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En preguntar a un empresari pel significat del terme «competitivitat», la seva respos-
ta va ser simple però encertada: és la diferència entre estar dins o fora del mercat. En
altres temps, una nodrida varietat de regulacions i unes economies molt més inter-
vingudes podien permetre que empreses poc competitives subsistissin, fins i tot amb
resultats brillants. Això ja no és possible en unes economies de mercat cada cop més
obertes a la competència internacional. L’esforç per mantenir la competitivitat és,
sens dubte, el principal neguit dels gestors empresarials.

Com aconsegueix una empresa mantenir-se a l’avantguarda de la competitivitat?
D’entrada, optimitzant els costos, les inversions i els processos productius i dotant-se
de polítiques de finançament i de recursos humans adequades. Però ni això és sufi-
cient. Avui en dia, la innovació és, més que mai, un element clau, tant per la via de la
recerca i el desenvolupament per a la generació de nous béns i serveis com en l’im-
puls de nous enfocaments de gestió o de negoci. Apple o Google serien, en aquests
moments, paradigmes d’empresa innovadora i certifiquen que, per mantenir-se al
primer calaix del podi, no hi ha més remei que anar per davant en matèria d’innova-
ció, per no veure’s engolit per la resta de competidors.

Però no és imprescindible estar a l’elit tecnològica per demostrar bones qualifica-
cions en competitivitat. La capacitat d’exportar és potser el signe extern més visible
de la fortalesa competitiva d’una companyia. I no és gens fàcil. Als Estats Units, amb
prou feines el 4% dels cinc milions i mig d’empreses són capaces d’exportar, mentre
que, a Alemanya, la xifra puja al 12% i, a Espanya, se situa al voltant del 6%. Es tracta
de comparacions delicades, ja que la dimensió i l’obertura d’una economia influei-
xen en les xifres. Això sí, les empreses exportadores es distingeixen perquè són més
grans que la mitjana, són més intensives en l’ús del capital, tenen més productivitat i
paguen salaris més alts. Es tracta de característiques que també trobem en empreses
potser menys orientades a l’exterior o en empreses de serveis, però que destaquen
per la seva capacitat competitiva.

Podem estendre aquesta idea de competitivitat de les empreses als països? El Nobel
Paul Krugman considera que no, que la creixent obsessió dels països avançats per la
competitivitat internacional és errònia, perquè un país no pot ser avaluat, simple-
ment, pel resultat de la seva quota en el mercat mundial i perquè, si es fa, això con-
dueix a polítiques desencertades o fins i tot perilloses. Però, a la pràctica, la preocu-
pació per la competitivitat internacional està ben present en les agendes dels
ministres d’economia. A més a més, periòdicament van apareixent anàlisis sobre la
capacitat competitiva de les economies, com les elaborades pel World Economic 
Forum, l’Institute for Management Development o la Comissió Europea, que acaparen
titulars de diaris i que constitueixen una mena d’avaluació de la gestió dels governs.

No obstant això, aquests rànquings van molt més enllà de registrar la quota mundial
d’exportacions del país i analitzen multitud d’elements subjacents a la capacitat
competitiva de les nacions: qualitat de les institucions, sanitat, educació, estabilitat
macroeconòmica, capacitat d’innovació, qualitat de les infraestructures, eficiència
del sector financer, etc. Al final, si un país treu bones notes en els paràmetres selec-
cionats, és molt probable que s’hi hagi format un caldo de cultiu favorable a l’apari-
ció d’empreses d’excel·lència que, exportin o no, tiraran de la renda, de la riquesa i de
la prosperitat del conjunt.

Competitivitat, la paraula màgica
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Una recuperació, diverses velocitats

La cruïlla en què es troben les economies
dels principals països desenvolupats és cer-
tament complexa. D’una banda, tot fa pen-
sar que la recuperació econòmica iniciada,
de manera majoritària, en el tercer trimes-
tre del 2009 es consolidarà al llarg del 2010.
Però aquest missatge no reflecteix ni tota
la realitat ni els riscos del camí pel qual
hauran de transitar les principals econo-
mies en els pròxims trimestres. La recupe-
ració és un fet i això ens ofereix un futur
més esperançador, sobretot si el compa-
rem amb la situació en què ens trobàvem
fa només un any. Ara bé, són molts els ele-
ments que ens condueixen a dibuixar una
via de sortida de la recessió força plana,
amb nombrosos riscos a la baixa i amb ve-
locitats variables en funció del país.

Una bona mostra d’això l’ofereix l’econo-
mia nord-americana. Les dades de creixe-
ment del producte interior brut (PIB) no
van sorprendre i confirmen que el procés
de recuperació continua la seva marxa. En
el quart trimestre del 2009, el PIB va créi-
xer l’1,4% en relació amb el trimestre an-
terior. Això deixa la reculada del PIB per
al conjunt del 2009 en el 2,4%. Una xifra
força moderada si tenim en compte la si-
tuació de col·lapse que va experimentar 
la principal economia mundial durant la
primera meitat de l’any i que es va arribar
a comparar amb la Gran Depressió dels
anys trenta.

De tota manera, els indicadors de més alta
freqüència continuen dibuixant una recu-
peració força anèmica. L’avanç del con-
sum privat, que és fonamental, ja que re-

presenta gairebé el 70% del PIB, va perdre
una mica de força en el mes de desembre.
Les vendes al detall van recular després 
de quatre mesos de progressos i l’índex de
confiança del consumidor del Conference
Board va continuar exhibint un nivell
molt baix. A això se sumen un mercat de
l’habitatge que ja no recula però que con-
tinua encallat en el fons i un mercat de tre-
ball que, tot i haver frenat el deteriora-
ment, acumula un percentatge històric
d’aturats de llarga durada.

La tònica que ofereixen les principals eco-
nomies europees no és gaire diferent. Se
sap ja la reculada del PIB d’Alemanya per
al conjunt del 2009, el 5,0%, la qual cosa
significa una evolució totalment plana de
l’economia en el quart trimestre. L’econo-
mia britànica, fins ara en recessió, va ini-
ciar el camí de la recuperació en l’últim
trimestre del 2009 amb un creixement 
intertrimestral del 0,1%. Els indicadors
per al conjunt de la zona de l’euro eviden-
cien que el procés de recuperació es
consolidarà al llarg del 2010, però a un rit-
me molt lent. La demanda continua llas-
tada per l’elevada taxa d’atur i pel procés
de despalanquejament que duen a terme
les llars. Però no tot són males notícies.
Les dades que arriben pel costat de l’ofer-
ta són una mica més esperançadores. L’ín-
dex de producció industrial presenta una
important recuperació i tant la utilització
de la capacitat productiva com les coman-
des industrials comencen ja a encarar la
via ascendent.

El futur de les principals economies emer-
gents és força més sòlid. La Xina va pré-
mer l’accelerador i va tornar a una taxa de

RESUM EXECUTIU

L’economia nord-americana
consolida la recuperació...

...però tot fa pensar 
que serà força fràgil. 

La sortida de la recessió 
de la zona de l’euro segueix
una tònica similar.
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creixement del PIB de dos dígits. En el
quart trimestre, el PIB va avançar el 10,7%
interanual, que situa el total de l’any en el
8,5%. Ara com ara, no hi ha signes que
aquest ritme vertiginós de creixement
s’hagi d’afeblir, més aviat el contrari. La
pujada del crèdit es manté al voltant del
30%, l’índex de producció industrial va
augmentar el 18,5% interanual al desem-
bre i l’increment de les vendes al detall es
va quedar amb prou feines un punt per-
centual per sota. Es tracta d’unes xifres es-
pectaculars, però encara ho són més les
que presenta el sector exterior. Al desem-
bre, les exportacions van experimentar el
primer avanç interanual en tretze mesos,
en situar-se en el 17,7%, i les importa-
cions van augmentar, ni més ni menys, el
55,9%. Aquesta embranzida és tan forta
que ha despertat alguns temors sobre el
risc de sobreescalfament, de manera que
les autoritats han adoptat mesures per fre-
nar l’augment del crèdit bancari i de res-
tricció de la liquiditat.

Mentre els països emergents han reprès
ritmes de creixement elevats, a les econo-
mies desenvolupades, el principal risc con-
tinua essent el delicat equilibri que cal as-
solir per aconseguir una retirada de les
mesures expansives de política fiscal i mo-
netària que no afecti negativament la re-
cuperació. En els dos casos, serà primor-
dial la bona comunicació de les institucions
amb la resta d’agents. D’això dependrà
que el procés de transició sigui gradual o
no. Pel que fa a la política monetària, tant
el Banc Central Europeu com la Reserva
Federal mantenen, als seus comunicats,
que el nivell vigent dels tipus d’interès és
l’adequat en les condicions econòmiques
actuals. Atès que la inflació continua en la
zona còmoda en les dues economies, i un
escenari en què repunti sembla poc pro-
bable a curt termini, existeix un ampli
consens entre els analistes sobre la futura
evolució dels tipus d’interès: no es preveu
que comencin a pujar, com a mínim, fins

al final de l’any. I, si ho fan, tot fa pensar
que ho faran de forma molt gradual.

Als mercats financers, el focus d’atenció
s’ha dirigit a les dificultats de l’economia
grega, la situació pressupostària de la qual
i la falta de mesures convincents de correc-
ció han comportat una forta penalització
dels mercats de deute. Una penalització que
s’ha estès, amb menys força, a altres eco-
nomies de la zona de l’euro i que ha afec-
tat la cotització de la moneda única, que
ha reculat considerablement enfront del
dòlar. Les borses han rebut un cert conta-
gi d’aquesta evolució, però, sobretot, s’han
vist afectades per la proposta del president
Obama d’imposar restriccions a la dimen-
sió i a les activitats dels bancs. La mesura,
que pretén evitar que, en el futur, els bancs
assumeixin riscos que facin perillar l’esta-
bilitat del sistema financer, no està lliure
de controvèrsia.

La situació de l’economia espanyola se-
gueix de prop la de la resta d’economies
desenvolupades, però un pas per darrere.
A dia d’avui, són pocs els indicadors que
encara no han trobat el seu nivell més baix
i la majoria ja ha enfilat el camí de la recu-
peració. L’evolució recent de l’activitat
econòmica és un bon exemple d’això.
L’índex de producció industrial, un indi-
cador clau en el cicle, va desaccelerar el
ritme de descens fins al 5,7% interanual al
novembre, menys de la meitat de la caigu-
da del tercer trimestre. A més a més, l’in-
dicador de confiança de la indústria con-
tinua guanyant fortalesa i reflecteix unes
perspectives menys fosques que les exis-
tents uns mesos enrere.

Els indicadors de demanda segueixen el
mateix camí. El guany de poder adquisitiu
dels ocupats, la contenció de la disminu-
ció de l’ocupació i la millora de la confian-
ça van ajudar a revifar el consum, que, de
tota manera, està en nivells baixos. Així, les
vendes al detall del desembre presenten un

La Xina, en canvi, avança
amb força.

Les dificultats de l’economia
grega alteren els mercats 
i la cotització de l’euro.

L’economia espanyola enfila
el camí de la recuperació...

   



gir positiu, mentre que les d’automòbils
mantenen el vigor dels mesos anteriors,
amb el suport dels ajuts públics.

Des d’una altra perspectiva, sembla que la
inflació subjacent, que, en certa forma, re-
flecteix les tendències de fons de la de-
manda, també ha tocat fons. Després de
situar-se en el 0,1% a l’octubre, en el que
representa el seu mínim històric, ha re-
puntat lleugerament fins al 0,3% al de-
sembre. L’evolució de l’índex de preus de
consum segueix la mateixa tendència mo-
deradament alcista, però, a més a més, és
impulsat per l’evolució dels preus dels hi-
drocarburs. La variació interanual de l’ín-
dex va ser del 0,8% al desembre, 5 dèci-
mes més que en el mes anterior. Això
deixa la inflació mitjana de l’any 2009 en
territori negatiu, del 0,3%, la més baixa
des de l’inici dels anys cinquanta.

El suport del sector exterior continua ac-
tuant de manera favorable en l’actual con-
juntura. En el mes de novembre, la varia-
ció interanual del volum d’exportacions i
importacions va ser positiva per primer
cop el 2009, la qual cosa significa una pro-
gressiva normalització després de l’enso-
pegada registrada entre les acaballes del
2008 i el començament del 2009. El resul-
tat més remarcable és la intensa reducció
de les necessitats de finançament exterior
de l’economia espanyola, que han passat
del 9,1% del PIB el 2008 a gairebé el 5%
el 2009, una tendència que es mantindrà
al llarg del 2010.

Malgrat el to més positiu que presenten,
en general, els indicadors d’activitat, la si-
tuació del mercat laboral encara és nega-
tiva i està lluny d’estabilitzar-se. L’enques-
ta de població activa del quart trimestre
mostra que el nombre d’ocupats va tornar
a baixar i es va situar en 18,65 milions,
amb una caiguda interanual considerable
del 6,1%, que, malgrat tot, és inferior a 
l’anotada en el tercer trimestre. El nombre

d’aturats va arribar als 4,33 milions, 1,12
milions més en un any, de manera que la
taxa d’atur va pujar fins al 18,8%. El dete-
riorament del mercat de treball seria més
intens si no fos perquè moltes persones re-
nuncien a buscar activament una feina, si-
tuació que es reflecteix en un decrement
interanual de la població activa del 0,4%
en el quart trimestre, el primer que es re-
gistra en aquest cicle.

L’altre punt de preocupació en la situació
econòmica actual es troba en l’evolució de
les finances públiques. La caiguda dels in-
gressos tributaris derivada del descens 
de les bases impositives i l’augment de 
les despeses provocat per la pujada de les
prestacions d’atur i per altres mesures
destinades a frenar la recessió provoquen
un important peatge en termes de dèficit
públic, el qual, tot i el superàvit que asso-
lirà la Seguretat Social, va arribar a
l’11,4% del PIB el 2009, una xifra que su-
pera els pitjors auguris.

Malgrat la favorable situació espanyola en
termes de deute públic, en comparació
amb la resta de països de la zona de l’eu-
ro, les autoritats econòmiques han posat
en marxa un seguit d’accions que per-
metin revertir la tendència del dèficit pú-
blic. Així, els Pressupostos del 2010 con-
tenen mesures de contenció de la despesa
i pujades d’impostos. A més a més, cap al
final de gener, el Govern ha presentat un
nou pla d’austeritat, que inclou una re-
tallada de la despesa pública de 50.000
milions d’euros en tres anys i planteja 
l’ajornament de l’edat de jubilació. Aques-
tes actuacions haurien d’assegurar el
compliment del compromís de reduir el
dèficit públic fins al 3% del PIB el 2013,
sense pertorbar una millora de l’activitat
que s’anirà materialitzant de manera pro-
gressiva.

29 de gener de 2010
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...amb baixa inflació 
i dràstica correcció 
del desequilibri exterior.

El mercat de treball frena el
deteriorament, però encara
mostra xifres preocupants.

Noves mesures d’austeritat
en la despesa pública
destinades a equilibrar 
el dèficit.
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11 Avanç del PIB (quart trimestre).
12 IPC (gener).
17 Comptabilitat nacional trimestral (quart trimestre).
23 Comerç exterior (desembre). Ingressos i despeses 

de l’estat (desembre 2009 i gener 2010).
25 Índex de preus industrials (gener).
26 IPC harmonitzat de la UE (gener). Avanç de l’IPCH

(febrer). Balança de pagaments (desembre).

Març
2 Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (febrer).
4 Consell de Govern del Banc Central Europeu.

PIB de la UE (quart trimestre).
5 Índex de producció industrial (gener).

12 IPC (febrer).
16 IPC harmonitzat de la UE (febrer).

Comitè de Mercat Obert de la Fed.
17 Cost laboral (quart trimestre).
23 Ingressos i despeses de l’estat (febrer).
24 Comerç exterior (gener).
25 Índex de preus industrials (gener).
30 Avanç de l’IPCH (març).
31 Balança de pagaments (gener).
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CRONOLOGIA

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.

2010
gener 29 El Govern aprova un pla d’austeritat en la despesa pública i planteja ajornar l’edat de jubilació als 67 anys.
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Estats Units: una recuperació 
feble i erràtica

L’economia es recupera, el mercat de 
l’habitatge ha tocat fons i el mercat laboral
ja no pateix grans deterioraments. No obs-
tant això, la recuperació es veurà mediatit-
zada pel procés de reducció de deute en
què estan immersos els Estats Units, igual
que la major part de les economies desen-
volupades del planeta, després de l’esclat
de la crisi financera. El despalanquejament
més important s’ha donat, fins ara, en les
entitats financeres, gràcies als ajuts públics.
Però les llars, el consum de les quals re-
presenta el 70,8% del total del producte
interior brut (PIB), tenen per davant un
llarg camí de reposició de l’estalvi que durà
a taxes més baixes de creixement econò-
mic. El govern nord-americà ha compen-

sat aquestes reduccions de deute amb polí-
tiques fiscals expansives, amb el suport de
la Reserva Federal, i ha empès el deute pú-
blic fins al 69,1% del PIB. Però el procés de
despalanquejament pot durar encara uns
anys. Amb un dèficit fiscal que voreja el
12,0% del PIB i amb una inflació que po-
dria estar donant ja els primers avisos, la
clau de la recuperació seguirà estant en el
comportament dels consumidors. Al tan-
cament d’aquest informe, el Departament
de Comerç va comunicar que l’economia
nord-americana havia crescut el 5,7% in-
tertrimestral en el quart trimestre, amb un
descens del 2,4% en el conjunt del 2009.

Els últims indicadors de demanda mos-
tren que la recuperació del consum privat
perd força, amb unes vendes al detall, sen-
se cotxes ni benzina, que van recular al

CONJUNTURA INTERNACIONAL

Els Estats Units creixen 
el 5,7% en el quart
trimestre mentre esperen 
la consolidació de la
recuperació el 2010.

Deute brut de les llars en percentatge de la renda disponible

FONTS: BEA, Reserva Federal i elaboració pròpia.

ESTATS UNITS: LES LLARS ENCAREN L’ARDU CAMÍ DE L’ESTALVI

2008 20092000 2001 2003 20042002 20062005 20071999
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desembre després de quatre mesos conse-
cutius d’avanços. Les vendes al detall, un
cop corregit l’efecte de les variacions de
preus, van superar el nivell del mateix pe-
ríode de l’any passat, quan el consum es-
tava en les seves hores més baixes, però es
van situar el 4,5% per sota del nivell del
desembre del 2007, representatiu de la si-
tuació prèvia a la crisi. En una línia simi-
lar, l’índex de confiança del consumidor
del Conference Board va continuar exhi-
bint un nivell molt baix, amb una percep-
ció de la situació actual que va continuar
marcant nous mínims.

En el cas de les empreses no financeres,
que, en els anys previs a la crisi, havien es-
tat relativament prudents, les urgències
per reduir l’endeutament no són tantes.
Arran d’aquesta situació, al llarg de tota la
segona meitat del 2009, la visió empresa-
rial ha estat més positiva que la dels con-
sumidors, tot i que sense abandonar les
cauteles. Al desembre, es van dissipar 
les lleugeres ombres de dubte del mes pre-
vi i l’índex de sentiment empresarial de

l’Institute for Supply Management de
manufactures va tenir un avanç moderat
que el va dur fins als 55,9 punts, nivell ja
propi d’etapes expansives. Amb un perfil
més baix, l’índex de serveis va repuntar
fins als 50,1 punts, més coherent amb un
entorn de creixement feble. Per la seva
banda, la indústria va mantenir els avan-
ços al desembre, tot i que perd força la re-
cuperació iniciada al juny, amb un índex
de producció que es manté encara el 10%
per sota del nivell de l’inici del 2008, previ
a la crisi. La utilització de la capacitat pro-
ductiva va seguir un perfil similar i va pu-
jar fins al 72,0% del total.

El mercat de l’habitatge ha deixat enrere
els descensos, però no abandona el fons
en què està sumit. Els actius immobiliaris
ja no perden valor, després de tres anys de
reculades continuades, però no s’albiren
tendències alcistes clares. La recuperació
de l’índex Case-Shiller de preus de l’habi-
tatge ha perdut embranzida. L’increment
de l’octubre va ser un escarransit 0,4%,
en termes desestacionalitzats, que deixa la

La recuperació del consum
privat s’estanca i la
confiança no millora.

El sector empresarial veu la
situació una mica més clara
i la indústria prossegueix 
la seva lenta recuperació.

NOTA: (*) Dades deflactades per l’índex de preus de consum sense energia ni aliments.
FONTS: Departament de Comerç i elaboració pròpia.

ESTATS UNITS: AL CONSUM LI QUEDA MOLT PER RECUPERAR

Vendes al detall reals sense automòbils ni benzina

20062005 2007 2008 2009

Base 100 = Desembre del 2007 (*)
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El mercat laboral voreja el
fons, però, amb l’atur en 
el 10%, les millores 
es faran esperar.

pujada acumulada des del mínim del
maig en el 3,9%. D’altra banda, la recupe-
ració és desigual per àrees geogràfiques.
La conurbació de San Francisco acumula,
en els sis últims mesos, una recuperació
del 12,3%, després d’haver cedit abans el
45,3%, però àrees significatives com Chi-
cago i Los Angeles amb prou feines supe-
ren el 4,0% i Nova York no passa de
l’1,4%. Entre les zones més febles, Las Ve-
gas no ha fet més que tocar fons.

Els ajuts públics als compradors d’un pri-
mer habitatge han esperonat un repunt de
les vendes, la continuïtat del qual, però, es
presenta difícil. La recuperació del sector
continuarà llastada per la sobreoferta, que
es veu agreujada per unes execucions d’hi-
poteques per impagament que tornaran a
marcar nous màxims en el tercer trimestre.

Coherent amb aquesta situació, l’oferta
continua gairebé congelada. Els habitat-
ges iniciats del desembre no van passar de
ser una quarta part dels nivells previs a la
crisi, i, malgrat l’increment, en el mateix

període, dels permisos de construcció,
que són el seu indicador avançat, cal 
esperar que l’atonia de la construcció 
s’allargui durant la major part del 2010.

El mercat de treball es troba en una tessi-
tura similar a la de l’habitatge, amb l’eta-
pa de grans deterioraments que va que-
dant enrere, però amb una recuperació
que es presenta problemàtica. El mercat
laboral acostuma a portar un ritme més
lent que la resta de l’economia, amb recu-
peracions que arriben quan l’activitat ge-
neral presenta ja diversos trimestres d’ex-
pansió. Aquest cop, però, els retards
poden fer-se notar més. La destrucció
d’ocupació des del final del 2007, amb 7,2
milions de llocs de treball perduts, ha es-
tat la més important des de la Gran De-
pressió dels anys 30. La taxa d’atur del
desembre va romandre inalterada en el
10,0% i és difícil que hi hagi millores
apreciables en els pròxims mesos.

