laboral a la construcció

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

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

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

FONTS: Institut Nacional d’Estadística, Ministeri de Treball i Assumptes Socials, Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, Ministeri de Foment i elaboració pròpia.

3,1 3,6 3,5 3,6 2,7 2,7 2,6

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

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

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

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

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

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

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

–0,5 0,1 –0,6 2,0 0,4 –5,1 –0,8

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

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

INDICADORS DE SALARIS

Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior
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La inflació torna a ser positiva

Després de vuit mesos registrant taxes de
variació interanual negatives, l’índex de
preus de consum (IPC) va augmentar el
0,3% en el mes de novembre del 2009 en
relació amb el mateix mes de l’any ante-
rior. Així, aquesta taxa interanual va aug-
mentar un punt en relació amb el mes
precedent. D’aquesta manera, es van fer
bons els pronòstics que la inflació torna-
ria a ser positiva cap al final de l’exercici.

El gir alcista de la inflació en els últims
mesos ha estat impulsat pel component
energètic. En concret, els carburants i els
combustibles van contribuir amb 9 dèci-
mes a l’increment de la taxa de variació

interanual de l’IPC al novembre, pel fet
que, en aquest mes, van pujar el 2,6%, en-
front d’un descens dotze mesos abans.

En canvi, l’aportació de l’altre component
volàtil de l’IPC, els aliments frescos, va ser
marginalment negativa. La seva taxa de
variació interanual va disminuir una dèci-
ma i mitja i va anotar una caiguda del
2,7%. De fet, les pujades d’alguns ali-
ments, com la carn de porc i el peix, van
ser contrarestades pels descensos d’altres,
com la carn d’oví, el pollastre i la fruita
fresca.

El nucli més estable de la inflació, l’ano-
menada subjacent, que exclou els ali-
ments no elaborats i els productes ener-

Preus

El gir alcista dels preus 
és impulsat pels carburants
i combustibles.

Els aliments frescos 
reculen suaument.

LA INFLACIÓ GENERAL SUPERA LA SUBJACENT PER PRIMER COP EN MÉS D’UN ANY

Variació interanual de l’IPC

FONT: Institut Nacional d’Estadística.
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Sense la pujada d’impostos,
la inflació estaria plana.

gètics, va augmentar una dècima al no-
vembre i es va situar en el 0,2% inter-
anual. D’aquesta manera, va anotar un
increment per primer cop en mig any.
Aquesta inflexió reflecteix, en certa ma-
nera, la millora de la conjuntura econò-
mica en moderar-se la recessió.

De fet, el lleuger repunt de la inflació sub-
jacent és atribuïble als productes indus-
trials no energètics, els preus dels quals es
van desaccelerar, tot i presentar un des-
cens interanual de l’1,7%, 3 dècimes
menys que un mes abans. Aquest alenti-
ment va ser degut, sobretot, al vestit i cal-
çat, que va aportar gairebé una dècima a
l’increment de la taxa interanual de l’IPC
en remuntar després d’unes rebaixes més
intenses que les de l’any anterior.

En canvi, els aliments elaborats es van ac-
celerar molt lleugerament i van mostrar
una moderada taxa d’augment anual del
0,5%. Els ascensos dels olis i de la llet van
ser compensats, en gran part, per altres
decrements, com els dels productes lac-

tis. Per la seva banda, la variació inter-
anual dels preus dels serveis es va mante-
nir en l’1,6%, cota mínima de les últimes
dècades.

Cal destacar que, sense l’impacte de la pu-
jada dels impostos especials sobre el tabac
i els hidrocarburs en el mes de juny del
2009, el nivell de preus es mantindria en
el mateix nivell d’un any abans. Això es
dedueix de la taxa de variació anual de 
l’índex de preus de consum harmonitzat
a impostos constants, que, en els mesos
de setembre i d’octubre, presentava 3 dè-
cimes de diferència amb l’índex general
harmonitzat.

L’índex harmonitzat de preus de consum
amb la Unió Europea va augmentar el
0,4% en relació amb dotze mesos abans,
la qual cosa representa una alça d’un punt
en relació amb la taxa del mes anterior.
D’aquesta manera, el diferencial amb la
zona de l’euro favorable a Espanya es va
reduir a una dècima, 8 menys que el mà-
xim registrat en el mes de maig.

