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El 18 de febrer, mitja hora després que tanquessin els mercats, la Reserva Federal, el
banc central dels Estats Units, va apujar el tipus d’interès de la «finestreta de des-
compte» del 0,50% al 0,75%. En la declaració posterior, la Fed va insistir que l’aug-
ment del tipus que cobra als bancs per préstecs d’emergència no significava cap canvi
en les perspectives de l’economia ni en la seva política monetària. La realitat, però, és
que alguna cosa està canviant. Uns dies abans, Ben Bernanke, el president de la Fed,
ja havia anticipat que les extraordinàries mesures de política monetària posades en
marxa per afrontar la Gran Recessió es començarien a retirar, en un procés de pro-
gressiu retorn a la normalitat.

Jean-Claude Trichet, president del Banc Central Europeu, encara no ha donat indica-
cions explícites sobre l’acabament de la política monetària laxa aplicada per l’Euro-
sistema. Les perspectives de recuperació són més incertes que a l’altre costat de 
l’Atlàntic i la crisi del deute sobirà perifèric de les últimes setmanes no facilita anun-
cis d’aquest tipus. Però ja s’han avançat canvis en les subhastes d’injecció de liquidi-
tat, i, en la propera reunió, al març, el Consell adoptarà decisions relatives a la retira-
da de la liquiditat extraordinària desplegada en el període recessiu.

Tot plegat configura un canvi substancial en l’entorn monetari forjat per afrontar la
crisi global. No es farà de cop. Al contrari. Els senyals que indiquen que el pitjor va
quedant enrere són clares, però, com expliquem al Resum Executiu d’aquest Infor-
me, la sortida de la recessió no serà un camí de roses. I aquest és, precisament, el rep-
te que tenen plantejat els responsables de la política monetària i que ha desencadenat
el debat sobre les «estratègies de sortida», és a dir, com i quan retirar els estímuls –no
solament monetaris, sinó també fiscals– que han servit per frenar la caiguda.

En aquest Informe Mensual, es recullen algunes reflexions en aquesta línia. Així, l’ac-
tuació d’alguns bancs centrals que van expandir de forma espectacular el seu balanç
per injectar liquiditat i que van retallar els tipus d’interès oficials fins a mínims ha
evitat la deflació i ha consolidat les bases de la recuperació. No obstant això, si es
manté aquesta situació a mitjà termini, es correrien elevats riscos inflacionistes. Cal
retirar la liquiditat excessiva i normalitzar els tipus d’interès, però tenint cura que els
sistemes bancaris puguin assumir el nou marc sense contratemps, que no es deterio-
rin les condicions financeres del sector privat, encara en ple despalanquejament, i
que no es pertorbi el finançament del deute creixent del sector públic. En aquest
punt, són del tot necessaris avanços en la consolidació fiscal. Uns pressupostos pú-
blics expansius, combinats amb una política monetària restrictiva, complicarien la
recuperació del sector privat. Un dilema addicional es presenta en l’àmbit de la zona
de l’euro, on l’aplicació d’una política monetària única en economies que se situen
en moments cíclics diferents pot complicar la sortida de la recessió.

Es podria pensar que la solució seria mantenir la laxitud monetària fins que l’activi-
tat doni senyals clars de millora, però el risc de perdre l’ancoratge de les expectatives
d’inflació és massa elevat. A més a més, cal no oblidar que són molts els qui conside-
ren que l’etapa de diner barat que va precedir la crisi va alimentar la bombolla d’ac-
tius que la va convertir en letal. Per tot plegat, el 2010 serà un any complicat, durant
el qual l’encert en l’aplicació de les estratègies de sortida serà clau per recuperar l’e-
quilibri dels mercats monetaris i aconseguir que el diner i el crèdit tornin a fluir de
manera regular al conjunt de l’economia.
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La recessió ha acabat. Què ve ara?

Les dades del quart trimestre del 2009, co-
negudes en les últimes setmanes, confir-
men la millora de l’activitat econòmica, la
sortida de la recessió a la major part 
d’economies desenvolupades i el bon rit-
me de les emergents. Malgrat tot, subsis-
teixen molts dubtes sobre les perspectives
immediates als països desenvolupats.
Elevats nivells d’atur, desequilibris histò-
rics en els comptes públics amb creixents
volums de deute i un despalanquejament
del sector privat encara incomplet no
constitueixen el millor marc per a una re-
cuperació sense contratemps.

L’evolució més positiva la presenta un se-
lecte i important grup de països emer-
gents, entre els quals cal destacar el Brasil
i la Xina. En aquest últim país, la laxitud
monetària i fiscal ha permès taxes de crei-
xement properes al 10%, tan elevades que
han provocat la por al reescalfament. El
crèdit continua augmentant a una taxa
propera al 30% interanual, per bé que la in-
flació encara es manté en nivells moderats,
l’1,5% al gener. Ara com ara, l’actuació del
Govern xinès s’ha centrat en la retirada de
la liquiditat del sistema financer i es dóna
gairebé per fet que el tipus d’interès de re-
ferència pujarà en el segon trimestre.

Un segon grup de països, encapçalats pels
Estats Units, està en vies de consolidar la
recuperació. En el quart trimestre, l’econo-
mia nord-americana va créixer el 5,7% 
intertrimestral anualitzat, percentatge que
ha deixat la reculada per al conjunt del 2009
en el 2,4%. La mala notícia és que la major
part del creixement és deguda al fort avanç

de les existències. Al costat positiu, desta-
ca, però, la inesperada força del consum
privat, que va augmentar el 2,0%. A més a
més, els últims indicadors de demanda
suggereixen que l’avanç es manté en el pri-
mer trimestre del 2010. També la inversió
en equipament i les exportacions van
mostrar símptomes de relativa fortalesa.
De tota manera, el recorregut a l’alça del
creixement continua limitat per l’elevada
taxa d’atur, el procés de despalanqueja-
ment de les llars i el mercat de l’habitatge.
Tot plegat farà que la recuperació sigui
lenta i, probablement, una mica erràtica.

L’economia japonesa va créixer el 4,6%
intertrimestral anualitzat en el quart tri-
mestre, esperonada, a parts iguals, pel con-
sum privat, la inversió en equipament i el
sector exterior. Això la podria fer mereixe-
dora de ser inclosa en el grup de països que
consoliden la recuperació. De tota mane-
ra, malgrat la força del repunt, la reacció
nipona queda lluny de ser vigorosa. En
primer lloc, una gran part de l’últim in-
crement intertrimestral és deguda a les
dues revisions successives a la baixa del
creixement del trimestre previ, que va pas-
sar del 4,8% al 0,0%. A més a més, una
gran part de la força del consum privat
dels últims mesos és deguda a massives
ajudes estatals al consum de béns dura-
dors. L’endeutament de les arques públi-
ques japoneses és el més elevat de les eco-
nomies riques.

El grup de països que tenen més dificul-
tats per deixar enrere la recessió està for-
mat, fonamentalment, pels integrants de
la Unió Europea (UE). La zona de l’euro
va continuar creixent en el quart trimestre

RESUM EXECUTIU

La recessió queda enrere,
però la recuperació presenta
llums i ombres.

Els emergents lideren el
creixement, mentre que 
els Estats Units presenten
dades progressivament
millors...

...igual que el Japó, però
l’avanç queda lluny de ser
vigorós.
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del 2009: el producte interior brut (PIB)
va augmentar el 0,1% intertrimestral, i ja
són dos els trimestres consecutius amb
una taxa de creixement positiva. Això per-
met afirmar que, tècnicament, ja no està
en recessió, però el perfil de sortida que es
dibuixa és molt pla. La falta de detall de
les dades del quart trimestre impedeix
identificar clarament els factors que afe-
bleixen el procés de recuperació i quins
són els que el mantenen viu. Però tot fa
pensar que tant el consum privat com la
inversió es mantenen més endarrerits del
que s’esperava, de manera que la recupe-
ració continua essent molt depenent de
l’evolució del sector exterior. Mantenim la
nostra previsió de creixement per al 2010
en l’1,2%, però els riscos a la baixa aug-
menten, en especial el relatiu a la retirada
de la política fiscal expansiva, si es fa
abans del que toca i de forma més ràpida
del que seria desitjable.

Atès aquest escenari, la posició que acabi
adoptant el Banc Central Europeu (BCE)
té una especial rellevància. Mantenim la
nostra previsió que el tipus d’interès de
referència es mantindrà en el nivell actual
fins al quart trimestre, però, si alguns paï-
sos es veuen obligats a retirar les mesures
fiscals expansives abans del que estava
previst, això podria obligar el BCE a ajor-
nar l’inici de la pujada de tipus fins a l’any
vinent.

La valoració d’aquests riscos ha deter-
minat l’evolució dels mercats financers al
llarg de l’últim mes. L’augment de la in-
certesa va impulsar un ràpid increment de
la volatilitat i de les primes de risc a nivell
global. En termes dels principals índexs
borsaris, això es va traduir en unes pèr-
dues mitjanes, des de l’inici del 2010, pro-
peres al 12% a Europa, al 10% a la Xina i
a l’1% als Estats Units. La cotització de
l’euro també s’ha vist afectada i s’ha afe-
blit enfront del dòlar fins a nivells propers
a 1,35.

La volatilitat més intensa s’ha produït als
mercats de deute públic. Els dubtes crei-
xents sobre la situació fiscal de Grècia van
derivar en un notable enduriment de les
condicions exigides als seus bons sobirans,
situació que va encendre l’alarma sobre el
risc d’impagament i va generar un efecte
contagi sobre el deute d’altres països amb
elevats desequilibris públics, com Espanya.
Atesos els riscos plantejats, la UE es va
comprometre a donar suport a Grècia, per
bé que no acaben d’estar del tot clars els
mecanismes que cal utilitzar. Al març, el
Govern grec enviarà a la Comissió Europea
i al BCE un informe sobre els avanços
aconseguits. Si es considera que aquests
avanços són insuficients, els ministres de
Finances de la zona de l’euro poden impo-
sar al Govern grec l’adopció de mesures
addicionals de consolidació de les seves fi-
nances públiques.

Pel que fa a l’economia espanyola, les da-
des corresponents al quart trimestre del
2009 mostren una millora de la conjuntu-
ra, per bé que aquesta encara no ha acon-
seguit prou embranzida per presentar ta-
xes positives. En relació amb el trimestre
anterior, el descens va ser del 0,1%, que es
compara favorablement amb la reculada
del 0,3% del període anterior. La taxa
interanual va passar del –4,0% del tercer
trimestre al –3,1% del quart. En conjunt,
l’any 2009 va tancar amb un descens del
PIB del 3,6%, el pitjor resultat en més de
mig segle.

De tota manera, la reculada de l’economia
espanyola el 2009 va ser inferior a la de les
principals economies de la Unió Europea,
llevat de França. Però la recuperació és
més lenta, de manera que les taxes positi-
ves es faran esperar fins a aquesta primera
meitat del 2010. De fet, en la composició
del creixement del PIB del quart trimestre,
ja destaquen alguns elements que confir-
men les tendències de millora en la despe-
sa del sector privat i en el sector exterior,

La sortida més lenta es
produeix a Europa, amb
riscos encara a la baixa.

Els mercats financers
s’acarnissen amb els països
de la zona de l’euro amb
més desequilibris públics.

Espanya pateix la pitjor
recessió en més de mig
segle...

 



els dos pilars que han d’agafar el relleu del
sector públic en un context de recupera-
ció sostinguda de l’activitat.

En primer lloc, cal destacar el creixement
del consum privat a l’octubre-desembre,
després de sis trimestres de reculades, i
l’estancament del trimestre anterior. La
despesa de les famílies en consum ha rebut
un fort càstig en aquesta etapa recessiva,
de manera que aquests resultats apunta-
rien a la culminació de l’ajustament dels
pressupostos familiars, que ha representat
passar d’una taxa d’estalvi inferior a l’11%
abans de la crisi a una mica més del 19%
en el conjunt del 2009, segons les nostres es-
timacions. Les perspectives, però, són de re-
cuperació molt continguda de la despesa de
consum, ja que cal tenir en compte que, el
2010, es retiraran algunes mesures d’impuls
fiscal que han beneficiat la despesa familiar
(subvencions a la compra de vehicles, re-
ducció d’impostos directes) i, a més a més,
cap a la meitat de l’any, s’aplicarà un aug-
ment de l’impost sobre el valor afegit. L’evo-
lució de l’ocupació tampoc no afavorirà la
situació econòmica de les famílies, ja que
esperem que, el 2010, es continuarà per-
dent llocs de treball, per bé que a un ritme
molt inferior als 1,2 milions de l’any passat.

En segon terme, també cal destacar el crei-
xement, per segon trimestre consecutiu, de
la inversió en equipament. Tot i que és cert
que els seus nivells s’havien enfonsat fins
als registres del 2003, el perfil lleugerament
creixent que es detecta des de la meitat de
l’any passat fa pensar que certs segments
de la demanda comencen a recuperar el
pols. Els escassos indicadors disponibles
del 2010 confirmen les tendències esmen-
tades. Així i tot, la recuperació de la inver-
sió total queda encara una mica lluny, a
causa, principalment, del component de
construcció i, més concretament, de la
branca immobiliària, que, cap al final del
2009, presentava una reculada propera al
25% en taxa interanual. En canvi, les bran-

ques vinculades a obres públiques van pre-
sentar un lleuger ascens, gràcies al pla 
d’obres municipals i a les infraestructures
ferroviàries. De tota manera, l’anunciada
retallada de la inversió pública el 2010 pro-
bablement frenarà aquesta evolució.

Un altre element esperançador de les dades
de la comptabilitat nacional del quart tri-
mestre és la contribució positiva del sector
exterior al creixement del PIB, que es pro-
dueix per octau trimestre consecutiu. Mal-
grat que les vendes a l’exterior de béns i
serveis van disminuir l’11,5% el 2009, les
exportacions de béns han presentat taxes
intertrimestrals positives des del segon tri-
mestre. Les importacions de béns i serveis
es van enfonsar el 17,9% l’any passat i, tot
i que també presentaven un perfil d’atura-
da del deteriorament al llarg de l’any, van
baixar més que les exportacions. La millo-
ra constant del desequilibri exterior ha per-
mès reduir de forma espectacular la neces-
sitat de finançament de l’economia, que, en
termes de PIB, ha passat del 9,1% del PIB
el 2008 a gairebé la meitat el 2009, el 4,7%.

Finalment, el quadre macroeconòmic de
l’últim trimestre del 2009 mostra una in-
tensa desacceleració del consum públic. Es
tracta d’una evolució coherent amb els
plans de contenció de la despesa pública
presentats en les últimes setmanes, en què
es planteja corregir el desequilibri dels
comptes públics en els pròxims anys per
tal d’assolir un dèficit del 3% del PIB el
2013, partint de l’11,4% registrat el 2009.
La correcció d’aquest elevat desequilibri,
que ha permès atenuar la gravetat de la re-
culada de l’activitat el 2009 i millorar de
forma considerable la situació financera
del sector privat (famílies i empreses), serà
possible si les tendències descrites de crei-
xement del sector privat es consoliden i el
comerç internacional manté la progressió
dels últims trimestres.

25 de febrer de 2010
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...però es detecta una certa
millora del to del consum
privat...

...en determinats àmbits 
de la inversió empresarial 
i en el sector exterior.

L’ajustament d’una despesa
pública que ha servit per
atenuar la recessió el 2009
és el repte més immediat.
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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).

Abril
6 Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (març).
8 Índex de producció industrial (febrer).

Consell de Govern del Banc Central Europeu.
14 IPC harmonitzat de la UE (març).
15 IPC (març).
20 Comerç exterior (febrer).
23 Preus industrials (març).
27 Ingressos i despeses de l’estat (març).

Comitè de Mercat Obert de la Fed.
28 Vendes al detall (març).
29 Avanç de l’IPCH (abril).
30 Enquesta de població activa (primer trimestre).

Balança de pagaments (febrer).
Avanç del PIB de la UE (primer trimestre).
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CRONOLOGIA

2009
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 paquet de mesures d’austeritat pressupostària i planteja allargar l’edat de jubilació

als 67 anys.

febrer 9 Acord per a l’ocupació i la negociació col·lectiva 2010, 2011 i 2012 entre representants dels empresaris i els
sindicats.
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Estats Units: la recuperació
cristal·litza, però amb oscil·lacions

Sembla que les tenebres s’esvaeixen per a
l’economia nord-americana. El producte
interior brut (PIB) del quart trimestre
del 2009 va créixer el 5,9% intertrimes-
tral anualitzat, la qual cosa deixa la recu-
lada per al conjunt del 2009 en el 2,4%.
El primer que cal destacar de la dada del
PIB és que la variació d’existències va re-
presentar el 60% del repunt intertrimes-
tral. Al costat positiu, destaca la inespera-
da força del consum privat, que va
avançar l’1,7%, la recuperació de la in-
versió en equipament i el bon to de les
exportacions, que va fer que el sector ex-
terior tornés a contribuir positivament al
creixement, després del lapse del trimes-
tre anterior. Entre les febleses, la inversió
residencial va aturar la recuperació i va
evidenciar les dificultats del mercat de 
l’habitatge.

La composició dels comptes nacionals del
quart trimestre ofereix una doble lectura.
D’una banda, l’elevada contribució al
creixement de la variació d’existències in-
dica que no es mantindrà aquest ritme
d’avanç. L’embranzida de les existències
no va ser deguda al seu augment arran
d’una forta demanda, sinó al final d’una
sèrie de trimestres amb descensos abrup-
tes, provocats, en part, per uns ajuts pú-
blics al consum de duradors que havien
buidat els magatzems d’existències. No
obstant això, el creixement del 2,0% 
intertrimestral amb què hauria avançat
l’economia sense aquesta contribució atí-
pica de les existències s’insereix en una
clara línia de recuperació, amb un con-

sum privat que, després de la retirada dels
estímuls, es mostra més fort del que s’es-
perava. Tot i considerar la bondat d’a-
questes xifres, la primera economia del
planeta afronta una recuperació difícil,
llastada per l’endeutament de les famílies,
la feblesa del mercat laboral i la ressaca de
la bombolla immobiliària.

Els últims indicadors de demanda con-
firmen aquesta recuperació del consum
privat. Les vendes al detall, sense cotxes
ni benzina, van compensar, al gener, el
descens del desembre, amb un avanç del
2,3% interanual, el 0,8% si descomptem
l’efecte de les variacions de preus. Un ni-
vell que, malgrat tot, continua clarament
per sota del resultat del mes de desembre
del 2007, representatiu de la situació prè-
via a la crisi. En una línia de més feblesa,
l’índex de confiança del consumidor del
Conference Board continua inscrit en
uns nivells molt baixos, amb una percep-
ció de la situació actual que, tot i la mi-
llora del gener, es mantenia a prop dels
mínims històrics.

Al costat dels productors, les urgències
per reduir l’endeutament de les empreses
no financeres no són tantes, ja que, en els
anys previs a la crisi, havien estat relati-
vament prudents. Arran d’aquesta situa-
ció, al llarg de tota la segona meitat del
2009, la visió empresarial ha estat més
positiva que la dels consumidors. Al ge-
ner, va continuar aquesta tendència, en
especial al sector manufacturer. Així,
l’índex de sentiment empresarial de l’Ins-
titute for Supply Management de ma-
nufactures va pujar de 54,9 fins als 58,4
punts, nivell propi d’etapes netament 

CONJUNTURA INTERNACIONAL

Els Estats Units creixen 
el 5,7%, gràcies al final de
l’ajustament d’existències i...

...al bon to del consum
privat.

La recuperació del consum
privat agafa embranzida,
però la confiança continua
essent baixa.
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EVOLUCIÓ DEL PIB DELS ESTATS UNITS PER COMPONENTS

Percentatge de variació interanual en termes reals

PIB Consum privat

Consum públic Inversió no residencial

0,4

–2,4

2,0
1,6

0,0

–1,9

–3,3
–3,8

–2,6

0,1

–0,2
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0,9
0,6

–0,7

–1,8

–1,5

–1,7

–0,2

1,0

7,3
4,8

0,9

–6,0

–19,7
–13,8

1,9

3,1
1,6

–17,9

3,1
2,9

3,2
3,1

1,7

2,5

1,9

1,3

2008 2009

2008 2009

III III IIIV IVIIII

Importacions de béns i serveisExportacions de béns i serveis

Inversió residencial Demanda interna

FONTS: Bureau of Economic Analysis i elaboració pròpia.
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expansives. Amb un perfil més baix, l’ín-
dex de serveis es va quedar en els 52,2
punts, coherent amb creixements més fe-
bles. Així, la producció industrial, que, al
gener, va pujar el 0,9% interanual, ja ha
recuperat un terç del que havia perdut.
Per la seva banda, la utilització de la ca-
pacitat productiva va seguir un perfil si-
milar i va arribar al 72,6% del total, el ni-
vell més alt des del final del 2008, però
lluny de la mitjana històrica del 81,0%.

El mercat de l’habitatge veu com la seva
recuperació perd força. L’índex Case-
Shiller de preus de l’habitatge es va in-
crementar al novembre en un modest
0,2%, en termes desestacionalitzats, que
deixa la pujada acumulada des del mí-
nim de maig en el 3,8%. Amb la desapa-
rició dels ajuts públics als compradors
d’un primer habitatge, el volum de ven-
des torna a reflectir la feblesa d’un sector
que continua dominat per una sobre-
oferta que continuarà llastant la recupe-
ració. Coherent amb aquest ordre de co-

ses, l’oferta continua congelada. Els ha-
bitatges iniciats del gener, tot i repuntar,
no van passar de ser una quarta part dels
nivells previs a la crisi, mentre que la re-
culada dels permisos de construcció, el
seu indicador avançat, va acabar de defi-
nir un panorama d’atonia per al qual no
s’esperen millores notables durant la pri-
mera meitat del 2010.