En primer lloc, hi ha un important con-
tingent de treballadors desanimats que es

L’habitatge ja no perd 
valor, però la sobreoferta
d’immobles dificultarà 
la recuperació de la
construcció.
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2008 2009
2007 2008

IV I II III Octubre Novembre Desembre

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 – 0,1 –

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

103,4 58,0 40,7 29,9 48,3 51,8 48,7 50,6 52,9

1,5 –2,2 –6,7 –11,6 –12,9 –9,3 –6,7 –4,9 –2,0

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

–26,7 –37,4 –41,0 –40,0 –27,1 –11,6 –2,2 –9,0 ...

4,6 5,8 7,0 8,2 9,3 9,6 10,1 10,0 10,0

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

–701,4 –695,9 –695,9 –605,7 –504,1 –415,5 –389,3 –382,5 ...

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

77,9 74,4 81,3 82,7 79,4 75,4 73,6 73,8 ...

       



podrien incorporar progressivament al
mercat de treball a mesura que la recupe-
ració es faci efectiva. A més a més, la pro-
porció d’aturats de llarga durada, de més
difícil recol·locació, és del 39,2%, un mà-
xim que dobla el percentatge del 1982,
l’últim període en què la taxa d’atur va
ser superior al 10%. La pèrdua de 85.000
llocs de treball nets al desembre, després
d’un increment mínim al novembre, in-
dica que, malgrat que la tendència a la
baixa ha desaparegut, no es poden des-
cartar deterioraments puntuals en els
pròxims mesos, amb una recuperació que
només començaria a consolidar-se a par-
tir de la segona meitat de l’any.

Al desembre, els preus van orientar-se
lleugerament a l’alça, moviment que arri-
ba abans del que s’esperava i que compro-
met una mica una estabilitat que, fins ara,
ha estat una ajuda apreciable a la recupe-
ració. L’índex general de preus al consum
(IPC) va repuntar fins al 2,7% interanual,
per l’efecte de base del petroli. L’IPC sub-
jacent, el general sense els aliments ni 

l’energia, va avançar l’1,8% interanual i va
mantenir, així, la línia estable dels últims
mesos, tot i que aquesta moderació va ser
deguda a la reculada del lloguer imputada
als propietaris d’habitatges. Sense llo-
guers, l’índex subjacent va augmentar el
2,9% interanual, amb una tendència que,
en els tres últims mesos, se situa al voltant
del 2,5%. Aquesta xifra coincideix, preci-
sament, amb les expectatives d’inflació
implícites en els bons indexats a 10 anys.

Al capítol del sector exterior, no cal espe-
rar grans contribucions al creixement per
als pròxims mesos. El dèficit comercial de
béns i serveis de l’octubre va ser de 36.402
milions de dòlars, 3.213 milions per da-
munt del saldo de l’octubre. El deteriora-
ment va ser degut només en part a les os-
cil·lacions del petroli. Un cop exclosos el
petroli i els seus derivats, el dèficit també
es va incrementar en 1.126 milions de dò-
lars i va assolir el màxim des del gener del
2009. La recuperació de les exportacions
es va continuar consolidant, però va ser
superada per les importacions, que conti-

L’IPC puja el 2,7% i els
preus apunten a l’alça. 
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ESTATS UNITS: UNA RECUPERACIÓ CADA COP MÉS PAUSADA

Valor de l’índex Case-Shiller del preu de l’habitatge

FONTS: Standard and Poor’s i elaboració pròpia.

Àrea de San FranciscoÍndex Case-Shiller
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El dèficit comercial
augmenta a causa 
del creixement de 
les importacions.

    



nuen guanyant força per la progressiva re-
cuperació de la demanda interna.

Japó: el repunt industrial trenca 
la situació d’atonia

L’economia japonesa pateix d’una de-
manda interna molt feble, mentre que el
sector exterior continua sense capitalitzar
la recuperació de les altres economies
asiàtiques. Des de l’anterior període de-
flacionista, que es va estendre des del 1998
fins al començament del 2006, el Japó és
una de les economies amb nivells més alts
d’endeutament del planeta, amb un deute
brut que se situa en 4,7 cops el PIB. Més
del 40% d’aquest total correspon a un sec-
tor públic que veu limitada la seva capa-
citat per donar suport a la demanda de
forma efectiva.

Els últims indicadors de l’oferta mostren,
però, signes d’una lleugera millora. La
producció industrial, que, al Japó, té una

estreta correlació amb la resta de sectors
de l’activitat econòmica, va sortir de la le-
targia i va reactivar la recuperació, amb
un índex general que, al desembre, va
avançar el 2,2% en relació amb el mes
previ, en termes desestacionalitzats, i va
reduir la pèrdua acumulada des del ma-
teix període de l’any anterior al 5,5%. Al
costat negatiu, les perspectives de la inver-
sió no mantenen la millora apuntada al
novembre, després del sever correctiu dels
comptes del tercer trimestre. Les coman-
des de maquinària del novembre van revi-
sar a la baixa els avanços amb menys com-
pres destinades al mercat interior i amb
una demanda d’inversió de les empreses
exportadores que no acaba d’enlairar-se.

Pel que fa a la demanda, les vendes d’auto-
mòbils del desembre van recular després
del final de l’efecte dels ajuts governamen-
tals, amb unes vendes totals que, durant
el 2009, es van situar el 23,6% per sota del
total del 2005, l’any anterior a l’inici de la
tendència a la baixa. El mercat de l’habi-

El Japó continua patint 
la feblesa de la demanda
interna.

La recuperació de la
indústria guanya força, 
però el panorama inversor
continua essent incert.
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ESTATS UNITS: LA INFLACIÓ DÓNA UN SENYAL D’ADVERTÈNCIA

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

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

Índex subjacent sense lloguersÍndex subjacent

2005 2006 2007 2008 2009
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tatge, per la seva banda, continua sense
oferir senyals convincents de fortalesa. Les
vendes de l’àrea de Tòquio van recular al
desembre el 13,1% interanual, mentre que

els habitatges iniciats del novembre, per
bé que es continuen allunyant del mínim
històric de l’agost, van quedar el 19,1%
per sota del mateix nivell de l’any passat.

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 GUANYA FORÇA

Índex de producció industrial
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77,1 86,6 98,5 102,1 95,7 97,0 99,0 99,9 100,0

2008 2009
2007 2008

IV I II III Octubre Novembre Desembre

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

      



El mercat laboral s’apunta als suaus aires
de millora. Per bé que la taxa d’atur va
repuntar lleugerament al novembre fins
al 5,2%, un nivell alt per a l’economia ni-
pona, proper al màxim històric assolit al
juliol, el protagonisme positiu va corres-
pondre al sector manufacturer, que va
guanyar 130.000 llocs de treball nets i 
va seguir, així, el deixant de la producció
industrial. A l’apartat dels preus, la feble-
sa de la demanda farà que les tendències 
deflacionistes es prolonguin durant el
2010. Així, l’IPC del novembre va regis-
trar un descens de l’1,9% interanual, i 
l’índex subjacent, el general sense l’ener-
gia ni els aliments, va cedir l’1,0% inter-
anual i va acumular l’onzè mes consecu-
tiu de davallada.

Al sector exterior, el superàvit comercial
del novembre es va reduir una mica des-
prés del repunt de l’octubre. La recupe-
ració de les exportacions va guanyar una
certa força, la qual, però, va quedar en-
fosquida pel repunt de les importacions,

que es van accelerar tot i la feblesa de la
demanda interna. La fortalesa del ien i 
la pèrdua de quotes de mercat a favor
d’altres països de la costa del Pacífic fan
que el camí de retorn de les exportacions
als nivells previs a la crisi quedi encara
molt lluny.

Xina: ressorgiment 
de la Ruta de la Seda?

Com ja era d’esperar, la Xina va créixer el
10,7% interanual en el quart trimestre i
va acabar l’any amb un avanç estimat del
8,7%, per damunt del 8% tan promès. A
més a més, el país estrena l’any en la ma-
teixa línia en què va acabar el 2009. En
primer lloc, mostrant la seva forta capaci-
tat de recuperació, resultat de les políti-
ques fiscals i monetàries de caràcter ex-
pansiu dutes a terme per les autoritats.
Igualment, continua l’estratègia de suport
al sector exterior.
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L’IPC baixa l’1,9% interanual
i l’atur se situa en el 5,2%, 
però augmenta l’ocupació
en manufactures.

Les exportacions es
recuperen, però els nivells
previs a la crisi queden
lluny.

NOTA: (*) Dades mensuals desestacionalitzades.
FONTS: Ministeri de Comunicacions del Japó i elaboració pròpia.

Exportacions Importacions

JAPÓ: UNA RECUPERACIÓ QUE ENCARA TÉ MOLT CAMÍ PER RECÓRRER

Exportacions i importacions (*)
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La Xina avança un
espectacular 10,7% en el
quart trimestre del 2009.

     



Tot i que no esperem grans ensurts en el
2010, s’estan gestant alguns canvis. En
primer lloc, l’enduriment en les condi-
cions monetàries ha començat. Així ma-
teix, el 2010 serà l’any de la creació de la
major àrea de lliure comerç, en termes de
població, després de l’acord entre la Xina
i l’ANSA (Associació de Nacions del Sud-
est Asiàtic, ASEAN en les sigles en an-
glès), que contribuirà a donar un impuls
addicional al ja important comerç intra-
regional asiàtic.

Gener ha estat un mes marcat per les ne-
gociacions, a vegades complicades, de la
nova gran àrea de comerç. Aquesta zona
es converteix en la tercera àrea comercial
més gran en valor de les seves transac-
cions, després de la Unió Europea i de la
NAFTA. I, amb una població de 1.900 mi-
lions de persones, duplica la població de
les dues primeres combinades. Les dades
més recents de comerç apunten ja a una
major presència del gegant asiàtic en la
nova «Ruta de la Seda». Més concreta-
ment, el 2009, les vendes xineses cap a
l’ANSA van créixer per damunt del total
de les exportacions xineses i van passar a
representar el 9% del total de les exporta-
cions xineses.

Seguint amb el sector exterior, i sense
oblidar que una part de la pujada és con-
seqüència directa dels mínims assolits fa
un any, al desembre les exportacions, amb
un increment del 17,7%, van presentar el
primer increment interanual en tretze
mesos. Mentrestant, les importacions van
augmentar un rotund 55,9% interanual.
El reprès vigor de la demanda provinent
dels Estats Units i d’Europa (destinació
del 40% de les exportacions xineses) ha
estat decisiu en el rebot de les exporta-
cions. La normalització gradual dels flu-
xos comercials hauria de provocar una
tornada a l’apreciació del renminbi en els
pròxims mesos, després de més d’un any i
mig d’immobilitat enfront del dòlar.

La resta d’indicadors avançats, amb una
tendència també creixent, apunten a la
continuïtat de la recuperació econòmica
xinesa. Per començar, l’índex de gestors de
compres (PMI) del desembre va arribar
als 56,6 punts, per damunt dels 55,2 punts
del novembre i del llindar entre recessió i
expansió, marcat pels 50 punts. La pro-
ducció industrial va tornar a créixer un
sòlid 18,5%, per damunt de la mitjana del
18% de l’últim trimestre. Per la seva ban-
da, el crèdit va pujar el 31,7% i va deixar
la mitjana anual en un espectacular 31%.
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2009
2007 2008

I II III IV Desembre

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.

13,0 9,6 6,2 7,9 9,1 10,7 –

17,5 12,6 9,7 9,0 12,3 17,9 18,5

15,7 6,7 –4,3 –0,4 8,0 24,3 27,7

4,8 5,9 –0,6 –1,5 –1,3 0,7 1,9

262 298 319 296 252 198 198

7,47 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31

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

XINA: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

L’any 2010 veurà la llum
l’àrea més gran de lliure
comerç.

Les exportacions pugen el
17,7% interanual, el primer
increment en 13 mesos. 

El crèdit assoleix una cota
de creixement del 31% 
el 2009.

      



Aquesta exuberant expansió creditícia ha
estat clau per impulsar el creixement del
PIB el 2009, tot i que també ha revifat els
riscos derivats d’una possible bombolla
d’actius. Per aquest motiu, al comença-
ment del 2010, el banc central ha incre-
mentat el coeficient de caixa en 50 punts
bàsics i ha marcat el primer pas cap a una
normalització en el terreny monetari.

La demanda interna, per la seva banda,
continua el seu ascens, tot i que domina-
da encara per la inversió de capital, la
qual, precisament, va prosseguir la ten-
dència creixent i, amb una pujada inter-
anual del 29,7% al desembre, deixa la mit-
jana de l’any en el 31,7%, molt per damunt
del 20% dels tres últims anys. De la ma-
teixa manera, les vendes al detall del de-
sembre van avançar el 17,5% interanual,
clarament per damunt de la mitjana de
l’any del 15,5%, però força per sota de les
taxes d’inversió.

La inflació va pujar, tot i que, en gran part,
per l’efecte de base de l’any anterior, in-
fluït pels aliments i l’energia. En concret,
l’any acaba amb un augment de l’IPC de
l’1,9% interanual al desembre, després

d’haver experimentat valors negatius du-
rant una bona part del 2009. Més enllà de
l’efecte de base, hi ha el risc que, en els
pròxims mesos, atesa la impressionant ex-
pansió monetària, es manifestin algunes
tensions inflacionistes.

De nou, la Xina se’ns presenta com un
país enèrgic i amb una forta capacitat de
desenvolupament. Malgrat tot, aquesta
capacitat requereix l’adopció de noves di-
nàmiques. En especial, de les afavoridores
de la demanda interna, però encara és
aviat per poder parlar d’un canvi en les
fonts de creixement.

Brasil: tranquil·litat en carnaval

2010: any electoral. Febrer: mes de carna-
val. Es tracta d’una combinació d’ingre-
dients que, tradicionalment, no s’associa
a una imatge de tranquil·litat i assossec.
Malgrat tot, així és com es presenta el pa-
norama econòmic al Brasil en aquest mes
de samba i desfilades: especialment serè,
si es compara amb el dels seus veïns més
prominents. Deixant enrere la crisi, l’eco-
nomia brasilera continua remuntant po-
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L’IPC va pujar l’1,9%
interanual, conseqüència
directa de l’efecte rebot.

6,1 5,1 0,9 –1,8 –1,7 –1,5 – ... –

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

132,3 140,4 132,9 128,5 128,4 141,9 154,3 153,1 155,2

15,0 13,0 11,6 12,6 13,9 13,1 12,0 ... ...

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

40,0 25,0 25,0 25,2 27,6 26,5 26,5 25,5 25,4

12,75 11,25 13,75 11,25 9,25 8,75 8,75 8,75 8,75

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

2008 2009
2007 2008

IV I II III Octubre Novembre Desembre

PIB real

Producció industrial

Confiança del consumidor (*)

Taxa d’atur São Paulo (**)

Preus de consum

Balança comercial (***)

Tipus d’interès SELIC (%)

Reals per dòlar (*)

NOTES: (*) Valor.

(**) Percentatge sobre població activa.

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

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

BRASIL: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

El Brasil crema etapes en 
el seu procés de recuperació.

         



sicions cap a un creixement més en línia
amb el seu potencial. Mentrestant, el seu
principal contratemps, una inconvenient
apreciació del real que amenaçava el sec-
tor exportador, apunta a la retirada o,
com a mínim, a una preuada treva.

Atès aquest escenari de relativa calma i
gairebé amb un milió més de llocs de tre-
ball formals el 2009, els consumidors ca-
rioques continuen confiant en l’evolució
favorable de la seva economia. Així ho in-
dica l’índex que mesura aquest sentiment,
amb un nou avanç i un nou rècord al 
desembre i així es reflecteix en el constant
progrés de les vendes al detall, que, tot i
créixer menys del que s’esperava, ho van
fer el 5,8% interanual al novembre i l’1,1%
en relació amb l’octubre. El bon compor-
tament del sector minorista es va benefi-
ciar també dels suports fiscals encara en
marxa i d’un crèdit que continua vigorós:
va augmentar el 14,9% interanual al no-
vembre i el seu saldo viu arriba ja al
44,9% del PIB, molt per damunt del
38,9% del 2008. Entre els sectors més 
afavorits per aquests estímuls, destaca el
de l’automòbil, que va batre un rècord de
vendes el 2009: 3,1 milions de vehicles,
l’11,4% més que el 2008.

La confiança de la indústria també va tan-
car el 2009 en màxims anuals i, al novem-
bre, la producció industrial va anotar el
primer avanç interanual des de l’inici de
la crisi (del 4%). No obstant això, va créi-
xer menys del que s’esperava i va acabar
cedint terreny en relació amb el mes ante-
rior. Així mateix, la producció d’automò-
bils va caure l’1% el 2009, malgrat el rè-
cord anual de vendes. Atès l’ímpetu de la
demanda interna, aquest endarreriment
de l’oferta es pot atribuir a la relativa fe-
blesa del sector exportador, que, patint
l’aturada global de l’inici del 2009 i la re-
cent fortalesa del real, va registrar una cai-
guda de les vendes a l’exterior del 22% el
2009. Malgrat tot, el superàvit comercial

va tancar l’any amb 25.400 milions de dò-
lars i un creixement de l’1,6% en relació
amb el 2008. Tot i anotar un dèficit per
segon any consecutiu, la balança per
compte corrent no va patir cap deterio-
rament.

Hi ha qui veu riscos de sobreescalfament
en la impressionant recuperació de l’eco-
nomia brasilera. No obstant això, la valo-
ració majoritària no deixa de ser positiva
i en línia amb la del president Lula, que
augura un entorn econòmic còmode en
el seu últim any de mandat. Si es confir-
men les expectatives del Banc Central del
Brasil, pot ser fins i tot més còmode del que
s’esperava. Les seves previsions més re-
cents revisen a l’alça el creixement per al
2010 fins a situar-lo en el 5,8%, l’avanç
més intens en tres anys, i potser una mica
massa optimista. Així mateix, anticipen
també més pressions inflacionistes i si-
tuen la inflació al voltant del 4,6% al fi-
nal del 2010, per damunt del 4,3% del
2009 i al voltant de la meta fixada (el
4,5%).

Cal esperar que les autoritats brasileres
mantinguin el seu compromís amb l’esta-
bilitat econòmica, de manera que, si es
confirma l’escenari previst pel Banc Cen-
tral, aquest compromís exigirà restringir
la política monetària el 2010. Amb més
raó si tenim en compte que la contenció
fiscal es demorarà, amb tota probabilitat,
fins al 2011. Al capdavall, i malgrat la cal-
ma relativa, el 2010 és un any electoral i,
per aquest motiu, propicia una certa per-
missivitat. Sigui carnaval o no.

Mèxic: exportació... ¡Divino tesoro!

El ministre de treball de Mèxic, Javier Lo-
zano, ha declarat recentment que l’eco-
nomia asteca està en plena ruta de recu-
peració i en disposició de tornar a créixer.
Les últimes dades econòmiques tendei-
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El sentiment de consumidors
i empresaris, en màxims.

Creixement i inflació, 
a l’alça.

Mèxic, una recuperació
prolongada, pendent de 
la millora de la demanda
interna.

     



xen a donar suport a la seva hipòtesi, tot i
que el camí que cal recórrer s’anticipa
llarg i no gaire ple de roses. Amb una de-
manda interna encara acovardida, la lo-
comotora del creixement mexicà conti-
nua duent matrícula estrangera.

Certament, l’economia mexicana, igual
que la global, va donar mostres esperan-
çadores de millora al final del 2009, i, a
mesura que aquesta millora es va conso-
lidant, dins i fora del país, els consumi-
dors van recuperant la confiança. Així ho
indica l’índex que mesura aquest senti-
ment a Mèxic amb una pujada, al desem-
bre, fins als 80,1 punts, des dels 78,2 del
novembre. Amb tota probabilitat, una
part de l’avanç es pot atribuir al to més
positiu del mercat laboral, amb una taxa
d’atur que va recular lleugerament al no-
vembre. Així i tot, les vendes al detall con-
tinuen endarrerides i van tornar a cedir
terreny a l’octubre, tant en termes inter-
anuals, el 4,6%, com en relació amb el
mes anterior, el 0,5%. La inversió, per la
seva banda, continua reculant en doble
dígit, el 14% en aquest mateix mes.

Mentre la demanda interna es resisteix a
sortir de l’atonia, les exportacions van fer
un altre pas important i van registrar, al
novembre, el primer avanç interanual (del
10%) després de catorze mesos consecu-
tius de caigudes, gràcies a un efecte de base
i a l’embranzida nord-americana. Una
embranzida que també ha agraït la indús-
tria mexicana, que, tot i seguir en terreny
negatiu, va moderar notablement la recu-
lada al novembre i va cedir l’1,7% inter-
anual, però només el 0,2% en relació amb
l’octubre. La incipient recuperació de la
indústria reflecteix, en gran part, el repunt
del sector de l’automòbil, un dels més be-
neficiats pel restabliment de l’activitat in-
dustrial als Estats Units. Al desembre, la
seva producció va augmentar el 25,4% en
relació amb el 2008, gràcies a l’exportació,
que va créixer el 26,8%, i malgrat la recu-
lada de la demanda interna, que va cedir
el 9,2%. Així i tot, va tancar el 2009 amb
una caiguda en la producció anual del
28,3% en relació amb el 2008.

Malgrat els creixents signes de millora de
l’economia en conjunt, els indicadors
avançats de l’Institut Mexicà d’Executius

16 FEBRER 2010 INFORME MENSUAL 

2008 2009
2007 2008

IV I II III Octubre Novembre Desembre

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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11,0 10,6 13,9 14,2 13,2 13,5 13,1 12,9 13,1

MÈXIC: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

L’exportació continua
manant.

La pujada d’impostos 
i de tarifes públiques
pressionarà la inflació 
a l’alça.

      



El petroli espera pujades
moderades el 2010.

de Finances (IMEF) apunten a una recu-
peració progressiva i de ritme moderat.
Caldrà veure com aquest ritme d’avanç
encaixa amb la comesa de política mone-
tària del Banc Central de Mèxic, que, si
es compleixen les expectatives, haurà de
fer front a una taxa d’inflació situada al
voltant del 5% el 2010.

Aquesta xifra supera amb escreix la meta
establerta (3% ± 1p.p.), de manera que és
molt probable que Banxico mogui fitxa al
llarg del 2010. Si pot ser, quan la deman-
da interna ja hagi avançat unes quantes
caselles.

Més moderació 

El preu del petroli pateix la recuperació
del bitllet verd i es queda al voltant dels
75 dòlars. Entre el 21 de desembre del
2009 i el 21 de gener del 2010, el cru va
guanyar l’1,9% i va arribar als 75,22 dò-
lars per barril (qualitat Brent, per a lliura-
ment a un mes). Amb aquest augment, el
cru acumula un increment del 92,4% des
dels mínims recents del final del 2008 i un
avanç interanual del 66,2%.