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 0,8 0,3

–0,5 1,4 1,4

Lleuger repunt de la inflació
subjacent fins al 0,2%.

El diferencial d’inflació
favorable a la zona de l’euro
es redueix a una dècima.

 



ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM PER GRUPS DE COMPONENTS

Novembre

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

2008 2009 2008 2009 2008 2009

Per classes de despesa

Aliments i begudes no alcohòliques

Begudes alcohòliques i tabac

Vestit i calçat

Habitatge

Parament

Medicina

Transport

Comunicacions

Oci i cultura

Ensenyament

Hotels, cafès i restaurants

Altres

Agrupacions

Aliments amb elaboració

Aliments sense elaboració

Conjunt no alimentari

Béns industrials

Productes energètics

Carburants i combustibles

Béns industrials sense productes energètics

Serveis

Índex subjacent (**)

ÍNDEX GENERAL

NOTES: (*) Base 2006 = 100.

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

FONT: Institut Nacional d’Estadística.

107,8 0,0 0,0 2,2 –2,6 3,1 –2,4

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

109,3 3,4 4,5 1,8 0,4 0,8 –0,9

112,5 –0,2 0,3 6,4 0,8 6,6 0,3

107,4 0,4 0,2 2,5 0,7 2,8 0,9

97,5 0,1 0,0 0,4 –1,3 0,5 –1,4

103,8 –4,1 1,1 –2,3 4,4 –1,5 0,9

99,3 –0,1 0,0 0,2 –0,3 0,0 –0,8

97,3 –0,9 –0,7 –1,1 –2,5 0,3 –1,1

114,4 –0,4 0,1 3,9 2,6 4,0 2,7

111,8 –0,3 –0,3 4,0 1,2 4,5 1,2

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

111,7 0,0 0,1 3,1 0,6 3,6 0,5

106,5 0,1 –0,1 1,0 –3,3 2,5 –2,7

106,9 –0,6 0,7 1,8 1,2 2,1 0,5

103,6 –0,9 1,5 0,3 1,1 0,4 –0,6

107,9 –6,6 1,9 –1,6 8,2 –0,5 1,9

103,1 –8,8 2,6 –5,4 8,8 –4,0 0,1

101,8 1,0 1,4 0,9 –1,3 0,6 –1,7

110,4 –0,2 –0,2 3,4 1,3 4,0 1,6

107,6 0,3 0,4 2,5 0,2 2,7 0,2

107,8 –0,4 0,5 2,0 0,8 2,4 0,3

Índexs
(*)

La caiguda dels preus a l’engròs 
es modera

El descens interanual dels preus a l’en-
gròs s’ha continuat frenant en els últims
mesos. Això reflecteix l’evolució dels
preus de les primeres matèries, que, des-
prés de l’enfonsament del 2008, presen-
ten una tendència moderada a recupe-
rar-se.

Els preus d’importació van alentir el des-
cens interanual fins al 7,2% a l’octubre, 2

punts menys que en el mes precedent, tot
i l’apreciació de l’euro. Aquesta desaccele-
ració va ser deguda a la caiguda menys in-
tensa dels preus de l’energia i dels béns
intermedis. En canvi, els preus dels béns
d’equipament es van moderar i van pre-
sentar una lleugera alça interanual del
0,9%. Per la seva banda, els béns de con-
sum van intensificar la davallada fins al
2,1% anual.

Finalment, els preus agraris en origen van
continuar frenant la caiguda interanual al
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Lleugera recuperació dels
preus agrícoles i ramaders.

 



La inflació mitjana dels preus de consum el 2009 serà negativa per primer cop en les últimes dècades, enfront
d’una mitjana del 4,1% en l’any anterior. De fet, la mitjana amaga un intens vaivé en el transcurs del 2009. Du-
rant la primera part de l’exercici, va prosseguir la desacceleració dels preus iniciada a l’agost del 2008 i va marcar
la caiguda interanual més intensa dels preus de consum de les últimes dècades, de l’1,4% al juliol del 2009. De
llavors ençà, però, es va dibuixar un gir a l’alça, de manera que, al novembre, la inflació interanual va tornar a
ser positiva, del 0,3%. Serà també negativa el 2010? No, com es discuteix a la resta del requadre, però es col·loca-
rà en nivells baixos.