El mercat de treball deixa enrere els dete-
rioraments, però encara una recuperació
que serà problemàtica i prolongada. Al
gener, la taxa d’atur va baixar del 10,0%
al 9,7%, mentre que, d’altra banda, no-
més es van perdre 20.000 llocs de treballs
nets. Però l’habitual revisió del febrer del
Bureau of Labor Statistics va establir que,
per al conjunt del 2009, es van perdre 4,8
milions de llocs de treball, 617.000 més
dels que s’havien estimat prèviament. El
mercat laboral sol anar endarrerit en re-
lació amb la resta de l’economia i les se-
ves recuperacions arriben quan fa diver-
sos trimestres que l’expansió està en

El sector empresarial, en
especial el manufacturer,
veu indicis clars 
de recuperació.

La sobreoferta del mercat
immobiliari dificulta 
la recuperació dels preus 
i de la construcció.
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ESTATS UNITS: LES EXISTÈNCIES SEGUEIXEN EL CREIXEMENT

Variació d’existències i creixement del PIB

FONTS: Bureau of Economic Analysis i elaboració pròpia.

Variació d’existències en percentatge
de PIB nominal (escala esquerra)
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marxa. Així, nombrosos treballadors des-
animats es podrien incorporar progressi-
vament al mercat de treball a mesura que
la recuperació es faci efectiva, mentre 
que la proporció d’aturats de llarga dura-
da, que ho tenen més difícil a l’hora de
trobar un lloc de treball, dobla la del
1982, quan la taxa d’atur també va arri-
bar a superar el 10%, i representarà una
dificultat addicional. Pet tot plegat, no
s’albiren millores apreciables fins a la se-
gona meitat del 2010.

El biaix alcista dels preus es va prendre un
respir al gener, que va contribuir al man-
teniment d’una estabilitat, una ajuda
apreciable a la recuperació que, momen-
tàniament, deixa marge a la política mo-
netària, tot i que la tendència de fons 
continua essent moderadament a l’alça.
L’índex general de preus al consum (IPC)
va pujar el 2,6% interanual, el 2,7% al
desembre, afectat encara per efectes de
base en el preu del petroli. L’IPC subja-
cent, el general sense els aliments ni 

l’energia, va recular en relació amb el mes
previ, en termes desestacionalitzats, i va
moderar l’avanç fins a l’1,6% interanual.
Sense els lloguers imputats als propietaris
d’habitatges, el subjacent es va incremen-
tar el 2,8% interanual, també una mica
menys que al desembre.

El dèficit comercial de béns i serveis del
desembre va ser de 40.181 milions de dò-
lars, 3.794 milions per damunt del mes
anterior, augment propiciat per les
oscil·lacions del preu del petroli. El dèfi-
cit, un cop exclosos el petroli i els deri-
vats, també va tenir un increment, però
molt menor. Amb la recuperació dels flu-
xos comercials i de la demanda interna, el
dèficit comercial ha augmentat 14.000
milions de dòlars des del mínim del maig
del 2009. No obstant això, aquest retorn a
la normalitat no ens hauria de dur als ni-
vells de 60.000 milions de dòlars previs a
la crisi, perquè hi ha un corrent subjacent
de correcció del dèficit.

El mercat laboral 
tempteja el fons, però, 
amb l’atur en el 10%, 
les millores es faran esperar.

L’IPC puja el 2,7% 
i els preus apunten a l’alça.

El dèficit comercial augmenta
a causa del creixement 
de les importacions.
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2009 2010
2008 2009

I II III IV Gener Febrer

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

0,4 –2,4 –3,3 –3,8 –2,6 0,1 – ...

–0,8 –6,0 –9,1 –9,5 –6,7 2,0 4,7 ...

58,0 45,2 29,9 48,3 51,8 51,0 55,9 ...

–2,2 –9,7 –11,6 –12,9 –9,4 –4,7 0,9 ...

45,5 46,2 35,9 43,0 51,4 54,6 58,4 ...

–37,4 –22,6 –40,0 –27,1 –11,7 –4,5 ... ...

5,8 9,3 8,2 9,3 9,6 10,0 9,7 ...

3,8 –0,4 0,0 –1,2 –1,6 1,4 2,6 ...

–695,9 –380,7 –605,7 –504,0 –415,4 –380,7 ... ...

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

74,4 77,8 82,7 79,4 75,4 73,6 74,5 76,1
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ESTATS UNITS: LA INFLACIÓ ES PREN UN RESPIR

Variació interanual dels 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 subjacentÍndex subjacent sense lloguers
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Situacions desesperades requereixen mesures desesperades. No és una exageració qualificar així l’actuació d’al-
guns bancs centrals en els últims dos anys i mig. D’una banda, els tipus d’interès oficials s’han reduït fins a mí-
nims. De l’altra, les massives injeccions de liquiditat han representat una expansió gegantina dels balanços dels
bancs centrals, en especial en els casos dels Estats Units i del Regne Unit. Tot plegat ha contribuït a evitar un es-
cenari deflacionista i a consolidar les bases de la recuperació, però una expansió monetària d’aquesta magnitud,
si es manté a mitjà termini, generaria fortes pressions inflacionistes. Per evitar que això acabi passant, és neces-
sari plantejar-se la normalització de la política monetària.

Els Estats Units han estat el país, juntament amb el Regne Unit, on l’expansió monetària ha estat més agressiva.
Des del final del 2007, la dimensió del balanç de la Fed s’ha multiplicat per 2,5, un augment similar al del balanç
del Banc d’Anglaterra però substancialment superior al del BCE, que només ha crescut al voltant del 40%.
D’aquesta manera, els actius de la Fed van arribar, al febrer del 2010, als 2,25 bilions de dòlars, equivalents al
15,5% del PIB nord-americà. La contrapartida d’aquests actius està constituïda, majoritàriament, per la base
monetària –la suma del diner en circulació i les reserves dels bancs a la Fed–. Quan el banc central presta o ad-
quireix instruments de deute, ho fa posant en marxa la màquina creadora de diners.

L’expansió del balanç de la Fed ha estat el resultat de dos tipus de mesures. D’una banda, en el seu paper de
prestador d’última instància, el banc central va instaurar un seguit de programes amb l’objectiu de cobrir 
l’enorme forat que havia creat l’acumulació de liquiditat per part del sector privat. Entre aquests programes,

Política monetària: operació tornada
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podem destacar: una finestreta de subhastes a termini (Term Auction Facility o TAF) per proporcionar liquidi-
tat a les entitats de crèdit sense l’estigma associat a la finestreta de descompte; la facilitat de crèdit per a pri-
mary dealers, per atorgar crèdit a entitats que no tenien accés a la finestreta anterior, i diversos programes de
crèdit (destaca la Term Asset-backed Loan Facility o TALF) per a institucions bancàries i no bancàries (com
hedge funds, fons d’inversió, etc.), amb el propòsit d’injectar liquiditat en mercats clau, com el de paper comer-
cial i diferents tipus de titulitzacions. El saldo viu del crèdit atorgat a través d’aquestes finestretes de crèdit era
d’uns 110.000 milions de dòlars al febrer del 2010.(1) Relacionat amb la seva funció de prestador d’última ins-
tància, la Fed també va prestar, en el seu moment, fons al banc d’inversions Bear Stearns i a l’asseguradora AIG
per evitar-ne la fallida. Aquests préstecs representen un total de 116.000 milions en el seu balanç.

D’altra banda, la Fed ha ampliat el seu balanç mitjançant el que s’ha anomenat una estratègia d’expansió quan-
titativa: la compra de deute públic i de titulitzacions hipotecàries garantides per les entitats públiques Fannie
Mae, Freddie Mac i Ginnie Mae. Amb aquesta estratègia, unida a la reducció dels tipus oficials a curt termini, el
banc central pretenia injectar liquiditat al conjunt de l’economia, saltant-se la intermediació d’una banca mal-
mesa per les pèrdues, i reduir així els tipus d’interès a llarg termini. Hi ha hagut èmfasi especial per reduir els ti-
pus hipotecaris (als Estats Units, la majoria d’hipoteques són a tipus fix a un horitzó que va dels 15 als 30 anys)
i per donar suport així a la recuperació del mercat de l’habitatge. Amb aquest programa, la Fed ha adquirit
300.000 milions en bons del Tresor i s’apropa a l’objectiu d’arribar al març als 1,25 bilions de dòlars en titulitza-
cions hipotecàries i als 175.000 milions en deute d’agències públiques. Aquesta és, doncs, la raó principal de
l’ampliació del balanç de la Fed.

FONT: Banc Mundial.
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(1) Cap a la meitat del 2009, aquest saldo havia arribat als 1,5 bilions de dòlars. La seva reducció és deguda a la gradual normalització de la
situació financera i a l’acabament d’alguns d’aquests programes de préstec. Només el TAF i el TALF continuen vigents (la seva clausura està
prevista per al final de març, amb l’excepció del TALF per a titulitzacions d’hipoteques de centres comercials).

 



Japó: menys bo del que sembla

L’economia japonesa va créixer el 4,6%
intertrimestral anualitzat en el quart tri-
mestre, esperonada, a parts iguals, pel
consum privat, la inversió en equipament
i el sector exterior, mentre que la recula-

da del PIB per al conjunt del 2009 va que-
dar en el 5,1%. Malgrat la força del re-
punt, la recuperació nipona dista de ser
vigorosa. En primer lloc, una gran part
de l’últim increment intertrimestral és
deguda a les dues revisions successives 
a la baixa del creixement del trimestre
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El Japó creix el 4,6%,
gràcies a les exportacions 
i a les ajudes públiques,
però...

Conscient que l’expansió monetària resultant de totes aquestes intervencions és la possible llavor d’un rebrot
inflacionista, Ben Bernanke va aprofitar la seva recent compareixença davant de la Cambra de Representants per
perfilar una estratègia de sortida per a la Fed. Va deixar clar que el banc central té a la seva disposició una varie-
tat suficient d’eines per evitar que l’excepcional augment de la base monetària (bàsicament, l’ingent excés de re-
serves que els bancs mantenen a la Fed) acabi provocant una expansió excessiva del crèdit i dels agregats mone-
taris (com l'M2) que encengui la metxa de la inflació.

En primer lloc, pot augmentar el tipus d’interès amb què remunera les reserves que els bancs mantenen a la Fed.
Això pressionaria a l’alça els tipus d’interès del conjunt de l’economia i, conseqüentment, desincentivaria la de-
manda de crèdit. Un altre instrument consisteix en la reducció directa de les reserves bancàries mitjançant les
operacions regulars de drenatge de liquiditat (amb reverse repos). En aquestes operacions, el banc central ven
una lletra del Tresor i es compromet a recomprar-la en un termini determinat (normalment uns dies). Una al-
ternativa similar a aquestes operacions, que la Fed està estudiant, oferiria dipòsits a termini fix a les entitats de
crèdit. D’aquesta manera, les reserves dipositades en aquests comptes no estarien disponibles per expandir 
el crèdit al conjunt de l’economia. Finalment, la Fed pot retirar diners en circulació mitjançant la venda de títols
que formen part del seu balanç (operacions de mercat obert).

Bernanke va donar pistes sobre la probable seqüència de passos que cal fer en els pròxims mesos, tot i que no va
concretar els terminis. Primer, finalitzar els programes de compres d’actius en la data prevista, de manera que el
balanç deixarà de créixer al març. Segon, alertar que una pujada de tipus està a uns mesos vista (aquest avís po-
dria arribar cap al juny). Tercer, i simultàniament amb el pas anterior, iniciar operacions de drenatge de reserves
(mitjançant reverse repos i dipòsits a termini). Quart, començar –molt suaument– l’ajustament a l’alça dels tipus
d’interès (cap al final de l’any). I, cinquè, cap a la segona meitat del 2011, quan s’espera que l’economia ja marxi
a velocitat de creuer, la Fed podria iniciar la venda directa dels actius que té al seu balanç.

L’estratègia de sortida està perfilada, però no està lliure de riscos. En primer lloc, cal veure si el sistema financer
es troba prou sanejat per suportar la normalització monetària. A més a més, hi ha un cert temor sobre l’aug-
ment que el final de la compra de titulitzacions pot provocar sobre els tipus hipotecaris (estimat en 25-75
punts bàsics). Un efecte en la part alta de les estimacions podria complicar la recuperació immobiliària. Un al-
tre possible risc prové del mercat de deute públic, on una pèrdua de confiança per part dels inversors –en ab-
sència d’un pla d’ajustament creïble– comportaria un repunt dels tipus a llarg termini. Això refredaria la recu-
peració i podria obligar la Fed a ajornar els plans de normalització. I un retard faria més probable que les
expectatives d’inflació perdessin l’ancoratge –situació que cal evitar tant sí com no–. Algú pensava que la sorti-
da havia de ser fàcil?

Aquest requadre ha estat elaborat per Enric Fernández
Departament d’Economia Internacional, Servei d’Estudis de ”la Caixa”
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previ, que va passar del 4,8% al 0,0%. De
la mateixa manera, la reculada per al con-
junt del 2008 es va modificar del 0,7% a
l’1,2%.

L’economia japonesa pateix una deman-
da interna feble, inscrita en una dinàmi-
ca deflacionista. Així, una gran part de 
la força del consum privat dels últims
mesos és deguda a les massives ajudes es-
tatals al consum de béns duradors. L’en-
deutament de les arques públiques japo-
neses és el més elevat de les economies

riques. Que els creditors del sector públic
siguin principalment japonesos pot, fins
a un cert punt, evitar turbulències finan-
ceres, però no canvia el fet que l’endeuta-
ment públic té un límit de sostenibilitat i
que, amb alts nivells de deute, l’eficàcia
de la política fiscal queda seriosament
compromesa.

Els últims indicadors de l’oferta mostren
que la millora es limita als sectors indus-
trial i exportador. La producció indus-
trial, que, al Japó, té una estreta corre-
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...revisa a la baixa els
creixements anteriors 
i continua patint per 
la feblesa de la demanda
interna.

 



lació amb el PIB, va mantenir la inten-
sitat guanyada en el mes previ. L’índex
general del gener va avançar l’1,9% en re-
lació amb el desembre, en termes deses-

tacionalitzats, i va tenir un creixement
interanual del 5,2%, el primer des del
juny del 2008. També van millorar, al des-
embre, les perspectives de la inversió,
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JAPÓ: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

FONTS: Ministeri de Comunicacions del Japó, Oficina Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.
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amb unes comandes de maquinària que
van repuntar tant en les compres destina-
des al mercat interior com en la demanda
d’inversió de les empreses exportadores.

El mercat de l’habitatge, però, continua
sense oferir senyals convincents de forta-
lesa, amb un preu del sòl, en el conjunt de
les sis ciutats més grans, que acumula 
un descens del 13,3% des del març del
2008 i amb uns habitatges iniciats que
continuen en nivells baixos. En un to més 
positiu, el mercat laboral va continuar 
mostrant una lleugera millora, amb un
descens mínim de la taxa d’atur al de-
sembre, fins al 5,1%, i amb un sector ma-
nufacturer que va mantenir els guanys
d’ocupació del mes previ, seguint el dei-
xant de la recuperació industrial.

En l’apartat dels preus, la feblesa de la de-
manda farà que les tendències deflacio-
nistes es prolonguin durant el 2010. Així,
l’IPC del desembre va registrar un descens
de l’1,7% interanual i l’índex subjacent, el
general sense l’energia ni els aliments,

va cedir l’1,2% interanual i va acumular
un any de davallades consecutives. Al sec-
tor exterior, el superàvit comercial del 
desembre va continuar estancat en uns ni-
vells propers a la meitat del saldo previ a
la crisi financera. En aquest sentit, per bé
que la recuperació de les exportacions a
Àsia, la meitat del total, continua gua-
nyant forces, no passa el mateix amb la
resta. Un exemple paradigmàtic és el cas
de les exportacions als Estats Units, la tra-
jectòria de les quals no sembla que hagi de
recuperar el terreny perdut. En aquest sen-
tit, els recents problemes de Toyota, el
principal productor mundial de cotxes, als
Estats Units no contribueixen a redreçar
el rumb.

La Xina posa a dieta la política
monetària

L’any nou xinès sempre ve carregat de
bons propòsits. Si més no això és el que
sembla que ha pensat el govern xinès en
anunciar, amb l’arribada de l’Any del Ti-
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JAPÓ: UNA RECUPERACIÓ DESIGUAL DE LES EXPORTACIONS

Exportacions japoneses a Àsia i als Estats Units

FONTS: Ministeri de Comunicacions del Japó i elaboració pròpia.
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L’IPC baixa l’1,7% i el sector
exterior es recupera gràcies
a les exportacions a Àsia.

L’habitatge no troba un fons
estable, però l’ocupació
manufacturera manté 
els avanços.

La Xina endureix les
condicions monetàries.

 



gre cap a la meitat de febrer, el segon in-
crement del coeficient de caixa en els dos
últims mesos. Després d’un any de crei-
xement amb el suport de les polítiques
monetària i fiscal de caràcter expansiu,
arriba el moment de començar la dieta i
d’evitar les pressions inflacionistes i les
bombolles d’actius.

En el primer trimestre de l’any, l’enduri-
ment en les condicions monetàries s’ha
centrat en la retirada de liquiditat. Des-
prés de la pujada de 100 punts bàsics, el
coeficient de caixa se situa en el 16,5% per
als grans bancs i en el 14,5% per a les ins-
titucions més petites. Així mateix, la ma-
jor part d’analistes coincideix en l’opinió
que el tipus d’interès de referència a un
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Balança comercial (**)
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NOTES: (*) Mitjana.

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

(***) Percentatge a final de període.

FONTS: Oficina Nacional d’Estadístiques, Thomson Reuters Datastream i elaboració pròpia.
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FONTS: Thomson Reuters Datastream i elaboració pròpia.
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any pujarà 27 punts bàsics, fins al 5,58%,
en el segon trimestre. El banc central pre-
tén reduir d’aquesta manera el ritme de
creixement del crèdit, que va assolir el
29,3% al gener.

Malgrat els controls a les entrades de ca-
pital, que no són infal·libles, l’expectativa
d’una apreciació del renminbi i l’augment
de tipus ofereixen una combinació molt
atractiva per als inversors estrangers. Això
comporta una entrada constant de fluxos
financers que, unida al superàvit de la ba-
lança comercial, obliga les autoritats a
continuar acumulant reserves internacio-
nals, les quals, cap al final del 2009, van
arribar als 2,4 bilions de dòlars (vegeu el
gràfic anterior).

El canvi de rumb monetari encara no ha
afectat els indicadors d’activitat del gener
disponibles, que continuen mostrant la
recuperació del gegant asiàtic. No obstant
això, l’anàlisi de les dades de l’inici de
l’any requereix una certa prudència pel
salt en el calendari de l’any nou xinès del
gener el 2009 al febrer el 2010 i per l’efec-
te de base de l’any anterior. Al front exte-
rior, i per segon mes consecutiu, les ex-
portacions van gaudir d’una pujada
interanual, el valor de la qual es va enfilar
fins al 21%, per damunt del 17,7% del
desembre. Mentrestant, les importacions
van pujar el 85,5% interanual, enfront del
55,9% del mes anterior, conseqüència
dels mínims de fa un any i de la reposició
d’inventaris de les empreses manufac-
tureres. Així, el superàvit de la balança 
comercial ha disminuït dels 18.400 mi-
lions de dòlars del desembre als 14.200
milions de dòlars del gener.

Pel costat de l’oferta, l’índex de gestors de
compres (PMI) es manté amb escreix per
damunt dels 50 punts, llindar entre reces-
sió i expansió. Per la seva banda, la de-
manda interna continua rebent el suport
de la inversió de capital, sostinguda pel
crèdit i pel pla d’inversions públiques. De

nou, les vendes de vehicles van mostrar la
seva solidesa i van créixer el 126% inter-
anual al gener.

Finalment, l’índex de preus de consum
(IPC) comença l’any amb un augment de
l’1,5% interanual, una mica per sota del
que s’esperava i de l’1,9% del desembre,
però ja lluny dels valors negatius assolits
en plena crisi global. Aquesta tendència a
l’alça també es reflecteix en els preus dels
actius immobiliaris, que, al desembre, van
pujar el 7,8% interanual, el seu màxim en
disset mesos.

Ara com ara, doncs, no afloren clares ten-
sions inflacionistes. Evitar l’aparició d’a-
questes tensions i de les bombolles d’actius
dependrà, en gran part, de l’habilitat del
govern a l’hora de retirar a temps els estí-
muls monetaris i fiscals.

Brasil: Rousseff i la inflació premen
l’accelerador

S’ha acabat el carnaval, però no la festa.
L’economia brasilera continua donant
mostres de forta recuperació, i, malgrat
tot, tant la política monetària com la fis-
cal mantenen el signe expansiu que van
assumir per impulsar la sortida de la crisi.
Un signe que s’ha traslladat a la inflació i
que comença a tenir un efecte no desitjat
sobre les expectatives dels preus a mitjà
termini. Això explica que els mercats ja
descomptin la possibilitat que el Banc
Central del Brasil sigui dels primers a 
l’hora d’apujar els tipus i que ho faci
abans de l’estiu. Aquesta possibilitat es
basa en el recent ajustament a l’alça dels
requisits de reserves per part del Banc
Central del Brasil i en l’escassa probabili-
tat d’ajustament pel flanc fiscal, ja que hi
haurà eleccions presidencials a l’octubre.
Unes eleccions en què Dilma Rousseff,
candidata del PT, es postula com a favori-
ta, gràcies al suport efectiu de l’entorn
econòmic i del carismàtic Lula da Silva.
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La majoria d’indicadors
avançats continuen marcant
la recuperació.

L’IPC i els preus dels actius
immobiliaris continuen 
a l’alça.

La millora econòmica 
al Brasil dóna avantatge 
a Dilma Rousseff.

 



Mèxic arxiva el 2009 amb
una reculada del 6,6% del
PIB mentre la recuperació
avança.