La major fortalesa del dòlar i les millors
expectatives pel costat de l’oferta, amb els

El cru es manté en els 
75 dòlars i acumula una
pujada del 92% des del
final del 2008.
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EVOLUCIÓ DE PRIMERES MATÈRIES SELECCIONADES (*)

NOTA: (*) Dades corresponents a l’últim dia del mes (última dada, 21 de gener).
FONTS: «The Economist», Thomson Reuters Datastream i elaboració pròpia.
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augments de capacitat extractiva als grans
països productors de l’Orient Mitjà, au-
guren que les pujades de preus del 2009
no tindran continuïtat durant el 2010. No
obstant això, la demanda mundial espe-
rada continua evolucionant a l’alça. Se-
gons l’informe de desembre de l’Agència
Internacional de l’Energia, el 2010 es po-
dria arribar als 86,3 milions de barrils dia-
ris per dia en comparació amb els 84,9
milions del 2009, la qual cosa limitaria
l’espai per a reduccions apreciables de
preus i acabaria per definir un escenari 
de major estabilitat que el de l’any passat.

La resta de primeres matèries van avançar
amb moderació al gener. L’índex The Eco-
nomist va pujar l’1,9% entre el 21 de de-
sembre i el 21 de gener. Però, mentre els
aliments van evolucionar, d’una manera
general, a la baixa, llevat del sucre, els me-
talls van mantenir la trajectòria alcista.
Si fa unes setmanes el protagonisme va
correspondre a metalls bàsics com el cou-
re i l’alumini, en aquestes dues últimes
setmanes, han destacat metalls preciosos
com el pal·ladi i el platí, que han assolit
màxims històrics.

Els metalls continuen 
a l’alça i els aliments
recullen guanys.
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Deia Voltaire que l’autèntica forma d’assolir la felicitat és, precisament, no perseguir-la. Sembla que, amb la
competitivitat, passa alguna cosa de semblant. Alguns dels països més competitius del món no disposen de res
que s’acosti a una política nacional que busqui ampliar la competitivitat del país. Així, si considerem un dels
rànquings de competitivitat més seguits habitualment, el Global Competitiveness Report (GCR) del World Eco-
nomic Forum, entre les 25 nacions líders trobem que, per exemple, els Estats Units, que el 2009 ostenta l’enve-
jable posició de segon país més competitiu del món, no utilitza una única estratègia nacional que promogui la
competitivitat. No obstant això, en aquest grup d’economies altament competitives, també trobem estats que
intervenen activament en la recerca de l’esmentada competitivitat. Són casos com Finlàndia o com el Canadà,
defensors de la promoció activa de la competitivitat i que disposen de receptes pròpies per fer realitat els seus
objectius.

Receptes per a la competitivitat? El símil culinari és apropiat. Els països que impulsen polítiques de competiti-
vitat no solament han de decidir els ingredients adequats i s’han de preocupar perquè siguin de la màxima
qualitat, també entra en acció la mà experta del cuiner. És a dir, importa tant la decisió sobre quines són les ac-
cions idònies per millorar la competitivitat del país com la forma de dur-les a terme. En definitiva, què fer i
com fer-ho. Serà la combinació de les dues dimensions de les polítiques de competitivitat, la substantiva («el
què») i la de procediment («el com»), la que definirà l’èxit, és a dir, l’assoliment de les tan desitjades posicions
avançades en matèria de competitivitat.

Abans d’aprofundir en la caracterització d’aquestes polítiques, cal definir què s’entén per competitivitat en el
present requadre. En línia amb la forma que la majoria dels economistes que segueixen la qüestió entenen 
el concepte, l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) el defineix com el
grau en què un país, sota condicions de lliure mercat, pot produir béns i serveis que superin l’examen dels
mercats internacionals i que, al mateix temps, expandeixin la renda real del país a llarg termini. En definitiva,
una economia competitiva ha d’exhibir la capacitat de mantenir o d’incrementar de forma sostinguda la quo-
ta nacional als mercats internacionals de béns i serveis.

Receptes per a la competitivitat: ingredients similars, cuina diferent
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Seguint aquest criteri, els rànquings de competitivitat senzillament haurien de monitoritzar indicadors com,
per exemple, la quota mundial de les exportacions d’un país. No obstant això, aquests rànquings es realitzen
realment valorant no la competitivitat, sinó els determinants d’aquest atribut. Així, per exemple, l’esmentat
GCR valora 12 pilars (o àmbits), que permeten organitzar els determinants subjacents a la capacitat competi-
tiva de les nacions. Alguns són de caràcter bàsic, gairebé precondicions de la competitivitat, com disposar de
bones institucions, infraestructures, sanitat i educació o beneficiar-se de l’estabilitat macroeconòmica. D’al-
tres, en canvi, són més sofisticats, com la capacitat d’innovació o la capacitació tecnològica. Un altre referent
en la matèria, el rànquing que publica l’escola de negocis de Suïssa IMD, el qual utilitza uns determinants similars.

En bona lògica, les polítiques de competitivitat hauran d’escollir, entre aquesta àmplia varietat, els determi-
nants en què el país s’haurà de centrar. Seguint amb l’analogia culinària, els estats que optin per un enfoca-
ment que comprengui la qüestió i que decideixin dotar-se d’una estratègia nacional hauran de precisar quins
ingredients componen la seva recepta. Un estudi recent del Reut Institute, en què es comparen les estratègies
nacionals de diferents països, ens proporciona algunes pistes.(1) Si considerem cinc països que puntuen alt en
els rànquings de competitivitat (Finlàndia, Canadà, Taiwan, Regne Unit i Irlanda, tots entre els 25 primers del
rànquing GCR), es constata que, llevat d’Irlanda, tots opten per centrar-se en determinants de la competitivi-
tat identificats habitualment com a fonamentals en la literatura i en els informes de competitivitat de referèn-
cia (vegeu el quadre següent). Per exemple, la dotació d’infraestructura, en especial la relativa a les tecnologies
de la informació i la comunicació, és central en els casos d’Irlanda, Taiwan i Finlàndia. Altres aspectes que
comparteixen alguns d’aquests països són els relatius a l’avanç del capital humà o a la millora de l’entorn com-
petitiu en què les empreses desenvolupen les seves activitats. Fins i tot, en el cas del Canadà, que fa explícits uns
objectius diferents, cal esmentar que aquests objectius tenen el suport, de nou, d’alguns determinants que la
resta de països de l’estudi estableixen com a referència.

Atesa aquesta relativa similitud de la dimensió substantiva de les polítiques de competitivitat, la de procedi-
ment mostra més diferències, reflex de cultures dispars de l’àmbit públic. Així, i sempre d’acord amb l’estudi
esmentat, una primera decisió clau que determina com desenvolupar les estratègies nacionals de competitivi-
tat és la d’assignar, o no, la competència a un organisme únic dedicat a la promoció de la política. Aquesta
acostuma a ser l’opció preferida, ja que la segueixen Irlanda, el Regne Unit, Taiwan i Finlàndia. Canadà, de
nou, és l’excepció.

Una altra decisió que cal prendre fa referència a la identificació d’àmbits que s’han de tractar de manera priori-
tària. Llevat de Finlàndia, que opta per no indicar les àrees crítiques, la resta de països sí les estableixen. Un ter-
cer aspecte de la instrumentació de les estratègies nacionals és la disjuntiva entre establir o no objectius de ca-
ràcter operatiu en els àmbits d’interès (com, per exemple, l’assignació a finalitats específiques de certes sumes
dels programes federals de recerca i desenvolupament). L’opció majoritària és no determinar-los, posició de la
qual s’allunya el Canadà, que prefereix marcar-los. Un últim aspecte en què hi ha diferències és el que fa referèn-
cia a la possibilitat de publicar o no les recomanacions. Només el Consell Nacional de Competitivitat irlandès
publica anualment el que anomena els «Reptes Competitius Anuals», en què formula recomanacions. A un ni-
vell més operatiu, tots els països que segueixen estratègies nacionals de competitivitat opten per establir una ba-
teria d’indicadors i una sèrie de països, o grups de països, de referència. Es tracta, lògicament, de mirar cap a re-
ferents clars en matèria de competitivitat, tot i que no deixa de sorprendre que, en un món global, Finlàndia
opti per centrar el focus d’atenció en països europeus.

(1) The Reut Institute (2007): Competitiveness indices. Tools for Policy Design.
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País Dimensió substantiva Dimensió de procediment

COMPARATIVA D’ESTRATÈGIES NACIONALS DE COMPETITIVITAT

Objectius
nacionals

Temes
centrals

Existència d’un
organisme formal
amb competències
en competitivitat

Identificació
d’àrees que
requereixen

desenvolupament

Fixació
d’objectius
operatius

Proporciona
recomanacions

Creixement
sostenible i
millora de la
qualitat de vida 

Creixement
sostenible, entorn
empresarial,
infraestructura física
i de coneixement

Sí, a l’Informe
Anual de
Competitivitat

No
Sí, als Reptes
Anuals de
Competitivitat

Productivitat i
competitivitat

Departament 
de Comerç 
i Indústria

Sí, a la publicació
Indicadors 
de Productivitat 
i Competitivitat

No No

Informació 
i comunicació
Preparació
tecnològica

Iniciativa Nacional
d’Informació 
i Comunicació

Sí No No

No explícit

Institut
Governamental 
de Recerca
Econòmica

No No No

Ocupació,
creixement 
i prosperitat

Ocupació, finances
públiques

No Sí Sí No

Consell Nacional
de Competitivitat

FONTS: The Reut Institute i elaboració pròpia.

Dèiem al començament que Voltaire creia que la felicitat seria el resultat de fer coses diferents a buscar-la. La
competitivitat, i aquest també seria el cas d’altres variables, com la productivitat (intrínsecament vinculada, per
cert, a la competitivitat), és el resultat observable de fer bé moltes coses. Alguns països les fan, d’altres no. Alguns
països les promouen activament, d’altres de forma més passiva. I uns pocs, a més a més, entre els quals hi ha els
que hem analitzat, les persegueixen amb mecanismes institucionals coordinats i globals. Probablement, l’efecte
més tangible d’aquestes estratègies és, de fet, immaterial, i és mantenir a l’agenda política la centralitat de la
competitivitat com a instrument per garantir la prosperitat futura. Si això serveix perquè continuïn fent bé el
que ja fan, benvingut sigui.

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

Irlanda

Regne
Unit

Taiwan

Finlàndia

Canadà

Inversió, innovació,
competències,
empresa,
competència

Infraestructures
TIC, govern,
empresa i societat

Govern,
institucions,
innovació, capital
humà i social,
infraestructures 
de la informació
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Zona de l’euro: la recuperació 
es pren un respir

La situació en què es troba l’economia de
la zona de l’euro és certament complexa.
D’una banda, tot fa pensar que la recupe-
ració econòmica iniciada en el tercer tri-
mestre del 2009 es consolidarà al llarg del
2010. Però, si només ens fixem en això, el
missatge seria massa optimista. No reflec-
tiria ni tota la realitat ni els riscos del camí
pel qual hauran de transitar les principals
economies de la zona de l’euro en els prò-
xims trimestres. La recuperació és un fet,
i això ens ofereix un futur més esperança-
dor, sobretot si el comparem amb la si-
tuació en què ens trobàvem fa només un
any. Ara bé, són molts els elements que

ens condueixen a dibuixar una via de sor-
tida de la recessió molt plana i amb nom-
brosos riscos a la baixa. És per això que,
tot i que, per al conjunt de l’any, la taxa de
creixement econòmic serà clarament po-
sitiva, molt probablement només se situa-
rà al voltant de l’1,2%.

En aquest sentit, cal destacar l’afebliment
que presenten els principals indicadors
de sentiment econòmic. L’índex PMI dels
gestors de compres del gener, que resu-
meix les percepcions dels empresaris so-
bre el volum d’activitat, va anotar una
lleugera reculada. Això va ser degut a
l’empitjorament del subíndex correspo-
nent al sector serveis, ja que el del sector
industrial va continuar avançant amb for-

UNIÓ EUROPEA

Alguns indicadors 
moderen la velocitat 
de la recuperació.

2008 2009
2007 2008

IV I II III Octubre Novembre Desembre

PIB

Vendes al detall

Confiança del consumidor (1)

Producció industrial

Sentiment econòmic (1)

Taxa d’atur (2)

Preus de consum

Balança comercial (3)

Tipus d’interès euríbor 3 mesos

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

NOTES: (1) Valor.

(2) Percentatge sobre població activa.

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

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

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

2,7 0,5 –1,8 –5,0 –4,8 –4,0 – ... –

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

–4,9 –18,0 –27,1 –32,5 –27,9 –21,3 –17,7 –17,3 –16,0

3,5 –1,7 –8,9 –18,5 –18,6 –14,5 –10,9 –6,9 ...

108,9 91,1 75,6 65,7 70,2 79,9 86,1 88,8 91,3

7,4 7,5 8,0 8,8 9,3 9,6 9,9 10,0 ...

2,1 3,3 2,3 1,0 0,2 –0,4 –0,1 0,5 0,9

20,1 –1,2 –31,7 –36,3 –31,2 –5,3 6,5 17,4 ...

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

106,3 110,6 107,0 109,9 111,0 112,1 114,3 114,0 113,0

ZONA DE L’EURO: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari
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ça. En qualsevol cas, els dos índexs conti-
nuen en nivells compatibles amb una ex-
pansió de l’activitat, i la reducció de la
seva tendència a l’alça confirma que el
procés de sortida de la recessió serà lent.

La publicació de la taxa de creixement de
l’economia alemanya també dibuixa una
sortida força plana de la recessió. Segons
l’institut d’estadística alemany, la princi-
pal economia europea va recular el 5% el
2009. D’això es pot deduir que la taxa de
creixement corresponent al quart trimes-
tre, que no es farà pública fins al febrer,
serà molt feble.

Les conclusions a les que podem arribar
en repassar els indicadors de més alta fre-
qüència són molt similars. Pel costat de la
demanda, les vendes al detall continuen
sense oferir cap símptoma de recupera-
ció. Més aviat el contrari. En el mes de no-
vembre, la taxa de variació interanual no
solament va continuar en terreny nega-

tiu, sinó que va recular fins al 3,8%. És
cert que aquesta sèrie és força volàtil i que,
ara com ara, no hi ha motius per pensar
que el consum estigui patint un nou re-
vés. La confiança del consumidor, per
exemple, es continua recuperant a poc a
poc. De tota manera, des de l’inici de la
sèrie el 1995, només una vegada s’havia
registrat una caiguda superior, la del fe-
brer del 2009.

Així com no hi ha motius per pensar que
el consum hagi patit un nou revés, tam-
poc els tenim per esperar-ne l’enforti-
ment a curt termini, ja que continuarà
molt feble durant tota la primera meitat
del 2010 i no serà fins a la segona meitat
quan podria començar a remuntar el vol.
Hi ha dos motius fonamentals. D’una
banda, el necessari procés de despalan-
quejament que duen a terme les llars. Un
reflex d’això és l’important ajustament
que pateix el crèdit a les llars, que conti-
nua gairebé estancat. El segon motiu són

Les vendes al detall
pateixen un nou revés.

El consum continuarà 
molt feble.

LA RECUPERACIÓ A LA ZONA DE L’EURO CONTINUARÀ

PIB i opinions empresarials

FONTS: Bloomberg, Eurostat i elaboració pròpia.

Índex PMI industrial
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Creixement interanual del PIB 
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les actuals perspectives que ofereix el
mercat de treball. La taxa d’atur va arri-
bar al 10% en el mes de novembre i, molt
probablement, el camí ascendent conti-
nuarà en els pròxims mesos i arribarà a
valors propers al 10,5%. Durant la sego-
na meitat de l’any, no hauria de pujar
més, però el seu descens s’ajornarà fins al
2011.

Les dades que ens arriben pel costat de
l’oferta són una mica més esperançado-
res. L’exemple més clar és la important re-
cuperació que s’observa en l’índex de
producció industrial. En el mes de no-
vembre, la reculada de la taxa de variació
interanual es va situar en el 6,9%. El des-
cens encara és molt important, però re-
flecteix l’enfonsament que l’índex va pa-
tir durant la primavera del 2009. L’altre
element que cal tenir en compte és el per-
centatge d’utilització de la capacitat pro-
ductiva, que també continua en un nivell
històricament baix. En el quart trimestre
del 2009, es va situar en el 70,7%, però,
després dels forts descensos registrats du-
rant la resta de l’any, s’observa per prime-

ra vegada un canvi de tendència. Aquest
canvi de tendència també es constata en
les comandes industrials o en l’índex de
sentiment econòmic.

La recuperació de l’activitat és una mica
més intensa que la del consum, gràcies,
principalment, a la recuperació del sector
exterior. Les exportacions, la taxa inter-
anual de les quals va arribar a caure el
26,1% en el mes d’abril, van registrar, en
el mes de novembre, una reculada, no-
més, del 5,3%. Les importacions també es
recuperen, però ho fan a un ritme més
lent. La contribució del sector exterior al
creixement de l’economia ja va ser de 2
dècimes en el tercer trimestre, i aquesta
tònica continuarà, com a mínim, durant
la primera meitat de l’any. A més a més,
ara es veurà impulsada per la depreciació
de l’euro enfront del dòlar, que ja ha asso-
lit el 6,5% des del màxim registrat en el
mes de desembre.

El principal risc per a la recuperació de
l’economia de la zona de l’euro és el tem-
po de la retirada de la política fiscal i mo-

La producció industrial 
es continua recuperant 
amb rapidesa...

...impulsada pel sector
exterior.
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FONTS: Eurostat i elaboració pròpia.

LES EXPORTACIONS LIDEREN LA RECUPERACIÓ

Variació interanual de les exportacions
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netària expansiva. En els dos casos, serà
primordial la bona comunicació de les
institucions amb la resta d’agents. D’ai-
xò dependrà que el procés de transició
sigui gradual o no. Pel que fa a la política
pressupostària, ara com ara, l’atenció se
centra en la capacitat de reacció del nou
executiu grec. Després de reconèixer un
dèficit del sector públic molt superior al
previst per al 2009, ara intenta guanyar
credibilitat i confiança amb la presenta-
ció d’un rigorós pla d’ajustament que
hauria de reduir el dèficit fins al 8,7%
enguany. De tota manera, no està gens
clar que aquest pla sigui suficient, i, a
més a més, podria afeblir encara més la
seva economia.

Pel que fa a la política monetària, el banc
central europeu (BCE) insisteix, en els
seus comunicats, que, ateses les condi-
cions econòmiques actuals, els tipus d’in-
terès estan en el nivell adequat. A més a
més, la inflació continua en la zona cò-
moda. En el mes de desembre, es va si-
tuar en el 0,9% i, tot i que en els pròxims
mesos continuarà augmentant algunes
dècimes, és difícil imaginar un escenari
en què pugui superar el 2%, el límit de

referència fixat per la màxima autoritat
monetària. És per aquest motiu que hi ha
un ampli consens entre els analistes so-
bre l’evolució futura dels tipus d’interès:
no es preveu que comencin a pujar, com
a mínim, fins a les acaballes de l’any. I, si
ho fan, tot apunta que ho faran de forma
molt gradual.

En definitiva, després d’uns mesos de re-
latiu optimisme, el procés de recuperació
de la zona de l’euro es troba en un punt
crític. El més difícil s’ha aconseguit: fre-
nar l’espiral negativa que va aguaitar l’e-
conomia durant la primera meitat del
2009. El 2010, la recuperació es consoli-
darà, però el camí serà lent i no està lliure
de riscos.

L’economia alemanya aixeca 
el peu de l’accelerador

El producte interior brut (PIB) alemany
va patir, el 2009, la contracció més inten-
sa des de la Gran Depressió, amb una cai-
guda del 5,0% interanual. Aquesta xifra
reflecteix el deteriorament dels principals
pilars de l’economia alemanya durant 

El principal risc és el 
tempo de la política fiscal 
i monetària.

L’economia alemanya 
es contreu el 5% el 2009.

ALEMANYA: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2008 2009
2007 2008

IV I II III Octubre Novembre Desembre

PIB

Vendes al detall

Producció industrial

Índex d’activitat 
empresarial (IFO) (*)

Taxa d’atur (**)

Preus de consum

Balança comercial (***)

NOTES: (*) Valor.

(**) Percentatge sobre població activa.

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

FONTS: Eurostat, Banc Central Europeu, Comissió Europea, organismes nacionals d’estadística i elaboració pròpia.
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l’últim cicle expansiu: les exportacions i
la inversió, amb reduccions del 14,7% i
del 20,0%, respectivament. Només l’aug-
ment de la despesa pública dirigida a re-
vifar l’economia, del 2,7% el 2009, va evi-
tar una recessió encara més greu, que, fins
i tot cap a la meitat de l’any, es preveia que
podria superar el 6,0%.

Aquest creixement anual comporta, im-
plícitament, un estancament de l’eco-
nomia en el quart trimestre, dada que
significa una frenada per a la recuperació
iniciada en el segon trimestre de l’any.
Aquesta aturada del creixement no és es-
tranya en períodes de recuperació eco-
nòmica, en especial si es tenen en compte
l’elevat creixement registrat durant els
dos trimestres anteriors i la retirada gra-
dual de les mesures d’estímul econòmic.
Un clar exemple va ser l’acabament dels
incentius per a la compra d’automòbils,
que va provocar una caiguda del 4,6%
interanual de les matriculacions en el

mes de desembre, després de deu mesos
consecutius amb increments superiors 
al 20%.

Els indicadors disponibles mostren aques-
ta pèrdua d’impuls durant els últims me-
sos del 2009, principalment pel que fa al
consum privat. Així, juntament amb la
reducció de les matriculacions, les ven-
des al detall del novembre van registrar
una nova contracció, del 2,5%, en relació
amb el mes anterior. Això, però, no va re-
presentar cap inconvenient perquè la
confiança del consumidor millorés lleu-
gerament al desembre, gràcies, en part, a
la robustesa de la taxa d’atur, que, des de
l’inici de la recessió, només va augmentar
0,5 punts percentuals i va arribar al 8,1%
en aquest mes. Una part d’aquest èxit ha
de ser atribuït al pla alemany de reducció
de la jornada laboral (Kurzarbeit), que
permet l’ajustament laboral mitjançant
la correcció d’hores treballades i que ga-
ranteix un increment dels llocs de treball.