Els alts i baixos de la inflació han estat molt marcats per l’evolució del component energètic, que segueix de
prop les variacions del preu del petroli. El preu del cru, després de marcar un màxim de 147 dòlars per barril al
juliol del 2008, es va enfonsar fins als 37 dòlars al desembre del mateix any, però, de llavors ençà, ha tendit a re-

Pujades moderades de preus a Espanya
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setembre, després d’haver-se enfonsat al
començament de l’estiu. Aquesta situació
va ser deguda als productes agrícoles i als

ramaders, com la llet, ja que el bestiar d’a-
bastament va intensificar el descens fins
al 3,6% interanual.

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

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.

–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 1,7 2,5 –5,4 0,2

–17,2 –4,9 –1,3 0,9 –6,9 –10,1 –10,8 1,3 2,4 –5,9 –

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

–14,8 –5,5 –0,9 0,3 –7,7 –11,5 –9,8 0,6 2,0 –7,2 –0,4

–14,0 –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 –7,2 –2,1 0,9 –6,6 –

Deflactor
del PIB

(*)

Preus
agraris
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LA INFLACIÓ, EN NIVELLS BAIXOS DESPRÉS DE MARCAR EL MÍNIM DE LES ÚLTIMES DÈCADES

Variació interanual de l’índex general

NOTA: Dades reals fins al novembre del 2009.
FONTS: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.
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muntar fins a situar-se per damunt dels 70 dòlars per barril al novembre i al desembre del 2009. És raonable
preveure un augment del preu de l’or negre el 2010, atesa la reactivació de l’economia global. No obstant això, la
recuperació serà previsiblement gradual, i, atesa la capacitat excedent mundial en la producció de cru, no sem-
bla que haguem d’esperar fortes alces del petroli. Així i tot, probablement els preus energètics pressionaran a
l’alça l’índex general de preus de consum.

No solament l’energia introdueix un element d’incertesa en l’evolució de la inflació el 2010. Els preus dels ali-
ments no elaborats són també un component molt volàtil. La seva evolució està molt influïda pels mercats in-
ternacionals de primeres matèries. Amb la informació disponible, sembla que prosseguirà la tendència a la recu-
peració d’aquests preus, tot i que amb moderació.

I què passa amb el nucli més estable dels preus, l’anomenat índex subjacent, que exclou els aliments no elaborats
i els productes energètics? Al llarg del 2009, ha anat baixant progressivament i s’ha aproximat al 0% al setembre
i a l’octubre, pressionat a la baixa per la contracció del consum de les famílies. No obstant això, al novembre, va
repuntar fins al 0,2% i podria haver tocat fons amb la lleugera millora de la conjuntura econòmica. El 2010,
probablement, traçarà un suau repunt.

Un altre element que cal tenir en compte en l’evolució dels preus el 2010 és la prevista pujada de l’impost sobre
el valor afegit a partir del juliol. Un augment de 2 punts, del 16% al 18%, del tipus general i d’1 punt, del 7% al
8%, del reduït representa un increment teòric de la inflació dels preus de consum d’1,2 punts si es traslladen
aquests augments totalment als preus. No obstant això, no és previsible que això passi, atesa la feblesa de la de-
manda, de manera que és probable que només repercuteixi en una alça de la meitat d’aquesta xifra (la resta seria
absorbida pels marges empresarials).
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Des del punt de vista dels costos, les pressions competitives en un entorn de descens del consum han comportat
la moderació dels marges empresarials, ja que moltes empreses han retallat els preus per frenar la caiguda de les
vendes. Les estadístiques de salaris també mostren una desacceleració, tot i que molt escassa, ateses la magnitud
de la recessió i l’escalada de l’atur. Què succeirà el 2010? La feblesa econòmica continuarà contenint els marges
de les empreses, i els salaris, probablement, s’alentiran, sobretot si tenim en compte que recolliran una menor
inflació passada.

D’aquesta manera, la moderació dels costos i la millora de la productivitat poden contribuir al fet que el dife-
rencial d’inflació amb la zona de l’euro, el principal soci comercial, no es deteriori sensiblement. Aquest diferen-
cial ha estat favorable a l’economia espanyola des del desembre del 2008, la qual cosa representa un guany de
competitivitat-preu. No obstant això, després de marcar un rècord de 0,9 punts percentuals al maig, ha tendit a
reduir-se.