La majoria d’analistes estimen que el pro-
ducte interior brut del Brasil creixerà al
voltant del 5% el 2010, gràcies a un im-
portant efecte de base i a l’impacte dels
estímuls fiscals i quasi-fiscals. Tot i que
s’espera que les exportacions vagin gua-
nyant tracció, i la recent depreciació del
real afavoreix aquesta tendència, el prin-
cipal motor econòmic del Brasil conti-
nuarà essent autòcton, gràcies, en gran
part, a uns consumidors que continuen
confiant plenament en la seva economia.
Així ho indica l’índex que mesura aquest
sentiment, amb una nova pujada i un nou
màxim històric al gener (vegeu el gràfic
següent). La progressiva millora del mer-
cat laboral contribueix a aquesta confian-
ça, la qual, al seu torn, queda reflectida en
l’evolució de les vendes al detall, que, tot i
recular lleugerament en relació amb el
mes anterior, van augmentar el 8,7% al
novembre en relació amb el mateix mes
del 2008.

El sentiment empresarial també continua
essent molt positiu, coherent amb una
producció industrial que va augmentar
el 18% interanual al desembre i amb un
índex de gestors de compres que es va si-
tuar en els 57,8 punts al gener, nivell in-

dicatiu d’expansió i el màxim assolit des
del febrer del 2006. Així i tot, la utilitza-
ció de la capacitat productiva se situa al
voltant del 82% del total i té encara recor-
regut a l’alça.

Això no ha evitat que la robusta reactiva-
ció de l’economia, l’impuls d’un crèdit
que ja arriba al 45% del PIB i la perma-
nència dels suports fiscals al llindar 
d’unes eleccions acabin provocant el re-
punt de les pressions inflacionistes. Se-
gons les dades del Banc Central del Brasil,
l’índex de preus al consum va augmentar
el 4,6% al gener i les expectatives d’infla-
ció per al 2010 es continuen deteriorant,
tot i que, segons el paper del mateix banc,
no de manera alarmant. Malgrat tot, cal
esperar que aviat limiti les condicions
monetàries per no desviar-se en excés de
la meta establerta i impedir, així, que la
festa vagi massa enllà.

Mèxic: a l’altre costat del túnel

Confirmat: el 2009 va ser un annus horri-
bilis per a l’economia mexicana. Tot i ha-
ver-se reconciliat amb el creixement en el
tercer trimestre de l’any, el PIB de Mèxic

Les expectatives d’inflació
per al 2010 es deterioren.
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(**) Percentatge sobre població activa.
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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



va anotar el pitjor registre en 30 anys amb
una reculada del 6,6%. Així i tot, les dades
del quart trimestre van aportar un incre-
ment del 2% en relació amb el setembre i
van certificar la continuïtat de la recupe-
ració i l’avanç cap a taxes d’activitat més

coherents amb el seu potencial. D’aquesta
manera, el panorama econòmic del 2010
s’anticipa molt més favorable, i així ho es-
timen el Fons Monetari Internacional,
Banxico o la mateixa Secretaria d’Hisen-
da, les recents revisions de la qual apro-

La demanda externa
continua duent el timó 
de la recuperació.
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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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LA CONFIANÇA DEL CONSUMIDOR CONTINUA PUJANT AL BRASIL I ES COMENÇA
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Índex de confiança del consumidor
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ximen el creixement esperat a la nostra
previsió del 4%.

Si Mèxic ja pot veure el túnel de la crisi
pel retrovisor és gràcies, fonamentalment,
a l’embranzida d’una demanda externa
que es continua nodrint de la progressiva
recuperació del consum i de l’activitat in-
dustrial als Estats Units. L’avanç del PIB
mexicà entre setembre i el final de l’any
reflecteix, doncs, la continuïtat de l’em-
branzida de la indústria, que va créixer 
el 3% en relació amb el tercer trimestre,
i la producció de la qual va anotar, al de-
sembre, el primer increment interanual
després de disset mesos de reculades (de
l’1,3%). Aquest restabliment s’explica per
l’extraordinària millora del seu sector fo-
namental, l’automobilístic, gran bene-
ficiari de la recuperació de la indústria
nord-americana i de les exportacions, que
van continuar remuntant al desembre, el
22,8% en relació amb el mateix mes del
2008. Tant el sector serveis com les activi-
tats primàries van contribuir també al crei-
xement, amb avanços de l’1% i del 0,9%
(xifres intertrimestrals), respectivament.

Tot fa pensar que la recuperació anirà
guanyant tracció a mesura que avanci
l’any. Al desembre, l’índex global d’activi-
tat econòmica (IGAE), indicador avançat

de la trajectòria de l’economia mexicana,
va créixer el 0,5% interanual. No obstant
això, la consolidació del creixement a 
Mèxic exigirà la reposició del seu pilar in-
tern, de manera que cal esperar que el tí-
mid optimisme que susciten certs indica-
dors s’acabi confirmant. D’una banda, les
vendes al detall van créixer l’1,7% al no-
vembre en relació amb l’octubre, malgrat
continuar en negatiu en xifra interanual
(l’1,5%). De l’altra, la confiança del con-
sumidor mexicà va avançar de nou al ge-
ner (vegeu el gràfic anterior), gràcies, en
gran part, a la millora del mercat laboral,
la taxa d’atur del qual es va reduir fins al
4,8% al desembre, i malgrat la recent pu-
jada d’impostos i de tarifes.

Tot i que aquesta pujada va empènyer la
inflació fins al 4,5% al gener, no es detec-
ten, ara com ara, riscos inflacionistes. La
utilització de la capacitat productiva en-
cara és relativament baixa, al voltant del
70%, i el crèdit al sector privat, tot i alen-
tir la caiguda, continua reculant (el 3,4%
interanual al desembre i el 7,5% el 2009).
En aquest context, i atesa la fragilitat pa-
tent de la demanda interna, sembla poc
probable que Banxico mogui el tipus
d’interès, si més no fins al final del 2010.
Pel que fa a les reformes estructurals, la
demora s’anticipa encara més llarga.

La demanda interna
comença a donar indicis 
de millora.
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Zona de l’euro: la recuperació 
perd embranzida

El quart trimestre del 2009 va quedant,
de mica en mica, enrere i, gairebé amb to-
tes les dades disponibles, podem arribar a
dues conclusions, una de positiva i una
altra de negativa. La positiva és que l’eco-
nomia va continuar creixent per segon
trimestre consecutiu, i això ens permet
afirmar que la zona de l’euro ja ha sortit
de la recessió. El producte interior brut
(PIB) va augmentar el 0,1% en relació
amb el trimestre anterior, de manera que
la reculada per al conjunt de l’any ha arri-
bat al 4,0%. Però la conclusió negativa és
que el perfil de sortida que es dibuixa 
és molt pla. Ara com ara, mantenim la
nostra previsió de creixement per al con-

junt del 2010 en l’1,2%, però els riscos a
la baixa augmenten clarament. Si no hi
ha alguna sorpresa positiva en els pròxims
mesos, això ens podria obligar a reduir la
previsió en algunes dècimes.

Tot i que encara no coneixem el detall de
l’evolució dels diferents components del
PIB, les sèries d’alta freqüència ens donen
una idea sobre els factors que afebleixen
el procés de recuperació i sobre els que el
mantenen viu. Com s’explica amb detall
tot seguit, tot fa pensar que tant el con-
sum com la inversió es van mantenir molt
febles, mentre que el sector exterior con-
tinua duent les regnes del creixement.

Pel que fa al consum privat, la seva feblesa
queda perfectament reflectida en la pobra

UNIÓ EUROPEA

La zona de l’euro surt 
de la recessió, però 
a un ritme molt lent.

LA ZONA DE L’EURO ES CONTINUA RECUPERANT, PERÒ LENTAMENT

Taxa de creixement interanual del PIB

FONTS: Eurostat i elaboració pròpia.
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evolució que van tenir les vendes al detall
al llarg del quart trimestre. Després de
l’ensurt que van donar en el mes de no-
vembre, dada que posteriorment es va re-
visar lleugerament a l’alça, en el mes de
desembre, es van recuperar una mica.
Però, en conjunt, no s’aprecien símpto-
mes convincents que les vendes al detall
hagin començat a sortir del pou. D’altra
banda, la confiança del consumidor con-
tinua millorant. Això és bo, però el pro-
blema és que venia de mínims històrics.
Ara es troba en nivells similars al mínim
assolit el 2003, de manera que encara li
queda molt camí per recórrer. L’últim ele-
ment que no ens permet ser gaire opti-
mistes sobre la recuperació del consum és
el mercat laboral. En el mes de desembre,
la taxa d’atur va tornar a augmentar una
dècima i ja ha arribat al 10,0%. És cert que
el ritme de deteriorament s’ha alentit en
els últims mesos, però, molt probable-
ment, no s’estabilitzarà fins a la segona
meitat de l’any.

Per predir l’evolució de la inversió, sem-
pre resulta molt útil analitzar el compor-
tament de l’índex de producció indus-
trial, i la veritat és que es continua
recuperant amb força rapidesa. En el mes
de desembre, la taxa de variació inter-
anual es va quedar en el –4,8%. Una cai-
guda important, però és que, tres mesos
abans, al setembre, la reculada arribava al
–12,7%. De tota manera, aquestes dades
s’han de llegir amb cautela. La baixa uti-
lització de la capacitat productiva, que es
troba en el 71,2%, frenarà la recuperació
de la inversió. A més a més, l’índex de
sentiment econòmic dels gestors de com-
pres PMI, que ja està disponible per al
mes de febrer, mostra que la velocitat de
recuperació podria estar disminuint en
el primer trimestre del 2010. Això seria
degut, especialment, al sector serveis,
mentre que el sector manufacturer sem-
bla que manté la tendència alcista.

Les bones notícies continuen arribant des
del sector exterior, i aquest cop per partida

El consum continua 
essent el taló d’Aquil·les 
de la recuperació.

La producció industrial
remunta, però la inversió 
es mantindrà feble.

2009 2010
2008 2009

I II III IV Gener

PIB

Vendes al detall

Confiança del consumidor (1)

Producció industrial

Sentiment econòmic (1)

Taxa d’atur (2)

Preus de consum

Balança comercial (3)

Tipus d’interès euríbor 3 mesos

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

NOTES: (1) Valor.

(2) Percentatge sobre població activa.

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

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

FONTS: Eurostat, Banc Central Europeu, Comissió Europea i elaboració pròpia.
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doble. D’una banda, les exportacions van
continuar augmentant amb força en el
mes de desembre. Atès que l’evolució que
van tenir en els mesos d’octubre i de no-
vembre també va ser força bona, la taxa
de variació interanual ha passat del
–19,3% del tercer trimestre al –7,9% 
del quart trimestre. Les importacions
també van reduir de forma considerable
la reculada, però menys. Per aquest mo-
tiu, molt probablement el sector exterior
haurà tornat a contribuir positivament al
creixement del PIB en el quart trimestre.
A més a més, al llarg dels últims mesos,
les exportacions estan rebent un impuls
addicional: l’abaratiment de l’euro. En
poc més de dos mesos, el tipus de canvi
enfront del dòlar ha passat d’1,50 a ni-
vells propers a 1,35, i aquesta tendència
encara podria tenir una mica més de re-
corregut.

De tota manera, és important destacar
que la ràpida correcció de l’euro reflec-
teix, en part, una revisió a la baixa de les

perspectives de creixement de la zona de
l’euro per part dels mercats. A més de la
feblesa del consum i de l’alentiment de 
la recuperació de l’activitat, comentats
més amunt, ha augmentat el risc que la
retirada de la política fiscal expansiva 
s’hagi de fer abans del que estava previst i
de forma més ràpida del que seria desitja-
ble. El temor dels mercats davant d’un
augment ràpid de l’endeutament d’alguns
països de la zona de l’euro ja s’ha fet pa-
tent amb el repunt de la prima de risc del
bo sobirà de Grècia, Portugal i Irlanda.
Però, al llarg del mes de febrer, ha estat
molt important la caiguda de la rendibili-
tat del bo alemany a 10 anys, que s’ha si-
tuat per sota del 3,19%. El Bund, com és
conegut aquest actiu, és un dels princi-
pals valors refugi i, per tant, aquest movi-
ment ha de ser interpretat com una rea-
valuació generalitzada del risc-país.

Atès aquest escenari, la posició que acabi
adoptant el Banc Central Europeu té una
importància especial. Ara com ara, el seu

El sector exterior 
continua duent les regnes
del creixement...

...i guanyarà més força 
per la depreciació de l’euro.
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LA INFLACIÓ NO ÉS MOLÈSTIA A LA ZONA DE L’EURO

Taxa de variació interanual

FONTS: Eurostat i elaboració pròpia.
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president, Jean-Claude Trichet, continua
mantenint que el nivell actual del tipus
d’interès de referència, actualment en
l’1%, és l’adequat. Sens dubte, l’índex de
preus de consum (IPC), que, al gener, es
va mantenir en l’1%, no representa cap
risc. També la inflació subjacent s’ha con-
solidat en la zona còmoda i no dóna se-
nyals que hagi augmentat el risc d’in-
flació o de deflació. És per això, que, de
moment, mantenim la nostra previsió
que el tipus d’interès de referència es
mantindrà en el nivell actual fins al quart
trimestre. Si alguns països, però, es veuen

obligats a retirar les mesures fiscals ex-
pansives abans del que està previst, això
podria obligar el BCE a ajornar l’inici de
la pujada de tipus fins a l’any vinent.

En definitiva, la zona de l’euro continua
avançant, però sembla que ho fa a un rit-
me més lent del previst. Això fa que el
moment actual sigui especialment deli-
cat. El procés de recuperació no perilla,
però encara és fràgil. Si, en els propers
mesos, no hi ha cap sorpresa positiva, la
seva consolidació es podria endarrerir
fins a l’any vinent.

Però els riscos a la baixa
han augmentat.

Quan els països de la zona de l’euro van acordar la creació d’un banc central per a tots, se sabia que arribarien
moments difícils en què haurien d’anar tots alhora. Aquest moment podria arribar aviat. L’actuació del Banc
Central Europeu (BCE) sempre ha generat un intens debat, ja que la seva influència sobre l’activitat econòmi-
ca i l’ocupació és de primer ordre, però el debat que, probablement, es generarà en els pròxims trimestres po-
dria ser especialment controvertit. El motiu és que, tot i que durant el 2009 tots els països van necessitar una
política monetària extraordinàriament expansiva, ja que tots van entrar en recessió al llarg de l’any, les vies de
sortida són dispars. El conjunt de la zona de l’euro probablement necessitarà que els tipus comencin a pujar
entre el final del 2010 i el començament del 2011, però això podria limitar el fràgil procés de recuperació dels
països més endarrerits.

La tònica de recuperació a diferents velocitats ha estat confirmada per les dades de creixement del quart tri-
mestre. El producte interior brut (PIB) de la zona de l’euro va avançar el 0,1% en relació amb el trimestre an-
terior i es continua allunyant de l’ombra de la recessió, la qual, en total, ha deixat una reculada acumulada del
PIB del 5,1%. La dinàmica de la zona de l’euro resumeix força bé la dels seus principals motors, França i Ale-
manya, però la situació econòmica de la resta de països és molt diversa. Alguns han reculat de forma més mo-
derada, com Malta i Xipre, on el PIB ha caigut poc més del 2%. A Eslovènia i Eslovàquia, en canvi, l’ajustament
ha estat molt important, però s’ha fet de forma molt ràpida –ha durat una mica més d’un trimestre–, de mane-
ra que aquests països ja han pogut prendre el camí de la recuperació. A l’altra punta de l’espectre hi ha Irlanda,
que fa un any i mig que està en recessió i on, ara com ara, la reculada acumulada ja arriba al 10,5%. Finalment,
hi ha un grup de països amb un ajustament relativament moderat del PIB, però que encara no ha sortit de la
recessió. Aquest seria el cas d’Espanya i d’Itàlia.

Atès aquest escenari, el BCE continua mantenint que el nivell del tipus d’interès de referència, en l’1% des de fa
nou mesos, tot un rècord històric, és l’adequat. Però, atès que la recuperació és força anèmica, que els riscos a

Un per a tots i... tots per a un?
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la baixa són considerables i que la inflació es manté estable –al gener, es va situar en l’1%–, ara com ara, no hi
ha motius per posar en marxa la pujada de tipus. Aquest escenari, però, podria canviar en els pròxims mesos.
Cal esperar que la recuperació guanyi força a partir del segon semestre del 2010, quan el consum i la inversió
comencin a contribuir positivament al creixement. Si això passa, les discrepàncies sobre quina ha de ser la po-
lítica que ha de seguir el BCE seran manifestes. Les economies que lideraran el creixement de la zona de l’euro
podrien patir un augment de les pressions inflacionistes i, en aquest cas, requeririen una pujada del tipus d’in-
terès. Però els països que encara es troben en recessió, o tot just comencen a sortir-ne, necessitaran que els ti-
pus es mantinguin baixos.

Aquest debat no és nou. De fet, durant els anys previs a la gestació del projecte de la moneda única, el temor
principal era, precisament, que, si el cicle econòmic dels diferents països no anava al mateix ritme, els costos de
la unió monetària podrien ser més que els beneficis. De tota manera, es va argumentar que la introducció de la
moneda única augmentaria els vincles comercials entre els diferents països de la zona de l’euro i que això, al seu
torn, comportaria una major coordinació del cicle econòmic.

Després de més d’una dècada de política monetària comuna, han estat nombrosos els economistes que han es-
tudiat si l’esmentada sincronització ha augmentat. Les conclusions no són gaire esperançadores. En un article
recent, M. Camacho, G. Pérez-Quirós i L. Saiz mostren que les diferències entre els cicles dels diversos països
podrien estar augmentant.(1)

ZONA DE L’EURO: UNA RECESSIÓ DISPAR

Durada i profunditat de la recessió a la zona de l’euro

FONTS: Eurostat i estimacions pròpies.
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(1) Do European business cycles look like one?, Journal of Economic Dynamics & Control, 32, 2008.
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A aquest debat s’afegirà un condicionant addicional. Si el BCE comença a apujar el tipus d’interès de referèn-
cia cap al final de l’any, els països que encara necessitin algun estímul per revifar l’activitat no podran recórrer
a un augment de la política fiscal expansiva. Després de l’enorme esforç fet pel sector públic per minimitzar
els efectes de la recessió, el deute públic de la majoria de països ja ha superat el 60% del PIB, i el seu dèficit pú-
blic se situa per damunt del 3% del PIB, el màxim fixat en els criteris de Maastricht. La Comissió Europea, na-
turalment, ja els ha obert un expedient per assegurar-se que, en els pròxims anys, els comptes públics s’aniran
sanejant.

L’economia espanyola estarà immersa en aquest debat, ja que, com és ben sabut, una pujada del tipus d’interès
de referència afectaria el tempo de la recuperació. En general, un augment del tipus d’interès redueix de forma
gradual la taxa de creixement del PIB. Com s’aprecia al gràfic següent, un augment d’1 punt percentual re-
dueix el creixement interanual del PIB en 25 punts bàsics, aproximadament, al cap de tres trimestres, quan 
l’efecte és màxim. Un cost gens menyspreable que només s’hauria d’assumir si la inflació amenacés amb un re-
punt, ja que això se sol traduir en una major inestabilitat econòmica. Però aquest cost no l’haurien de patir els
països que estan sortint d’una recessió i que pateixen pressions inflacionistes.

És per això que la disjuntiva en què es trobaran les institucions comunitàries pot acabar essent molt difícil.
Així i tot, si es donés el cas, no estarien en un carreró sense sortida. La solució: mantenir una política monetà-
ria relativament laxa i que els països que liderin la recuperació accelerin la retirada de la seva política fiscal ex-
pansiva si la seva inflació repunta. D’aquesta manera, no s’afectaria el procés de recuperació dels països més
endarrerits i, al mateix temps, tampoc hi hauria problemes de sobreescalfament als països amb una recupera-
ció més avançada.

Impacte sobre la variació interanual del PIB d’una pujada del tipus d’interès d’1 punt percentual

EL TENSIONAMENT MONETARI TÉ UN PREU

FONT: Estimacions pròpies per a un grup de països desenvolupats.
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L’economia alemanya s’estanca 
en el quart trimestre

Estancament. Aquest ha estat, sense cap
mena de dubte, el terme més utilitzat en
els últims dies per descriure l’evolució de
l’economia alemanya en el quart trimes-
tre del 2009. La publicació del creixement
intertrimestral nul del PIB en aquest pe-
ríode va representar una frenada per al
repunt registrat en els dos trimestres pre-
vis (amb augments del 0,4% i del 0,7%,
respectivament). Conseqüentment, en el
conjunt del 2009, la contracció econòmi-
ca es va situar en el 4,9% en relació amb
l’any anterior, la més important des de la
gran depressió.

La interrupció de la tònica de creixement
va sorprendre els analistes, que, tot i que
coincidien en l’afebliment de l’economia
en els últims mesos de l’any, no n’estima-
ven l’estancament. El desglossament per
components del PIB, publicat per l’insti-
tut d’estadística alemany, va evidenciar
que el consum i les existències eren els
principals responsables d’aquesta pèrdua
d’impuls econòmic. El seu deteriorament
només va ser compensat per la millora
del sector exterior. Així, per segon mes
consecutiu, el saldo de la balança comer-
cial va augmentar al desembre en relació
amb el mateix mes del 2008. Això va ser
conseqüència d’un increment interanual
de les exportacions de l’1,2%, el primer
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L’economia alemanya
s’estanca en l’últim
trimestre del 2009...

...malgrat la recuperació 
del sector exterior.

ALEMANYA: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2009 2010
2008 2009

I II III IV Gener

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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Si acaba essent necessari, la recepta existeix i és tècnicament molt senzilla, però políticament complexa. Per po-
der dur-la a terme serà imprescindible la màxima coordinació de tots els països i de totes les institucions comu-
nitàries. La política monetària està centralitzada en el BCE, però la coordinació de la política fiscal haurà d’aug-
mentar, tant entre els diferents països com amb la màxima autoritat monetària. Si es vol un banc central per a
tots, tots hauran d’anar a l’una.