El consum privat perd
impuls en els últims mesos
del 2009.
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Variacions interanuals dels fluxos comercials i dades mensuals del saldo comercial

LA CAIGUDA MÉS INTENSA DE LES IMPORTACIONS INCREMENTA EL SUPERÀVIT COMERCIAL ALEMANY

FONTS: Deutsche Bundesbank i elaboració pròpia.
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El sector exterior agafa 
les regnes del creixement
alemany.
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Pel costat de l’oferta, la producció i les co-
mandes industrials van créixer el 0,7% in-
termensual al novembre, tot i que van
continuar en nivells inferiors als assolits
al setembre. Al desembre, l’índex de con-
fiança empresarial i la utilització de la ca-
pacitat productiva van créixer i es van
apropar lentament a la seva mitjana his-
tòrica. En aquest context, s’espera que el
2010 la inversió continuï augmentant de
forma gradual, principalment durant els
últims trimestres de l’any, un cop absor-
bit l’excés de capacitat existent.

Davant de l’estancament del consum in-
tern i del creixement pausat de l’oferta i
de la inversió, tot indica que serà el sector
exterior el que agafarà les regnes del crei-
xement germànic. L’augment de l’activi-
tat econòmica a nivell global, i particular-
ment europeu, va representar un nou
increment intermensual de les exporta-
cions alemanyes, de l’1,6% al novembre.
Les importacions, en canvi, van tornar a
caure per segon mes consecutiu, amb una
reducció del 5,9% intermensual. Conse-
qüentment, es pot observar, al gràfic an-
terior, com aquesta diferència de tendèn-
cies entre les dues sèries va provocar un
nou increment del saldo comercial, que
es va situar en nivells similars als del 2007.
Sembla que aquest repunt, però, no serà
suficient per evitar que la Xina arrabassi a
Alemanya el ceptre de major exportador
mundial del 2009.

La recuperació del sector exterior ale-
many i un deteriorament del mercat la-
boral menys intens del que s’esperava van
provocar una revisió a l’alça de les previ-
sions de creixement de l’any 2010 per part
del govern, que les va situar en l’1,5%, tres
punts percentuals per damunt de l’espe-
rat anteriorment. Aquesta recuperació,
però, no presentarà la mateixa intensitat
al llarg de l’any, de manera que s’espera
un inici del 2010 molt feble, amb un altre
creixement intertrimestral gairebé nul en
el primer trimestre.

És per aquest motiu que, ateses unes
perspectives de dèficit del sector públic
superiors al 5,0% del PIB el 2010, molt
per damunt del 3,2% estimat que es va
assolir el 2009, el principal partit en el
govern (CDU) ha decidit ajornar una
part de les retallades impositives anun-
ciades durant la campanya electoral fins
que no es torni a una via d’estabilització
econòmica i de consolidació fiscal. Una
decisió que no ha agradat a l’altre partit
de la coalició, l’FDP, la principal basa
electoral del qual van ser les esmentades
retallades.

França encara el nou any 
amb optimisme

La segona economia de la zona de l’euro
va confirmar, en el quart trimestre del
2009, la recuperació iniciada dos trimes-
tres abans. El banc central francès estima
que el creixement del PIB entre els mesos
d’octubre i desembre va ser del 0,5% in-
tertrimestral, el més important dels set
últims trimestres. Aquesta xifra significa-
ria una contracció de l’economia gal·la,
durant el 2009, del 2,3%, percentatge que
milloraria les previsions que els princi-
pals organismes internacionals conside-
raven a l’inici de l’any. Atesos els bons re-
sultats de la segona meitat del 2009, la
ministra d’Economia, Christine Lagarde,
va anunciar la revisió a l’alça del creixe-
ment previst per al 2010 i el va situar en
l’1,4%, gairebé el doble del que s’esperava
en les previsions anteriors.

Durant aquest període de recuperació,
destaca, sens dubte, l’important paper
que va jugar el pla d’ajudes públiques per
a la compra d’automòbils. L’anunci de la
reducció gradual d’aquests incentius a
partir del 2010 va provocar que les ma-
triculacions d’automòbils augmentessin
el 21,3% intertrimestral durant els tres
últims mesos del 2009 i que acumulessin
un volum de vendes anuals superior en

El govern alemany
incrementa el creixement
del PIB previst per al 2010
fins a l’1,5%.

El partit d’Angela Merkel
ajorna les noves retallades
impositives.

El govern francès
incrementa la previsió 
del creixement del PIB fins
a l’1,4% el 2010.

     



un 11% al del 2008. Aquest impuls, jun-
tament amb l’efecte dels incentius esta-
blerts en altres països, van propiciar que
la producció industrial cresqués el 3% in-
termensual al novembre, impulsada pel
seu component de vehicles de motor.

Malgrat aquest augment de les vendes
d’automòbils, els indicadors de més alta
freqüència mostren un important alenti-
ment de l’increment del consum privat.
El deteriorament del mercat laboral, amb
una nova pujada de la taxa d’atur al de-
sembre, que la va situar en el 10,0%, i el
sobtat creixement de la taxa d’inflació, del
0,9% en el mateix mes, van provocar un
estancament del consum de les llars en els
últims mesos, com ho mostra la dada del
novembre. Pel que fa al sector exterior,
l’augment de les importacions en el ma-
teix mes va representar un creixement del
dèficit comercial en relació amb el de l’oc-
tubre, resultat que permet pronosticar
una menor contribució d’aquest compo-
nent al creixement del PIB.

En aquest context, seran la despesa pú-
blica i la inversió les que impulsaran l’e-
conomia francesa el 2010. Analitzant els
indicadors d’oferta s’albira una recupe-
ració gradual que es mantindrà al llarg
del 2010 i que deixarà enrere el 2009 amb
una caiguda acumulada de la inversió su-

perior al 7%. Així, el ja esmentat aug-
ment de la producció industrial al no-
vembre va anar seguit, en el mes següent,
d’una millora de les comandes indus-
trials i de la utilització de la capacitat pro-
ductiva, que s’allunya del mínim assolit
en el tercer trimestre. Ateses aquestes da-
des, l’índex de confiança industrial va
augmentar de forma considerable en 
l’últim mes de l’any.

Tot i la millora de les perspectives per al
2010, la contracció econòmica més inten-
sa de les últimes dècades haurà deixat al-
guns caps per lligar a curt termini. Així, el
dèficit públic gal va arribar al 8,2% del
PIB el 2009, significativament per da-
munt del 3,4% del 2008, a causa dels
plans d’estímul econòmic desenvolupats
pel govern. Això fa necessària l’articulació
d’un pla de consolidació fiscal creïble, que
permeti tornar al nivell del 3% el 2013, tal
com ho exigeix la Comissió Europea.

Itàlia confia en la seva recuperació

Itàlia va abandonar la recessió en el tercer
trimestre del 2009, amb una variació in-
tertrimestral del PIB del 0,6%. Ateses les
expectatives de manteniment d’aquest re-
punt, van sorgir, en el primer mes d’en-
guany, diverses revisions del creixement

La contribució del consum
privat comença a perdre
força.

Els indicadors d’oferta
permeten preveure 
la recuperació gradual 
de la inversió el 2010.

Milloren les perspectives de
creixement de l’economia
italiana.
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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 Desembre

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 –2,8 –2,3 – ... –

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

1,2 –2,4 –8,8 –15,8 –14,9 –11,2 –8,0 –3,8 ...

8,3 7,9 8,3 8,9 9,3 9,6 9,9 10,0 ...

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

–33,9 –48,9 –55,7 –55,1 –52,8 –44,8 –40,6 –40,4 ...
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esperat de l’economia transalpina per al
2010. Així, tant el Fons Monetari Interna-
cional com el Banc d’Itàlia preveuen un
augment proper a l’1,0% durant aquest
exercici, lluny del creixement gairebé nul
pronosticat a l’estiu. No obstant això, la
discussió se centra ara en la solidesa d’a-
questa recuperació.

Un dels principals dubtes que planteja
aquesta fermesa és el comportament del
consum de les llars italianes. El manteni-
ment del deteriorament gradual del mer-
cat laboral al llarg del 2010, que situaria la
taxa d’atur per damunt del 7,8% del se-
tembre, afebliria el poder adquisitiu de
les famílies, que ja va registrar un descens
de l’1,5% durant els nou primers mesos de
l’any anterior. El comerç exterior no com-
plementaria aquesta menor demanda in-
terna, ja que la millora del dèficit comer-
cial registrada al novembre del 2009 va
ser fruit d’una reducció de les importa-
cions més intensa que la de les exporta-
cions, que van caure el 3,1% intermen-
sual en aquest mes.

Ateses aquestes perspectives de la deman-
da, no s’espera que la inversió agafi les
regnes del creixement econòmic a Itàlia,
en especial a la vista de la reduïda utilit-
zació de la capacitat productiva indus-
trial, que, en el tercer trimestre, es va si-

tuar en el 66,4%, més de deu punts per-
centuals per sota de la seva mitjana his-
tòrica. Malgrat tot, tant la producció com
les comandes industrials van mantenir
les tendències creixents al novembre i al
desembre del 2009, tot i que encara se si-
tuaven en nivells similars als de 1993.
S’espera que l’oferta continuï avançant a
mitjà termini.

Malgrat els riscos que planen sobre el
creixement de l’economia italiana, els ín-
dexs de confiança de la indústria i dels
consumidors van acomiadar el 2009 amb
sengles creixements, que permeten enca-
rar el nou any amb un cert optimisme. A
més a més, per apuntalar la recuperació
de l’economia, el govern italià va decidir
aprovar noves mesures d’estímul econò-
mic. Així, l’anomenada «Legge Finanziaria
2010» augmenta en poc més de 3.000 mi-
lions d’euros les previsions de despesa i
d’ingressos públics, sense repercutir so-
bre l’elevat endeutament transalpí, que,
segons la Banca d’Itàlia, arribarà al 117%
del PIB el 2010.

El Regne Unit posa fi a la recessió

Les primeres estimacions indiquen que
l’economia britànica va iniciar la recupe-
ració en l’últim trimestre del 2009 amb

El deteriorament del mercat
laboral pot estancar 
el consum privat el 2010.

El govern italià aprova 
nous estímuls econòmics
per al 2010.

El PIB britànic va decréixer
el 3,2% interanual en
l’últim trimestre del 2009.

2008 2009
2007 2008

IV I II III Octubre Novembre Desembre

PIB

Vendes al detall

Producció industrial

Taxa d’atur (*)

Preus de consum

Balança comercial (**)

NOTES: (*) Percentatge sobre població activa.

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

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

1,5 –1,0 –2,9 –6,0 –5,9 –4,6 – ... –

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

2,2 –3,4 –10,7 –21,1 –22,9 –15,9 –12,7 –9,1 ...

6,1 6,7 7,0 7,4 7,5 7,8 – ... –

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

–12,8 –10,0 –12,3 –11,1 –9,1 –5,3 –4,6 –4,3 ...

ITÀLIA: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

        



un creixement intertrimestral del PIB del
0,1%, que representa un descens del 3,2%
interanual. Els sis trimestres de recessió
que es deixen enrere han representat una
disminució acumulada del PIB de l’ordre
del 6%. La discussió se centra ara en la
fortalesa dels fonaments de la recuperació
i en els possibles riscos d’una recaiguda.

Al costat de la demanda, hi ha indicis
d’una certa feblesa: després de l’impor-
tant repunt de l’estalvi en el tercer tri-
mestre, el consum s’ha mostrat titube-
jant en els últims mesos de l’any, quan
s’esperava un avançament en les compres
arran de la pujada de l’impost sobre el
valor afegit al gener. Així, les vendes al
detall només van aconseguir augmentar
el 0,3% intermensual al desembre. De
tota manera, l’estabilització de l’ocupa-
ció suggereix que l’ajustament al mercat
laboral està arribant al final, la qual cosa
repercutiria positivament en la renda dis-
ponible de les famílies.

Pel costat de l’oferta, la recuperació de la
producció industrial es demora: al no-
vembre, les indústries britàniques només

fabricaven l’1,5% més que a l’agost, quan
la producció, amb un descens acumulat
del 16%, va tocar fons. Els productors han
proveït les comandes mitjançant una for-
ta reducció de les existències, sense neces-
sitat de produir més. A mesura que les
existències disminueixin i augmenti la de-
manda exterior (gràcies a la recuperació
mundial i a la depreciació de la lliura), la
producció s’intensificarà de nou.

La normalització del crèdit ha afavorit
parcialment el sector de la construcció: es
concedeixen més hipoteques i les expec-
tatives dels preus de l’habitatge milloren.
No obstant això, encara es tracta d’un sec-
tor tensionat.

Atès aquest context de recuperació eco-
nòmica fràgil, el dèficit públic representa
un risc addicional per a la qualitat del
deute sobirà del país. Les eleccions de pri-
mavera determinaran els governants en-
carregats d’afrontar el problema: el seu
marge de maniobra per aplicar mesures
correctores del dèficit sense afectar la re-
cuperació és limitat. Les nostres previ-
sions contemplen un escenari de creixe-

La demanda exterior 
i la reducció d’existències
impulsaran la producció
industrial.
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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 Desembre

PIB

Vendes al detall

Producció industrial

Taxa d’atur (1)

Preus de consum

Balança comercial (2)

Tipus d’interès Líbor 3 mesos (3)

Tipus de canvi efectiu nominal 
de la lliura (4)

NOTES: (1) Percentatge sobre població activa.

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

(3) Mitjana del període.

(4) Índex ponderat pels fluxos de comerç exterior (Gener 2005 = 100). Valors majors signifiquen apreciació de la moneda.

FONTS: OCDE, Banc d’Anglaterra, ONS, Comissió Europea i elaboració pròpia.

2,6 0,5 –2,1 –5,2 –5,8 –5,1 – –3,2 –

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

0,3 –3,1 –8,1 –12,5 –11,9 –10,8 –8,4 –6,0 ...

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

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

–83,4 –93,7 –94,0 –91,9 –88,4 –83,6 –82,2 –81,2 ...

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

103,9 97,6 89,4 73,9 77,0 83,7 79,0 80,1 80,0

Símptomes de feblesa 
en el consum intern.
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ment de l’1,2% en un 2010 sense massa
alegries.

Els costos d’una política monetària hete-
rodoxa, amb uns tipus d’interès històri-
cament baixos, també comencen a pesar.
La inflació del desembre es va situar en el
2,9% interanual, nou dècimes per da-
munt de l’objectiu fixat pel Banc d’An-
glaterra. Una bona part de l’increment és
deguda a l’efecte de base causat per uns
preus extraordinàriament baixos al des-
embre del 2008, per l’energia i la retalla-
da de l’IVA. Així i tot, però, els riscos in-
flacionistes estaran presents al llarg del
2010, i és probable que el Banc d’Angla-
terra iniciï la retirada dels estímuls mo-
netaris en la segona meitat de l’any, s’ha-
gi consolidat la recuperació o no.

Europa emergent: 
2010, l’any de la transició

En temps d’incertesa, és fonamental en-
certar a discriminar entre el que és cone-
gut, els senyals incipients del futur i el que
obertament ignorem. Específicament, ens
podem plantejar tres grans preguntes,
que, al seu torn, ens permetrien aclarir
una mica un horitzó del 2010 ple d’inter-
rogants: què sabem?, què creiem saber?,
què no sabem?

Què sabem? Amb certesa només conei-
xem la situació passada i present. Del con-
junt d’indicadors disponibles, quatre fets
destaquen per la seva importància per
configurar el futur pròxim. El primer és
que l’activitat es continua recuperant a
tota la regió. Un segon fet destacable és
que, en aquesta reactivació econòmica, té
un paper important la millora de la de-
manda externa. Aquesta basculació cap al
sector exterior implica que la demanda
interna encara no reflecteix de forma
apreciable la millora del to econòmic. En
tercer lloc, s’aprecia una clara remissió de
l’aversió al risc regional dels inversors,
emparada, en part, en el compromís fi-
nancer amb la zona que han adquirit el
Fons Monetari Internacional i les institu-
cions internacionals. Un últim desenvo-
lupament rellevant és que la política fiscal
prima la contenció de la despesa i l’aug-
ment dels ingressos per damunt d’altres
consideracions. Tot i que s’aprecien certes
diferències per països, es tracta d’una ten-
dència força generalitzada, com es des-
prèn del següent quadre.

Què creiem saber? A partir d’aquestes
quatre realitats, podem realitzar conjec-
tures plausibles sobre l’evolució econò-
mica el 2010. La primera és que sembla
que la recuperació de l’activitat s’hauria
de prolongar en l’actual exercici i més en-

Poc marge de maniobra 
per augmentar els estímuls
públics britànics.

Pensions Salaris públics Augment d’ingressos

Congelació
Sense Congelació Sense Impost Fiscalitat
canvi (o retallada) canvi Valor Afegit directa Altres

Bulgària 3 3 3

República Txeca 3 3 3 3 3

Estònia 3 3 3

Letònia 3 3 3 3

Lituània 3 3 3

Hongria 3 3 3 3

Polònia 3 3 3 3

FONTS: Banc Mundial i elaboració pròpia.

MESURES CONTEMPLADES EN ELS PRESSUPOSTOS PÚBLICS DEL 2010

A l’Europa emergent,
l’activitat es recupera,
gràcies a la demanda
externa, es redueix 
l’aversió al risc i continua
l’ajustament públic.

El 2010 s’hauria de
mantenir la reactivació
econòmica, per bé que 
el ritme de creixement 
serà reduït...

                     



llà. No obstant això, l’escàs dinamisme
de la demanda interna comporta, al ma-
teix temps, un ritme global d’activitat re-
duït i un grau de volatilitat més elevat del
que es donaria en un context, per exem-
ple, de fort creixement del consum (un
agregat macroeconòmic més inercial que
les exportacions).

Pel que fa a la valoració dels inversors in-
ternacionals, és probable que, amb els lò-
gics vaivens inherents als mercats finan-
cers, els nivells d’aversió al risc no siguin
superiors als dels pitjors moments del
2008 i del 2009. Finalment, és plausible
esperar de les finances públiques un efec-
te moderat de frenada de l’activitat, atès
l’enfocament procíclic que han hagut
d’adoptar els governs en els seus pressu-
postos per al 2010 arran de la situació
econòmica.

Què no sabem? Tot l’escenari anterior es
basa en una sèrie de supòsits que, tot i que
reflecteixen l’escenari que actualment es
considera més creïble, no deixen de tenir
un grau d’incertesa elevat. D’entrada, l’e-
volució esperada per al 2010 depèn críti-
cament del fet que les previsions conside-
rades de reactivació dels mercats clau (és
a dir, la zona de l’euro) i del comerç in-
ternacional es materialitzin. Té sentit
pensar que les dues tendències són pro-
bables, però convé retenir que persistei-
xen dubtes sobre la recuperació dels paï-
sos industrialitzats, en part a causa dels
interrogants que suscita la capacitat de re-
sistència del sector privat en un context
de previsible inici de la retirada de les ex-
cepcionals mesures de suport públic.

Altres àmbits, tot i que no tan fonamen-
tals, també plantegen incerteses. L’evolu-

ció del crèdit privat vindrà determinada
per la demanda nacional i també per les
decisions que adoptin les matrius bancà-
ries. Aquestes decisions d’oferta estan
condicionades per factors exògens a la re-
gió, com, per exemple, la situació bancà-
ria a l’Europa occidental. Així i tot, convé
recordar que existeixen compromisos
públics, explícits i creïbles, de la banca
amb interessos a la regió de mantenir ca-
pitalitzades i plenament operatives les se-
ves filials.

També és incerta l’actitud dels inversors
davant del que pot ser percebut com a
desviacions de l’ortodòxia macroeconò-
mica al front intern. En particular, un
front de preocupació que s’ha manifestat
en els últims temps és el que fa referència
a la situació de les finances públiques. Tot
i que, ara com ara, països com Polònia,
que la comunitat internacional considera
que podria haver estat més estricta a l’ho-
ra de neutralitzar el seu creixent dèficit
públic, han col·locat sense gaires dificul-
tats les seves emissions internacionals de
deute públic, no es pot donar per des-
comptat el manteniment d’aquesta tole-
rància.

En definitiva, sumant les certeses que la
situació actual exhibeix als diferents
graus d’incertesa que envolten alguns as-
pectes clau, l’escenari resultant per al
2010 perfila un any de transició. De tran-
sició des d’un 2009 de recessió profunda
i d’ajustament d’alguns dels desequilibris
macroeconòmics més intensos de l’etapa
d’expansió (en particular, l’excessiva de-
pendència del finançament internacio-
nal) cap a un 2011 de retorn a taxes pro-
peres al potencial de creixement de molts
països de la regió.
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...i això sempre que 
la recuperació dels
industrialitzats es
materialitzi i no hi hagi
problemes de credibilitat 
de la política fiscal 
ni de crèdit internacional.

2010 serà una etapa
intermèdia entre un 
2009 en recessió intensa 
i un 2011 de retorn 
al creixement potencial.
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En la reunió de l’inici de gener, el Banc
Central Europeu (BCE) va decidir man-
tenir el tipus d’interès oficial en l’1,0%,
tal com ho descomptaven els mercats. Pel
que fa a la retirada dels estímuls no con-
vencionals –més concretament, en refe-
rència a l’acabament de les operacions de
préstec a sis mesos–, el president del BCE,
Jean-Claude Trichet, va afirmar que no
es discutiria la qüestió fins a la reunió del
març. Un element que cal destacar és el
reconeixement per part dels màxims res-
ponsables del BCE de la caiguda en pa-
ral·lel de l’oferta monetària i del crèdit al
sector privat (0,3% i 0,7% interanual,
respectivament, al novembre).

Però les novetats més rellevants del gener
en política monetària venen del front
asiàtic. El 7 de gener, el Banc Central de
la Xina va incrementar el tipus d’interès
de les lletres a tres mesos en quatre punts
bàsics (100 punts bàsics és l’1%) fins a
l’1,37%. Aquesta modesta mesura del
banc emissor pot haver estat, però, el
punt de partida d’un cicle restrictiu. Així,
el 12 de gener, l’autoritat monetària xi-
nesa va anunciar per sorpresa un incre-
ment de la ràtio requerida de reserves de
les institucions financeres grans i petites
–llevat de les cooperatives rurals– en
50 punts bàsics fins al 16% i el 14%, res-
pectivament. La decisió de les autoritats
xineses és deguda a la preocupació pel 
ràpid creixement del crèdit bancari i 
l’elevat nivell de liquiditat en el sistema
financer, situació que podria generar
pressions inflacionistes a través d’una
forta pujada en el preu dels actius finan-
cers i del sector immobiliari.