En conclusió, tot i que, des del juliol del 2009, els preus han remuntat i probablement tancaran l’any en l’entorn
de l’1%, les pressions competitives dels mercats internacionals en un context de globalització i d’excés de capa-
citat productiva i la suau millora econòmica mantindran continguda la inflació. Així, en el marc de l’ajustament
de l’economia espanyola, els preus continuaran reflectint la feblesa de la demanda i la inflació continuarà en ni-
vells baixos, tot i que l’evolució dels preus de les primeres matèries presenta alguna incertesa.

EL DIFERENCIAL D’INFLACIÓ SUBJACENT AMB LA ZONA DE L’EURO ÉS NEGATIU

Diferència en la variació interanual de l’IPC harmonitzat entre Espanya i la zona de l’euro

NOTA: Fins al novembre del 2009.
FONTS: Institut Nacional d’Estadística, Eurostat i elaboració pròpia.
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Aquest requadre ha estat elaborat per Pere Miret
Departament d’Economia Europea, Servei d’Estudis de ”la Caixa”
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El dèficit corrent es continua reduint

El dèficit corrent del mes de setembre va
ser de 4.400 milions d’euros, el 45,6% in-
ferior al del mateix mes del 2008, en el que
va representar la catorzena caiguda inter-
anual en quinze mesos. Això va provocar
que el desequilibri corrent acumulat en
els dotze últims mesos es reduís el 40,6%
en relació amb l’any anterior i arribés als
65.270 milions d’euros, equivalents al
6,2% del producte interior brut (PIB).
Aquesta xifra, tot i ser encara elevada, s’a-
llunya en més de quatre punts percentuals
del màxim assolit al juny del 2008. S’es-
pera que aquesta tendència de correcció
del dèficit disminueixi gradualment du-
rant els últims mesos del 2009, fins a si-
tuar-se entre el 5,0% i el 5,5% del PIB.

Malgrat que aquest nou descens del sal-
do de la balança corrent s’alinea amb els
altres registrats durant el 2009, es poden
apreciar diferències en l’evolució dels
components. Així, durant la primera
meitat de l’any, la contracció del des-
equilibri corrent va ser provocada gaire-
bé íntegrament per la correcció del dè-
ficit comercial. No obstant això, la
reducció del dèficit de la balança de ren-
des en el tercer trimestre, de 4.803 mi-
lions d’euros, explica més d’un terç de la
correcció del desequilibri corrent, grà-
cies a la forta reducció de les rendes pa-
gades a l’exterior. Al gràfic següent, es
mostra clarament aquesta contracció de
la balança de rendes en el tercer trimes-
tre.

Sector exterior

El dèficit de la balança
corrent es redueix fins al
6,2% del PIB al setembre.

El dèficit de la balança 
de rendes millora 
en el tercer trimestre.

Dèficit trimestral acumulat en relació amb el PIB

LA BALANÇA DE RENDES LIDERA LA CORRECCIÓ DEL DÈFICIT CORRENT EN EL TERCER TRIMESTRE

FONTS: Ministeri d’Economia i elaboració pròpia.
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Acumulat any Dotze últims mesos

Variació anual

Absoluta %

Balança corrent

Balança comercial

Serveis

Turisme

Altres serveis

Total

Rendes

Transferències

Total

Compte de capital

Balança financera

Inversions directes

Inversions de cartera

Altres inversions

Total

Errors i omissions

Variació d’actius del Banc d’Espanya

NOTA: El saldo resultant de la suma de la balança corrent, del compte de capital i de la balança financera es compensa per la

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

FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.

–33.847 –51,3 –52.045 42.834 –45,1

21.090 –7,7 26.295 –2.118 –7,5

–944 –42,1 –1.116 1.679 –60,1

20.147 –5,1 25.180 –439 –1,7

–21.340 –14,0 –30.297 2.171 –6,7

–7.342 –13,3 –8.107 –31 0,4

–42.382 –48,0 –65.270 44.535 –40,6

2.653 –45,1 3.325 –3.812 –53,4

–227 – –8.832 –637 7,8

20.623 3,2 4.394 –2.842 –39,3

2.620 –92,2 37.509 –30.574 –44,9

23.016 –58,4 33.071 –34.053 –50,7

195 – 4.405 2.151 95,5

16.518 –25,5 24.470 –8.822 –26,5

BALANÇA DE PAGAMENTS

Setembre 2009

Saldo en
milions
d’euros

Saldo en
milions
d’euros

% variació
anual

A més de la menor caiguda del dèficit de
la balança de béns, a causa d’un deteriora-
ment similar de les importacions i de les
exportacions, i de la compensació per part
de la balança de rendes, destaca la reduc-
ció del superàvit de la balança de serveis,
el 3,3% en relació amb el setembre del
2008. Això és degut al deteriorament del
component de turisme, on la caiguda dels
ingressos va superar la dels pagaments, tot
i presentar caigudes interanuals inferiors,
del 10,0% i del 16,0% respectivament.