Aquest requadre ha estat elaborat per Oriol Aspachs
Departament d’Economia Europea, Servei d’Estudis de ”la Caixa”
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en més d’un any, al mateix temps que les
importacions registraven una caiguda del
7,9%.

Atesa aquesta tessitura, és necessari pre-
guntar-se fins a quin punt l’alentiment
de la recuperació alemanya va ser el re-
sultat d’un fet circumstancial o si, en can-
vi, representa l’inici d’un període de crei-
xement nul (o fins i tot negatiu). És
evident que el repunt de l’economia cap
a la meitat de l’any passat s’explica, par-
cialment, per l’increment de les existèn-
cies i de les mesures d’estímul econòmic
adoptades pel govern. Entre les mesures
d’estímul econòmic, destaca l’incentiu
per a la compra d’automòbils, finalitzat
al novembre del 2009, que va representar
l’avançament de les decisions de compra
dels consumidors. Arran d’això, les ma-
triculacions de vehicles es van reduir de
llavors ençà i van presentar caigudes del
4,6% i del 4,3% al desembre i al gener,
respectivament.

Aquests recursos conjunturals van signi-
ficar un augment de la tendència del crei-
xement de l’economia germànica en el se-
gon i en el tercer trimestres del 2009, a
canvi d’un menor creixement futur. S’es-
pera, consegüentment, un increment més
moderat de l’economia durant els prò-
xims trimestres, amb el sector exterior, de
nou, com la principal via de creixement
del país. Per la seva banda, la demanda in-
terna mantindrà la feblesa, en especial du-
rant la primera meitat del 2010, a causa
de la fluixa evolució del consum.

Les tendències que mostren els indicadors
de més freqüència indiquen cap a aquesta
direcció. Pel costat de la demanda, les
vendes al detall es van continuar reduint
al desembre, amb una caiguda de l’1,8%
en relació amb el mateix mes del 2008.
Malgrat que la taxa d’atur del gener es va
situar en el 8,2%, només mig punt per-
centual per damunt del mínim assolit el

2008, les expectatives de deteriorament
del mercat laboral en els pròxims mesos
mantindran aquesta caiguda del consum.
Això és el que es desprèn de la reducció
de la confiança dels consumidors al ge-
ner, motivada pels components present i
futur. Arran d’aquesta davallada del con-
sum, es preveu que la variació dels preus
es mantingui moderada al llarg del 2010.

Pel costat de l’oferta, les dades permeten
preveure una recuperació de l’activitat a
curt termini. Així, el repunt de la deman-
da externa va enfortir les comandes indus-
trials, que, com es mostra al gràfic ante-
rior, van tornar a registrar un creixement
interanual positiu en el mes de desembre
del 2009, després de divuit mesos de re-
ducció. Atès que els canvis de tendència
de les comandes industrials s’avancen 
als de la producció industrial, s’espera que
aquesta última torni cap a la via del crei-
xement en el primer trimestre del 2010. A
més a més, tant la millora de l’índex IFO
d’activitat empresarial al gener com el nou
creixement de la utilització de la capacitat
productiva del febrer auguren una recu-
peració progressiva de la inversió.

En definitiva, l’estancament de l’econo-
mia en l’últim trimestre del 2009 mostra
les dificultats que encara existeixen per
assolir una tònica de creixement autosos-
tinguda. No obstant això, s’espera que l’e-
conomia germànica acabi l’any registrant
un clar creixement interanual, que tant el
Bundesbank alemany com el Fons Mone-
tari Internacional situen al voltant de
l’1,5%. Aquesta xifra significaria acabar el
2010 amb un creixement més robust.

França agafa el timó 
de la recuperació europea

L’economia francesa va créixer per tercer
trimestre consecutiu a l’octubre-desem-
bre del 2009, amb un augment del 0,6%

La feblesa del consum
comporta un creixement
feble al començament 
del 2010.

Els indicadors de l’oferta
mostren una recuperació 
de l’activitat alemanya.

S’espera que el 2010 acabi
amb una recuperació
autosostinguda.

L’economia gal·la accelera 
el creixement en el quart
trimestre...

 



intertrimestral. Aquesta taxa va ser supe-
rior al 0,2% registrat en el període ante-
rior i va confirmar la recuperació iniciada
en el segon trimestre de l’any. Conse-
qüentment, la contracció acumulada en
el conjunt de l’exercici va ser del 2,2% 
en relació amb el 2008, la més baixa de les
economies europees, i va fer que França
es convertís en el principal motor de la
zona de l’euro.

El desglossament provisional dels dife-
rents components del PIB mostra que
aquest creixement va ser liderat, princi-
palment, pel consum privat i per la varia-
ció d’existències, amb contribucions so-
bre el PIB trimestral de 0,7 i de 0,9 punts
percentuals, respectivament. L’impuls ge-
nerat pels dos components va ser parcial-
ment contrarestat per la contribució ne-
gativa de la demanda externa, de 0,8
punts, motivada pel repunt del 3,5% 
intertrimestral de les importacions, su-
perior al 0,9% de les exportacions. D’al-
tra banda, les contribucions del consum
públic (0,2 punts) i de la inversió (–0,2
punts) van ser similars a les del trimestre
anterior.

No obstant això, el creixement de l’eco-
nomia gal·la perdrà impuls durant els
pròxims trimestres, per la menor contri-

bució de les existències i per la reducció
de les mesures d’estímul econòmic gover-
namentals, entre les quals cal destacar els
incentius per a la compra d’automòbils,
que, atesa la perspectiva de la seva des-
aparició progressiva a partir del gener
d’enguany, van estimular amb força les
matriculacions en els últims mesos de
l’any passat. Malgrat tot, l’economia gal·la
mantindrà un bon ritme de creixement,
que, segons les previsions del govern, se
situarà en l’1,4% el 2010, per damunt de
la mitjana europea.

Els indicadors disponibles per al comen-
çament del 2010 se situen en aquesta di-
recció. Pel costat de la demanda, és im-
portant analitzar la tendència del consum
privat francès, ja que representa més del
60% del PIB. La important millora de la
confiança del consumidor en el mes de
gener permet preveure que el consum pri-
vat continuarà creixent moderadament
durant els pròxims mesos, fins i tot en un
context d’increment de la taxa d’atur a
curt termini, després de mantenir-se al
desembre en el 10,0%. Aquesta lenta re-
cuperació del consum situa les previsions
de la inflació francesa al voltant de l’1,2%
el 2010, encara per sota de la mitjana dels
últims anys, tot i que molt superior al mí-
nim del 0,2% assolit el 2009.
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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 –2,7 –2,3 – –0,3 –

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

1,2 –2,4 –9,0 –15,7 –15,2 –11,2 –8,1 –3,8 –2,3

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

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

–33,8 –48,8 –55,4 –55,0 –52,5 –44,4 –40,1 –40,1 –42,4

...impulsada pel consum
privat i per les existències.

El consum privat 
continuarà creixent, tot 
i que a un ritme menor.

 



30 MARÇ 2010 INFORME MENSUAL 

Per la seva banda, la demanda externa de
productes francesos continuarà creixent
en els pròxims mesos. Això serà possible
gràcies a la recuperació econòmica dels
principals socis comercials gals i a la re-
ducció del tipus de canvi euro-dòlar, que
fa més atractiva la demanda de béns per
part dels països extracomunitaris.

La prolongació de la recuperació de la de-
manda al llarg d’aquest exercici permetrà
que la producció industrial francesa con-
tinuï millorant lentament. Això, però, no
es traduirà en un creixement de la inver-
sió fins que la utilització de la capacitat
productiva assoleixi taxes superiors al
80%, més de cinc punts percentuals per
damunt de l’última dada disponible (el
74,7% en el primer trimestre del 2010).
Conseqüentment, la inversió no comen-
çarà a contribuir positivament en l’eco-
nomia fins ben entrada la segona meitat
de l’any.

En aquest context de recuperació econò-
mica tindran lloc les eleccions regionals
franceses. Com acostuma a passar, les en-
questes consideren que els resultats seran
desfavorables per al partit en el poder i
deixaran com a guanyador el Partit Socia-
lista, la qual cosa comportaria un nou en-
torn polític per als dos últims anys de
mandat del president Sarkozy.

La recuperació italiana encara 
és molt fràgil

Després d’un tercer trimestre en què
semblava que l’economia italiana sortia
de la recessió, amb un creixement del
0,6% intertrimestral, els últims tres me-
sos del 2009 van posar de manifest la fra-
gilitat d’aquesta recuperació, amb una
contracció del PIB del 0,2% en relació
amb el trimestre anterior. Conseqüent-
ment, la caiguda acumulada en el con-
junt de l’any va ser del 4,9%, la més gran

registrada des del 1971. S’espera, però,
que, durant els pròxims trimestres, l’eco-
nomia torni a créixer, tot i que a un ritme
molt moderat, arran de la feblesa dels di-
ferents components.

Un dels principals motius d’aquesta con-
tracció de l’economia en el quart tri-
mestre es troba al costat de l’oferta. Així,
durant aquest període, la producció in-
dustrial es va reduir el 0,8% intertri-
mestral, enfront del creixement del 4,4%
experimentat en el trimestre anterior.
Atès aquest context, l’evolució positiva
de les comandes industrials en el mes de
desembre i de gener permet albirar un
cert grau de millora, tot i que moderada,
en el primer trimestre del 2010. Con-
seqüentment, s’espera que la inversió es
mantingui feble en la primera meitat de
l’any.

La pèrdua d’impuls de l’activitat s’explica
per l’evolució dels diferents indicadors de
demanda. La caiguda, del 6,7% intermen-
sual, de les vendes al detall en el mes de
novembre i la reducció de les ajudes per a
la compra d’automòbils van representar
un afebliment del consum en aquest perío-
de. A més a més, el deteriorament del
mercat laboral, amb més de dos milions
d’aturats al final del 2009 i una taxa d’a-
tur propera al 8,5%, va provocar una re-
ducció de la confiança dels consumidors
italians al gener. Això no permet esperar
una recuperació del consum a curt termi-
ni, mantenint la taxa d’inflació italiana
per sota de la mitjana dels últims anys.

Pel costat del sector exterior, tampoc es
preveu un augment de la demanda de
béns italians. Tot i la nova millora del dè-
ficit comercial al desembre, les expor-
tacions van continuar sense donar mos-
tres de millora, amb una reducció al
desembre del 0,5% en relació amb el mes
anterior.

La inversió gal·la no es
recuperarà fins al final 
del 2010.

L’economia italiana 
es contreu el 0,2%
intertrimestral en el quart
trimestre del 2009.

El consum interior italià 
es manté molt feble.

 



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 – –2,8 –

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

2,2 –3,4 –10,6 –21,3 –22,9 –15,9 –12,7 –9,0 –5,7

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 –4,4 –4,1

ITÀLIA: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

Les previsions de l’FMI i del govern italià
situen el creixement de l’economia el
2010 al voltant de l’1,0%, lleugerament
per sota del que s’esperava per a la zona
de l’euro. Es confia, però, que aquest crei-
xement es mantingui en nivells baixos en
els pròxims anys. És per això que el mi-
nistre d’economia italià va anunciar que
les noves mesures d’estímul econòmic es-
taran orientades a sectors que millorin la
competitivitat futura de l’economia
transalpina, en detriment d’altres sectors,
com l’automotriu.

Regne Unit: mal inici d’any

La revisió del PIB del quart trimestre de
l’any passat indica que l’economia brità-
nica va deixar la recessió amb un creixe-
ment intertrimestral del 0,3%, que repre-
senta una revisió a l’alça en relació amb
l’estimació inicial. Així i tot, la recupera-
ció fins als nivells anteriors a la recessió
serà prolongada i els riscos d’una recai-
guda estan ben presents, per la retirada
d’una bona part dels estímuls públics el
2010. En aquesta mateixa línia, l’escenari
de previsió del Fons Monetari Interna-
cional pronostica un tímid creixement de
l’1,3% per a enguany, xifra molt similar a
la de les principals economies europees.

La tònica de feblesa del consum es va in-
tensificar al començament del 2010.
L’impost sobre el valor afegit (IVA) va re-
prendre al gener el nivell previ del 17,5%,
després de tretze mesos en el 15%, la qual
cosa va afavorir que les famílies antici-
pessin les compres abans del final de
l’any. A més a més, l’impacte de les his-
tòriques nevades en els canals de distri-
bució també pot haver contribuït al de-
teriorament de la despesa de l’inici de
l’any. Les vendes al detall, d’acord amb el
que s’ha exposat fins ara, van disminuir
l’1,8% intermensual al gener, el pitjor re-
gistre des del juny del 2008. El mercat la-
boral, un factor més estructural del con-
sum de les famílies, ha revertit la
tendència positiva dels últims mesos: el
nombre d’aturats registrats va augmen-
tar de forma inesperada al gener, la qual
cosa significa que l’ajustament laboral
encara no hauria arribat al seu final.

El sector exterior ha representat un ele-
ment clau de reactivació econòmica, fins i
tot més que la despesa pública, amb una
aportació mitjana de 0,7 punts per-
centuals al creixement del PIB el 2009.
L’evolució d’aquest component vindrà
determinada per la recuperació de les
economies de la zona de l’euro –on van a
parar la meitat de les exportacions brità-
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Segons l’FMI, l’economia
italiana creixerà l’1,0% 
el 2010. 

L’economia britànica
abandona la recessió.

El consum, llastat 
per factors conjunturals 
i estructurals.
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niques– i per la trajectòria de la lliura es-
terlina.

La inflació va pujar al 3,5% interanual al
gener, una taxa marcadament superior a
l’objectiu del 2%. L’increment no resulta
sorprenent per les causes transitòries que
el justifiquen, uns preus energètics excep-
cionalment baixos al gener del 2009 i el
ja comentat increment de l’IVA. Aquest
repunt temporal no accelerarà la retirada
dels estímuls monetaris per part del Banc
d’Anglaterra, que, ara com ara, està a
l’expectativa de veure com evoluciona la
recuperació econòmica. La incertesa so-
bre la recuperació i el baix grau d’uti-
lització de la capacitat instal·lada –un fac-
tor que acostuma a contenir el nivell de
preus– poden generar noves injeccions
de liquiditat a curt termini. Així i tot, els
riscos inflacionistes, derivats de la de-
preciació acumulada de la lliura i de la
gran expansió monetària duta a terme,
no desapareixen i és probable que les au-
toritats monetàries apugin el tipus al fi-
nal de l’any.

Quo vadis, Europa emergent?

Tot i que els països comunitaris de l’Eu-
ropa central i oriental queden convencio-
nalment englobats sota l’etiqueta d’Euro-
pa emergent, es tracta d’economies amb
trets clarament diferenciats. La contun-
dència de la crisi creditícia global ha en-
fosquit aquest fet, però ara, quan totes en-
filen el camí de la recuperació, es torna a
posar de manifest que, mentre algunes
transiten per aquesta via amb retard, d’al-
tres ja s’han enlairat. És recomanable, per
tant, tractar d’identificar de forma indivi-
dual la situació actual i les perspectives
d’aquests països.

Polònia destaca per mèrits propis. L’eco-
nomia més gran de la regió ha estat l’únic
estat membre de la Unió Europea capaç
de créixer el 2009. L’anàlisi del seu creixe-
ment ens indica per què: l’any passat, el
creixement de l’1,7% va ser degut al fet
que la notable aportació del sector exte-
rior (2,6 punts percentuals) va compen-
sar amb escreix la caiguda de la demanda

REGNE UNIT: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2009 2010
2008 2009

I II III IV Gener

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.

0,5 –5,0 –5,4 –5,9 –5,3 –3,3 –

1,5 0,5 –2,4 –1,4 2,8 3,2 0,8

–3,1 –10,2 –12,5 –11,7 –10,6 –5,9 ...

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

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

–93,7 –86,6 –91,9 –88,5 –83,9 –82,1 …

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

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

La recuperació es
materialitza a ritmes 
molt diferents a l’Europa
emergent...

Els preus repunten fins al
3,5% interanual al gener a
causa de l’augment de l’IVA.

 



interna. I fins i tot el deteriorament de la
demanda interna va amagar una compo-
sició no tan desfavorable com s’hauria
pogut esperar, ja que el consum privat va
ser capaç de créixer, un comportament
gens habitual a Europa en aquest compli-
cat 2009. On rau la singularitat polonesa?
En una combinació pròpia de menys ex-
cessos en l’etapa d’expansió prèvia (que
es reflecteixen clarament en la seva me-
nor dependència del finançament exte-
rior), més marge de política econòmica i
pocs problemes bancaris.

A partir d’aquests punts forts polonesos,
podem definir dos grups d’economies di-
ferenciades. El primer el formarien Eslo-
vàquia i la República Txeca. Tot i que es
beneficien d’una escassa acumulació de
desequilibris durant la fase expansiva i
d’un front bancari sense gaires dificul-
tats, com Polònia, són dos països que ex-
hibeixen trets específics que en condicio-
nen l’evolució cíclica. Així, la República
Txeca registra uns vincles comercials
amb la zona de l’euro molt elevats (el
70% de les exportacions es destinen a
aquest mercat, el percentatge més elevat
de tota l’Europa emergent). Eslovàquia,
per la seva banda, mostra una forta espe-
cialització en automoció i en béns d’in-
versió. Això explica que, enfront del crei-
xement positiu polonès del 2009, el PIB
d’Eslovàquia caigués al voltant del 5%
l’any passat i que el de la República Txeca
ho fes el 4%, aproximadament. Ateses les
magres perspectives de recuperació de la
zona de la moneda única per al 2010, la
seva sortida de la recessió no serà explo-
siva, amb un avanç previst del PIB lleu-
gerament superior al 2%.

Enfront d’aquest grup de països amb uns
fonaments macroeconòmics acceptables,
però amb una forta exposició a la Unió
Europea o una especialització sectorial
molt intensa, les economies bàltiques,

Romania i Hongria pateixen una combi-
nació que és pràcticament el revers de
Polònia. Es tracta de països que van acu-
mular sensibles desequilibris macroeco-
nòmics durant l’expansió, el reflex dels
quals va ser la forta dependència del fi-
nançament internacional. Aquesta dinà-
mica va afectar, en més o menys mesura,
el seu sistema creditici. A més a més, es
tracta de països amb notables vincles
amb la Unió Europea, tant financers com
comercials.

Tot plegat va conduir, com és sabut, a la
necessitat de realitzar un fort ajustament
econòmic que va enfonsar l’activitat el
2009. La caiguda del PIB va ser, aproxi-
madament, del 7% a Romania i amb prou
feines menor a Hongria i es va situar en-
tre el 15% i el 18% a Estònia, Lituània i
Letònia. Addicionalment, en els casos 
de Letònia, Hongria i Romania, es va ha-
ver de garantir el finançament interna-
cional mitjançant l’ajuda del Fons Mone-
tari Internacional i d’altres organismes
multilaterals. Ara el pitjor ha passat i la
forta intensitat de l’esmentat ajustament
facilitarà, de fet, un salt endavant en ter-
mes d’activitat el 2010 (insuficient, però,
per permetre que el PIB dels bàltics torni
a créixer enguany).

Aquesta segmentació de la regió en dife-
rents grups de països la comparteixen els
inversors internacionals. Tot i que l’aten-
ció mediàtica s’ha centrat en el grau de
contagi que la crisi del deute grec està te-
nint en els nivells de risc-país dels països
mediterranis de la zona de l’euro, cal pre-
guntar-se si aquest procés de contagi ha
arribat a les economies de l’Europa emer-
gent. La resposta és que els mercats han
identificat clarament els països amb
menys necessitats de finançament inter-
nacional (un dels aspectes esmentats més
amunt) i els han «aïllat» del fenomen grec,
mentre que altres països amb més reque-

...on destaca una Polònia
amb una dinàmica positiva.
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La República Txeca 
i Eslovàquia exhibeixen
bons fonaments
macroeconòmics...

...mentre que els bàltics,
Hongria i Romania patiran
més el 2010.
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riment de finançament extern o una ges-
tió menys rigorosa de les finances públi-
ques han patit més. Tot plegat, però, sense
que els nivells de risc-país hagin pujat pe-
rillosament en cap economia de la regió.

Així, per exemple, prenent com a indica-
dor de risc-país el cost d’assegurar l’im-
pagament del deute públic (Credit De-
fault Swap) a cinc anys, cap a la meitat
d’octubre del 2009, el nivell de Grècia i
de Polònia era gairebé idèntic. Entre
aquest moment i el començament de fe-
brer del 2010, punt culminant en la des-
confiança dels inversors, Grècia va veure
augmentar el cost d’assegurar el deute en
més de 300 punts bàsics, mentre que el
de Polònia amb prou feines va repuntar
50 punts bàsics. I encara van ser menors
els augments de la República Txeca i
d’Eslovàquia, dos països molt prudents

en la seva gestió pressupostària. Fins i tot
Hongria, amb un risc-país que va patir
un desgast més intens, no va superar els
100 punts bàsics, augment inferior, per
exemple, al registrat per Espanya durant
el mateix període.

I més enllà del 2010, cap on va l’Europa
emergent? La història d’«una regió, múl-
tiples trajectòries econòmiques» que es-
perem per al 2010 cedirà el pas a un ma-
jor grau de sincronització cíclica el 2011.
A mesura que l’expansió agafi força, els
diferencials de creixement entre els països
de la regió es reduiran. Aquesta conver-
gència del ritme d’activitat es farà, des-
afortunadament, per sota del potencial de
creixement en la majoria dels casos i cer-
tificarà que la forta crisi del 2009 ha dei-
xat un peatge que no es liquidarà en un
lapse curt de temps.

La crisi del deute grec 
no ha impactat de manera
significativa en la regió.

D’UN 2010 DISPAR A UN 2011 MÉS SIMILAR

Previsió de creixement del PIB real

FONTS: Oficines nacionals d’estadístiques, Eurostat i elaboració pròpia.