Cap al final de gener, la Reserva Federal
(Fed) va mantenir el tipus oficial dels fons
federals en el 0,25%. A més a més, en trac-
tar-se de la primera reunió del 2010, es va
produir la rotació dels membres que vo-
ten en les decisions de política monetària
(Comitè Federal de Mercat Obert). El
2010, els membres votants seran: James
Bullard (St. Louis), Thomas Hoenig (Kan-
sas City), Sandra Pianalto (Cleveland) i
Eric Rosengren (Boston), en substitució
de Charles Evans (Chicago), Jeffrey Lac-
ker (Richmond), Dennis Lockhart (Atlan-
ta) i Janet Yellen (San Francisco). Altres
membres del Comitè són el president de
la Fed (Ben Bernanke) i el governador de la
Fed de Nova York (William Dudley), que
voten sempre i no roten.

L’actual orientació de política monetària
de la Fed, a curt i a mitjà termini, difícil-
ment es veurà afectada per aquesta nova
composició del seu principal Comitè. No
obstant això, hi ha un altre factor que po-
dria condicionar de forma negativa les
decisions que adopti al llarg de l’any: les
iniciatives polítiques dirigides a reduir la
independència de la Fed. D’una banda,
la Cambra de Representants va aprovar
una proposta perquè les decisions del
banc emissor puguin ser auditades per
un organisme parlamentari. De l’altra, el
Senat està considerant la possibilitat 
d’eliminar la funció de supervisor banca-
ri al banc central.

Les implicacions d’una possible pèrdua
d’independència de la Fed són de gran
magnitud. En primer lloc, una major de-
pendència política comportaria irre-

MERCATS FINANCERS

Mercats monetaris i de capital

El Banc Central Europeu
manté el tipus d’interès 
de referència en l’1%.

El Banc Central de la Xina
inicia un cicle restrictiu 
de política monetària.

La independència dels bancs
centrals és un actiu que 
cal preservar allunyat 
dels interessos polítics.
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meiablement una menor credibilitat als
mercats. És important recordar que la
credibilitat incideix directament en la for-
mació de les expectatives dels agents, les
quals, al seu torn, incideixen en l’estabili-
tat dels preus a mitjà i a llarg termini.
Així, si aquestes propostes acabessin
prosperant, la menor independència de
la Fed es podria traduir, en darrer terme,
en una pèrdua de benestar.

Fins ara, els mercats financers gairebé no
han reaccionat de manera significativa
davant d’aquestes notícies, perquè s’in-
terpreta que prevaldrà el seny entre els
legisladors i tot quedarà en simples inten-
cions.

D’altra banda, les expectatives sobre els
tipus d’interès oficials romanen inaltera-
des. Els analistes esperen que el BCE i la
Fed mantinguin els nivells actuals de ti-
pus fins ben entrada la segona part del
2010 i descompten que la retirada de les
mesures de suport a la liquiditat i el crèdit
començarà a curt termini.

Les expectatives d’una restricció monetà-
ria suau i controlada es reflecteixen en la
relativa estabilitat que registren els mer-
cats interbancaris dels Estats Units i de la
zona de l’euro. De tota manera, al gener
–igual que va succeir al desembre–, es va
observar una reducció propera als vuit
punts bàsics en el tram llarg de la corba

L’enorme liquiditat del
sistema financer pressiona
a la baixa els tipus d’interès
interbancaris de la UEM 
i dels Estats Units.

Zona de l’euro Estats Units Japó Regne Unit Suïssa

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

Reserva (5) (5) Banc (5) (5)
Tres mesos Un any Federal (3) d’Anglaterra (4)
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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%).
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nord-americana (7-12 mesos). En la cor-
ba de tipus d’interès del mercat interban-
cari de la UEM, no s’ha produït cap canvi
substancial.

El principal factor per explicar la situació
de les corbes interbancàries és l’enorme
liquiditat que persisteix en el sistema fi-
nancer global. En aquesta línia, l’incre-
ment observat en la utilització de la facili-
tat de dipòsit del BCE, des dels 66.000
milions d’euros fins als 139.000, s’explica
per l’elevat volum de l’última operació de
préstecs a 12 mesos, realitzada el 16 de
desembre del 2009.

Més volatilitat als mercats 
de deute públic

El període de trànsit entre el 2009 i el
2010, es va caracteritzar, als mercats de
deute públic internacionals, per un to de
més inestabilitat, generalment contingu-
da, tot i que amb alguns episodis de no-
table severitat, com, per exemple, el de
Grècia.

En el cas dels Estats Units, mentre els ti-
pus d’interès dels venciments més curts
es mantenen ancorats, a causa de l’abun-
dant liquiditat injectada per la Fed, el
deute públic a llarg termini ha registrat
oscil·lacions notables arran de les sorpre-
ses generades per les dades de creixement
econòmic i d’inflació. Concretament, en
la part final de l’any 2009, va tenir lloc un
intens repunt dels tipus a llarg termini (el
bo a 10 anys va tancar en el 3,84%) arran
d’una alça en les expectatives d’inflació.
Posteriorment, al llarg del gener, una
bona part d’aquest moviment es va recti-
ficar, però en un clima d’inestabilitat que,
probablement, dominarà durant la resta
del 2010. Un factor que alimentarà aques-
ta inestabilitat seran els dubtes sobre l’im-
pacte de l’eliminació de les mesures no
convencionals de política monetària so-
bre l’economia real.

Un altre desenvolupament destacat als
mercats de bons sobirans és el que està
tenint lloc a la zona de l’euro amb el deu-
te públic grec. Sota la pressió dels mer-
cats, el govern grec va presentar un pla

Les expectatives de
normalització de la política
monetària s’incorporen 
al preu del deute públic 
a llarg termini.

Els mercats sol·liciten 
una prima de risc més alta
al deute públic grec, atès
l’augment de la incertesa
sobre la seva trajectòria
fiscal.
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d’austeritat pressupostària per reconduir
el dèficit fiscal des del 12,7% del PIB el
2009 fins al 3% al final del 2012. Aquest
ambiciós pla va propiciar comentaris
moderadament positius dels ministres de
Finances de la zona de l’euro, els quals,
però, juntament amb el president del
BCE, Jean-Claude Trichet, van deixar pa-
tent el gran repte al qual s’enfronta l’eco-
nomia hel·lènica.

A causa de la major incertesa sobre la tra-
jectòria de la consolidació fiscal grega, els
inversors han passat a exigir un diferen-
cial més elevat en relació amb el deute pú-
blic alemany. Als gràfics anteriors, es pot
observar com s’ha incrementat el tipus
d’interès al deute grec de manera signifi-
cativa. En concret, el diferencial del deute
a 10 anys grec en relació amb l’alemany
ha assolit nivells propers als màxims des
de l’entrada de Grècia a la zona de l’euro
l’1 de gener del 2001, mentre que el dife-
rencial dels bons grecs amb els alemanys
amb venciment a dos anys ha marcat un
màxim històric des de la seva unió formal
a la zona de l’euro.

Atesa aquesta situació, el ministre de Fi-
nances grec ha declarat que, durant el mes
de febrer, s’enviarà una delegació oficial
als Estats Units i a Àsia per explicar la si-
tuació als inversors institucionals i als in-
versors que busquen formes alternatives
d’aconseguir finançament.

En bona part a causa del contagi prece-
dent de Grècia, al conjunt del mercat de
risc sobirà, s’ha produït un moviment
que, a mitjà termini, s’hauria de corregir:
la prima de risc sobirà ha arribat a supe-
rar la prima de risc corporatiu. El Credit
Default Swap (CDS) és un instrument fi-
nancer equivalent a una assegurança
d’impagament. El comprador s’assegura
que, en cas de fallida de l’entitat sobre la
que s’ha comprat l’assegurança, rebrà els
diners per part del venedor d’aquest pro-
ducte. Doncs bé, durant el mes de gener,

s’ha produït la paradoxa que els CDS de
diferents països europeus eren superiors
als CDS cotitzats per a empreses d’a-
quests mateixos països. Tot indica que
això és degut a un moviment de fluxos
passatger, en la mesura que els països no
poden representar més risc que el del seu
sector empresarial, ja que, en última ins-
tància, els estats tenen capacitat recapta-
dora coercitiva.

El repte de la consolidació fiscal a 
la zona de l’euro dóna suport al dòlar

La situació de desequilibri fiscal dels paï-
sos perifèrics de la zona de l’euro també
ha afectat l’euro, que s’ha afeblit enfront
del dòlar. Mentre que, al començament
de desembre, un euro comprava 1,51 dò-
lars, el 21 de gener, es canviava per no-
més 1,40 dòlars, una depreciació del 7%.
En aquest cas, l’augment de la percepció
de risc del deute públic d’alguns països
de la zona de l’euro ha reforçat el dòlar
com a divisa refugi. L’origen d’aquest
moviment cal buscar-lo en aquest efecte
negatiu, però, que si es manté en el
temps, hauria de tenir una repercussió
positiva sobre les companyies exporta-
dores de la zona de l’euro.

Dues altres divises que s’han enfortit en-
front de l’euro són la lliura esterlina i el
ien. En el primer cas, l’apreciació de la
divisa britànica es basa en la dada d’in-
flació del mes de desembre, que va arri-
bar al 2,9% interanual. El mateix Banc
d’Anglaterra va reconèixer que la inflació
pot superar, durant els pròxims mesos, el
límit superior del seu rang objectiu d’in-
flació, establert en el 3%. Els mercats van
descomptar que el banc central del Reg-
ne Unit pogués aturar el programa d’ex-
pansió quantitativa en el mes de febrer i
van provocar un augment de la rendibili-
tat oferta pel deute públic d’aquest país,
de manera que van afavorir l’apreciació
de la lliura esterlina.

Els fluxos d’inversió
produeixen la paradoxa que
cobrir el risc sobirà és més
car que el risc empresarial.

El dòlar es continua
apreciant enfront de l’euro
a causa dels dubtes sobre 
la situació fiscal de la zona
de l’euro.

La lliura esterlina
s’enforteix a causa 
de les dades d’inflació 
més negatives.
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D’altra banda, malgrat les declaracions
inicials del nou ministre de Finances ja-
ponès, Kan, sobre la necessitat de tenir un
ien més feble per afavorir les exportacions
nipones, es va imposar la creença que la
fallida de la línia aèria més gran del país,
Japan Airlines, podria produir un flux de
repatriació de iens, que, finalment, va en-
fortir la divisa japonesa enfront de l’euro
i del dòlar.

El risc sobirà frena el to positiu 
als mercats de renda fixa privada

Als mercats de renda fixa privada, l’any va
començar amb forts volums d’emissions,
sobretot al sector financer, tot i que tam-
bé cal destacar que les emissions al seg-
ment de bons d’alt risc han registrat un
màxim històric.

En aquest context d’elevat volum d’emis-
sions, els índexs de bons corporatius han
començat a mostrar un comportament
més volàtil, amb alguns signes d’esgota-
ment de la tendència alcista que va domi-
nar el 2009.

Relativament, el sector financer ha ofert
el comportament menys positiu. Després
de començar l’any amb pujades notables,
en sessions posteriors, va cedir posicions
i va marcar registres negatius en les últi-
mes jornades. Dos factors justifiquen
aquest canvi de tendència: en primer lloc,
la posada en el mercat de forts volums de
paper, anticipant pròxims venciments, i,
en segon lloc, el ràpid deteriorament del
deute sobirà, que ha contagiat més els
bons del sector financer que els de la res-
ta de sectors.Els mercats de bons

corporatius es moderen.
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Els emissors que han acaparat els mercats
primaris en les primeres setmanes de
l’any han estat, principalment, les entitats
financeres i les empreses amb una baixa

qualificació creditícia. Tot sembla indicar
que van aprofitar l’oportunitat oferta pels
mercats, amb alts nivells de liquiditat i ti-
pus d’interès en nivells històricament bai-
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Els riscos sobirans van
generar l’aparició de les
pèrdues.

xos. No és previsible que aquests sectors
mantinguin el flux d’emissions al mateix
ritme en els pròxims mesos.

No obstant això, les empreses continuen
buscant més estabilitat en l’estructura del
seu finançament extern i per això aug-
menten els terminis de finançament a tra-
vés de l’emissió de bons i redueixen la
seva dependència dels crèdits bancaris.
Aquesta tendència s’està estenent a un
nombre creixent d’empreses i el mercat
s’obre a les pimes.

D’altra banda, cal esperar que la baixa
rendibilitat dels actius sense risc continuï
empenyent els inversors privats i institu-
cionals a la recerca d’actius financers amb
rendiments superiors; aquests inversors
troben una alternativa atractiva en els
bons corporatius. És previsible que l’esce-
nari de tipus d’interès baixos en les cor-
bes de govern es mantingui durant algun
temps i que, conseqüentment, continuïn
al llarg de l’any els fluxos d’estalvi cap a
bons de renda fixa privada, inclosos els de
menor qualitat, que ofereixen rendibili-
tats sensiblement superiors.

Addicionalment, les agències de rating
han començat a millorar la qualificació
creditícia de moltes empreses, situació
que hauria de facilitar la reducció del cost
de finançament en les emissions de bons
a mitjà i a llarg termini. Aquestes revisions
a l’alça dels ratings obeeixen, en última
instància, a la millora en les expectatives
de creixement econòmic, amb la seva re-
percussió positiva sobre els beneficis em-
presarials.

Adéu als guanys a les borses

El nou exercici borsari va començar des-
crivint una trajectòria menys sòlida que
l’observada des de la primavera del 2009.
La tendència de revaloracions es va man-
tenir de manera desigual durant unes

quantes sessions, fins que la conjunció de
diverses circumstàncies en matèria nor-
mativa i d’endeutament d’alguns països
europeus va provocar un sobtat repunt
de les primes de risc i de la incertesa.

Durant les dues primeres setmanes del
mes, els mercats pertanyents a economies
desenvolupades van ser testimoni de
guanys moderats. La raó principal va ser
la contenció de les expectatives de recu-
peració econòmica, davant d’un creixe-
ment més lent del que estava previst ini-
cialment. Per la seva banda, la renda
variable de les economies emergents, tot i
continuar cotitzant el procés de creixe-
ment econòmic, també va mantenir un to
de revaloració molt prudent davant del
possible enduriment de les polítiques
monetàries a diversos d’aquests països.

La trajectòria plàcida dels mercats de ren-
da variable en les primeres setmanes de
gener va ser truncada per la irrupció de
diversos factors que podrien amenaçar el
procés de recuperació econòmica i apor-
tar primes de risc més elevades i més vo-
latilitat. Aquest fet va provocar que, du-
rant la segona part del mes, els índexs es
tenyissin de vermell i desfessin una part
dels guanys dels últims mesos.

Aquests factors van ser: en primer lloc,
l’augment dels riscos del deute sobirà
d’alguns països de la zona de l’euro, com
Grècia, Irlanda, Portugal i Espanya. En se-
gon lloc, les mesures imposades pel Banc
de la Xina per restringir la massa de crè-
dit i evitar la formació d’alguna classe de
bombolla financera per excés de liquidi-
tat. I, en tercer lloc, la proposta, per part
de l’Administració Obama, d’un seguit
de mesures reguladores sobre el sector
bancari dels Estats Units.

Per la seva naturalesa i pel seu impacte
sobre els mercats d’actius de risc, paga la
pena ampliar aquest últim punt. Per evi-
tar que els bancs d’inversió del país assu-

Durant les primeres
setmanes de gener, la renda
variable va experimentar
guanys moderats.

La trajectòria positiva, 
però, es va truncar arran de
l’increment de la incertesa...

...i va provocar caigudes
generalitzades dels índexs
de renda variable.
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meixin en el futur riscos excessius i inne-
cessaris, que, al seu torn, puguin fer peri-
llar l’estabilitat financera, el president
dels Estats Units, B. Obama, va anunciar
un seguit de propostes per restringir la
dimensió i les activitats dels bancs. En
concret, es prohibiria als bancs comer-
cials la realització d’operacions de tra-
ding per compte propi amb fons captats
de l’estalvi dels clients, així com assesso-
rar, participar i invertir en fons de capital
risc i en hedge funds.

Simultàniament a aquestes notícies, al
gener, va començar la campanya de re-
sultats empresarials del quart trimestre
del 2009 als Estats Units i a Europa. El
consens dels analistes estima que el bene-
fici mitjà de les companyies no finance-
res de l’S&P 500 podria haver augmentat
el 8% en relació amb el trimestre ante-
rior, i es planteja, fins i tot, la possibilitat
que, al tancament de l’exercici, el global
dels beneficis pugui ser positiu per pri-
mer cop en dos anys.

Ja que els bancs solen estar entre els pri-
mers a l’hora de publicar les seves xifres,
l’atenció dels inversors s’ha centrat en els
ingressos i en els volums de negoci del sec-
tor financer, més que en la xifra de bene-
ficis nets. Cal recordar que, en el quart tri-
mestre del 2009, la majoria dels bancs van
tornar al Tresor els ajuts rebuts, van rea-
litzar ampliacions de capital i van abordar
importants processos de desinversió, que
distorsionen la representativitat del bene-
fici final d’un únic trimestre. En qualsevol
cas, els inversors van acollir amb escàs en-
tusiasme, per no dir decepció, el conjunt
dels comptes presentats pels bancs als dos
costats de l’Atlàntic, situació que va con-
tribuir al to de feblesa borsària general.

En la mesura que els factors negatius es-
mentats no desapareixeran de manera fà-
cil ni ràpida i que, durant el 2009, es van
acumular revaloracions notables, no seria
estrany que la correcció iniciada al gener
es pogués estendre durant algun temps
addicional.

Obama regula l’activitat 
de la banca d’inversió.

Existeix el risc que la
correcció en renda variable
s’estengui.
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Índex % variació % variació % variació
(*) mensual acumulada anual

Nova York

Dow Jones

Standard & Poor’s

Nasdaq

Tòquio

Londres

Zona de l’euro

Frankfurt

París

Amsterdam

Milà

Madrid

Zuric

Hong Kong

Buenos Aires

São Paulo

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

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

Merval; São Paulo: Bovespa.

FONT: Bloomberg.
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20.726,2 –1,7 –5,2 63,7

2.340,2 4,4 0,8 121,2

66.270,1 –1,7 –3,4 74,9

ÍNDEXS DE LES PRINCIPALS BORSES MUNDIALS
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El paper protagonista que el sector financer ha jugat en la intensa crisi econòmica dels dos últims anys presagia
canvis profunds i duradors en la seva configuració futura. La regulació financera, el comportament de les enti-
tats i les actituds del públic es veuran alterats per aquesta traumàtica experiència. La reacció inicial va en la di-
recció de reforçar els elements que doten d’estabilitat el sistema. Però serà important que no es deteriorin nor-
mes, institucions i pràctiques que han mostrat la capacitat de millorar l’eficiència i el potencial de creixement
del conjunt de l’economia. Un àmbit destacat, en aquest sentit, és el de les entitats i els mercats de private
equity(1) i venture capital(2) (capital risc).

Al llarg de les últimes dècades, s’han realitzat nombrosos estudis empírics sobre la relació entre el grau de desen-
volupament del sistema financer d’un país i els seus registres en termes de creixement econòmic a llarg termini i
benestar social. No exempta de matisos i de polèmiques, el conjunt de l’evidència(3) suggereix que, efectivament,

Private equity i competitivitat

(1) Activitat financera que consisteix en l’aportació de capital en forma de recursos propis a empreses que no cotitzen en borsa.
(2) És el subconjunt del private equity que es caracteritza pel fet que les aportacions es realitzen a projectes empresarials en etapes primerenques.
(3) Entre les referències més ressenyades hi ha: R. Levine, «Finance and Growth: Theory and Evidence», NBER Working Paper, núm. 10766, 2004 i
R. Rajan i L. Zingales, «Financial Dependence and Growth», American Economic Review, 88 (3), 1998.
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el funcionament dels mercats i dels intermediaris financers és un determinant significatiu del creixement eco-
nòmic. Aquesta causalitat s’articula per dues vies bàsiques. En primer lloc, la incidència sobre l’acumulació de
capital: una intermediació financera àgil i eficaç permet mobilitzar un major volum d’estalvi cap als projectes
amb taxes de retorn més elevades. En segon lloc, els efectes sobre la innovació tecnològica i el creixement de la
productivitat: un sistema financer desenvolupat, eficient i estable millora l’assignació i la gestió de recursos i la
distribució de riscos en el conjunt de l’economia.

Aquesta relació entre sistema financer i productivitat és reconeguda per la generalitat d’estudis aplicats que ava-
luen el grau de competitivitat dels diferents països. El quadre següent recull les consideracions sobre la qüestió
per part dels informes més influents. Destaca el paper especialment destacat que s’atorga als mercats de private
equity (PE) i, en particular, al venture capital (VC).

Tot i que, en ocasions, poden ser titllats d’esbiaixats i de parcials, s’ha acumulat, al llarg del temps i tenint en
compte diferents països, un conjunt d’estudis empírics que, de manera consistent, mostren les entitats de PE/VC
com a gestores que milloren l’accés al finançament i la productivitat de les empreses en què participen i com-
porten millores dels nivells d’ocupació i de benestar social.

Diversos estudis(4) han trobat una relació significativa entre l’existència d’un mercat desenvolupat de VC i la
creació de noves empreses en els sectors econòmics més dinàmics, amb alts percentatges d’inversió en recerca i
innovació, que han estat els factors clau del creixement econòmic en les dues últimes dècades (com, per exem-
ple, les empreses d’alta tecnologia o les de biotecnologia). La innovació (mesurada, per exemple, mitjançant les
patents) ha estat present en gran part de les empreses emprenedores, que han estat pilars bàsics en l’assoliment
de nivells de productivitat més elevats. No obstant això, cal destacar que, en matèria d’innovacions-patents, les
entitats de VC destaquen, en relació amb d’altres tipus de finançaments, més per la quantitat que per la qualitat
dels resultats. És a dir, la presència d’aquestes institucions es tradueix en ràtios més elevades d’innovacions reei-
xides, a conseqüència d’una major especialització, un personal més preparat i un finançament més ajustat als
projectes. Les dades reflecteixen resultats més positius per als Estats Units que per a Europa, tot i que no cal atri-
buir-los a una gestió menys efectiva dels VC a Europa, sinó, més aviat, a un mercat laboral menys flexible, a una
legislació més restrictiva i a uns mercats menys desenvolupats.

(4) Per exemple, A. Popov i P. Roosenboom, «Does Private Equity Investment Spur Innovation? Evidence from Europe», European Central Bank
Working Paper, núm. 1063, 2009. També M. Mollica i L. Zingales, «The impact of Venture Capital on Innovation and the Creation of New
Business», University of Chicago Working Paper, 2007.

LA IMPORTÀNCIA DEL SISTEMA FINANCER SOBRE LA COMPETITIVITAT

Informe Consideracions sobre el sistema financer

World Economic Forum L’octau de dotze pilars de la competitivitat és l’anomenat:

«The Global Competitiveness Report» «Sofisticació del mercat financer».