Malgrat la contracció del superàvit del
compte de capital, que es va situar molt a
la vora de zero, la millora del dèficit cor-
rent va reduir la necessitat de finança-
ment el 43,2% al setembre del 2009 en re-
lació amb el mateix mes de l’any anterior.
Si ens fixem en un horitzó temporal de

dotze mesos, la correcció de la necessitat
de finançament va disminuir el 39,7% i es
va situar, en relació amb el PIB, en nivells
similars als del 2005 (el 5,8%). Des de la
perspectiva dels sectors institucionals,
aquesta reducció va ser motivada per 
l’evolució de l’estalvi net de les llars i de
les empreses, que va contrarestar l’incre-
ment de l’endeutament de les adminis-
tracions públiques en l’últim any.

Conseqüentment, les dues fonts princi-
pals de cobertura de la necessitat de finan-
çament de l’economia van registrar im-
portants reduccions. D’una banda, els
passius nets del Banc d’Espanya van dis-
minuir durant els nou primers mesos de
l’any el 25,5%, arran del menor recurs per
part de les entitats financeres a les subhas-
tes de liquiditat del Banc Central Europeu.

La necessitat 
de finançament se situa 
en nivells similars 
als del 2005.
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No obstant això, els fons captats pels sec-
tors residents van registrar una reducció
més intensa, del 58,4%, durant aquest pe-
ríode. La inversió a curt termini va ser la
que va experimentar un canvi més signifi-
catiu, amb una caiguda del 92,2%. Aques-
ta dada posa de manifest la normalització
dels mercats de crèdit tradicionals i deixa

enrere les turbulències financeres apare-
gudes a partir de la crisi subprime. Les
principals entrades netes de capital du-
rant aquest període van provenir de les
inversions en cartera, a causa de l’aug-
ment de les entrades de fons provinents
de l’exterior.

Les inversions a curt termini
es redueixen el 92% 
en els nou primers mesos
del 2009.
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Les famílies i les empreses 
es desendeuten

L’euríbor a dotze mesos, àmpliament uti-
litzat com a tipus d’interès de referència,
va marcar un nou mínim històric en el
mes de novembre en situar-se en l’1,23%,
un punt bàsic menys que en el mes ante-
rior i 312 menys que un any abans. D’a-
questa manera, l’euríbor a dotze mesos
reflecteix les progressives rebaixes del ti-
pus d’interès oficial del Banc Central Eu-
ropeu fins a l’1% el darrer maig i la pro-
gressiva disminució de la prima de risc
interbancària en tendir a normalitzar-se
els mercats. No obstant això, en les pri-
meres setmanes de desembre, l’euríbor a
1 any ha fluctuat una mica per damunt
del nivell de novembre, després d’anun-

ciar-se que l’autoritat monetària europea
retirarà de forma progressiva les mesures
extraordinàries d’injecció de liquiditat.

Els tipus d’interès dels préstecs i crèdits al
sector privat van continuar baixant a l’oc-
tubre, tendència coherent amb les dava-
llades dels tipus d’interès interbancaris.
Així, el tipus d’interès mitjà es va situar
en el 3,44%, 312 punts bàsics menys que
dotze mesos abans.

No obstant això, el finançament de les
empreses i de les famílies va continuar
essent feble, a causa del context econò-
mic recessiu i del procés d’ajustament
dels seus balanços, ja que els nivells d’en-
deutament s’havien col·locat en nivells
molt alts. Així, per primer cop en aquest

Estalvi i finançament

L’euríbor a dotze mesos
marca un nou mínim
històric en mitjana mensual
al novembre i podria haver
tocat fons.

EL FINANÇAMENT AL SECTOR PRIVAT BAIXA LLEUGERAMENT

Taxa de variació interanual del finançament als sectors no financers residents

FONT: Banc d’Espanya.