2011 2010

%

–4 –3 –2 –1 31 20 4
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Les mesures no convencionals 
es van retirant, però les pujades 
de tipus es faran esperar

La Reserva Federal (Fed) va decidir, al fi-
nal de gener, mantenir el tipus oficial de
referència en el 0,25%. Per bé que la deci-
sió no va sorprendre els mercats, cal des-
tacar que no va ser adoptada per unani-
mitat, situació que no es donava des de
l’agost del 2008. Thomas Hoening, presi-
dent de la Fed de Kansas City, hi va votar
en contra. En declaracions prèvies a la
reunió, Hoening va afirmar que la nor-
malització monetària «hauria de tenir lloc
més aviat que tard» i es va posicionar a
favor d’una política més restrictiva per
evitar que les expectatives d’inflació es
desancorin.

Les notícies rellevants relacionades amb la
política monetària no convencional es van
produir el 10 de febrer, durant la compa-
reixença de Ben Bernanke –president de la
Fed– davant de la Cambra de Represen-
tants dels Estats Units. En el seu discurs,
Bernanke va concretar la seqüència d’ac-
cions que seguirà la Fed. A grans trets, la
Fed té tres opcions: drenar liquiditat i,
posteriorment, apujar els tipus, apujar els
tipus i després drenar o fer les dues coses
al mateix temps. Possiblement, i llegint
entre línies les paraules de Bernanke, la se-
qüència que practiqui la Fed s’assemblarà
al tercer tipus: en un primer moment, dre-
nar part de l’excés de reserves –utilitzant
instruments com els acords de recompra
invertits (reverse repos) i els dipòsits a ter-
mini– per, en una etapa immediatament
posterior, apujar els tipus d’interès, fins i
tot encara que es mantingui una situació

d’excés de reserves (disposant, per fer-ho,
d’un altre instrument poderós: la capaci-
tat de remunerar aquestes reserves).

La reducció de la dimensió del balanç de
la institució i la seva recomposició, és a
dir, la venda d’actius en cartera, és un al-
tre dels aspectes rellevants en l’estratègia
de sortida que seguirà la Fed. Sobre
aquest punt, Bernanke va afirmar que, en
un futur immediat, no es considera la
venda d’actius com una opció conve-
nient, però ha matisat que, per ajudar en
el procés de reducció del balanç, la Fed
està deixant vèncer deute de les agències i
actius amb garantia hipotecària (en an-
glès, mortgage backed securities o MBS).
Les actes de l’última reunió de la Fed re-
flecteixen que no hi ha un consens ple so-
bre el moment adequat per començar la
venda d’actius, malgrat que tot indica
que la visió que prevaldrà finalment serà
la de Bernanke.

L’aspecte passiu de l’estratègia de sortida
–venciment natural de facilitats– segueix
el seu curs. Així ho va indicar Bernanke,
en remarcar que les línies TAF (Term
Auction Facility) i TALF (Term Auction
Lending Facility) venceran el 8 i el 31 de
març, respectivament.

El 18 de febrer, la Fed va avançar un pas
més en el procés de normalització en
anunciar que incrementava el tipus d’in-
terès de la finestreta de descompte en 50
punts bàsics fins al 0,75%. Prèviament, al
gener, es va fer efectiva la reducció del
venciment màxim des de 90 fins a 28 dies
a la finestreta.

MERCATS FINANCERS

Mercats monetaris i de capital

La Fed decideix mantenir 
el tipus d’interès 
de referència.

Bernanke explica la
seqüència que seguirà la
Fed per retirar els estímuls
monetaris no convencionals.

La Fed considera 
que la feblesa econòmica
desaconsella iniciar 
la venda d’actius.
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2,00 1,83 2,03 0,25 1,26 0,64 1,00 2,05 0,75

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1,00 0,71 1,24 0,25 0,25 0,28 0,50 0,60 0,31

1,00 0,67 1,23 0,25 0,25 0,26 0,50 0,62 0,37

1,00 0,66 1,23 0,25 0,25 0,25 0,50 0,64 0,23

Al vell continent, també s’han produït
novetats en matèria de política monetà-
ria, tot i que no totes estan plenament
confirmades. El mes de febrer va comen-
çar amb l’anunci que el Banc Central Eu-
ropeu (BCE) mantenia el tipus oficial en
l’1,0%. Igual que als Estats Units, l’aten-
ció dels analistes se centrava en la possi-
bilitat que Trichet, president del BCE,
desvetllés els detalls sobre les condicions
per als préstecs especials (LTRO). No
obstant això, Trichet es va limitar a dir
que la decisió s’adoptaria en la reunió del
4 de març.

Mesos enrere, Jean-Claude Trichet va
avançar que, al març del 2010, es produi-

ria l’última LTRO a sis mesos, fet que pot
ser considerat com el segon pas en la reti-
rada passiva dels estímuls.

En relació amb l’última LTRO a sis me-
sos, el BCE té l’opció d’atorgar-la amb
una prima addicional al tipus de l’1,0% o
simplement pot tornar a utilitzar l’esque-
ma de l’última LTRO a dotze mesos, és a
dir, cobrar un tipus d’interès indexat a les
subhastes setmanals (MRO) fins al venci-
ment. En relació amb les LTRO a tres me-
sos, la institució pot anunciar el final de
la cobertura total de la demanda (full
allotment) per als préstecs que es conce-
deixin durant el segon trimestre del 2010,
però fixant una quantitat prou alta per-

El BCE manté el full de ruta
i, amb el venciment d’una
part dels préstecs especials,
farà el segon pas en la
retirada dels estímuls.

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)

2009

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

2010

Gener

Febrer (1)

NOTES: (1) Dia 21.

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

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

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

(5) Tipus d’interès interbancari.

FONTS: Bancs centrals nacionals, Bloomberg i elaboració pròpia.

TIPUS D’INTERÈS A CURT TERMINI ALS MERCATS NACIONALS

En percentatge anual

Euríbor (5)
Subhastes 
BCE (2)



El 2010, l’enduriment de les
polítiques econòmiques és
el factor clau per explicar
els moviments als mercats
de deute públic.

Als Estats Units, el mercat
de bons del Tresor pren 
nota de l’últim moviment 
de la Fed.

El drama grec finalitza 
el primer acte, però encara
no se sap com acaba l’obra.

Els inversors tornen 
a confiar en la solvència
d’Espanya.

què, a la pràctica, no es generi cap tensió
al mercat interbancari.

No obstant això, i malgrat la manca de
detalls concrets, en els dies següents a la
reunió del BCE, dos membres destacats
del Consell del BCE –Axel Weber i Atha-
nasios Orphanides– van fer declaracions
de les quals es desprenen indicis sobre el
camí que, probablement, seguirà l’autori-
tat monetària. Weber va donar a entendre
que la pujada de tipus d’interès anirà pre-
cedida d’una retirada de reserves exce-
dents. Per la seva banda, i seguint la ma-
teixa línia argumental, Orphanides
apuntava que el progressiu venciment
dels estímuls no convencionals no ha de
ser interpretat com un inici imminent del
cicle restrictiu en matèria de tipus.

En línies generals, tant la Fed com el BCE
persegueixen el mateix objectiu: generar
un context financer adequat que propiciï
que els bancs es tornin a finançar mitjan-
çant els mercats i recalin menys en les fa-
cilitats dels bancs centrals. Perquè aquest
procés sigui ordenat, és crucial que la ten-
dència alcista en els tipus d’interès inter-
bancaris es desenvolupi de forma gradual.
Això no solament ajudarà a millorar la si-
tuació de les institucions financeres, sinó
que també tindrà un impacte positiu per-
què el crèdit torni a fluir amb normalitat
cap a les empreses i les famílies.

És important destacar que les decisions
que vagin adoptant les autoritats mone-
tàries es comuniquin de forma adequada,
factor que és fonamental perquè el procés
de normalització discorri sense que s’ha-
gin generat tensions al mercat interban-
cari. Per aquest motiu, al llarg del mes de
febrer, les variacions que s’han produït
tant al mercat nord-americà com a l’eu-
ropeu, a curt o a llarg termini, són, de
mitjana, inferiors a 1 punt bàsic.

Episodis d’inestabilitat en alguns
mercats de deute públic

Al llarg del 2010, els elements clau per ex-
plicar les variacions de les cotitzacions al
mercat de deute públic seran la magnitud
i el calendari d’enduriment de les políti-
ques monetàries i fiscals dels principals
països. Perquè és durant enguany que els
gestors de política econòmica, després d’-
haver deixat enrere el pitjor de la recessió
econòmica, han de retirar els excepcio-
nals estímuls introduïts durant els anys
2008 i 2009, l’objectiu dels quals era evi-
tar repetir la Gran Depressió dels anys
trenta del segle passat.

Però, a aquest factor, s’ha afegit la incerte-
sa sobre les trajectòries fiscals a mitjà i a
llarg termini dels països perifèrics de la
zona de l’euro. Sobre aquests dos temes
pivota, precisament, la major o menor
aversió al risc dels inversors en les últimes
setmanes.

En el cas dels Estats Units, un cop cone-
guda la notícia de l’augment del tipus de
descompte per part de la Fed, la rendibili-
tat del deute públic amb venciment a deu
anys va arribar al 3,80%, el nivell més alt
des de l’inici de gener. El mercat va inter-
pretar el moviment com un pas decisiu
en el llarg procés de normalització de la
política monetària nord-americana.

Però ha estat a l’altre costat de l’Atlàntic,
a la zona de l’euro, on la volatilitat als
mercats de deute públic ha estat més in-
tensa. Els dubtes sobre la situació fiscal
de Grècia van fer que, cap al final de ge-
ner, els inversors exigissin als bons grecs
de llarg termini una rendibilitat del
7,16%. Atesa aquesta situació, es va con-
vocar una reunió extraordinària de Caps
d’Estat i de Govern de la Unió Europea
en què es va arribar al compromís de do-
nar suport a Grècia. Aquesta resolució va
apaivagar temporalment el nerviosisme
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dels mercats financers, i el tipus d’interès
del deute públic grec va baixar fins al
6,51%. El 16 de març, el Govern grec en-
viarà a la Comissió Europea i al BCE un
informe sobre els avanços assolits. Si són
considerats insuficients, els ministres de
Finances de la zona de l’euro poden im-
posar al Govern grec l’adopció de mesu-
res addicionals de consolidació de les fi-
nances públiques.

Un altre focus de tensió a la zona de l’eu-
ro ha estat Espanya. L’elevada pressió que
va registrar el seu mercat de deute públic
ha remès després de l’èxit de la missió
conjunta del Ministeri d’Economia i del
Tresor desplaçada a Londres i a París per
comunicar els seus plans als inversors i a
la premsa econòmica internacional. Els
dos van reconèixer la solvència del deute
espanyol i les bondats del pla d’austeritat
del Govern. Com a mostra d’això, el Tre-
sor va emetre, en un breu espai de temps
i amb una bona acollida per part dels in-

versors, deute per un import de 12.500
milions d’euros.

En qualsevol cas, els interrogants que en-
cara planen sobre la situació fiscal dels
països del sud d’Europa, juntament amb
les febles dades de creixement de l’últim
trimestre per al conjunt de la zona de
l’euro, han generat el dubte als mercats
sobre si la recuperació econòmica de la
regió es podria diferir una mica més del
que estava previst inicialment. Arran
d’això, els tipus d’interès mitjans del deu-
te públic de la zona de l’euro s’han man-
tingut continguts en nivells reduïts, en
especial en els trams curts de les corbes.

No obstant això, durant enguany, a me-
sura que es vagi consolidant la recupera-
ció econòmica mundial, cal esperar que
les rendibilitats ofertes pels bons sobi-
rans registrin una lleugera tendència al-
cista. És probable que, en els pròxims me-
sos, es produeixin períodes de forta

La Unió Europea adopta 
el compromís de donar
suport a Grècia.

El 2010, la tendència de 
les rendibilitats del deute
públic serà de lleugera 
alça, però esquitxada per
moments d’inestabilitat.

Alemanya França Espanya Itàlia Estats Units Japó Regne Unit Suïssa

2009

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

2010

Gener

Febrer (*)

NOTA: (*) Dia 19.

FONT: Bloomberg.

TIPUS D’INTERÈS A LLARG TERMINI ALS MERCATS NACIONALS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3,39 3,59 3,98 4,14 3,84 1,30 4,02 1,90

3,20 3,46 4,12 4,12 3,58 1,33 3,91 2,00

3,28 3,56 4,03 4,10 3,80 1,34 4,16 1,97

 



volatilitat. Aquests moviments, que po-
den ser erràtics, hauran de reflectir la in-
certesa sobre el timing i la intensitat de
l’enduriment de les polítiques monetà-
ries i fiscals.

El dòlar manté la seva tendència
d’apreciació

Des de l’inici del 2010, l’euro s’ha mostrat
feble enfront del dòlar, en bona part per
les perspectives que l’enduriment mone-
tari comenci abans als Estats Units, pel fet
que a la Xina ja ha començat i per l’aug-
ment de les primes de risc sobiranes als
països perifèrics de la zona de l’euro.

Així i tot, és important tenir en compte
que, durant l’últim mes, el dòlar s’ha
apreciat enfront del conjunt de divises

més importants. Per exemple, s’ha apre-
ciat el 5,9% enfront de la lliura esterlina,
el 4,9% enfront del franc suís i al voltant
del 2% enfront del dòlar canadenc i del
peso mexicà.

Aquest enfortiment generalitzat del dòlar
és degut, en part, a l’augment de l’aversió
al risc i a l’ús de la divisa nord-americana
com a actiu refugi. Després d’aquest fort i
ràpid recorregut del dòlar, a curt termini
es podria produir una presa de beneficis
que podria comportar un cert afebliment
del bitllet verd.

En qualsevol cas, el moviment que ha ex-
perimentat el bitllet verd enfront de l’eu-
ro és coherent amb la tendència d’apre-
ciació del dòlar prevista per al 2010,
basada en el major ritme de creixement
previst per als Estats Units en relació amb

El dòlar s’aprecia per les
perspectives d’enduriment
monetari i com a divisa
refugi davant de l’augment
de les primes de risc sobirà.

Enguany, la cotització 
de l’euro-dòlar hauria de
reflectir el major creixement
relatiu dels Estats Units 
en relació amb la zona 
de l’euro.
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TIPUS DE CANVI DE LES PRINCIPALS MONEDES

19-02-2010

Enfront del dòlar dels Estats Units

Ien japonès

Lliura esterlina

Franc suís

Dòlar canadenc

Pes mexicà

Enfront de l’euro

Dòlar dels EUA

Ien japonès

Franc suís

Lliura esterlina

Corona sueca

Corona danesa

Zloty polac

Corona txeca

Forint hongarès

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

FONT: Bloomberg.

91,8 0,7 –1,3 –2,6

0,650 5,9 4,8 –7,7

1,086 4,9 4,6 –8,1

1,050 1,8 –0,3 –19,8

12,895 2,0 –1,5 –14,5

1,350 –5,9 –6,1 6,1

123,9 –5,1 –7,5 3,7

1,465 –0,7 –1,3 –1,5

0,877 0,4 –1,2 –1,1

9,844 –2,5 –4,2 –12,3

7,443 0,0 0,1 –0,1

3,999 –0,1 –2,5 –20,0

25,64 –0,6 –3,1 –12,8

271,1 1,4 0,3 –12,0

Tipus de canvi
% variació (*)

Mensual s/desembre 2009 Anual
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la zona de l’euro, en la consegüent nor-
malització de la política monetària de la
Fed i en l’esperada revaluació del iuan 
xinès.

La crisi del deute sobirà a Grècia
passa factura als mercats de renda
fixa privada

Els mercats de renda fixa corporativa han
registrat una petita correcció al llarg de
les últimes setmanes.

No obstant això, els fons de renda fixa
privada d’alt risc han tingut un compor-
tament destacable, ja que han aguantat
relativament bé la situació. Aquest bon
comportament desplegat pels bons d’alt
risc evidencia que l’episodi d’inestabilitat
és de caràcter merament financer, atès
que aquests actius són emesos per empre-
ses mitjanes o petites estretament vincu-
lades a l’economia real. En canvi, els bons
emesos per les entitats financeres han es-
tat més castigats, per la seva elevada ex-

posició al deute públic i, per tant, a les pos-
sibles conseqüències econòmiques d’una
intensificació de la inestabilitat financera.

En qualsevol cas, la correcció de la renda
fixa privada representa un ajustament en
el procés de consolidació i no un canvi de
tendència.

Malgrat la inestabilitat de les últimes set-
manes, els inversors no han reduït de for-
ma significativa la seva apetència per
aquests actius. D’una banda, aquests fons
han registrat entrades netes de capital si-
milars a les dels mesos anteriors. De l’al-
tra, s’observa que, cada cop més, els in-
versors accepten títols de menys qualitat
per complir els seus objectius de rendibi-
litat. Aquesta pressió compradora ha re-
duït, al llarg dels últims mesos, la rendi-
bilitat de les noves emissions de bons fins
a un punt que comencen a perdre atrac-
tiu en relació amb altres inversions alter-
natives, com, per exemple, els bons sobi-
rans o la borsa, on la rendibilitat per
dividend s’apropa a l’oferta pels bons

Correcció transitòria 
als mercats de renda fixa
privada. Els inversors
aprofiten aquesta
oportunitat.

Els bons de les entitats
financeres pateixen amb
més intensitat els riscos 
del deute sobirà.

EVOLUCIÓ DE L’ÍNDEX DE BONS D’ALT RISC A EUROPA. MERRILL LYNCH
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corporatius. Atesa aquesta situació de va-
loració més ajustada, no és sorprenent
que els mercats de bons corporatius s’ha-
gin vist afectats per les turbulències ori-
ginades en altres mercats, en aquest cas el
de deute públic.

Pel que fa al volum emès, les xifres acu-
mulades des de l’inici de l’any represen-
ten un nivell històricament elevat. El sec-
tor més actiu continua essent el de les
empreses d’alt risc (fins i tot sense rà-
ting). Aquesta tendència, molt consolida-
da als Estats Units, s’ha traslladat a la
zona de l’euro l’últim trimestre del 2009,
i tot sembla indicar que continuarà du-
rant enguany. L’important abaratiment
en el cost del finançament a través dels
mercats ha fet que les empreses continuïn
substituint préstecs bancaris per l’emis-
sió de deute a mitjà termini.

Un altre factor que dóna suport al bon to
de fons als mercats de bons empresarials
és que el cicle econòmic està en fase de re-
cuperació, situació que millora les expec-

tatives de morositat de la majoria de sec-
tors i d’empreses. Això es recull en el fet
que els informes de les agències de quali-
ficació creditícia registren un increment
de la ràtio entre pujades i baixades de rà-
ting i recullen una major solvència finan-
cera de les companyies.

En definitiva, la valoració general és que,
als mercats de renda fixa privada, el pa-
norama és positiu i coherent amb la fase
de recuperació econòmica global, tot i
que no cal descartar possibles episodis ne-
gatius, com els recents, arran de l’aparició
de noves tensions financeres.

El risc grec imposa correccions 
en la renda variable

Els mercats de renda variable van viure
pendents dels esdeveniments relacionats
amb la situació fiscal d’alguns països del
sud d’Europa durant el mes de febrer.
L’augment de la incertesa per part dels in-
versors, vinculada, principalment, a la

Forta caiguda de les
expectatives de morositat
per la millora de la
confiança en l’economia.
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EVOLUCIÓ DE LES PRIMES DE RISC DELS BONS DEL SECTOR FINANCER I D’EMPRESES
D’ALT RISC

FONT: Bloomberg.
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problemàtica hel·lènica i als seus possi-
bles efectes sobre la resta d’economies de
la zona de l’euro, va impulsar un ràpid in-
crement de la volatilitat i de les primes de
risc a nivell global.

En termes dels principals índexs borsa-
ris, aquesta circumstància es va traduir
en unes pèrdues mitjanes, des de l’inici
del 2010, properes al 12% a Europa, al
10% a la Xina i al 3% als Estats Units. Pel
que fa als fluxos inversors, aquesta situa-
ció es va traduir en una sortida neta per
valor de 18.000 milions de dòlars dels
fons de renda variable de les economies
desenvolupades.

Durant aquest període, en què l’atenció
dels gestors globals es va centrar en l’evo-
lució del cas grec, la repercussió borsària
va tenir un efecte més negatiu sobre la

renda variable europea que sobre la de la
resta del món. Això podria obeir al fet que
el problema grec ha posat de manifest al-
gunes febleses del model econòmic euro-
peu i ha provocat una rebaixa de les ex-
pectatives de recuperació econòmica, si
més no en relació amb els Estats Units i
Àsia. Addicionalment, si afegim a aquest
fet que el crèdit bancari al sector privat,
segons el BCE, ha continuat feble durant
els últims mesos, les perspectives de mi-
llora dels marges empresarials a Europa
es presenten més difícils.

Al mateix temps que es produïa aquesta
situació al bloc de l’euro, les companyies
cotitzades publicaven resultats als dos
costats de l’Atlàntic. Als Estats Units, amb
les xifres de més del 80% de les empreses
de l’S&P 500, el balanç és bo, tant des del
punt de vista de les vendes –que superen

Les estimacions de guanys
per a les empreses europees
s’alenteixen enfront de les
nord-americanes.

La incertesa generada per
Grècia cotitza negativament
en la renda variable mundial
i en l’europea.
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en un 6% les assolides l’any anterior–
com des del punt de vista dels beneficis
nets. Les sorpreses positives representen
el 72%, amb un protagonisme especial de
les firmes tecnològiques, beneficiades per
canvis normatius. Una de les dades que
reflecteix millor la recuperació dels mar-
ges empresarials als Estats Units és la pro-
gressiva millora de les estimacions del
consens dels analistes sobre el benefici per
acció, que es va situar en els 17,39 dòlars
en el quart trimestre del 2009.