IMD
Entre els factors que incideixen sobre la competitivitat, s’inclouen: l’eficiència 

«World Competitiveness Yearbook»
del sector bancari i de les borses i el grau de desenvolupament dels mercats

de bons corporatius o el de capital risc.

Comissió Europea
Entre les variables per valorar la competitivitat de la regió i de cada país,

«European Competitiveness Report»
se n’inclouen algunes pertanyents a l’àmbit dels mercats financers, entre les quals 

destaca la referida al grau de desenvolupament de les activitats de capital risc.

FONT: Elaboració pròpia.
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Des del punt de vista de les reestructuracions empresarials, diversos estudis(5) mostren també resultats positius
de la presència de les entitats de PE sobre la productivitat, l’ocupació, les vendes i la inversió de les empreses en
els anys posteriors a la seva intervenció i posterior venda o segregació. Segons una bona part d’aquestes anàli-
sis, l’activitat desenvolupada pel PE va ser determinant per millorar el sistema productiu dels Estats Units, en
especial a partir de la dècada dels vuitanta, quan el PE va funcionar a ple rendiment i va fer realitat el principi
schumpeterià de destrucció creativa. En moltes de les grans empreses nord-americanes, es comprovava que,
quan els canvis tecnològics eren notables, les seves estructures de govern impedien absorbir de forma adequa-
da les innovacions. Conseqüentment, es va produir una desacceleració de la inversió i es van deteriorar els ni-
vells de productivitat; finalment, van caure les ràtios de rendibilitat i van fer més difícil i costós el finançament
de nous projectes d’inversió. Moltes empreses es van convertir en projectes poc viables a mitjà termini. L’entra-
da de fons de capital risc i la incorporació d’un nou staff directiu mitjançant operacions d’LBO (leverage 
buyout) van derivar en un major nombre de petites empreses, més eficients, productives i rendibles. A més a
més, en contra d’una opinió força estesa, les empreses participades per aquests fons van presentar, en els anys
posteriors, ràtios d’ocupació, productivitat, vendes i inversió molt superiors a les de la resta de companyies (en
especial, als sectors de serveis).

Tenir present els resultats generals d’aquests estudis és de particular transcendència en l’actual escenari postcri-
si, en què algunes entitats financeres arrosseguen una situació complexa en termes de capacitat de finançament
i d’assumpció de riscos. En concret, es reforça la conclusió que l’existència d’un sector potent de PE/VC és un
factor molt positiu per facilitar l’accés al finançament de les empreses, sobretot de les pimes emprenedores i in-
novadores. Això recalca la conveniència de fomentar, des de les instàncies públiques i privades, el desenvolupa-
ment de les activitats de PE/VC, que, pel que sembla, estan cridades a jugar un paper molt important en el nou
cicle econòmic que s’acosta.

(5) Per exemple, S.N. Kaplan i P. Stromberg, «Leveraged Buyouts and Private Equity», Journal of Economic Perspectives, vol. 23 (1), 2009.

Aquest requadre ha estat elaborat per Fernando San José
Departament de Mercats Financers, Servei d’Estudis de ”la Caixa”
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Millora apreciable de la conjuntura

La moderació de la recessió econòmica,
visible a partir del segon trimestre del
2009, va prosseguir en el quart trimestre,
d’acord amb els indicadors econòmics
disponibles. Aquesta millora és atribuïble
a l’efecte dels plans d’estímul econòmic
posats en marxa i a la progressiva recupe-
ració de l’economia internacional. Pel que
fa a la demanda, l’evolució del consum ha
estat més favorable que la de la inversió.
Des de l’òptica de l’oferta, els senyals de
reactivació són més evidents a la indús-
tria i als serveis.

L’augment de poder adquisitiu dels ocu-
pats, la frenada de la disminució de l’o-
cupació i l’efecte riquesa derivat de la
pujada de les borses van propiciar la re-

activació del consum, el qual, però, va
continuar en nivells baixos. Així, és nota-
ble la millora de l’índex de confiança dels
consumidors, tot i que es manté sensible-
ment per sota de la mitjana històrica. Cal
destacar el repunt de les vendes d’auto-
mòbils, que van pujar el 29,3% en el
quart trimestre en relació amb el mateix
període de l’any anterior, després d’haver
registrat caigudes interanuals des del pri-
mer trimestre del 2008. Aquest rebot es
va produir gràcies als ajuts directes del
pla 2000E. Així i tot, les matriculacions
del conjunt del 2009 van arribar a les
952.772 unitats, amb un descens anual
del 17,9%, i van tornar al nivell del 1996.

La inversió en béns d’equipament també
va reduir el ritme de descens. En el quart
trimestre del 2009, la matriculació de

CONJUNTURA ESPANYOLA

Activitat econòmica

L’augment de poder
adquisitiu dels ocupats, 
la frenada de la reducció de
l’ocupació i la pujada de les
borses tendeixen a reanimar
el consum.

Les vendes d’automòbils
reculen al nivell del 1996.

LA CONFIANÇA DELS CONSUMIDORS MILLORA

Saldo net en percentatge de l’indicador de confiança dels consumidors

NOTA: Corregit d’estacionalitat.    
FONT: Comissió Europea.
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vehicles de càrrega va baixar el 7,8% en
relació amb dotze mesos abans, però la
davallada interanual va ser inferior a l’1%
al novembre i al desembre. La producció
de béns d’equipament també va frenar la
contracció fins al 10,6% interanual al no-
vembre. Pel que fa a la inversió en cons-
trucció, un indicador avançat com el con-
sum de ciment mostra un alentiment del
descens en el quart trimestre.

Pel que fa al sector exterior, la millora de
la demanda ha comportat que, al novem-
bre, tant les exportacions com les impor-
tacions, mesurades en volum, registressin
ja creixements. No obstant això, en el
conjunt dels dos primers mesos del quart
trimestre, les exportacions mostraven una
evolució més favorable. D’aquesta mane-
ra, el sector exterior probablement va
mantenir una contribució positiva al crei-
xement del producte interior brut.

Des del punt de vista de l’oferta, es cons-
tata un menor descens de l’activitat a la
indústria. El consum d’electricitat va patir
un decrement anual de l’1,4% en el quart
trimestre, però va anotar un increment del
0,6% al desembre i va trencar una sèrie
de quinze descensos consecutius. De tota
manera, la caiguda del conjunt del 2009
va ser del 4,3%, la primera i la més intensa
de les últimes dècades. L’índex de produc-
ció industrial també va reduir el ritme de
descens fins al 5,7% interanual al novem-
bre, menys de la meitat de la caiguda del
tercer trimestre. A més a més, les perspec-
tives ja no són tan negatives com uns me-
sos enrere. Les entrades de comandes van
baixar l’1,5% al novembre en relació amb
el mateix mes del 2008, però es compara
favorablement amb un descens acumulat
anual del 24,0%. Així mateix, l’indicador
de confiança de la indústria va recuperar
el nivell de quinze mesos abans.

Es retalla el descens de 
la producció industrial. 

2008 2009
2007 2008

IV I II III Octubre Novembre Desembre

Consum 

Producció de béns de consum (*)

Importació de béns de consum (**)

Matriculacions d’automòbils

Crèdit al consum de béns duradors

Indicador de confiança 
dels consumidors (***)

Inversió

Producció de béns d’equipament (*)

Importació de béns d’equipament (**)

Matriculació de vehicles industrials

Comerç exterior (**)

Importacions no energètiques

Exportacions

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

(**) En volum.

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

FONTS: ANFAC, Institut Nacional d’Estadística, Banc d’Espanya, Ministeri d’Economia i Hisenda, Comissió Europea i elaboració pròpia.
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INDICADORS DE DEMANDA

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

            



Es redueix la creació
d’empreses, mentre
augmenta el nombre 
de societats dissoltes.
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Pel que fa a la construcció, continua l’a-
justament al sector residencial, amb un en-
fonsament del 44,5% interanual del nom-
bre de visats d’habitatge nou a l’octubre.
No obstant això, el nombre de compraven-
des d’habitatges ha alentit el descens en
els últims mesos, fins a presentar una da-
vallada interanual del 2,6% al novembre.
D’altra banda, l’indicador de confiança a
la construcció va millorar notablement en
el quart trimestre, però es mantenia sen-
siblement per sota del nivell mitjà històric.

El to més positiu s’aprecia també al sector
serveis, que va retallar la retracció anual
de la seva xifra de negocis fins al 6,5% al
novembre, corregit de l’efecte calendari.
No obstant això, tots els principals sub-
sectors mostraven caigudes interanuals.
Les més importants corresponien als ser-
veis a empreses, del 10,4%, i al transport,
del 6,4%. Les menys intenses, en canvi, a
les tecnologies de la informació, del 6,0%,
i al turisme, del 5,2%.

Quant a aquesta branca dels serveis, les
fortes caigudes que presentaven tant les

pernoctacions en establiments hotelers
com les arribades de turistes estrangers al
començament de l’exercici es van anar
moderant. Així, al desembre del 2009, les
pernoctacions van igualar les registrades
en el mateix mes del 2008, però, en el con-
junt de l’any, van ser el 6,6% inferiors, a
causa, sobretot, de la recessió econòmica
nacional i internacional i, també en certa
mesura, de la competència d’altres desti-
nacions, que es van beneficiar de l’apre-
ciació de l’euro. Cal destacar que la con-
tenció de la caiguda va ser deguda, en
part, a una rebaixa dels preus hotelers del
5,6% de mitjana. Per la seva banda, les
arribades de turistes estrangers van bai-
xar el 3,5% interanual en el quart trimes-
tre i el 8,7% el 2009.

Una altra mostra de la pèrdua de viru-
lència de la recessió ha estat el descens
progressiu de la taxa de morositat dels
efectes de comerç impagats, que va pas-
sar del 6,4% al gener al 4,4% al novem-
bre del 2009. No obstant això, el pols 
feble de la conjuntura econòmica es ma-
nifestava en una caiguda interanual del

Les pernoctacions hoteleres
s’estanquen al desembre,
però cauen el 7% el 2009.

NOTA: Corregit dels efectes de laboralitat i temperatura.
FONT: Xarxa Elèctrica Espanyola.

EL CONSUM D’ELECTRICITAT ES RECUPERA DE LA CAIGUDA MÉS IMPORTANT DE LES ÚLTIMES DÈCADES

Variació interanual del consum d’electricitat
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26,1% del nombre de societats mercan-
tils creades i del 43,9% del capital subs-
crit al novembre. Al mateix temps, el
nombre de societats mercantils dissoltes
s’incrementava el 5,7%.

En resum, és perceptible un impuls de
millora de l’activitat econòmica, tot i que
el to continua essent fluix. Sens dubte,
l’any 2010, la reactivació es basarà en la
tracció de l’economia internacional i, en

particular, en la reactivació en marxa a la
Unió Europea, el principal soci comercial.
D’altra banda, tot i que, ara com ara, per-
sisteix l’estímul monetari, hi ha algunes
pujades d’impostos i persisteixen alguns
desequilibris. D’aquesta manera, pre-
veiem que la sortida de la recessió és a la
vista, però serà molt gradual i no lliure de
riscos. Així, probablement, per al conjunt
del 2010, el creixement econòmic encara
serà lleugerament negatiu.

2008 2009
2007 2008

IV I II III Octubre Novembre Desembre

Indústria

Consum d’electricitat (1)

Índex de producció industrial (2)

Indicador de confiança en la indústria (3)

Utilització capacitat productiva (4)

Importació béns interm. no energ. (5)

Construcció

Consum de ciment

Indicador de confiança en la construcció (3)

Habitatges (visats obra nova)

Licitació oficial

Serveis

Vendes comerç minorista (6)

Turistes estrangers

Ingressos turisme

Mercaderies ferrocarril (t-km)

Tràfic aeri passatgers

Consum de gasoil automoció

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

(2) Filtrat de diferències del calendari laboral.

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

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

(5) En volum.

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

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

Turisme, Ministeri d’Economia i Hisenda i elaboració pròpia.
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9,3 –22,6 –34,7 –36,7 –35,0 –26,3 –29,0 –20,0 –24,4

–24,7 –59,4 –60,2 –64,1 –62,8 –52,2 –44,5 ... ...

–15,0 3,0 12,4 –5,3 –8,3 –1,1 –33,4 ... ...

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

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

3,3 –0,4 –8,0 –14,3 –8,0 –9,0 –6,5 ... ...

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

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

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

INDICADORS D’OFERTA

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

La sortida de la recessió 
és a la vista, però serà 
molt gradual.
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S’alenteix la destrucció d’ocupació

El nombre mitjà mensual d’afiliats en alta
a la Seguretat Social va disminuir en
43.830 persones al desembre, fins a situar-
se en 17.803.839. No obstant això, aquest
descens va ser inferior a l’esperat i es va
situar sensiblement per sota de l’anotat
en el mateix mes del 2008, de manera que
va prosseguir la tendència a l’alentiment
en la destrucció de llocs de treball. Així i
tot, en el conjunt del 2009, les afiliacions
es van reduir en 727.473, el 3,9%. Aquesta
caiguda va ser menor a la registrada al
desembre del 2008, del 4,3%. De fet, des
del final del 2008, els alts ritmes de des-
trucció d’ocupació van tendir a minvar,
situació a la qual van contribuir els plans
públics d’estímul econòmic.

Tot i que el decrement anual del nombre
d’afiliats el 2009 va ser inferior al del
2008, en els dos últims anys, la caiguda
ha estat de més d’un milió i mig de tre-
balladors. Aquesta xifra és més del doble
de l’equivalent en l’anterior recessió del
1992-1993. El gros de la pèrdua d’ocupa-
ció el 2008-2009 el va patir la construc-
ció, més de la meitat, a causa del fort ajus-
tament al sector immobiliari. Però la
destrucció d’ocupació també va ser molt
important a la indústria, amb més de la
quarta part.

Atès que, en aquests sectors, predomina
el gènere masculí, no és estrany que les
afiliacions hagin disminuït amb més in-
tensitat entre els homes. En efecte, el
2009, el nombre d’afiliats homes va bai-

Mercat de treball

En els dos últims anys, 
el nombre d’afiliats a la
Seguretat Social disminueix
en més d’un milió i mig...

...i el gros d’aquesta pèrdua
correspon a la construcció, 
a causa del fort ajustament
al sector immobiliari.

ES MODERA LA CAIGUDA DE L’OCUPACIÓ MÉS INTENSA DE LES ÚLTIMES DÈCADES

Variació interanual d’afiliats a la Seguretat Social al final del mes
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FONTS: Ministeri de Treball i Assumptes Socials i elaboració pròpia.
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xar el 5,5%, enfront de l’1,9% de les do-
nes. D’aquesta manera, les dones van as-
solir el 44,6% de l’afiliació total al desem-
bre, un màxim històric.

De manera similar, l’afiliació dels treba-
lladors estrangers, amb més representa-
ció relativa a la construcció, va baixar
més que la dels espanyols. Així, el 2009, el
nombre d’afiliats estrangers es va reduir
el 4,7%, enfront del 3,8% dels nacionals.

Al desembre, el nombre de contractes re-
gistrats va presentar un creixement inter-
anual positiu per segon mes consecutiu.
Aquest augment va ser degut als contrac-
tes temporals, que van augmentar el
3,7%, mentre que els indefinits van dis-
minuir el 16,7%. No obstant això, en el
conjunt del 2009, la contractació acumu-
lada, de 14.021.837, va baixar el 15,5%.

D’altra banda, cap al final de desembre, el
president del Govern, José Luis Rodríguez
Zapatero, va reafirmar la seva intenció
d’impulsar el procés de diàleg social entre
els empresaris, els sindicats i el Govern,
perquè faciliti un acord en l’àmbit del
mercat de treball durant el primer trimes-
tre del 2010. Va precisar que les reformes
en el mercat laboral se centrarien en la
negociació col·lectiva, en l’afavoriment de
la contractació de joves i en la neutralit-
zació de la precarietat laboral.

L’atur registrat assoleix un nivell
rècord al final del 2009

Coherent amb la disminució de l’ocupa-
ció, el nombre d’aturats registrats a les
oficines públiques d’ocupació va conti-
nuar augmentant al desembre fins a les

Les dones assoleixen un
màxim històric en la seva
participació en l’ocupació
total.

2008 2009
2007 2008

IV I II III Octubre Novembre Desembre

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 –9,2

3,6 –10,3 –19,5 –25,2 –25,4 –22,0 –20,1 –18,6 –17,9

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

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

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

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

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 –16,7

0,3 –10,4 –17,9 –23,9 –17,8 –9,4 –12,3 6,1 3,7

0,5 –10,9 –18,9 –25,4 –19,9 –11,4 –14,3 3,6 1,8

                         



3.923.603 persones, el 25,4% més que
dotze mesos abans. Aquesta xifra cons-
titueix un nivell rècord i representa
794.640 aturats més en un any. No obs-

tant això, des del final del 2008, l’escala-
da de l’atur ha tendit a moderar-se i, al
desembre del 2009, va augmentar menys
del que estava previst.
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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.

106.133 30.122 39,6 30.122 39,6 2,7 

508.802 95.377 23,1 95.377 23,1 13,0 

781.724 124.288 18,9 124.288 18,9 19,9 

2.241.065 450.790 25,2 450.790 25,2 57,1 

285.879 94.063 49,0 94.063 49,0 7,3 

2.012.536 436.069 27,7 436.069 27,7 51,3 

1.911.067 358.571 23,1 358.571 23,1 48,7 

446.769 61.639 16,0 61.639 16,0 11,4 

3.476.834 733.001 26,7 733.001 26,7 88,6 

3.923.603 794.640 25,4 794.640 25,4 100,0  

ATUR REGISTRAT PER SECTORS, SEXE I EDATS

Desembre 2009

%
participació

Variació anual

ATURATS REGISTRATS A LES OFICINES D’OCUPACIÓ

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

Malgrat que la desocupació
tendeix a moderar-se, l’atur
registrat puja en 1.794.056
persones en dos anys.
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El 2009, l’ascens de l’atur va ser genera-
litzat en tots els grans sectors, malgrat
que amb una intensitat desigual. L’alça va
ser més important al col·lectiu sense una
feina anterior, del 49,0%, i menys a la
construcció, amb un augment del 18,9%.
No obstant això, en el conjunt dels dos
últims anys, l’atur ha pujat més a la cons-
trucció, el 142,7%, mentre que, als ser-
veis, ha anotat l’increment més baix, del
72,0%.

Des d’un altre punt de vista, el segment
en què es va registrar un augment més
important de l’atur el 2009 va ser el dels
homes més grans de 25 anys, amb una
alça anual del 30,2%. En canvi, el grup
menys afectat per l’atur va ser el dels ho-

mes menors de 25 anys, que van anotar
una pujada del 12,7%.

L’impacte de l’atur també és patent en la
seva extensió a totes les comunitats autò-
nomes. En efecte, el 2009, l’atur va pujar
amb força a totes elles. L’increment rela-
tiu més intens va correspondre a Múrcia,
amb una pujada del 34,4%, i el menor, a
Extremadura, amb un ascens del 15,1%.

Les perspectives de l’atur no són esperan-
çadores, ja que, probablement, continua-
rà augmentant en els pròxims mesos, ja
que no esperem un creixement econòmic
significatiu. No obstant això, l’atur es
continuarà alentint amb la millora pro-
gressiva de la conjuntura.

El segment que anota 
una alça més important 
de l’atur registrat el 2009
és el dels homes més grans
de 25 anys.

Quan Espanya es va incorporar a la zona de l’euro, va renunciar a tenir moneda pròpia i va sacrificar, així, la
possibilitat d’aplicar una política canviària autònoma. Molts han recordat aquesta realitat en un moment de
crisi com l’actual, ja que, si no forméssim part de la unió monetària, disposaríem d’un instrument més de po-
lítica econòmica per fer-li front: la devaluació competitiva. No obstant això, com es veurà tot seguit, a la pràc-
tica sí que hi ha hagut devaluació, tot i que la seva naturalesa sigui molt diferent de la que coneixíem.

Com pot haver-hi devaluació si no hi ha autonomia en el tipus de canvi? Entendrem millor aquesta aparent
paradoxa si considerem que la devaluació és un canvi de preus relatius. Si A devalua el 10% enfront de B, signi-
fica que els preus i els costos de A passen a ser el 10% inferiors als de B. A guanya competitivitat-preu, és a dir,
pot vendre més barat a B i, consegüentment, guanya quota de mercat. Al seu torn, els productes importats de B
s’encareixen relativament i perden mercat en A. La devaluació, al capdavall, permet que A produeixi més que
abans i que, així, augmenti el seu producte. Però observem que, perquè la devaluació competitiva tingui aquest
resultat, s’ha de complir que els preus interns de cada país no variïn. Si A devalua el 10% i, immediatament, la
seva inflació puja el 10%, la devaluació no haurà servit de res. El mateix succeirà si, després de la devaluació de
A, els preus interns de B cauen el 10%.

Vista la devaluació com una modificació de preus relatius, es pot comprendre que, malgrat que dos països
comparteixin una moneda, les diferents trajectòries de les seves respectives inflacions determinen un tipus de
canvi, anomenat tipus de canvi real, els efectes del qual, en termes de competitivitat-preu, són equiparables als
que tindrien els moviments de dues divises diferents. Al gràfic següent, es mostra l’evolució d’aquesta variable,
prenent com a mesura d’inflació els costos laborals unitaris, és a dir, els costos laborals corregits pel nivell de la
productivitat. Com es pot observar, fins al 2008, l’índex tendia a pujar, és a dir, es produïa una pèrdua de com-
petitivitat equiparable a una apreciació de la moneda, mentre que, en l’últim any, s’ha produït un descens

Una devaluació silenciosa?
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–guany de competitivitat– del 5% enfront de la zona de l’euro. Per tant, podríem concloure que, des del co-
mençament del 2008, hem assistit a una depreciació del 5% i que això ha contribuït a recuperar la competitivi-
tat perduda i facilitarà la sortida de la recessió.

No obstant això, abans de llançar les campanes al vol, cal fer diverses consideracions importants. En primer lloc,
la millora aconseguida mitjançant els costos laborals unitaris relatius és només un aspecte dels molts que inter-
venen en la configuració de la capacitat competitiva enfront de l’exterior. Altres elements, com la capacitat d’in-
novar, l’especialització productiva, l’eficiència en el funcionament dels mercats o les característiques de l’orga-
nització empresarial són tant o més importants, ja que, en definitiva, són els que acaben determinant l’evolució
dels costos i la productivitat.

En segon lloc, el guany de competitivitat per la via dels costos laborals unitaris relatius amb prou feines corre-
geix la pèrdua experimentada en els últims anys, com es pot comprovar al gràfic.