Administracions públiquesSector privat
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cicle, la taxa interanual del finançament
al sector privat va ser lleugerament nega-
tiva. Aquesta situació és similar a la del
conjunt de la zona de l’euro, on, a l’octu-
bre, els préstecs al sector privat van bai-
xar el 0,8% interanual.

El finançament a les empreses no finance-
res va mostrar un estancament a l’octubre
en relació amb dotze mesos abans. Els
préstecs de les entitats de crèdit residents
es van reduir el 2,8% en relació amb un
any abans.Aquesta caiguda va ser compen-
sada per una alça del 29,5% interanual de
les emissions de renda fixa i del 5,0% dels
préstecs de l’exterior. Les grans empreses
van continuar aprofitant la millora de les
condicions als mercats per finançar-se.

El crèdit comercial, destinat al finança-
ment del capital circulant de les empreses,
va continuar deprimit, amb una caiguda
interanual del 32,7% a l’octubre. Per la
seva banda, els arrendaments financers,
utilitzats per finançar inversions, tampoc

no presentaven un bon to, amb una dis-
minució del 16,6% sobre l’octubre del
2008.

Per sectors, amb dades que arriben fins al
final del tercer trimestre, s’aprecia que la
desacceleració del crèdit és generalitzada.
La construcció és el sector que presentava
un descens interanual més intens, del
14,3%, seguida del sector primari, amb
una reducció de l’11,3%. El crèdit a la in-
dústria, molt afectada per la crisi, també
va disminuir en relació amb dotze mesos
abans, l’1,6%. El crèdit als serveis era el
2,8% superior a dotze mesos enrere, però
aquesta taxa se situava 9,5 punts per sota
d’un any abans. Dins el sector terciari, les
activitats immobiliàries van mostrar un
creixement anual similar, del 2,9%, 5
punts menys que dotze mesos abans.

El flux efectiu del finançament a les llars a
l’octubre va ser positiu, de 776 milions
d’euros. No obstant això, va continuar bai-
xant suaument en termes interanuals, fins

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.

2.206.321 –10.833 –3.969 –0,1 84,7 

1.302.937 –3.682 2.075 0,0 50,0 

922.762 –31.373 –30.041 –2,8 35,4 

50.839 9.776 11.577 29,5 2,0 

329.336 17.915 20.539 5,0 12,6 

903.385 –7.152 –6.043 –0,2 34,7 

676.774 –1.675 –641 0,1 26,0 

223.923 –5.790 –5.743 –1,2 8,6 

2.688 313 341 14,6 0,1 

398.826 68.680 106.396 36,4 15,3 

2.605.148 57.848 102.428 4,2 100,0 

FINANÇAMENT ALS SECTORS NO FINANCERS (1)

Octubre 2009

%
participació

El crèdit comercial continua
deprimit.

Tots els grans sectors, 
llevat dels serveis, pateixen
una contracció del crèdit.
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a presentar una davallada del 0,2%. El crè-
dit a l’habitatge va pujar lleugerament el
0,1% en relació amb dotze mesos abans, i
la resta de finançament va davallar l’1,2%.
Més intensa va ser la contracció del crèdit
per a la compra de béns de consum dura-
dor, com automòbils, motos, mobles, etc.,
que va baixar el 10,8% al setembre en rela-
ció amb el mateix mes del 2008. Això és
degut a la conjunció d’una menor deman-
da amb uns tipus d’interès relativament
elevats, de l’11,0%, en incorporar un aug-
ment de la prima de risc per l’augment de
la morositat, tot i que van baixar al 10,2%
a l’octubre.

La taxa de morositat de les entitats credi-
tícies ha seguit una tendència ascendent
des de l’any 2007 i va pujar fins al 5,0%
en el mes d’octubre. Per components, i
amb dades fins al setembre, es constata
que la taxa de morositat de la compra 
d’habitatges amb garantia hipotecària era
menor, del 3,0%. En canvi, tant la de les

activitats immobiliàries, del 8,7%, com la
de les adquisicions de béns de consum
durador, del 7,8%, es trobaven per da-
munt de la mitjana.

Finalment, el finançament net a les ad-
ministracions públiques es va continuar 
expandint amb vigor, de manera que, a 
l’octubre, va mostrar un increment inter-
anual del 36,4%. No obstant això, aquest
ascens només va compensar parcialment
la desacceleració del sector privat, de ma-
nera que el finançament total als sectors
no financers es va continuar alentint fins
al 4,2% interanual.