Pel que fa al sector financer, després d’un
final d’any sotmès a condicions excep-

cionals, en el cas dels Estats Units els re-
sultats han superat els pronòstics en un
63%. Així i tot, a nivell global, l’impacte
dels comptes presentats ha perdut l’em-
branzida d’altres trimestres en les cotit-
zacions del sector. Això és conseqüència
de les creixents expectatives sobre una
política monetària més restrictiva i de la
falta de concreció en les mesures de regu-
lació del sector financer que es pretén
aplicar a nivell internacional. Addicio-
nalment, a la zona de l’euro pesen els
dubtes generats pel risc sobirà, atès que
moltes entitats financeres són grans teni-
dores de deute públic dels països afectats.
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Balanç positiu de la
campanya de resultats
empresarials del quart
trimestre als Estats Units.

William McChesney Martin, president de la Reserva Federal dels Estats Units entre 1951 i 1970, va resumir la
seva filosofia sobre la funció del banc central en una frase: «Cal retirar el ponx quan la festa s’anima». La seva
cèlebre metàfora fa referència a la necessitat d’apujar el tipus d’interès de referència davant una economia en
expansió, per evitar un eventual sobreescalfament i les subsegüents pressions inflacionistes. Després del recent
daltabaix econòmic i financer, l’eficàcia d’aquesta màxima ha estat qüestionada, i no solament pels qui acusen
la Fed de retirar el ponx massa tard sinó, sobretot, pels qui es tornen a preguntar si apartar el ponx és suficient
quan deixes sobre la taula el xampany i les seves bombolles.

La crisi i la naturalesa del seu detonant, una bombolla immobiliària, han reobert un vell debat: els bancs cen-
trals, com a gestors de política monetària i custodis de l’estabilitat financera, haurien de vetllar explícitament
per l’estabilitat dels mercats d’actius? A hores d’ara, ningú no dubta del potencial desestabilitzador d’una bom-
bolla econòmica, una pujada anormal i prolongada del preu d’un actiu que, tard o d’hora, s’acaba enfonsant.
Quan la bombolla en qüestió es genera al mercat de l’habitatge, els riscos que comporta són especialment perju-
dicials: segons les estimacions presentades per Aspachs-Bracons (2008), un període de deflació immobiliària
dura, de mitjana, 5 anys i comporta una contracció econòmica d’un any de durada amb una caiguda mitjana del
PIB de l’1,5%.(1) El Fons Monetari Internacional (FMI) estima que tant la prolongació com la caiguda del PIB
posteriors a l’esclat d’una bombolla són força menors.

Fa anys que els partidaris d’una política monetària que escometi les bombolles d’actius adverteixen d’aquests
riscos, i la crisi només ha servit per consolidar els seus arguments. Atès el que ha succeït, acusen la Reserva Fe-
deral no solament de falta de reacció davant d’un mercat de l’habitatge que es desorbitava, sinó de contribuir

Van retirar el ponx... però no el xampany

(1) Aspachs-Bracons (2008) «Conseqüències econòmiques dels cicles del preu de l’habitatge», ”la Caixa” Documents d’Economia, núm. 12.
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directament a la bombolla amb una política monetària massa laxa. La seva acusació es basa en la discrepància,
des del 2002 al 2005, entre el tipus d’interès de referència i el que dictaria la regla de Taylor –una simple pauta
traçada per John Taylor, catedràtic de la Universitat d’Stanford, que, atesos uns objectius d’inflació i d’ocupa-
ció, estipula el tipus d’interès apropiat–. Partint d’aquesta mètrica, el tipus d’interès va ser massa baix durant
massa temps (vegeu el gràfic següent), va reduir en excés el cost del palanquejament i va accelerar el boom im-
mobiliari. Segons el mateix Taylor, només calia adonar-se que el tipus d’interès real va ser negatiu durant la
major part del període en qüestió per arribar a aquesta conclusió.(2)

A l’altra banda del debat, hi ha la tesi defensada per la majoria de banquers centrals, inclòs l’actual president de
la Fed, Ben Bernanke. Aquest camp defensa una gestió de la política monetària que ignori els vaivens als mer-
cats d’actius, llevat que esclati una bombolla o que les pressions en aquests mercats repercuteixin sobre l’esta-
bilitat de preus al consum. És el que es coneix com una actitud reactiva de la política monetària: si la bombolla
esclata, recollim els plats trencats; si no ho fa, ens mantenim impassibles, a menys que es vegi compromès el
manteniment de l’estabilitat econòmica. Per què? Per què, tot i ser conscients dels seus riscos, els bancs centrals
opten per no fer res per impedir una bombolla? Els arguments aportats són, bàsicament, dos. D’una banda, la
dificultat de conèixer el valor fonamental d’un actiu i, per tant, de certificar l’existència d’una bombolla. I, de
l’altra, la ineficàcia del tipus d’interès com a escut antibombolles.

NOTA: Regla de Taylor estimada a partir de dades d’IPC i output gap seguint especificació a Rabanal (2008), «Should the ECB
target employment», ”la Caixa” Economic Papers, núm. 6.
FONTS: Thomson Reuters Datastream i elaboració pròpia.
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(2) Vegeu «The Fed and the Crisis: A Reply to Ben Bernanke» per John Taylor al Wall Street Journal, 10 de gener de 2010.
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Sens dubte, resulta impossible saber del cert quin és el valor real d’un actiu. La seva dinàmica de preus pot re-
flectir tant moviments especulatius com canvis en els fonaments (per exemple, canvis demogràfics o en la pro-
ductivitat). A més a més, ni el PIB ni la inflació, elements primordials de la comesa monetària, es comporten
necessàriament de forma anormal davant de l’emergència d’una bombolla. Així i tot, després de nombrosos
intents, s’ha identificat un seguit d’indicadors que sí mostren comportaments atípics durant els dos o tres anys
previs a l’esclat d’una bombolla: un augment extraordinari i sostingut del crèdit, un repunt de la inversió resi-
dencial i del dèficit per compte corrent i, com no podria ser d’una altra manera, un increment del preu dels ac-
tius. Tal com es mostra al gràfic adjunt, tots aquests indicadors es complien als Estats Units abans que esclatés
la crisi. Així i tot, la seva capacitat de predir una bombolla és molt limitada. S’estima que, de cada cent ocasions
en què es donen simultàniament augments anòmals dels indicadors esmentats, només 56 prediran una sotra-
gada immobiliària a curt termini. Així mateix, en la meitat de les crisis, aquests indicadors no donarien senyals
d’alarma.(3)

Pel que fa al segon argument, el gros de l’evidència suggereix que recórrer al tipus d’interès per frenar bombo-
lles d’actius resulta massa costós per ser eficaç. Tot i que l’autoritat monetària pogués certificar l’emergència
d’una bombolla immobiliària, que no és així, el moviment de tipus d’interès necessari per frenar-la seria de tal
magnitud que els costos que comportaria en termes de creixement econòmic o d’inflació violarien el mandat
de la majoria de bancs centrals. Alguns experts calculen que la pujada del tipus d’interès necessària per punxar
una bombolla immobiliària en què el preu real de l’habitatge estigués sobrevalorat, diguem, el 15% comporta-
ria una caiguda del PIB real propera al 5%.(4) Una xifra extraordinàriament elevada si tenim en compte que el
creixement potencial de l’economia nord-americana se situa al voltant del 2,5%!

En definitiva: van trigar massa a endur-se el ponx? Probablement sí. Haurien evitat la ressaca retirant-lo abans
o apartant, a més a més, el xampany? El més segur és que no. Amb el tipus d’interès com a únic instrument, la
festa se n’hauria anat en orris i, un parell de dies més tard, s’hauria reprès en altres ambients. Llavors, hi ha al-
guna fórmula per evitar que les bombolles ens facin mal de cap sense apagar del tot la festa? Segurament, dotar
d’armes addicionals el banc central. D’una banda, d’una bateria d’indicadors més completa i precisa. En
aquest sentit, el doble pilar del Banc Central Europeu, mitjançant el qual complementa l’anàlisi de l’economia
real parant esment al creixement de diversos agregats monetaris, pot ser un primer pas. De l’altra, d’una major
potestat reguladora sobre els mercats de crèdit per reduir el risc d’amenaces sistèmiques. El mateix Bernanke
s’ha inclinat per una major regulació de la presa de riscos, tot i que això pugui exigir incorporar l’estabilitat
dels mercats d’actius al mandat de la Fed. Quelcom que, fins no fa pas gaire, sempre s’havia descartat.

Queda per veure com s’implementa aquesta regulació, i hi ha qui dubta de la seva eficàcia, però, ateses les conse-
qüències, qualsevol opció ha de ser avaluada. Al capdavall, en qualsevol festa, trobar el punt just de moderació és
complicat, però, malgrat tot, paga la pena intentar-ho.

(3) Vegeu, per exemple, Fatás, Kannan, Rabanal i Scott (2009), «Lessons for Monetary Policy from Asset Price Fluctuations», World Economic
Outlook, FMI, octubre de 2009.
(4) «Can monetary policy really be used to stabilise asset prices?», Assenmacher-Wesche i Gerlach, VoxEU.org (2008).
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DESPRÉS DE LA RECESSIÓ DEL 2001, NI EL CREIXEMENT NI LA INFLACIÓ ALS ESTATS UNITS
EMETIEN SÍMPTOMES PARTICULARS D’ALARMA...

FONTS: Thomson Reuters Datastream i elaboració pròpia.
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Millora del consum i de la inversió 
en el quart trimestre

El 2009 el producte interior brut (PIB) es
va situar en 1.051.151 milions d’euros,
amb un descens interanual del 3,6% en
termes reals, la davallada anual més in-
tensa des de mitjan segle passat. En ter-
mes nominals, va baixar el 3,4%, el pri-
mer descens d’ençà que s’elaboren les
sèries de la comptabilitat nacional. No
obstant això, en el quart trimestre, el PIB
va anotar una disminució anual real me-
nor, del 3,1%, 0,9 punts menys que en el
tercer. Tot i que el PIB va encadenar set
trimestres de creixements intertrimestrals
negatius, al final del 2009, només es va re-
duir el 0,1% i va apuntar a un final pro-
per de la recessió. La millora s’ha produït

gràcies als estímuls monetaris i fiscals i a
la recuperació de l’economia internacio-
nal i, en especial, dels mercats financers.

La reculada del PIB va ser deguda a la con-
tracció de la demanda interna, que va pre-
dominar sobre l’aportació positiva al crei-
xement del sector exterior. La demanda
nacional va detreure 6,4 punts al creixe-
ment del PIB el 2009, 5,9 punts més que
l’any anterior. Per la seva banda, el sector
exterior va aportar 2,8 punts, 1,4 punts
més que el 2008. D’altra banda, el procés
d’ajustament va comportar alguns aspec-
tes positius, com la correcció d’alguns
desequilibris. Així, van disminuir de for-
ma apreciable la necessitat de finança-
ment amb l’exterior i el deflactor del PIB.
A més a més, la productivitat va augmen-

CONJUNTURA ESPANYOLA

Activitat econòmica

El 2009 el PIB cau el 3,6%,
el descens més intens 
des de mitjan segle passat. 

La demanda interna detreu
6,4 punts de creixement 
al PIB.

Variació del PIB

FONTS: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.
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EVOLUCIÓ DEL PIB D’ESPANYA PER COMPONENTS
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tar considerablement, per bé que a costa
de destrucció de llocs de treball.

El principal component de la demanda
interna, el consum de les famílies, va bai-
xar el 5,0% el 2009. No obstant això, en el
quart trimestre, va registrar un augment
del 0,3% després de set decreixements tri-
mestrals consecutius. Aquesta millora va
ser possible per una moderació en la cai-
guda de l’ocupació, pel guany de poder
adquisitiu dels ocupats i per l’efecte ri-
quesa associat a l’alça de les borses. Va ser
destacat l’augment del consum de béns
duradors. Les compres d’automòbils es
van disparar gràcies al pla 2000E d’ajuts
directes. Al gener del 2010, va continuar
millorant sensiblement la confiança dels
consumidors, la qual cosa suggereix que
es consolida la reactivació del consum. De
tota manera, l’índex de confiança dels
consumidors es va situar una mica per
sota del seu nivell mitjà històric.

D’altra banda, el consum públic va aug-
mentar el 3,8% el 2009, 1,6 punts menys
que l’any precedent. Cal destacar que, en
el quart trimestre, es va desaccelerar molt,
fins al 0,8% interanual, sobretot per la da-
vallada de les compres de béns i serveis.

La reactivació de la demanda també va
comportar una millora de la inversió, que
va reduir el ritme de decreixement en el
quart trimestre. Així i tot, la inversió es va
reduir el 15,3% el 2009, el decrement més
important des del 1959. La inversió en
béns d’equipament es va enfonsar el
23,1%. No obstant això, en el quart tri-
mestre, es va consolidar la recuperació i
es va incrementar el 3,1% en relació amb
el període juliol-setembre, amb una evo-
lució més positiva en material de trans-
port que en maquinària. Aquesta tendèn-
cia va prosseguir al gener del 2010, ja que
la matriculació de vehicles de càrrega va
anotar un descens interanual del 4,6%,
que es compara favorablement amb una
caiguda del 7,8% en el quart trimestre.

La inversió en construcció va caure
l’11,2% després d’haver baixat el 5,5% el
2008. Aquest descens va ser degut a l’en-
fonsament del 24,5% de l’habitatge, a
causa de la crisi al sector immobiliari. El
2009 el nombre de transaccions d’habi-
tatges va baixar el 24,9%. No obstant això,
en els últims mesos, s’aprecia una mode-
ració de la caiguda, que es va reduir al
0,3% al desembre. En bona part, això és
degut al fet que l’esforç teòric per a l’ad-
quisició d’un habitatge ha disminuït de
forma considerable en baixar els preus i
els tipus d’interès. D’altra banda, la inver-
sió en la resta de construccions va aug-
mentar l’1,6% el 2009, gràcies, en bona
part, al pla d’obres municipals i a les in-
fraestructures ferroviàries relacionades
amb el tren d’alta velocitat.

La resta de la inversió, en software infor-
màtic, prospeccions mineres i petrolieres,
etc., també es va ressentir de la crisi. Així,
va disminuir el 17,2% en el conjunt del
2009 i el 18,5% anual en el quart trimestre.

La reactivació de la demanda exterior va
propiciar una gradual recuperació de les
exportacions. Tot i que les vendes a l’ex-
terior de béns i serveis van disminuir
l’11,5% el 2009, la caiguda interanual es
va reduir fins al 2,9% en el quart trimes-
tre. Les exportacions de béns van aconse-
guir augmentar l’1,3% en els últims tres
mesos del 2009 en relació amb el mateix
període del 2008. Les importacions de
béns i serveis es van enfonsar el 17,9%
l’any passat. Tot i que també presentaven
un perfil de frenada del deteriorament al
llarg de l’any, van baixar més que les ex-
portacions. D’aquesta manera, la contri-
bució del sector exterior va ser positiva
per octau trimestre consecutiu. Així ma-
teix, la necessitat de finançament amb
l’exterior el 2009 va ser del 4,7% del PIB,
substancialment inferior al 9,6% del 2007.

Des del punt de vista de l’oferta, es cons-
tata que la crisi va castigar tots els sectors

MARÇ 2010 49INFORME MENSUAL

Es consolida la reactivació
del consum.

La inversió cau el 15,3% 
el 2009, la caiguda més
important des del 1959.

Enfonsament del 24,5% 
de la inversió en habitatge,
a causa de la crisi del sector
immobiliari.

Es redueix substancialment
la necessitat de finançament
amb l’exterior.
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el 2009, per bé que els serveis públics van
créixer. La indústria va patir la contracció
anual més intensa del valor afegit (el
14,7%), seguida de l’energia (el 8,2%), la
construcció (el 6,3%), l’agricultura (el
2,4%) i els serveis privats (el 2,0%). No
obstant això, en el quart trimestre, la mi-
llora va arribar a la indústria i als serveis
privats.

El valor afegit industrial va registrar la
pitjor caiguda de les últimes dècades,

igual que la producció industrial, que, al
seu torn, va baixar el 15,8% en termes ho-
mogenis de calendari. Tots els compo-
nents van disminuir, però el decrement
més important va correspondre als béns
de consum durador, la producció dels
quals va baixar el 27,7%. No obstant això,
el valor afegit del sector secundari va ano-
tar un creixement del 0,5% en el quart tri-
mestre després de sis registres negatius.
Sembla que aquesta millora pot conti-
nuar, atès el rebot de les entrades de co-

EVOLUCIÓ DEL PIB D’ESPANYA PER SECTORS D’OFERTA

Percentatge de variació interanual (*)

NOTA: (*) Dades corregides d’efectes estacionals i de calendari.
FONT: Institut Nacional d’Estadística.
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La productivitat avança 
el 3,3%, 1,8 punts més 
que el 2008.
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mandes a la indústria, que van créixer el
6,2% al desembre en relació amb dotze
mesos abans, després de setze mesos de
registres negatius.

La notable davallada del valor afegit dels
serveis de mercat del primer trimestre del
2009 va ser seguida d’una progressiva mi-
llora que va comportar un increment 
intertrimestral del 0,2% en el quart tri-
mestre. No obstant això, la majoria de
subsectors van mostrar taxes negatives.
Les branques amb un comportament més
favorable van ser les relacionades amb el
comerç. Al pol oposat es van situar les tec-
nologies de la informació, les comunica-
cions i els serveis a empreses.

Segons les dades de la comptabilitat na-
cional, els llocs de treball equivalents a
temps complet es van reduir el 6,7% el
2009. No obstant això, l’ocupació va fre-
nar el deteriorament en els últims mesos
i va presentar una davallada interanual
del 6,1% en el quart trimestre, 1,1 punts
menys que en el trimestre anterior. En ser
major la caiguda de l’ocupació que el
producte, la productivitat aparent del tre-
ball va augmentar sensiblement el 2009,
fins al 3,3%, 1,8 punts més que el 2008.
Per sectors, on més va avançar la produc-
tivitat va ser a la construcció, que va ex-
pulsar el 23,4% de la seva força laboral,
seguida dels serveis de mercat. La remu-
neració per assalariat es va moderar. D’a-
questa manera, el cost laboral unitari va

pujar el 0,2%, igual que el deflactor im-
plícit del PIB.

D’altra banda, les conseqüències de la cri-
si es van reflectir en una forta alça dels
concursos de creditors (que van reempla-
çar les suspensions de pagaments). Així,
el 2009 es van registrar 4.984 empreses
concursades, amb una alça interanual del
72,2%. El dinamisme empresarial també
va resultar afectat. El nombre de societats
mercantils creades va baixar el 24,5% i, a
més a més, el capital mitjà subscrit va dis-
minuir el 21,3%. Així mateix, el nombre
de societats mercantils dissoltes va aug-
mentar el 7,2%.

No obstant això, les perspectives econò-
miques tendeixen a millorar. El fons de
solidesa econòmica ha rebut el suport, al
febrer, de les agències Moody’s i Fitch, que
han mantingut la màxima qualificació
per al deute sobirà espanyol. Preveiem
que continuï la tendència a la recuperació
econòmica, amb l’impuls del sector exte-
rior i del consum i amb la inversió més
endarrerida. No obstant això, és previsi-
ble, d’una banda, que el sector exterior
continuï moderant la seva contribució i,
de l’altra, que els plans d’austeritat pres-
supostària i la correcció d’alguns desequi-
libris acumulats no influeixin positiva-
ment en l’activitat econòmica en els
pròxims mesos, de manera que, en con-
junt, el PIB encara tindria un creixement
una mica negatiu el 2010.

Les agències Moody’s 
i Fitch mantenen la màxima
qualificació per al deute
sobirà espanyol.
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Continua el deteriorament 
del mercat laboral

El nombre d’ocupats es va situar en
18.645.900 en el quart trimestre del 2009,
segons l’Enquesta de Població Activa
(EPA) de l’Institut Nacional d’Estadística.

Aquesta xifra va representar una caiguda
de 224.200 persones en relació amb el tri-
mestre anterior. En relació amb un any
abans, el descens de l’ocupació va ser
d’1.210.800 persones i d’1.831.000 en els
dos últims anys. No obstant això, en ter-
mes relatius, el decrement anual va ser del

Mercat de treball

El nivell d’ocupació cau 
en 1,8 milions en els dos
últims anys.

Variació trimestral Variació anual

Absoluta % Absoluta %

Per sectors

Agricultura 

No agraris

Indústria

Construcció

Serveis

Per empleadors

Sector privat 

Sector públic

Per situació professional

Assalariats

Contracte indefinit

Contracte temporal

No assalariats

Empresaris empleadors

Empresaris no empleadors

Ajudes familiars 

Altres

Per temps d’ocupació

A temps complet

A temps parcial

Per sexes

Homes

Dones

TOTAL

FONTS: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.

OCUPACIÓ ESTIMADA

Quart trimestre 2009

%
participació

Ocupats
(milers)

782,6 45,5 6,2 –21,2 –2,6 4,2

17.863,3 –269,7 –1,5 –1.189,7 –6,2 95,8

2.680,9 –38,6 –1,4 –361,7 –11,9 14,4

1.802,7 –47,7 –2,6 –378,1 –17,3 9,7

13.379,7 –183,4 –1,4 –449,9 –3,3 71,8

15.580,2 –188,1 –1,2 –1.247,1 –7,4 83,6

3.065,7 –36,2 –1,2 36,2 1,2 16,4

15.492,6 –157,5 –1,0 –815,5 –5,0 83,1

11.606,4 2,3 0,0 –147,5 –1,3 62,2

3.886,2 –159,8 –3,9 –668,0 –14,7 20,8

3.140,6 –69,0 –2,1 –394,4 –11,2 16,8

1.051,0 –10,6 –1,0 –114,3 –9,8 5,6

1.930,7 –37,2 –1,9 –242,0 –11,1 10,4

158,9 –21,1 –11,7 –38,1 –19,4 0,9

12,6 2,1 20,4 –0,9 –6,9 0,1

16.175,2 –378,8 –2,3 –1.202,6 –6,9 86,7

2.470,7 154,6 6,7 –8,3 –0,3 13,3

10.440,6 –172,6 –1,6 –900,0 –7,9 56,0

8.205,3 –51,6 –0,6 –310,8 –3,7 44,0

18.645,9 –224,2 –1,2 –1.210,8 –6,1 100,0
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6,1%, taxa inferior en 1,2 punts a la regis-
trada en el tercer trimestre. En els últims
trimestres, s’aprecia una moderació de la
caiguda de l’ocupació, influïda pel pla
d’obres municipals finançat per l’Estat.