En tercer lloc, la seva sostenibilitat pot ser molt limitada. Això és degut al fet que la millora en els costos relatius
en el cas de l’economia espanyola prové gairebé de manera única i exclusiva de la destrucció d’ocupació ante-
rior, fins i tot, a l’inici oficial de la recessió. El cost laboral total ha disminuït perquè hi ha menys persones treba-
llant, però el salari mitjà per ocupat amb prou feines s’ha moderat. Aquest peculiar ajustament de l’economia
espanyola explica també la millora sobtada de la productivitat aparent del factor treball (el quocient entre el
producte interior brut i l’ocupació), que, d’estar gairebé plana durant molts anys, en poc temps s’ha enfilat a
creixements del 3%. Aquesta evolució no és nova, ja que la productivitat mesurada així s’ha comportat, en els
últims cicles de l’economia espanyola, d’una forma anticíclica. Això s’explica perquè les empreses han recorre-
gut, sobretot, a acomiadar assalariats amb contracte temporal durant períodes recessius. D’aquesta manera,
l’ajustament a la caiguda de les vendes es produeix, sobretot, mitjançant la reducció de l’ocupació, i no frenant

FONT: Banc d’Espanya.

Enfront de la UE 27Enfront de la zona de l’euro

Índex de competitivitat d’Espanya amb costos laborals unitaris
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els salaris. Conseqüentment, la productivitat aparent del treball augmenta amb força durant les recessions en
disminuir més l’ocupació que el producte. En contrapartida, durant les fases expansives, quan l’economia es-
panyola crea molta ocupació, a costa de l’avanç de la productivitat aparent, succeeix el contrari.

Un avanç sostingut de la productivitat és imprescindible per a la millora de la competitivitat exterior. Per això,
més enllà de la transitòria millora actual de la productivitat aparent del treball, és convenient l’adopció de me-
sures per incrementar-la. Per aquest motiu, és necessari impulsar millores de l’eficiència a tots els nivells de les
empreses i de l’administració. Les noves tecnologies hi tenen un paper important, però cal que siguin utilitzades
de manera eficient. La millora de l’educació també és vital, com ho són la recerca i l’esforç en la innovació.
D’aquesta manera, es podran aprofitar les oportunitats que ofereixen els mercats globals.

Si la millora competitiva que constatem es limita al reajustament del mercat de treball, es pot comprendre que
els guanys en termes de competitivitat exterior dels sectors «exportables» (manufactures i determinades bran-
ques de serveis) són molt curts. Si no es fa res més, les variables tornaran al seu estat habitual: els costos laborals
recuperaran el creixement per damunt dels de la mitjana comunitària i la productivitat tornarà al seu estanca-
ment tradicional. El resultat final haurà estat una millora espúria i fugaç, amb prou feines sense conseqüències a
mitjà termini, com les devaluacions que anaven seguides d’un increment de la inflació, en què, en molt poc
temps, els guanys aconseguits s’esfumaven sense més ni més.

NOTA: (*) 2009, estimació pròpia.
FONTS: Banc d’Espanya, Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.

Taxa de variació interanual

LA PRODUCTIVITAT APARENT DEL TREBALL A ESPANYA SEGUEIX UNA EVOLUCIÓ ANTICÍCLICA

Productivitat aparent del treballPIB 
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Aquest requadre ha estat elaborat per Joan Elias i Pere Miret
Departament d’Economia Europea, Servei d’Estudis de ”la Caixa”
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La inflació acaba el 2009 en el 0,8%,
la més baixa de les últimes dècades

La variació interanual de l’índex de preus
de consum (IPC) va ser del 0,8% al des-
embre, 5 dècimes més que en el mes an-
terior. Aquest repunt és atribuïble als car-
burants i combustibles, els quals també
van influir molt en el perfil de la inflació
dels preus de consum al llarg de l’exercici
i van reflectir, al seu torn, l’evolució dels
preus del petroli en euros. Així, la infla-
ció va baixar sensiblement durant la pri-
mera meitat de l’any i va marcar una cai-
guda interanual de l’1,4% en el mes de
juliol, la més intensa de les últimes dèca-
des. Posteriorment, la inflació va iniciar
un gir, però, així i tot, va anotar la pujada

menys important de les últimes dècades
en un final d’any. La inflació mitjana va
ser negativa del 0,3%, el valor més baix
des del 1952.

Els preus dels carburants i combustibles,
que havien acabat el 2008 amb una dava-
llada interanual del 12,9%, van intensifi-
car el seu enfonsament en els primers
mesos de l’any i van anotar un descens
anual del 22,8% en el mes de maig. De
llavors ençà, la taxa de variació interanual
va revertir el seu curs i va acabar en el
7,9% al desembre.

Els baixos nivells de la inflació el 2009
també són conseqüència de la contracció
del consum. En un context recessiu, una

Preus

El 2009, els preus de
consum es redueixen, de
mitjana, el 0,3%, el valor
més baix des del 1952...

INFLACIÓ MITJANA NEGATIVA EL 2009

Variació anual de l’índex general de preus de consum
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bona part de les empreses van tendir a
contenir o a rebaixar els preus per impul-
sar les vendes. D’aquesta manera, el nucli
més estable de la inflació, l’anomenada
subjacent, que exclou els aliments frescos

i els productes energètics, va registrar un
mínim històric en el mes d’octubre del
0,1% i va repuntar molt lleugerament
amb posterioritat, fins a col·locar-se en el
0,3% al desembre.

...a conseqüència de la forta
contracció del consum...

ES CONFIRMA EL GIR DE LA INFLACIÓ SUBJACENT

Variació interanual de l’IPC

FONT: Institut Nacional d’Estadística.
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Per la seva banda, els preus dels aliments
elaborats es van orientar a la baixa en els
primers mesos del 2009 i van anotar una
variació anual zero en el mes de maig. No
obstant això, van remuntar en els mesos
següents i van acabar amb un increment
anual del 0,7% al desembre. De fet, aques-
ta pujada és atribuïble al tabac (els im-
postos especials del qual van ser incre-
mentats en el mes de juny), que va anotar
una alça interanual del 17,7% al desem-
bre. Els preus d’aliments bàsics, com les

patates, la llet, els olis i el pa, van finalitzar
l’exercici amb davallades anuals.

Les fortes pressions competitives als mer-
cats internacionals van mantenir molt
continguts els preus dels productes indus-
trials no energètics. De fet, aquests preus
van marcar una caiguda interanual rècord
del 2,1% al setembre. En els últims me-
sos, en un context de millora de la con-
juntura internacional, van moderar el
descens anual fins a l’1,7% al desembre.
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ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM PER GRUPS DE COMPONENTS

Desembre

% variació % variació
mensual anual

2008 2009 2008 2009

Per classes de despesa

Aliments i begudes no alcohòliques

Begudes alcohòliques i tabac

Vestit i calçat

Habitatge

Parament

Medicina

Transport

Comunicacions

Oci i cultura

Ensenyament

Hotels, cafès i restaurants

Altres

Agrupacions

Aliments amb elaboració

Aliments sense elaboració

Conjunt no alimentari

Béns industrials

Productes energètics

Carburants i combustibles

Béns industrials sense productes energètics

Serveis

Inflació subjacent (**)

ÍNDEX GENERAL

NOTES: (*) Base 2006 = 100.

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

FONT: Institut Nacional d’Estadística.

108,1 0,2 0,2 2,4 –2,4

126,0 0,0 –0,1 3,9 12,7

108,0 –1,3 –1,2 0,5 –0,8

112,5 –0,5 0,0 5,9 0,8

107,5 0,2 0,1 2,6 0,8

97,5 –0,1 0,0 0,3 –1,3

103,3 –3,4 –0,5 –5,6 3,9

99,3 –0,5 0,0 –0,3 –0,3

98,6 1,4 1,4 0,3 –1,1

114,5 0,1 0,0 4,0 2,7

111,8 0,0 0,0 4,0 1,2

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

111,9 –0,1 0,1 3,0 0,7

106,8 0,6 0,2 1,6 –3,1

106,9 –0,7 –0,1 1,1 1,1

103,2 –1,7 –0,5 –1,5 0,7

107,2 –5,8 –0,6 –7,2 7,5

102,3 –7,9 –0,8 –12,9 7,9

101,4 –0,5 –0,4 0,4 –1,7

110,8 0,3 0,3 3,8 1,6

107,7 0,0 0,0 2,4 0,3

107,8 –0,5 0,0 1,4 0,8

Índexs
(*)

...i malgrat la pujada
d’alguns impostos
indirectes.
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Tot i que estan més arrecerats de la com-
petència exterior, els serveis no van poder
defugir les pressions a la baixa derivades
de la feblesa de la demanda. D’aquesta
manera, la taxa de variació anual dels seus
preus es va reduir més de la meitat al llarg
del 2009 i va acabar en l’1,6%, la taxa més
baixa de les últimes dècades.

La inflació va ser força desigual per co-
munitats autònomes. El rang de variació
de la taxa interanual va augmentar fins a
1,8 punts, enfront dels 1,2 punts de l’any
anterior. Només Canàries va anotar una
taxa de variació interanual negativa, del
0,4%. Les taxes d’inflació més elevades
van ser registrades per Ceuta, Melilla i Ca-
talunya, de l’1,4%, l’1,3% i l’1,2%, respec-
tivament.

El diferencial d’inflació harmonitzat amb
la Unió Monetària, que havia assolit un
rècord del 0,9% favorable a Espanya en el

mes de maig, es va reduir al desembre fins
al 0,05%. Això va ser degut, en part, a un
major pes dels carburants i lubricants en
la cistella de la compra espanyola i, tam-
bé, a uns impostos indirectes més baixos
a Espanya, fet que motiva una major sen-
sibilitat del preu de venda final a l’evolu-
ció del preu del cru. No obstant això, el
diferencial de la inflació subjacent conti-
nuava essent negatiu al desembre i reflec-
tia l’ajustament dels preus espanyols per
corregir la pèrdua de competitivitat acu-
mulada.

El 2010, preveiem que la inflació es man-
tindrà en cotes baixes, malgrat que, al ju-
liol, rebrà un cert impuls alcista a causa
de l’increment dels tipus de l’impost so-
bre el valor afegit. La contenció serà de-
guda, sobretot, a una sortida gradual de la
recessió. D’aquesta manera, al final de l’e-
xercici, probablement, la inflació se situa-
rà al voltant de l’1,5%.

La inflació tendirà a pujar
en els pròxims mesos, però
es mantindrà continguda.

FONTS: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.

NOMÉS CANÀRIES REGISTRA UNA INFLACIÓ NEGATIVA EL 2009

Variació de l’IPC entre desembre del 2008 i del 2009

%

–0,6 –0,3 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5

Canàries
Navarra
La Rioja

Castella-la Manxa
Extremadura

Múrcia
Andalusia

Castella i Lleó
Astúries

Aragó
Balears

Comunitat Valenciana
Mitjana nacional

Madrid
Galícia

País Basc
Cantàbria
Catalunya

Melilla
Ceuta

El diferencial d’inflació
favorable amb la zona 
de l’euro es difumina 
al desembre.
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La correcció del dèficit comercial 
es modera

El dèficit comercial del mes de novembre
va ser de 4.855 milions d’euros, el 18,4%
per sota del mateix mes del 2008, en el que
va representar la dissetena caiguda conse-
cutiva, el període més llarg de contracció
d’ençà que es disposa de dades. Aquesta
nova reducció va ser significativament més
moderada que les registrades durant els
mesos precedents. Malgrat tot, el dèficit co-
mercial acumulat durant els onze primers
mesos de l’any es va reduir el 47,1% en re-
lació amb el mateix període de l’any ante-
rior i va arribar als 46.111 milions d’euros.

Com ja va succeir en els mesos anteriors,
aquesta contracció del dèficit es va pro-

duir en un context de reducció dels fluxos
comercials. En aquest sentit, les importa-
cions acumulades en els onze primers
mesos del 2009 van caure el 27,3% en re-
lació amb el mateix període del 2008.
D’altra banda, les exportacions es van re-
duir el 17,4% en el mateix període. Això
va representar un augment de la taxa de
cobertura (ràtio de les exportacions sobre
les importacions) fins al 75,8% en aquest
període, nou punts percentuals superior
a la de l’any passat.

No obstant això, l’anàlisi més detallada
d’aquestes sèries mostra que la caiguda
del valor dels fluxos comercials del mes
de novembre va ser deguda, només, a la
reducció dels preus. Així, com s’observa al
gràfic següent, la variació interanual del

Sector exterior

El dèficit comercial, amb
una caiguda del 18,4%
interanual al novembre,
modera la seva contracció.

EL VOLUM DE COMERÇ TORNA A CRÉIXER

Variació interanual de les dades reals mensuals

FONTS: Ministeri d’Economia i elaboració pròpia.

ExportacionsImportacions
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volum d’exportacions i d’importacions
en aquest mes tornava a la via de creixe-
ment per primer cop el 2009. La variació
real de les exportacions en el penúltim
mes del 2009 va ser del 7,7% interanual,
9,2 punts percentuals per damunt de la
seva variació nominal. De forma similar,
les importacions reals en el mateix mes
van créixer el 6,8% interanual, 13,3 punts
percentuals per damunt de la variació del
seu valor. Per tant, és probable que, en els
pròxims mesos, el creixement dels fluxos
comercials nominals sigui positiu.

El desglossament del comerç exterior per
sectors econòmics mostra diferències im-
portants al novembre. Per damunt de la
resta de rúbriques, destaca el dinamisme
del sector de l’automòbil, amb creixe-
ments interanuals de les exportacions i de
les importacions del 19,2% i del 13,1%,

respectivament, una diferència que s’am-
plia si només es té en compte el comerç
de vehicles acabats, amb un augment de
les exportacions del 21,2% interanual, su-
perior en 18 punts percentuals al de les
importacions.

D’altra banda, cal destacar que la destina-
ció del 70% de les exportacions espanyo-
les del novembre va ser la Unió Europea,
amb França com a principal soci comer-
cial, amb un increment de les importa-
cions espanyoles del 10,0%.

No obstant això, la reducció dels estímuls
fiscals per part dels governs durant el
2010 i la tendència a l’alça de les impor-
tacions reals permeten pronosticar que,
en els propers mesos, el ritme de contrac-
ció del dèficit comercial es continuarà re-
duint.

Al novembre, el volum 
dels fluxos comercials creix
per primer cop el 2009.

El sector de l’automòbil 
és el que presenta un
dinamisme més intens.

Importacions Exportacions Saldo

Milions
% variació %

Milions
% variació %

Milions
d’euros

anual partici-
d’euros

anual partici-
d’eurosen valor pació en valor pació

Per grups de productes

Energètics

Béns de consum

Alimentaris

No alimentaris

Béns de capital

Béns intermedis no energètics

Per àrees geogràfiques

Unió Europea

Zona de l’euro

Altres països

Rússia

EUA

Japó

Amèrica Llatina

OPEP

Resta

TOTAL

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

31.243 –41,4 16,4 6.217 –43,3 4,3 –25.026 19,9

59.490 –8,6 31,2 57.648 –8,1 39,9 –1.842 96,9

13.345 –8,9 7,0 19.301 –5,6 13,3 5.955 144,6

46.145 –8,5 24,2 38.348 –9,2 26,5 –7.797 83,1

15.112 –31,6 7,9 11.997 –20,0 8,3 –3.115 79,4

84.860 –30,2 44,5 68.731 –20,4 47,5 –16.128 81,0

111.367 –22,6 58,4 100.144 –17,3 69,3 –11.223 89,9

91.741 –23,8 48,1 82.505 –15,1 57,1 –9.236 89,9

79.337 –32,9 41,6 44.449 –17,6 30,7 –34.889 56,0

4.225 –41,3 2,2 1.369 –48,9 0,9 –2.856 32,4

7.861 –22,9 4,1 5.297 –24,1 3,7 –2.564 67,4

2.858 –39,0 1,5 1.097 –18,1 0,8 –1.761 38,4

9.830 –32,7 5,2 7.052 –17,2 4,9 –2.779 71,7

15.617 –39,3 8,2 5.750 –8,5 4,0 –9.867 36,8

38.947 –30,4 20,4 23.885 –15,1 16,5 –15.062 61,3

190.704 –27,3 100,0 144.593 –17,4 100,0 –46.111 75,8

COMERÇ EXTERIOR

Gener-novembre 2009

Taxa de
cobertura

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

Aquest menor desequilibri comercial va
motivar una correcció del dèficit de la balan-
ça de béns en el mes d’octubre del 43,7%
en relació amb el mateix mes del 2008. De
forma similar, el dèficit de la balança de
rendes es va tornar a reduir a causa de la
caiguda dels pagaments per rendes d’in-
versió. Aquestes xifres, juntament amb el
lleuger augment del superàvit de la balan-
ça de serveis, van provocar una nova mi-
llora del dèficit per compte corrent, que
va caure el 46,7% interanual i es va situar
en els 4.151 milions d’euros. Només la ba-
lança de transferències corrents va entor-
pir aquesta tendència en registrar un fort
augment del saldo negatiu.

La disminució del dèficit corrent a l’octu-
bre va mantenir la tendència del saldo
acumulat en els dotze últims mesos, amb
una caiguda del 43,6% en relació amb el
mateix període de l’any anterior. El me-
nor dèficit corrent va compensar amb es-

creix la reducció del superàvit del compte
de capital i va situar la necessitat de finan-
çament acumulat durant els dotze últims
mesos en 61.107 milions d’euros, uns ni-
vells similars als registrats quatre anys en-
rere. Les noves dades de comerç exterior
disponibles per al mes de novembre per-
meten anticipar una nova contracció del
dèficit de la balança de béns durant els
pròxims mesos, tot i que cada cop amb
una intensitat menor.

Pel que fa a l’àmbit dels fluxos financers,
la disminució de la necessitat de finança-
ment es va traduir en una reducció de les
entrades de capital estranger des de l’ini-
ci de l’any. Com s’observa al gràfic se-
güent, la inversió a curt termini va ser la
partida més afectada, amb una reducció
del saldo acumulat en els dotze últims
mesos de 61.648 milions d’euros en rela-
ció amb l’octubre del 2008. Això va pro-
vocar que deixés de ser la principal font
de captació de fons en l’últim any i que li
cedís el lloc a les inversions de cartera,
que van rebre una important entrada

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

LA INVERSIÓ A CURT TERMINI VA DEIXAR DE SER LA PRINCIPAL FONT DE FINANÇAMENT

Dades acumulades 12 mesos

FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.

Inversió a curt termini Inversió directaInversió de cartera
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d’inversions provinents de l’exterior.
D’altra banda, la cobertura de la necessi-
tat de finançament a través de l’augment
dels passius del Banc d’Espanya va conti-
nuar perdent pes, situació que respon a

una menor utilització de les subhastes de
liquiditat de l’Eurosistema, gràcies al re-
laxament de les condicions de liquiditat
en el sistema financer.

La inversió de cartera 
es torna a posicionar com 
a principal font de captació
de fons.

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.

–37.328 –50,6 –49.434 42.926 –46,5

23.601 –7,1 26.253 –2.053 –7,3

–793 –52,8 –914 1.709 –65,1

22.808 –3,9 25.339 –345 –1,3

–22.315 –19,9 –28.230 5.544 –16,4

–9.090 –4,8 –8.781 –797 10,0

–45.925 –48,5 –61.107 47.329 –43,6

2.771 –45,1 3.231 –3.268 –50,3

–1.920 –33,8 –5.932 2.263 –27,6

33.148 270,6 27.965 20.730 286,5

2.403 –96,3 6.435 –61.648 –90,5

33.630 –52,3 28.468 –38.656 –57,6

–1.407 220,0 2.468 215 9,5

10.930 –22,6 26.940 –6.352 –19,1

BALANÇA DE PAGAMENTS

Octubre 2009

Saldo en
milions
d’euros

Saldo en
milions
d’euros

% variació
anual

Sona un despertador made in China; obre els ulls i, gairebé al mateix temps, una aixeta alemanya; surt de la
dutxa embolicat en cotó egipci; es posa un vestit de disseny espanyol fet a Turquia i, tot seguit, entra en una
cuina amb mobles suecs per prendre un cafè colombià i fullejar un diari anglès. Amb un mòbil finlandès a la
butxaca i una carmanyola de menjar mexicà, puja a un cotxe japonès rumb a l’oficina, on l’esperen un ordina-
dor coreà, una fotocopiadora nord-americana i una directora belga. Podria ser el guió d’una pel·lícula, però,
per a molta gent, és només l’inici d’un dia qualsevol. Sense la bona feina d’empreses excepcionals, capaces de
navegar amb èxit per mars estrangers, la realitat no hauria superat mai la ficció.

L’empresa exportadora: escassa i valuosa
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Malgrat la seva transcendència, tant quotidiana com macroeconòmica, les empreses que exporten són relativa-
ment poques. L’any 2000, dels cinc milions i mig de companyies que operaven als Estats Units, només el 4% ex-
portaven i el primer 10% de les que ho feien eren responsables del 96% del total d’exportacions del país. A Ale-
manya, fins fa poc el país que més exportava, aquesta activitat també està en mans d’una minoria de firmes: el
2006, només el 12% de les empreses alemanyes van vendre els seus productes en mercats aliens. A Espanya, les
dades també segueixen la norma: el 2007, només el 6,3% de les empreses amb un o més assalariats van exportar.
A més a més, les 10 primeres empreses per facturació externa es van anotar el 17% del total exportat, la qual
cosa indica una gran concentració de l’activitat exportadora.

Aquest caràcter minoritari, juntament amb la manca de dades a nivell empresarial, explica per què, històrica-
ment i malgrat la seva rellevància, la investigació econòmica dels fluxos internacionals de comerç ha parat poc
esment tant a l’activitat com a la naturalesa de l’empresa exportadora. No obstant això, des de mitjan dècada
dels noranta, una nova línia d’estudi se centra en la funció de les companyies com a mitjanceres de comerç. En-
tre d’altres qüestions, pretén esbrinar què determina que una empresa exporti o no, i això passa per dirimir, en
primer lloc, què distingeix una empresa exportadora de la resta..., si és que hi ha alguna cosa que les distingeix.

Tot fa pensar que, efectivament, les empreses que comercialitzen internacionalment difereixen, i de forma subs-
tancial, de les seves compatriotes no exportadores. La majoria d’estudis conclouen que les companyies exporta-
dores tendeixen a ser més grans, més intensives en l’ús de capital, amb una plantilla més ben formada, una pro-
ductivitat més elevada i salaris més alts. A més a més, tot i que les grans empreses mostren una major probabilitat
d’exportar, no es tracta simplement d’una qüestió de dimensió, ja que les principals conclusions es mantenen
quan es comparen empreses de dimensió similar. Concretament, el conjunt de l’evidència empírica mostra que,
de mitjana, les empreses que exporten són el 5% més productives i obtenen el 10% més de valor afegit per tre-
ballador que les no exportadores (vegeu la taula següent). En el cas específic espanyol, un estudi de Miguel A.
Delgado, José Fariñas i Sonia Ruano(1) estima que la mitjana de productivitat de les empreses exportadores tam-
bé supera, en un 7%, la de les conveïnes que no exporten.