Els comptes a la vista agafen
embranzida

La remuneració dels dipòsits bancaris del
sector privat es va situar en l’1,27% de
mitjana a l’octubre, 2 punts bàsics per da-
munt del mes anterior, però 208 menys

El crèdit al consum baixa
més del 10%.

La taxa de morositat puja
fins al 5% a l’octubre.

Saldo (*) Variació any actual Variació 12 mesos

Milions Milions
%

Milions
%d’euros d’euros d’euros

Finançament d’activitats productives

Agricultura, ramaderia i pesca

Indústria

Construcció

Serveis

Total

Finançament a persones físiques

Adquisició i rehabilitació d’habitatge propi

Adquisició de béns de consum durador

Altres finançaments

Total

Finançament a institucions privades sense ànim de lucre

Resta sense classificar

TOTAL

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

FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.

23.576 –2.668 –10,2 –3.017 –11,3

153.070 –3.071 –2,0 –2.411 –1,6

134.045 –17.803 –11,7 –22.318 –14,3

685.959 3.244 0,5 18.727 2,8

996.650 –20.297 –2,0 –9.020 –0,9

652.434 –2.711 –0,4 476 0,1

49.840 –4.336 –8,0 –6.019 –10,8

107.719 –2.373 –2,2 –1.219 –1,1

809.993 –9.419 –1,1 –6.762 –0,8

5.457 –634 –10,4 –606 –10,0

33.910 6.479 23,6 9.835 40,9

1.846.010 –23.872 –1,3 –6.553 –0,4

CRÈDIT PER FINALITATS AL SECTOR PRIVAT

Tercer trimestre de 2009
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que dotze mesos abans, i va reflectir les re-
tallades del tipus d’interès oficial de la
zona de l’euro. No obstant això, la retri-
bució mitjana es va col·locar sensiblement
per damunt de la inflació del període.

En aquest marc, i atesa la feble conjuntu-
ra econòmica, els dipòsits bancaris es van
continuar moderant suaument fins a una
taxa interanual del 4,0%. Els comptes a la
vista van experimentar un gran impuls,
amb una alça interanual del 9,1%, 5,9
punts més que al setembre. Aquesta acce-
leració s’explica per una major preferèn-
cia per la liquiditat per part dels estalvia-
dors, atesa la incertesa per l’evolució de
l’economia i per l’escalada de l’atur. Així
mateix, els comptes d’estalvi es van incre-
mentar el 15,9% en relació amb dotze
mesos abans. Per la seva banda, els dipò-
sits a termini, afectats directament per la
competència d’altres productes financers
es van desaccelerar i van mostrar un crei-
xement, només, de l’1,2%.

Al novembre, el patrimoni dels fons 
d’inversió mobiliària va continuar aug-
mentant i va arribar als 163.026 milions
d’euros al final del mes, amb un increment
interanual del 0,6%. Aquest increment és
atribuïble a les plusvàlues generades gràcies
a la bona marxa dels mercats financers, ja
que es van registrar reemborsaments nets
per valor de 382 milions d’euros, per bé
que van ser els més baixos de l’exercici. En
canvi, el nombre de partícips va augmen-
tar de forma consecutiva per segon cop 
enguany fins als 5.617.987. El rendiment
mitjà anual va pujar fins al 4,4%.

D’altra banda, les primes de l’asseguran-
ça directa van pujar el 0,6% al gener-se-
tembre en relació amb el mateix període
de l’any anterior. Aquest augment va ser
degut a les primes del ram de vida, que es
van incrementar el 4,9% en termes inter-
anuals. En canvi, les de la resta van baixar
el 2,9%. En aquest sentit, cal destacar el
descens del 6,2% dels automòbils.

El patrimoni dels fons
d’inversió mobiliària
continua augmentant i la
seva rendibilitat mitjana
anual puja fins al 4,4%.

Lleuger creixement de les
primes de l’assegurança
directa fins al setembre.

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.