Les dades de la comptabilitat nacional re-
ferides a l’evolució dels llocs de treball
equivalents a temps complet mostren un
perfil de l’ocupació molt similar. Així, en
el quart trimestre, van experimentar un
descens interanual del 6,1%, 1,1 punts
menys que en el trimestre precedent.

No obstant això, l’alentiment de la des-
trucció d’ocupació no va continuar al ge-
ner del 2010, ateses les dades de l’afiliació
a la Seguretat Social. En el primer mes de
l’exercici, el nombre d’afiliats en alta a la
Seguretat Social va disminuir en 257.828
en relació amb el mes anterior, la qual
cosa representa una lleugera intensifica-
ció de la caiguda. No obstant això, cal des-
tacar que factors climatològics adversos
van afectar aquesta dada i que la taxa de
descens interanual, del 3,5%, es va col·lo-

car sensiblement per sota de la d’un any
abans, del 5,1%.

Tornant a l’EPA, el 2009, la pèrdua d’ocu-
pació va afectar tots els sectors, a causa de
l’amplitud de la crisi econòmica. En ter-
mes relatius, el sector que va continuar
expulsant més ocupació va ser la cons-
trucció, amb una reducció anual del
17,3%, en prosseguir l’ajustament.

A la indústria, afectada per la caiguda de
la demanda i per problemes acumulats 
de competitivitat, la caiguda de l’ocupa-
ció també va ser severa, de l’11,9% en 
l’últim any. La majoria de subsectors in-
dustrials van perdre llocs de treball, tot i
que amb una intensitat desigual. No obs-
tant això, en algunes branques, va aug-
mentar el nivell de les plantilles, com en
la fabricació de productes farmacèutics.

L’ocupació va disminuir molt menys als
serveis, el 3,3%, tot i que, en termes abso-
luts, van registrar el descens més impor-
tant, de 449.900 persones. Al sector ter-

La construcció continua
expulsant molta ocupació, 
a causa de l’ajustament 
en marxa.

FONTS: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.
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contracte temporal
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ciari, l’evolució per branques va experi-
mentar una gran dispersió. La contracció
més intensa de l’ocupació va ser anotada
per les immobiliàries, amb una davallada
del 26,9%. En canvi, a la sanitat i als ser-
veis socials, l’ocupació va pujar el 0,9% i,
a l’Administració Pública, el 5,2%.

En el conjunt del sector públic, el nombre
d’assalariats va augmentar l’1,2% el 2009.
En canvi, al sector privat, els ocupats van
baixar el 7,4%. L’increment al sector pú-
blic és atribuïble a les administracions au-
tonòmica i local, així com a les empreses i
a les institucions públiques.

L’ocupació assalariada total va baixar el
5,0%. L’ajustament va recaure, sobretot,
en els treballadors amb contracte tempo-
ral, que es van reduir el 14,7%, mentre
que els assalariats amb contracte indefinit
van disminuir l’1,3%. Aquest patró és si-
milar al registrat durant l’anterior reces-
sió del 1992-1993. La taxa de temporalitat
va baixar fins al 25,1%. D’altra banda, la
crisi afecta molt més l’ocupació a temps
complet que l’ocupació a temps parcial,
més flexible. Així, el nombre d’ocupats a

temps complet va baixar el 6,9% el 2009,
mentre que els ocupats a temps parcial
només van disminuir el 0,3%.

Els treballadors per compte propi també
pateixen durament la crisi econòmica. El
nombre d’empresaris amb assalariats ha
caigut el 9,8% en els dotze últims mesos i
els autònoms han reduït el 10,3% les se-
ves files.

Les dones, menys representades en els sec-
tors més castigats per la crisi econòmica,
van patir una caiguda en l’ocupació de la
meitat dels homes. Les dones entre 40 i 44
anys van augmentar el nivell d’ocupació
en l’1,1% i les més grans de 50 anys, en
més del 4%. En canvi, el nombre d’ocu-
pades més joves es va reduir substancial-
ment. Entre els homes, tots els segments
d’edat van baixar el nivell d’ocupació el
2009, però es van anotar les caigudes més
importants entre els més joves.

D’altra banda, la crisi afecta més la pobla-
ció estrangera, relativament més repre-
sentada a la construcció, que l’espanyola.
Així, el 2009, el nombre d’ocupats espa-
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El nombre d’assalariats 
del sector públic puja l’1%
el 2009.

Els treballadors amb
contracte temporal pateixen
una disminució anual 
del 15%.

L’ocupació dels homes es
redueix més que la de les
dones.

PRIMERA CAIGUDA INTERANUAL DE LA POBLACIÓ ACTIVA EN LES ÚLTIMES DÈCADES

Variació interanual de la població activa
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nyols va baixar el 5,1%, mentre que el
d’estrangers va caure més del doble,
l’11,8%. Així, el percentatge d’estrangers
en l’ocupació es va col·locar en el 13,7%,
9 dècimes menys que un any abans, però
molt per damunt del 0,4% del 1990.

La població en edat de treballar estimada
per l’EPA va pujar el 0,2% el 2009, a causa
del creixement de la població espanyo-
la, del 0,2%, i estrangera, del 0,4%. No
obstant això, per primer cop en aquest ci-
cle i en les últimes dècades, la població ac-

El percentatge de població
estrangera sobre l’ocupació
total disminueix fins 
al 14%.
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FORT AUGMENT DE L’ATUR DE LLARGA DURADA

Proporció dels aturats que van perdre la feina fa més d’un any sobre el total d’aturats

FONT: Institut Nacional d’Estadística.
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Variació trimestral Variació anual Taxa d’atur

Absoluta % Absoluta %
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Per edats
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Atur de llarga durada
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TOTAL

FONTS: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.

2.392,5 101,7 4,4 703,7 41,7 55,3 18,6

1.934,0 101,5 5,5 415,0 27,3 44,7 19,1

816,4 –69,4 –7,8 131,4 19,2 18,9 39,1

3.510,2 272,6 8,4 987,3 39,1 81,1 16,8

1.477,2 270,0 22,4 688,1 87,2 34,1 –

299,8 –14,6 –4,6 50,6 20,3 6,9 –

2.549,5 –52,3 –2,0 380,0 17,5 58,9 –

4.326,5 203,2 4,9 1.118,6 34,9 100,0 18,8

ATUR ESTIMAT

Quart trimestre 2009

Aturats
%

participació

 



3.928 23 0,6 2.894 –161 –5,3 1.034 184 21,6 26,3

654 –11 –1,6 567 –34 –5,6 87 23 36,7 13,3

481 –10 –2,1 413 –30 –6,8 69 20 40,2 14,2

575 11 2,0 463 –32 –6,4 112 43 61,7 19,5

1.092 37 3,5 798 –34 –4,0 294 70 31,4 26,9

277 –4 –1,6 242 –14 –5,6 35 10 39,6 12,6

1.176 –10 –0,9 1.010 –44 –4,1 167 33 25,1 14,2

978 13 1,3 790 –31 –3,8 188 44 30,7 19,2

3.780 –75 –2,0 3.136 –263 –7,7 643 187 41,1 17,0

2.553 –17 –0,7 1.977 –211 –9,7 576 194 50,9 22,6

484 0 0,1 381 –16 –4,0 103 16 18,5 21,3

1.307 –17 –1,3 1.139 –56 –4,7 168 39 30,5 12,9

3.396 –6 –0,2 2.898 –159 –5,2 499 153 44,4 14,7

719 –6 –0,9 557 –55 –9,0 162 49 43,4 22,5

306 –3 –1,0 274 –10 –3,6 32 7 28,4 10,5

1.048 –16 –1,5 925 –50 –5,2 123 35 39,1 11,7

159 –2 –0,9 137 –8 –5,2 22 6 38,8 13,7

60 2 3,1 46 –3 –5,3 14 4 45,8 23,3

22.972 –92 –0,4 18.646 –1.211 –6,1 4.327 1.119 34,9 18,8

La taxa d’atur puja 
al 18,8%.

tiva va registrar una taxa de variació anual
negativa. Aquesta caiguda és atribuïble al
desànim generat per les dificultats a l’ho-
ra de trobar un lloc de treball. El descens
de la població activa va ser més intens en-
tre la població estrangera, de l’1,2%, que
entre l’espanyola, del 0,3%. D’altra ban-
da, el descens de la població activa va ser
degut als homes, ja que la població activa
femenina va pujar l’1,0%.

Arran de l’evolució de l’ocupació i de la
població activa, les files dels aturats van
continuar creixent fins als 4.326.500 en
l’últim trimestre del 2009. Així, el nom-
bre d’aturats va pujar en 1.118.600 l’any
passat, un augment del 34,9%, taxa, però,
que representa una moderació del creixe-
ment de l’atur. La taxa d’atur es va incre-
mentar en 9 dècimes en relació amb el tri-

mestre anterior fins al 18,8%, la segona
més elevada de la Unió Europea, i va do-
blar la mitjana europea. En els dos últims
anys, la xifra d’aturats ha augmentat en
2.398.900 persones.

Durant el passat exercici, l’atur va pujar
més entre els homes, el 41,7%, que entre
les dones, el 27,3%. Per edats, cal destacar
l’alça de la taxa d’atur dels més joves de
25 anys fins al 39,1%. Per la seva banda,
l’atur de llarga durada, és a dir, dels qui
van perdre la feina fa més d’un any, es va
enfilar fins al 34,1% del total d’aturats.

El descens de l’ocupació el 2009 va ser ge-
neralitzat en l’àmbit territorial i va afec-
tar totes les comunitats autònomes, lle-
vat de la ciutat autònoma de Melilla. Així
mateix, l’increment de l’atur va ser molt
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Andalusia

Aragó

Astúries

Balears

Canàries

Cantàbria

Castella i Lleó

Castella-la Manxa

Catalunya

Comunitat Valenciana

Extremadura

Galícia

Madrid

Múrcia

Navarra

País Basc

La Rioja

Ceuta i Melilla

TOTAL

FONTS: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.

POBLACIÓ ACTIVA, OCUPACIÓ I ATUR PER COMUNITATS AUTÒNOMES

Quart trimestre 2009

Taxa
d’atur
(%)

Actius Ocupats Aturats

Total Variació % variació Total Variació % variació Total Variació % variació
(milers) anual anual (milers) anual anual (milers) anual anual



El Govern planteja una
proposta per a la reforma
del mercat laboral i la
patronal i els sindicats
firmen un acord per a 
la negociació col·lectiva.

alt a totes les comunitats autònomes. Les
taxes d’atur més elevades van correspon-
dre a Canàries, el 26,9%, i a Andalusia, el
26,3%. Al costat oposat de la taula, les ta-
xes d’atur més baixes van correspondre a
Navarra, el 10,5%, i al País Basc, l’11,7%.

L’atur registrat continua pujant 
i supera els quatre milions d’aturats

Els aturats registrats van continuar aug-
mentant en el primer mes del 2010, d’a-
cord amb les previsions, i es van situar en
4.048.493 persones. Aquesta xifra repre-
senta una alça interanual del 21,7%, que,
malgrat tot, representa una moderació en
relació amb les taxes anteriors.

Atès aquest desfavorable panorama del
mercat de treball, al final de la primera
setmana de febrer, el Govern va presentar
una proposta per a la reforma del mercat
laboral als interlocutors socials, empresa-
ris i sindicats. Les principals línies d’ac-

tuació proposades tenen per objectiu la
reducció de la dualitat i la temporalitat
del mercat laboral, l’afavoriment de l’ocu-
pació dels joves, la millora de la interme-
diació laboral, la revisió de les bonifi-
cacions a la contractació i el foment de
l’ús de la reducció de la jornada com a
instrument d'ajustament temporal de 
l’ocupació.

D’altra banda, en la segona setmana de
febrer, les organitzacions empresarials i
sindicals van firmar l’«Acord per a l’ocu-
pació i la negociació col·lectiva 2010, 2011
i 2012», que estableix com a criteris per a
la determinació dels increments salarials,
per a l’any 2010, la referència de fins a l’1%;
per al 2011, entre l’1% i el 2%, i, per al 2012,
entre l’1,5% i el 2,5%, amb una clàusula
de revisió salarial vinculada a la inflació
registrada en tot el període. Així mateix,
s’acorda una clàusula d’inaplicació del rè-
gim salarial per a les empreses que puguin
veure afectada la seva estabilitat econòmi-
ca a conseqüència d’aquesta aplicació.

Canàries i Andalusia
presenten una taxa d’atur
superior al 26%.
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Variació sobre Variació sobre el mateix
desembre 2009 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.

106.699 566 0,5 25.996 32,2 2,6 

517.675 8.873 1,7 74.993 16,9 12,8 

788.760 7.036 0,9 110.619 16,3 19,5 

2.343.195 102.130 4,6 406.899 21,0 57,9 

292.164 6.285 2,2 102.185 53,8 7,2 

2.060.207 47.671 2,4 386.972 23,1 50,9 

1.988.286 77.219 4,0 333.720 20,2 49,1 

456.386 9.617 2,2 41.545 10,0 11,3 

3.592.107 115.273 3,3 679.147 23,3 88,7 

4.048.493 124.890 3,2 720.692 21,7 100,0 

ATUR REGISTRAT PER SECTORS, SEXE I EDATS

Gener 2010

%
participació
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Suau pujada de la inflació 
fins a l’1% al gener

La inflació dels preus de consum va con-
tinuar augmentant en el primer mes de
l’any 2010, però moderadament. L’índex
general dels preus de consum (IPC) va re-
gistrar una taxa de variació interanual de
l’1,0% al gener, 2 dècimes més que en el
mes precedent. L’impuls alcista va prove-
nir, una vegada més, dels carburants i
combustibles.

En efecte, els carburants i combustibles
van anotar una alça interanual del 13,9%
al gener, 6,1 punts més que en el mes an-
terior, i van aportar gairebé 4 dècimes de

creixement a la taxa de variació inter-
anual. Això va ser degut al fet que, al ge-
ner del 2010, es va produir un ascens del
seu preu, que contrasta amb la davallada
de dotze mesos abans.

D’altra banda, l’altre component més
erràtic de l’IPC, els aliments frescos, va
intensificar lleugerament la caiguda inter-
anual fins al 3,2%. La gran majoria dels
aliments no elaborats presenten davalla-
des interanuals dels preus.

El nucli més estable de la inflació, l’ano-
menada subjacent, que exclou els pro-
ductes energètics i els aliments frescos, va
truncar el seu repunt al gener i es va tor-

Preus

Els carburants 
i combustibles impulsen 
els preus al gener.

El descens de la inflació
subjacent reflecteix 
les pressions a la baixa
derivades de la feblesa 
del consum.

LA INFLACIÓ SUBJACENT FLEXIONA A LA BAIXA

Variació interanual de l’IPC

FONT: Institut Nacional d’Estadística.

Inflació subjacent (índex general
sense aliments frescos i energia)

Índex general
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nar a situar en el 0,1%, prop del mínim
històric de l’octubre. Les 2 dècimes de
descens del gener mostren que moltes em-
preses retallen els preus per impulsar les
vendes. És remarcable que el descens
anual dels preus del grup d’oci i cultura es
va intensificar en mig punt fins a l’1,6%.

El component de la inflació subjacent que
va registrar una moderació més intensa
de la inflació van ser els serveis, els preus
dels quals van anotar una taxa de variació
anual de l’1,2%, 4 dècimes menys que al
desembre. Molts serveis, atesa la feblesa de
la demanda, van tendir a desaccelerar els
preus. Així, per exemple, el viatge orga-
nitzat va caure el 6,3% en l’últim any.

En conjunt, els aliments elaborats també
es van alentir fins a presentar un incre-
ment  anual del 0,5%, 2 dècimes menys
que al final del 2009. El pa i els preparats
de llegums i hortalisses van intensificar el
descens anual i el tabac va reduir el seu
increment. Això va compensar alguns
moviments de signe contrari, com els de
la llet i els olis.

Els béns industrials sense productes ener-
gètics van mantenir la caiguda interanual
en l’1,7%, pressionats per la forta com-
petència als mercats internacionals. Les
rebaixes d’hivern del vestit i el calçat van
ser una mica més intenses que un any
abans. Això va contrarestar els repunts
d’altres béns.

El diferencial d’inflació harmonitzat amb
la Unió Monetària, després de tretze me-
sos d’haver-se mostrat favorable a l’eco-
nomia espanyola, va tornar a ser lleugera-
ment positiu al gener. No obstant això, el
diferencial de la inflació subjacent conti-
nuava essent negatiu.

En els pròxims mesos, preveiem que la
inflació se situarà en cotes moderades.
Possiblement, baixarà al febrer, però, a
l’estiu, tendirà a pujar a conseqüència de
l’augment dels tipus de l’impost sobre el
valor afegit. No obstant això, la feblesa
del consum mantindrà continguts els
preus, de manera que, probablement, la
inflació es col·locarà al voltant de l’1,5%
al final de l’any.

El diferencial d’inflació 
amb la zona de l’euro torna
a ser positiu, però no el
component subjacent.

ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM

2009 2010

% % variació % % % variació %
variació s/desembre variació variació s/desembre variació
mensual 2008 anual mensual 2009 anual

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

FONT: Institut Nacional d’Estadística.

–1,2 –1,2 0,8 –1,0 –1,0 1,0

0,0 –1,2 0,7

0,2 –1,1 –0,1

1,0 –0,1 –0,2

0,0 –0,1 –0,9

0,4 0,3 –1,0

–0,9 –0,5 –1,4

0,3 –0,2 –0,8

–0,2 –0,4 –1,0

0,7 0,3 –0,7

0,5 0,8 0,3

0,0 0,8 0,8



Els preus a l’engròs tornen a registrar
variacions interanuals positives

Els preus industrials van tancar l’any 2009
en el 0,4% de variació interanual, similar
a la registrada un any abans. Així, es van
recuperar després d’haver marcat la cai-
guda més intensa de les últimes dècades
en el mes de juliol. Els preus d’importació

també van tornar a terreny positiu al 
desembre del 2009, després de dotze me-
sos de taxes de variació interanual negati-
ves. Aquests repunts van ser impulsats,
sobretot, pels preus de l’energia i dels béns
intermedis. D’altra banda, els preus agra-
ris en origen van continuar frenant la cai-
guda a la tardor, a causa del component
agrícola i dels productes ramaders.
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Es frena la caiguda dels
preus agraris en origen.

ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM PER GRUPS DE COMPONENTS

Gener

% variació % variació
mensual anual

2009 2010 2009 2010

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

108,0 0,0 –0,1 1,9 –2,4

127,7 2,1 1,3 4,0 11,8

92,8 –13,8 –14,1 –1,7 –1,1

113,5 0,5 0,8 4,6 1,2

106,5 –0,7 –0,9 2,1 0,6

97,7 0,2 0,2 0,1 –1,3

105,1 –0,6 1,7 –6,2 6,3

99,3 0,1 0,0 –0,5 –0,5

96,7 –1,4 –1,9 0,3 –1,6

114,5 0,1 0,0 3,9 2,6

111,9 0,2 0,1 3,5 1,1

110,5 0,9 0,6 3,5 1,8

111,9 0,2 0,1 2,5 0,5

107,0 0,3 0,2 1,3 –3,2

105,5 –1,6 –1,3 0,5 1,5

100,5 –3,5 –2,6 –2,5 1,6

110,2 –0,8 2,8 –9,3 11,4

105,6 –2,3 3,2 –15,6 13,9

96,9 –4,4 –4,4 –0,3 –1,7

110,7 0,3 –0,1 3,6 1,2

106,0 –1,4 –1,6 2,0 0,1

106,7 –1,2 –1,0 0,8 1,0

Índexs
(*)
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INDICADORS D’INFLACIÓ

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

Índex de preus industrials Preus d’importació

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

Total
consum capital medis (**)

2008

Octubre

Novembre

Desembre

2009

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

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

(**) Excepte energia.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

–14,8 –5,5 –0,9 0,3 –7,7 –11,5 –9,8 0,6 2,1 –7,4 –0,6

–14,0 –5,4 –0,7 0,4 –7,6 –11,5 –9,2 –0,5 1,7 –7,6 –

–12,2 –4,3 –0,7 0,2 –6,3 –8,4 –7,2 –2,1 1,0 –6,7 –

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

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

Deflactor
del PIB

(*)

Preus
agraris

Variació anual al desembre de cada any de l’índex de preus industrials

PREUS INDUSTRIALS: DOS ANYS SEGUITS DE MODERACIÓ

FONTS: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.
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Forta reducció del desequilibri
exterior el 2009

El dèficit corrent va arribar als 53.556 mi-
lions d’euros el 2009, el 48,4% inferior al
de l’any anterior, segons les dades de la
comptabilitat nacional de l’Institut Na-
cional d’Estadística (INE), les quals mos-
tren que l’ajustament més important del
desequilibri va tenir lloc en les balances
de serveis i comercial, amb una reducció del
66,3% interanual. Conseqüentment, el
dèficit corrent de l’economia va represen-
tar el 5,1% del producte interior brut
(PIB) el 2009, significativament per sota
del 9,6% del 2008.

Aquestes xifres quadren amb les dades de
la balança de pagaments, que situen la re-

ducció del dèficit de la balança per comp-
te corrent al novembre del 2009 en rela-
ció amb el mateix mes de l’any anterior
en el 45,4%. Aquesta millora, la dissetena
des del juny del 2008, va permetre una
contracció del 48,3% del dèficit acumulat
en els onze primers mesos de l’any.