El fet que les empreses exportadores siguin, sistemàticament, més productives que la resta obre una nova incòg-
nita: ho eren abans d’emprendre la seva aventura exterior o la seva productivitat millora a mesura que expor-
ten? O dit d’una altra manera: una productivitat elevada és requisit sine qua non per exportar o una mera conse-
qüència de fer-ho? Hi ha raonaments lògico-teòrics que donen suport a les dues hipòtesis, tot i que els estudis

Valor exportació anual Nombre d’empreses exportadores % Total d’empreses exportadores % Total exportat

< 5.000 € 38.566 39,6 0,03

5.000-50.000 € 23.324 23,9 0,23

50.000-5 milions € 31.173 32 13,91

5-50 milions € 3.870 4,0 29,14

> 50 milions € 485 0,5 56,69

Total 97.418 100 100

FONTS: Consell Superior de Cambres de Comerç i elaboració pròpia.

L’EXPORTACIÓ ESPANYOLA ES CONCENTRA EN UN REDUÏT NOMBRE D’EMPRESES

Empreses espanyoles exportadores per tram de valor de la seva exportació anual (2007)

(1) «Firm productivity and export markets: a non-parametric approach», Journal of International Economics (2000).
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empírics disponibles donen suport, majoritàriament, a la primera: les empreses que, ex ante, són més eficients
tenen una major probabilitat de triomfar al mercat exterior. Pel que fa a les empreses espanyoles, els resultats de
l’esmentat estudi de Delgado, Fariñas i Ruano també van en aquesta línia i indiquen que el diferencial de pro-
ductivitat de l’empresa exportadora espanyola és anterior a la seva decisió d’exportar i, només en el cas de les
empreses formades recentment, troben indicis de guanys de productivitat arran de l’exportació.

Aquest diferencial de productivitat, abans que l’empresa exporti, suggereix la presència de costos fixos d’entra-
da i d’una competència més ferotge als mercats d’exportació en relació amb el mercat intern. Així mateix, reve-
la un procés d’autoselecció entre les empreses segons el qual només les més eficients podrien assumir aquests
costos.

El pròxim pas consisteix a discernir d’on prové aquesta major eficiència. En aquest sentit, la recerca recent pale-
sa que l’activitat innovadora de les empreses, resultat d’activitats d’R+D o de la inversió en noves tecnologies, és
un factor determinant. En contrapartida, se sospita que una major dificultat per conèixer el mercat exterior i
una capacitat financera més limitada representen impediments addicionals per a les pimes a l’hora d’exportar.

Diverses polítiques econòmiques poden contribuir a potenciar el sector exportador, tot i que, ateses les dades
anteriors, les que busquen impulsar la innovació o la inversió en R+D apareixen com les més apropiades. En
canvi, el recurs a una política industrial que promogui sectors específics desperta més dubtes: no solament els
seus efectes poden retardar-se massa i poden introduir ineficiències innecessàries en la correcta assignació de re-
cursos, sinó que, a més a més, és molt improbable que les autoritats econòmiques puguin predir encertadament
quins sectors auguren un millor futur tant per al sector exportador com per a l’economia en conjunt. Al capda-
vall, qui hauria anticipat, vint anys enrere, que una de les empreses més emblemàtiques de l’exportació espanyo-
la actual sorgiria d’un sector tèxtil, llavors, en declivi i en una regió, com Galícia, amb escassa tradició al sector?

En qualsevol cas, el foment de l’exportació és clau per a tota economia oberta, i això passa per impulsar l’acti-
vitat de la seva nau capitana: les empreses exportadores. Amb el mercat intern llastat per la crisi i una deman-
da externa més essencial que mai, el rumb de l’economia espanyola, si més no a curt termini, el marcarà el
timó d’aquest grup tan selecte.

Factor en què difereix l’empresa L’empresa exportadora supera Diferencial a favor de l’empresa 
exportadora típica de la no exportadora la no exportadora en un... exportadora, aïllant efecte de dimensió

Ocupació 97% –

Facturació 108% 8%

Valor afegit per treballador 11% 10%

Productivitat total dels factors 3% 5%

Estoc de capital per treballador 12% 4%

Proporció de treballadors formats sobre total 11% 19%

Salaris 6% 6%

FONTS: Bernard, Jensen, Redding i Schott (Firms in International Trade, Journal of Economic Perspectives, 2007). Estimacions a partir de dades d’empreses dels Estats

Units l’any 2002 de l’US Census of Manufactures, controlant per efecte d’indústria.

LES EMPRESES EXPORTADORES DIFEREIXEN SIGNIFICATIVAMENT DE LES NO EXPORTADORES

Aquest requadre ha estat elaborat per Marta Noguer
Departament d’Economia Internacional, Servei d’Estudis de ”la Caixa”
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El dèficit de l’Estat fins al novembre
es quintuplica

Els efectes de la crisi econòmica incidei-
xen amb força en els comptes públics. No
solament l’actuació dels anomenats «es-
tabilitzadors automàtics» influeix en la
caiguda dels ingressos pel descens de les
bases impositives i en l’augment de les
despeses de les prestacions d’atur. Les me-
sures discrecionals iniciades per pal·liar la
recessió també han contribuït significati-
vament a la reducció dels ingressos i a
l’expansió de les despeses.

Així, els ingressos no financers de l’Estat
en els onze primers mesos del 2009 me-
surats en termes de caixa, és a dir, segons
els fluxos monetaris registrats, van sumar

150.754 milions d’euros abans de les ces-
sions a les administracions autonòmiques
i locals segons el sistema de finançament
vigent. Aquesta quantitat representa un
descens interanual del 13,9%.

Els impostos directes, al gener-novem-
bre, van pujar a 82.938 milions d’euros,
amb una caiguda del 13,7% en relació
amb el mateix període del 2008. La re-
captació de la principal figura, l’impost
sobre la renda de les persones físiques
(IRPF), es va col·locar en 59.809 milions
d’euros, amb un decrement interanual
del 10,9%. No obstant això, aquesta taxa
es redueix al 7,7% si es descompta l’efec-
te diferencial de la deducció dels 400 eu-
ros, ja que va començar a tenir vigència
cap a la meitat del 2008, s’elimina l’incre-

Sector públic

Els «estabilitzadors
automàtics» i les mesures
d’estímul econòmic inflen 
el dèficit de l’Estat.

Mes Acumulat de l’any

Milions % variació Milions % variació
d’euros anual d’euros anual

Ingressos no financers

Ingressos no financers corregits (*)

IRPF

Impost de societats

IVA

Impostos especials

Resta

Total

Pagaments no financers

Saldo de caixa

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

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

(**) En termes de comptabilitat nacional.

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

5.575 –25,8 95.092 –15,6

5.467 –18,6 59.809 –10,9

–560 24,2 19.947 –23,2

1.668 –39,1 32.299 –29,7

1.636 –3,1 17.758 –1,5

2.125 55,1 20.941 16,6

10.336 –14,3 150.754 –13,9

16.481 40,5 163.600 24,7

–10.906 158,4 –68.508 269,4

–12.214 123,5 –71.524 412,1

EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE L’ESTAT

Novembre 2009
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ment dels ajornaments i s’ajusta el ritme
d’execució de les devolucions a una cam-
panya tipus. Les retencions del treball van
baixar el 3,3% arran de la reducció del
nivell d’ocupació. Les retencions del ca-
pital mobiliari van intensificar la con-
tracció fins al 9,7%, a causa de la davalla-
da dels dividends i dels interessos
bancaris pagats. Així mateix, les reten-
cions sobre arrendaments de béns i im-
mobles i sobre fons d’inversió van caure
el 3,4% i el 49,3%, respectivament.

Per la seva banda, l’impost de societats va
baixar el 23,2%. Aquesta disminució va
ser deguda a la reculada dels beneficis
empresarials i també a alguns canvis nor-
matius.

La retracció del consum i de la inversió va
afectar sensiblement els impostos indi-
rectes, que es van reduir el 21,3%. L’im-
post sobre el valor afegit va ingressar
32.299 milions d’euros, amb un descens
anual del 29,7%. No obstant això, cal no-
tar que, en aquesta caiguda, hi va influir
un fort increment de les devolucions. Per
la seva banda, els impostos especials van
baixar l’1,5%, malgrat l’alça dels tipus de
gravamen del tabac i els hidrocarburs cap
a la meitat de juny.

En canvi, la resta d’ingressos va pujar el
16,6%. En aquest ascens hi van influir les
comissions pels avals concedits a les emis-
sions d’entitats financeres dins el Pla
d’Acció Concertada dels països de la zona
de l’euro.

A l’altre costat del balanç, els pagaments
no financers van pujar a 163.600 milions
d’euros, amb un increment anual del
24,7%. Aquesta important pujada va ser
deguda, sobretot, a l’increment de les trans-
ferències, tant corrents com de capital.

Pel que fa a les despeses corrents, les 
de personal van augmentar el 5,3%; les de
béns i serveis, el 12,4%, i les financeres, el
10,4%. L’increment més intens va corres-
pondre a les transferències corrents, que
van augmentar el 28,5%. Cal destacar els
pagaments de 17.767 milions d’euros al
Servei Públic d’Ocupació Estatal per
atendre, sobretot, les prestacions dels
aturats.

Els pagaments per inversions reals van
pujar el 3,1%, gràcies, sobretot, al Minis-
teri de Foment. Les transferències de ca-
pital van ser més del doble de les anota-
des en el mateix període del 2008, entre
les quals 5.500 milions van correspondre
al Fons Estatal d’Inversió Local, per finan-
çar obres municipals.

Arran de l’evolució dels ingressos i de les
despeses de l’Estat, es va comptabilitzar
un dèficit de caixa no financer acumulat
en els onze primers mesos del 2009 per
valor de 68.508 milions d’euros, superior
en més de sis cops al del mateix període
de l’any anterior. En termes de comptabi-
litat nacional, és a dir, tenint en compte el
criteri dels drets i de les obligacions gene-
rats, el dèficit de l’Estat va arribar als
71.524 milions d’euros, total que quintu-
plica el corresponent al mateix període
del 2008 i equival al 6,8% del producte
interior brut.

Els pressupostos de la Seguretat Social
també es van tensionar per l’impacte dels
efectes de la crisi, però van aconseguir
mantenir un saldo positiu. Al gener-no-
vembre del 2009, els ingressos van baixar
el 0,8% en relació amb el mateix període
de l’any anterior, mentre que les despeses
van pujar el 5,5%. El superàvit va sumar
14.800,6 milions d’euros, amb un des-
cens anual del 28,8%.

La recaptació de l’IRPF 
cau el 7,7% en termes
homogenis.

Les transferències impulsen
les despeses.

Disminució del superàvit de
la Seguretat Social.
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El finançament al sector privat 
baixa lleugerament

El tipus d’interès de referència euríbor a
dotze mesos va repuntar molt lleugera-
ment, en mitjana mensual, al desembre,
després d’haver marcat una sèrie de mí-
nims històrics en els mesos anteriors, i es
va col·locar en l’1,242%. D’aquesta mane-
ra, es va situar 221 punts bàsics per sota
de dotze mesos abans. Aquest descens va
reflectir la rebaixa del tipus d’interès ofi-
cial del Banc Central Europeu en la pri-
mera meitat del 2009 i la disminució pro-
gressiva de la prima de risc en tendir a
normalitzar-se el mercat interbancari. El
lleuger increment de l’euríbor a un any al
desembre s’explica per les expectatives que
el proper moviment de l’autoritat mone-

tària europea sigui a l’alça, per bé que no
s’espera en els pròxims mesos. No obstant
això, en les primeres setmanes de gener,
l’euríbor a dotze mesos es va relaxar suau-
ment i es va apropar al mínim històric dia-
ri registrat el 16 de novembre del 2009.

Per la seva banda, els tipus d’interès dels
préstecs i crèdits a les empreses i a les fa-
mílies es van continuar relaxant al no-
vembre. El tipus d’interès mitjà va baixar
fins al 3,39%, 292 punts bàsics menys que
en el mateix mes de l’any anterior.

Malgrat la caiguda dels tipus d’interès no-
minals, el finançament al sector privat va
disminuir lleugerament en relació amb el
novembre del 2008, el 0,3%. De fet, al no-
vembre del 2009, es va registrar un flux

Estalvi i finançament

L’euríbor a un any es
col·loca en l’1,24% al
desembre, amb un descens
anual de 221 punts bàsics.

L’EURÍBOR A UN ANY S’ESTABILITZA

Euríbor a 12 mesos
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efectiu de 6.281 milions d’euros, superior
al del mes d’octubre, però inferior a l’a-
notat un any abans. Això s’emmarca en
un procés de despalanquejament de les
empreses i de les famílies, que havien as-
solit alts nivells d’endeutament.

El finançament a les empreses no finan-
ceres va baixar el 0,2% al novembre en re-
lació amb el mateix mes del 2008. El flux
efectiu anotat, de 1.182 milions d’euros,
va ser inferior al registrat dotze mesos
abans. El descens interanual del crèdit de
les entitats residents, del 3,2%, no va po-
der ser compensat del tot per una alça
interanual del 33,7% de les emissions de
renda fixa i per un creixement del 4,3%
dels préstecs de l’exterior.

D’altra banda, el crèdit comercial, desti-
nat al finançament del capital circulant
de les empreses, continuava deprimit. Els
arrendaments financers, per a la realitza-
ció d’inversions, també mostraven una
notable caiguda.

Així mateix, els préstecs a les llars presen-
taven un lleuger decrement interanual del
0,3%. Els dirigits a l’habitatge van mos-
trar, per primer cop en aquest cicle, una
davallada, tot i que va ser molt lleugera,
del 0,1%. Aquest descens reflecteix, d’una
banda, la feblesa de la demanda, malgrat
el descens dels tipus d’interès, a causa de
la incertesa provocada per l’ascens de l’a-
tur i per una conjuntura econòmica des-
favorable. De l’altra, també és conseqüèn-
cia d’un enduriment de les condicions de
finançament. La resta del crèdit als particu-
lars es va reduir amb més intensitat i va
anotar una davallada interanual de l’1,1%.

En aquest context, la morositat va conti-
nuar augmentant i va anotar una taxa del
5,05%, no registrada des del 1996. No obs-
tant això, en els últims mesos, es constata
una desacceleració, a la qual ha contribuït
una política de gestió del risc més exigent.

En un altre ordre de coses, nombroses 
caixes d’estalvis petites i mitjanes estan 

Els préstecs a l’habitatge
baixen per primer cop 
en aquest cicle.

La morositat supera el 5%
per primer cop des del 1996.

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.

2.222.224 5.222 3.304 –0,3 84,4 

1.313.952 7.487 10.382 –0,2 49,9 

918.577 –35.557 –34.006 –3,2 34,9 

55.074 14.011 13.889 33,7 2,1 

340.301 29.033 30.499 4,3 12,9 

908.272 –2.265 –7.078 –0,3 34,5 

677.227 –1.221 –1.725 –0,1 25,7 

228.374 –1.339 –5.665 –1,1 8,7 

2.671 295 312 13,2 0,1 

411.000 80.912 112.639 37,8 15,6 

2.633.224 86.133 115.943 4,2 100,0 

FINANÇAMENT ALS SECTORS NO FINANCERS (1)

Novembre 2009

%
participació

                   



immerses en un procés de concentració.
El Fons de Reestructuració Ordenada
Bancària (FROB) va ser creat per donar
suport a aquest procés. Quan la Comissió
Europea doni el vistiplau al programa d’a-
judes del FROB, s’espera que les opera-
cions anunciades o previstes s’accelerin.

D’altra banda, el finançament al sector
públic es va continuar expandint a un rit-
me extraordinari, amb un increment
interanual del 37,8% al novembre. No
obstant això, el finançament total als sec-
tors no financers es va continuar alentint
i va registrar un augment anual del 4,2%,
3,4 punts menys que un any abans.

Desacceleració dels dipòsits bancaris

El motiu de precaució davant d’una si-
tuació econòmica que presenta un ascens
de l’atur continua impulsant l’estalvi de
les famílies. Així, en el tercer trimestre del
2009, la taxa d’estalvi en relació amb la
renda disponible va pujar fins al 18,7%,
considerant els quatre últims trimestres,
1,1 punts més que en el període mòbil an-
terior. D’aquesta manera, la taxa d’estalvi
de les llars va assolir la cota més alta de les
últimes dècades.

I cap on es dirigeix l’estalvi de les famí-
lies? Havent disminuït la inversió en habi-
tatge, en bona part cap als dipòsits bancaris.
No obstant això, les baixes remuneracions
nominals, que reflecteixen un tipus d’inte-
rès oficial del Banc Central Europeu en l’1%
des del mes de maig del 2009, i els baixos
nivells d’activitat econòmica propicien un
alentiment del ritme de creixement dels di-
pòsits bancaris. Així, la seva taxa de variació
interanual, incloses les empreses no finan-
ceres, es va col·locar en el 2,4% al novembre
del 2009, 1,6 punts menys que a l’octubre.

Els comptes d’estalvi són els que mostren
l’avanç anual més intens, del 14,3% al
novembre. El seu augment, atesa la incer-
tesa econòmica, expressa un increment
de la preferència per la liquiditat dels es-
talviadors. El descens anual més impor-
tant corresponia als comptes en moneda
estrangera, afectats, en general, per un di-
ferencial de tipus d’interès advers i per
l’apreciació de l’euro.

Una alternativa als dipòsits la representen
les institucions d’inversió col·lectiva. Al
final del 2009, el volum del patrimoni de
les societats i de fons d’inversió col·lectiva
pujava a 224.667 milions d’euros, nivell
similar al d’un any abans.

La taxa d’estalvi de les llars
assoleix el màxim de les
últimes dècades.
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Saldo Variació any actual Variació 12 mesos

Milions Milions
%

Milions
%d’euros d’euros d’euros

A la vista

D’estalvi

A termini

En moneda estrangera

Total dipòsits

Resta del passiu (*)

TOTAL

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

FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.

255.798 10.986 4,5 13.906 5,7 18,3 

201.160 21.383 11,9 25.140 14,3 14,4 

713.269 –16.004 –2,2 –537 –0,1 51,1 

21.922 –7.396 –25,2 –10.878 –33,2 1,6 

1.192.148 8.969 0,8 27.631 2,4 85,5 

202.884 –45.745 –18,4 –41.431 –17,0 14,5 

1.395.032 –36.776 –2,6 –13.800 –1,0 100,0 

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

Novembre 2009

%
participació

Perspectives de
concentració al sector 
de caixes d’estalvis.
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GUANYS ESPECTACULARS DELS FONS D’INVERSIÓ DE RENDA VARIABLE EL 2009

Rendibilitat anual dels fons d’inversió mobiliària el 2009

FONTS: Inverco i elaboració pròpia.

% 

Monetaris

Renda Fixa Euro Curt Termini

Garantits de Rendiment Variable

Garantits de Rendiment Fix

Renda Fixa Euro Llarg Termini

Renda Fixa Internacional

Renda Fixa Mixta Euro

Globals

Renda Variable Internacional Japó

Renda Fixa Mixta Internacional

Renda Variable Mixta Euro

Renda Variable Mixta Internacional

Renda Variable Internacional Estats Units

Renda Variable Internacional Europa

Renda Variable Nacional Euro

Renda Variable Euro Resta

Renda Variable Internacional Resta

Renda Variable Internacional Emergents

0 10 20 30 40 50 60 70 80

El patrimoni dels fons d’inversió mobi-
liària es va situar en 162.567 milions
d’euros al final del 2009, amb un descens
anual de 5.077 milions, el 3,0%. Aquesta
davallada es va concentrar en el primer
semestre, a causa, sobretot, de les nota-
bles retirades de diners dels fons. Amb
posterioritat, la millora dels mercats bor-
saris i l’aturada dels reemborsaments
nets van possibilitar una certa recupera-
ció del volum d’actius. En el conjunt de
l’exercici, les sortides més importants van
correspondre a la renda fixa euro a curt
termini, als garantits de rendiment varia-
ble i als monetaris, que van registrar ren-
diments per sota de la mitjana. En canvi,
les subscripcions netes més importants
van afavorir la renda fixa euro a llarg ter-
mini i la renda fixa mixta euro.

La rendibilitat anual més elevada, en mit-
jana, va correspondre, però, a la renda 
variable internacional dels mercats emer-
gents, que va assolir uns guanys extraor-

dinaris del 71,6% després d’haver patit el
daltabaix més important el 2008, del
53,8%. Cal destacar que el rendiment
anual mitjà de tots els fons d’inversió
mobiliària el 2009 va ser del 4,9%, més
de 4 punts per damunt de la taxa d’infla-
ció. A més a més, la rendibilitat mitjana
de totes les categories va ser positiva i va
superar la taxa d’inflació. D’altra banda,
el nombre de partícips era de 5.608.725
al final del 2009, 456.689 menys que al
començament de l’any, per bé que la cai-
guda es va concentrar, sobretot, en el pri-
mer trimestre.

Pel que fa als fons d’inversió immobilià-
ria, el patrimoni es va col·locar en 6.465
milions d’euros al final de l’any, amb una
davallada del 12,7%. El rendiment mitjà
ponderat anual va ser negatiu del 8,2%,
afectat per la crisi del mercat immobilia-
ri. No obstant això, la rendibilitat mitjana
anual ha estat del 4,45% en els deu últims
anys i de l’1,6% en els cinc últims anys.

La rendibilitat mitjana 
de totes les modalitats de
fons d’inversió mobiliària 
és positiva el 2009 i supera
la inflació.

Descens notable dels fons
d’inversió immobiliària 
el 2009.
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ECONOMIA INTERNACIONAL Previsions Previsions

Producte interior brut
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Japó

Regne Unit

Zona de l’euro

Alemanya

França

Preus de consum
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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

Obligacions 10 anys

Tipus de canvi

$/Euro

0,4 –2,4 2,8 –3,3 –3,8 –2,6 0,1

–1,2 –5,3 1,3 –8,6 –6,0 –4,7 –1,7

0,5 –4,8 1,2 –5,2 –5,8 –5,1 –3,2

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

3,3 0,3 1,2 1,0 0,2 –0,4 0,4

2,6 0,3 1,1 0,8 0,3 –0,2 0,4

2,8 0,1 1,2 0,7 –0,2 –0,3 0,2

–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 18,8

4,1 –0,3 1,3 0,5 –0,7 –1,1 0,1

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 –11,4 –9,9 –0,5 –15,1 –7,1

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 3,4

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

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

1,48 1,39 1,41 1,30 1,36 1,43 1,48
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