256.352 11.540 4,7 21.379 9,1 18,3 

200.143 20.366 11,3 27.473 15,9 14,3 

714.612 –14.660 –2,0 8.292 1,2 51,0 

23.684 –5.633 –19,2 –11.399 –32,5 1,7 

1.194.791 11.612 1,0 45.744 4,0 85,3 

206.237 –42.392 –17,1 –44.741 –17,8 14,7 

1.401.028 –30.781 –2,1 1.003 0,1 100,0 

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

Octubre 2009

%
participació
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I II III IV

ECONOMIA INTERNACIONAL Previsions Previsions

Producte interior brut

Estats Units

Japó

Regne Unit

Zona de l’euro

Alemanya

França

Preus de consum

Estats Units

Japó

Regne Unit

Zona de l’euro

Alemanya

França

ECONOMIA ESPANYOLA Previsions Previsions

Agregats macroeconòmics

Consum de les llars

Consum de les AP

Formació bruta de capital fix

Béns d’equipament

Construcció

Demanda nacional (contr. al � PIB)

Exportació de béns i serveis

Importació de béns i serveis

Producte interior brut

Altres variables

Ocupació

Taxa d’atur (% població activa)

Índex de preus de consum

Costos laborals unitaris

Saldo operacions corrents (% PIB)

Cap. o nec. finanç. resta món
(% PIB)

Saldo públic (% PIB)

MERCATS FINANCERS Previsions Previsions

Tipus d’interès internacionals

Fed Funds

Repo BCE

Bons EUA 10 anys

Bons alemanys 10 anys

Tipus de canvi

$/Euro

0,4 –2,6 2,4 –3,3 –3,8 –2,6 –0,4

–1,2 –5,3 1,3 –8,6 –6,0 –4,7 –1,7

0,5 –4,7 1,1 –5,2 –5,8 –5,1 –2,8

0,5 –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

0,3 –2,3 1,3 –3,5 –2,9 –2,4 –0,4

3,8 –0,3 2,2 –0,2 –0,9 –1,6 1,5

1,4 –1,4 –0,5 –0,1 –1,0 –2,2 –2,2

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

3,3 0,3 1,2 1,0 0,2 –0,4 0,4

2,6 0,3 1,0 0,8 0,3 –0,2 0,3

2,8 0,1 1,2 0,7 –0,2 –0,3 0,3

–0,6 –4,9 –0,2 –5,4 –6,0 –5,1 –3,2

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

–4,4 –15,3 –5,8 –15,1 –17,2 –16,2 –12,3

–1,8 –23,2 –7,5 –24,4 –28,9 –24,3 –15,0

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

–0,5 –6,1 –1,3 –6,2 –7,4 –6,5 –4,3

–1,0 –12,3 2,4 –16,9 –15,1 –11,1 –6,2

–4,9 –17,8 –1,4 –22,6 –22,0 –17,0 –9,7

0,9 –3,6 –0,4 –3,2 –4,2 –4,0 –3,1

–0,6 –6,7 –2,2 –6,3 –7,2 –7,2 –6,0

11,3 18,0 20,1 17,4 17,9 17,9 19,0

4,1 –0,3 1,4 0,5 –0,7 –1,1 0,2

4,6 0,1 –0,9 1,2 1,4 0,4

–9,5 –5,9 –3,8 –7,9 –4,5 –3,9

–9,1 –5,5 –3,4 –7,6 –4,0 –3,6

–4,1 –10,9 –9,9 –0,5 –15,0

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

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

1,48 1,39 1,44 1,30 1,36 1,43 1,48
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DE BARCELONA

Servei d’Estudis

Av. Diagonal, 629,
torre I, planta 6
08028 BARCELONA
Tel. 93 404 76 82
Telefax 93 404 68 92
www.laCaixa.es/estudis

Correu electrònic:
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a l’Informe Mensual:
informemensual@lacaixa.es

Per a subscripcions (altes,
baixes...):
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ACTIVITAT FINANCERA Milions e

Recursos totals de clients 238.407

Crèdits sobre clients 176.100

Resultat atribuït al Grup 1.802

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

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

INFORME MENSUAL
Gener 2010

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

PERSONAL, OFICINES I MITJANS DE PAGAMENT
Empleats 27.818

Oficines 5.530

Terminals d’autoservei 8.113

Targetes (milers) 10.344

OBRA SOCIAL: PRESSUPOST PER ACTIVITATS PER AL 2009 Milions e

Socials 310

Ciència i medi ambient 81

Culturals 79

Educatives i investigació 30

TOTAL PRESSUPOST 500

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

INFORME MENSUAL  

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