No obstant això, el detall dels diferents
comptes de la balança de pagaments mos-
tra que, a diferència del que va passar du-
rant els mesos anteriors, la correcció del
desequilibri comercial no va ser el princi-
pal motiu de la millora del dèficit corrent.
Així, com ho van anticipar les dades de
comerç exterior publicades el mes ante-
rior, la menor intensitat de la contracció
dels fluxos comercials va situar la caiguda
del dèficit de la balança de béns en el 20,2%

Sector exterior

El dèficit per compte corrent
es redueix el 48% el 2009.

Les rendes i les
transferències corrents
lideren la contracció.

FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.

Variació del saldo en relació amb el mateix mes de l’any anterior

EL MENOR DÈFICIT COMERCIAL DEIXA DE SER LA PRINCIPAL RAÓ DE LA MILLORA
DEL SALDO CORRENT
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en relació amb el mateix mes del 2008.
Com ho mostra el gràfic anterior, això va
ser compensat per la millora dels saldos
de la balança de rendes i de transferències
corrents, que van contribuir, gairebé en el
80%, a la reducció del dèficit corrent en
aquest mes.

En aquest gràfic, també es pot observar
que el mes de novembre va ser el cinquè
consecutiu amb una important millora
del dèficit de la balança de rendes. Això
va ser conseqüència de la reducció de les
rendes d’inversió pagades a l’estranger,
en especial pel sector privat, que inclou
les institucions financeres i els altres sec-
tors residents. D’altra banda, el superàvit

de la balança de serveis es va continuar
deteriorant progressivament, tot i que,
aquest cop, a causa del comportament
més negatiu del seu component no tu-
rístic.

A més a més, el superàvit del compte de
capital va augmentar al novembre, des-
prés de presentar reduccions graduals
durant mig any. Això va provocar una
nova contracció interanual de la necessi-
tat de finançament del 48,5%. Per al con-
junt de l’any, les xifres de l’INE situen
aquesta reducció en el 50,2%, fins als
49.297 milions d’euros. Aquesta xifra re-
presenta el 4,7% del PIB, un nivell simi-
lar al registrat el 2004.

La necessitat de
finançament representa 
el 4,7% del PIB el 2009.

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.

–41.733 –48,5 –48.316 41.869 –46,4

25.026 –6,9 26.204 –2.011 –7,1

–861 –41,3 –1.196 788 –39,7

24.166 –4,9 25.008 –1.223 –4,7

–24.652 –21,5 –27.020 7.317 –21,3

–8.374 –21,9 –6.892 1.361 –16,5

–50.593 –48,3 –57.219 49.324 –46,3

3.159 –40,4 3.368 –3.089 –47,8

–4.833 5,2 –7.150 1.231 –14,7

47.031 – 44.730 45.714 –

6.873 –90,1 6.039 –67.756 –91,8

49.071 –30,7 43.620 –20.810 –32,3

–940 – 2.563 –87 –3,3

–697 – 7.669 –26.071 –77,3

BALANÇA DE PAGAMENTS

Novembre 2009

Saldo en
milions
d’euros

Saldo en
milions
d’euros

% variació
anual
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El dèficit públic es dispara el 2009

En el marc de l’actualització del Progra-
ma d’Estabilitat 2009-2013, el Govern va
avançar les projeccions pressupostàries
per al 2009, que presenten un dèficit del
conjunt de les administracions públiques
de l’11,4% del producte interior brut
(PIB), 7,3 punts més que l’any anterior,
una xifra que constitueix un rècord. El
sensible deteriorament dels comptes pú-
blics és degut, sobretot, als efectes direc-
tes de la pitjor recessió econòmica de les
últimes dècades en les diferents partides
dels ingressos i de les despeses, però tam-
bé a les mesures transitòries implemen-
tades pel Govern per contenir la caiguda
de la demanda, reforçar la confiança dels

agents econòmics i pal·liar els efectes de
la crisi.

La major part del dèficit públic del 2009
va ser generat per l’administració cen-
tral, el 9,5% del PIB. Les comunitats au-
tònomes van ampliar el dèficit en 0,6
punts del PIB fins al 2,2%. En canvi, el
dèficit de les corporacions locals es va
mantenir en el mateix nivell del 0,5% del
PIB. L’administració de la Seguretat So-
cial va ser l’única que va registrar un 
superàvit, que, tot i reduir-se, va roman-
dre en el 0,8% del PIB nominal en baixar
també aquest últim.

El pes dels ingressos públics en el PIB va
baixar 2,4 punts fins al 34,6%. Per la seva

Sector públic

El dèficit públic puja fins 
a l’11,4% del PIB el 2009,
un rècord, per efecte 
de la crisi econòmica.

La inversió pública
augmenta la participació 
en el PIB en un punt fins 
al 4,8%.

NOTA: (*) Projecció pressupostària.

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

Administració
central

Comunitats
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Corporacions
locals

Administracions
de Seguretat Social

Saldo pressupostari per tipus d’administració en percentatge del PIB
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banda, els impostos van caure 2,9 punts
del PIB fins al 18,2%. Una mica més d’un
terç d’aquesta caiguda s’explica pel cicle
econòmic. El descens de la recaptació de
certs impostos vinculats als actius mobi-
liaris i immobiliaris explica al voltant
d’un altre mig punt de PIB de la contrac-
ció de la recaptació.

Entre les mesures discrecionals que van
tenir un impacte pressupostari, les dirigi-
des a millorar la liquiditat de les empreses
(modificacions en la gestió de l’impost
sobre el valor afegit, IVA) i de les famílies
(anticipació de les devolucions en l’im-
post sobre la renda de les persones físi-
ques) van ocasionar un cost del 0,7% 
del PIB el 2009. A més a més, l’increment
dels ajornaments en el pagament de l’IVA
i de l’impost de societats va representar el
0,5% del PIB.

Pel que fa a les despeses, es van expandir
en 5 punts percentuals fins a representar
el 46,1% del PIB. Gairebé la meitat 
d’aquest increment és atribuïble a les
prestacions socials, de les quals les rela-
cionades amb l’atur van representar un
ascens de més de 12.000 milions d’euros.
La remuneració d’assalariats i les com-
pres de béns i serveis corrents també van
representar una pujada sensible d’1,7
punts del PIB fins al 18,0%. L’augment
del deute públic va comportar més paga-
ments per interessos en 0,3 punts del PIB
fins a l’1,9%. La inversió pública va in-
crementar la participació en el PIB en un
punt fins al 4,8%.

Segons les estimacions del Ministeri d’Eco-
nomia i Hisenda, el component cíclic del
PIB va ser de l’1,4% el 2009. El dèficit es-

tructural primari, que s’obté si, a més a
més, descomptem els interessos, s’avalua
en el 8,1% del PIB. Si d’aquesta xifra eli-
minem les mesures transitòries d’estímul
econòmic, resulta que el dèficit estructu-
ral primari sense les mesures transitòries
és del 5,7% del PIB.

En aquesta tessitura, el Programa d’Esta-
bilitat 2009-2013 preveu una estratègia
de consolidació pressupostària per ajus-
tar, durant aquest període, els 5,7 punts
del PIB esmentats més amunt i aconse-
guir que el dèficit públic es redueixi al 3%
del PIB el 2013 i compleixi així amb el lí-
mit fixat en el Pacte d’Estabilitat i Creixe-
ment de la Unió Europea. Aquesta estra-
tègia es basa en els Pressupostos Generals
de l’Estat per al 2010 i en un altre paquet de
mesures aprovades el 29 de gener del 2010
en Consell de Ministres. La contenció de
la despesa afectarà totes les polítiques, lle-
vat de les prestacions per atur, les pen-
sions, els ajuts a la dependència, les be-
ques i els ajuts d’estudis, l’R+D+i i l’ajuda
oficial al desenvolupament. D’aquesta
manera, les despeses de personal i de fun-
cionament, les inversions i la resta de des-
peses seran retallades.

D’altra banda, el deute públic va pujar en
15,5 punts del PIB el 2009 fins al 55,2%.
Malgrat aquest fort augment, aquest ni-
vell se situa considerablement per sota de
la mitjana de la zona de l’euro, del 78,2%
del PIB. L’increment del deute es descom-
pon en els més d’11 punts del dèficit pú-
blic, 1,4 punts per efecte de la caiguda del
PIB nominal i la resta és deguda, sobretot,
a les aportacions de l’Estat al Fons d’Ad-
quisició d’Actius Financers i al Fons de
Reestructuració Ordenada Bancària.

El Govern adopta una
estratègia de consolidació
pressupostària per
reconduir el dèficit públic
fins al 3% del PIB el 2013.

El deute públic puja fins 
al 55,2% del PIB, però
continua sensiblement 
per sota de la mitjana 
de la zona de l’euro.
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Durant una part del passat any 2009, l’economia global va flirtejar amb la perspectiva d’una depressió només
comparable amb la que va tenir lloc en els anys trenta. Per evitar aquest escenari, els bancs centrals i els governs
de les principals economies van posar en marxa mesures d’expansió fiscal i monetària de caràcter excepcional,
amb massives injeccions de liquiditat i elevats dèficits públics. Les dades del quart trimestre del 2009 i la majoria
de les previsions per al 2010 fan pensar que el pitjor ha quedat enrere: la possibilitat d’una depressió s’ha allu-
nyat i sembla que l’economia global ha encarat la via de la recuperació.

Però el 2010 no serà un any tranquil. El procés de reducció del deute que afecta la major part de les economies
riques i els problemes que subsisteixen al sector financer llastaran el creixement. A més a més, la retirada orde-
nada de les mesures d’expansió fiscal i monetària no sembla gens senzilla. En concret, la interacció entre les au-
toritats monetàries i fiscals ha estat relativament fàcil mentre les dues esperonaven les polítiques expansives,
però el 2010 podrien sorgir els conflictes.

D’una banda, l’autoritat fiscal preferiria que l’autoritat monetària mantingués una política monetària laxa com
fins ara: uns tipus d’interès baixos són una ajuda considerable per a les arques públiques, atès el seu impacte so-
bre el cost del deute; les compres de deute públic per part del banc central faciliten el finançament del govern, i
una política monetària expansiva, si afavoreix el creixement econòmic, ajuda a reduir el déficit fiscal en aug-
mentar els ingressos públics i reduir la despesa en atur. No obstant això, la prioritat del banc central no és facili-
tar la vida a l’autoritat fiscal. És una altra: evitar l’aparició de pressions inflacionistes. Per aquest motiu, la seva
preocupació, en aquest moment, se centra en iniciar el camí cap a la normalització de la política monetària.

Política fiscal i política monetària: una relació que es complica

NOTA: (*) Deute en mans del públic. Les dades posteriors al 2009 són previsions del CBO.
FONTS: Bureau of Economic Analysis, Reserva Federal, CBO, Thomson Reuters Datastream i elaboració pròpia.

Deute públic (*) Bons del tresor i deute d’agències amb garantia estatal
en el balanç de la Fed
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Un altre punt de fricció és que el banc central preferiria que l’ajustament fiscal es dugués a terme amb urgèn-
cia. Uns pressupostos públics equilibrats ajuden a controlar la inflació i redueixen la pressió a l’alça dels tipus
d’interès a llarg termini, la qual cosa atorga més capacitat de maniobra a la política monetària. No obstant això,
el camí de la consolidació fiscal es presenta pedregós: a curt termini, la demanda privada es manté fràgil i la ne-
cessitat de polítiques fiscals expansives continua vigent; a més a més, la recuperació dels mercats de treball serà
lenta, situació que dificultarà el creixement dels ingressos de l’estat i la disminució de les despeses de subsidis
per atur. I, finalment, no es pot ignorar el gran cost polític de la retirada dels estímuls i d’altres ajustaments ne-
cessaris per equilibrar els comptes públics. Per tot plegat, és improbable que la consolidació fiscal sigui tan ràpi-
da com ho desitjaria l’autoritat monetària.

El resultat d’aquesta difícil interacció entre l’autoritat fiscal i la monetària vindrà determinat i, al mateix temps,
posarà a prova la independència dels bancs centrals. En aquest context, paga la pena tenir clars els beneficis d’u-
na autoritat monetària independent. En primer lloc, hi ha evidència que la independència allibera l’autoritat
monetària per perseguir l’estabilitat de preus de forma més consistent, amb un compromís clar. Això facilita
l’ancoratge de les expectatives d’inflació. Per exemple, en l’últim lustre, la volatilitat de les primeres matèries ha
estat molt alta, però els índexs subjacents de preus (exclosos l’energia i els aliments) s’han mantingut estables,
gràcies, en part, a la creença que, si els preus pujaven, l’autoritat monetària actuaria amb contundència. També
hi ha evidència que els nivells extrems d’inflació redueixen el creixement, mentre que la moderació en els aug-
ments de preus l’afavoreix.

Pel que fa a la independència de les autoritats monetàries, la situació del BCE i de la Fed és molt diferent, amb
avantatge per al primer. El mandat del BCE és únicament de control de la inflació, mentre que el de la Fed in-
clou també objectius de creixement. Un mandat més difús, com el del banc central dels Estats Units, pot provo-
car amb més intensitat la crítica dels observadors externs sobre les decisions de política monetària. Però el risc
més important per a la Fed cal buscar-lo, potser, en el procés de canvi regulador en què està immersa. Destacats
membres del Congrés han proposat, per exemple, una modificació legal que obriria la porta a auditar les actua-
cions del banc central, incloses les decisions de política monetària, un pas que comprometria seriosament la in-
dependència de la Fed.

Els camins de la recuperació seran, doncs, molts i variats, però tots passen per trobar un compromís entre la tor-
nada a la normalitat monetària i el ritme d’avanç de la consolidació fiscal. Les tensions inflacionistes no han
aflorat, però això podria canviar en els pròxims mesos. Si les expectatives d’inflació, ara com ara ben ancorades,
es comencen a revisar a l’alça, el millor remei és una autoritat monetària independent i uns banquers centrals
conscients de tot el que ens juguem en aquest 2010.

Aquest requadre ha estat elaborat pel Departament d’Economia Internacional
Servei d’Estudis de ”la Caixa”
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Desendeutament del sector privat

El tipus d’interès euríbor a un any, àm-
pliament utilitzat com a referència, es va
col·locar en l’1,232% de mitjana mensual
al gener del 2010, molt lleugerament per
damunt del mínim històric registrat en el
mes de novembre del 2009, però 139
punts bàsics menys que dotze mesos
abans. Posteriorment, aquest tipus d’in-
terès va fluctuar al voltant d’aquest mí-
nim i, el dia 26 de febrer, l’euríbor a un
any va anotar un mínim històric en bai-
xar fins a l’1,215% en no esperar-se cap
variació en els pròxims mesos en el tipus
d’interès oficial del Banc Central Euro-
peu, situat en l’1,00% des del maig del
2009.

En aquest context, en el mes de desembre
del 2009, el tipus d’interès sintètic dels
préstecs i crèdits de les entitats creditícies
a les empreses i a les famílies va conti-
nuar baixant i es va situar en el 3,32%.
D’aquesta manera, es va col·locar 238
punts bàsics per sota d’un any abans.

Malgrat el descens dels tipus d’interès
nominals, la demanda de finançament
del sector privat el 2009 es va afeblir a
causa de la desfavorable conjuntura eco-
nòmica. A més a més, també es va pro-
duir un enduriment de les condicions de
finançament per part de l’oferta en rela-
ció amb l’any anterior. Així, el finança-
ment al sector privat va disminuir lleuge-
rament, el 0,7% en taxa interanual, i va

Estalvi i finançament

El tipus d’interès 
dels préstecs bancaris baixa
238 punts bàsics el 2009.

La disminució del
finançament al sector 
privat el 2009 és inferior 
a la del producte interior
brut nominal.

LLEUGERA CONTRACCIÓ DEL FINANÇAMENT A EMPRESES I FAMÍLIES EL 2009

Variació interanual del finançament

FONT: Banc d’Espanya.
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prosseguir la desacceleració iniciada el
2006. D’aquesta manera, va continuar el
despalanquejament de les empreses i de
les famílies, que havien assolit elevats ni-
vells d’endeutament. Així i tot, la reduc-
ció del finançament al sector privat va ser
inferior al descens del producte interior
brut nominal el 2009, que va ser del
3,4%.

El finançament a les societats no finan-
ceres va baixar l’1,0% el 2009, després 
d’haver augmentat el 7,4% l’any anterior.
Els préstecs concedits per les entitats fi-
nanceres residents es van reduir el 3,5%.
El crèdit comercial, destinat al finança-
ment del capital circulant, va caure el
25,5%. Els arrendaments financers, per al
finançament d’inversions, van baixar el
16,4%. La reculada del crèdit va ser com-
pensada parcialment per una expansió
del 37,0% de les emissions de renda fixa
en normalitzar-se els mercats de capitals
i per un increment de l’1,8% dels prés-
tecs de l’exterior.

El crèdit a les llars també es va continuar
alentint, fins a presentar un descens inter-
anual del 0,3% el 2009, després d’haver
crescut el 4,4% l’any anterior. El canalit-
zat a l’habitatge va pujar lleugerament, el
0,1%, en haver-se reduït l’esforç teòric per
a la compra d’una casa, gràcies a la dava-
llada dels preus dels habitatges i dels tipus
d’interès. En canvi, el crèdit per al con-
sum i altres finalitats es va contreure
l’1,5%, afectat per uns tipus d’interès més
alts, del 7,0% al desembre, en incorporar
una prima de risc més elevada a conse-
qüència de l’augment de la morositat.

Els efectes del descens del nivell d’activi-
tat econòmica i de l’escalada de l’atur
continuen repercutint amb cruesa en
l’augment de la morositat. La taxa de mo-
rositat del conjunt de les entitats credití-
cies va pujar fins al 5,1% el 2009, 1,7
punts més que un any abans, i va tornar
al nivell de mitjan 1996. No obstant això,
es pot apreciar un alentiment del creixe-
ment d’aquesta taxa, ja que el 2008 va 

Els préstecs per a l’habitatge
pugen lentament.

La morositat de les entitats
financeres tanca el 2009 
en el 5,1%.

Saldo Variació 12 mesos

Milions Milions 
% (2)d’euros d’euros

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 (5)

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.

(5) Total de passius (consolidats). Es dedueixen els passius entre administracions públiques.

FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.

2.211.869 –5.133 –0,7 79,8 

1.308.306 1.841 –1,0 47,2 

916.579 –37.556 –3,5 33,1 

56.243 15.180 37,0 2,0 

335.484 24.216 1,8 12,1 

903.563 –6.974 –0,3 32,6 

677.955 –493 0,1 24,4 

222.912 –6.800 –1,5 8,0 

2.696 320 13,5 0,1 

561.099 129.076 29,9 20,2 

2.772.968 123.943 4,3 100,0 

FINANÇAMENT ALS SECTORS NO FINANCERS (1)

Desembre 2009

%
participació



pujar 2,4 punts, gràcies a una política de
gestió del risc més exigent. La taxa de mo-
rositat de la banca era del 5,0%; la de les
caixes, del 5,1%; la de les cooperatives,
del 3,8%, i la de les entitats de finança-
ment, del 10,2%.

Les caixes d’estalvis van continuar esgar-
rapant quota de mercat al segment del
crèdit al sector privat: van arribar al
48,4%, mig punt més que el 2008, i van
marcar un màxim històric al final de 
l’exercici, molt per damunt del 21,3% de
1979, abans que es desenvolupés la libe-
ralització financera. D’altra banda, els
bancs van incrementar la seva participa-
ció en una dècima fins al 43,8% i les co-
operatives de crèdit ho van fer també en
una dècima fins al 5,3%. En canvi, el pes
dels establiments financers de crèdit i en-
titats de diner electrònic va disminuir en
8 dècimes fins al 2,4%.

Per la seva banda, el finançament a les ad-
ministracions públiques, mesurat d’acord
amb la metodologia del Protocol de Dèfi-
cit Excessiu, pel deute brut nominal con-
solidat, va pujar el 29,9% el 2009, sensi-
blement més que el creixement del 13,5%
de l’any anterior. Aquesta expansió va
contrarestar el descens del finançament al
sector privat. Així i tot, el finançament to-

tal als sectors residents va continuar fre-
nant el seu creixement fins al 4,3% el
2009, 3 punts menys que un any abans.

En un altre ordre de coses, cap al final de
gener, la Comissió Europea va aprovar el
règim espanyol de recapitalització d’enti-
tats de crèdit mitjançant el Fons de Rees-
tructuració Ordenada Bancària (FROB)
fins al 30 de juny del 2010, tot i que és
possible una pròrroga. La remuneració
aplicable als títols subscrits pel FROB per
donar suport a un procés d’integració se
situa, com a mínim, en el 7,75%.

Creixement moderat 
dels dipòsits bancaris

El 2009, les remuneracions dels dipòsits
bancaris van tendir a disminuir, en línia
amb el tipus d’interès oficial del Banc
Central Europeu, situat en l’1,0% des del
mes de maig. Al desembre, el tipus d’in-
terès mitjà dels dipòsits bancaris es va
col·locar en l’1,28%, 1,44 punts menys
que dotze mesos abans, però per damunt
de la inflació.

Atesa la reducció de la retribució nomi-
nal dels dipòsits, el creixement del seu
saldo es va desaccelerar fins al 2,5%, per

La Comissió Europea
autoritza el règim 
de recapitalització
d’entitats de crèdit.

El 2009, pugen els dipòsits
a la vista i d’estalvi i cauen
els comptes a termini.
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Saldo Variació 12 mesos

Milions Milions
%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.

262.735 17.923 7,3 18,4 

207.791 28.014 15,6 14,6 

720.012 –9.261 –1,3 50,5 

22.015 –7.303 –24,9 1,5 

1.212.553 29.374 2,5 85,1 

213.129 –35.500 –14,3 14,9 

1.425.682 –6.126 –0,4 100,0 

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

Desembre 2009

%
participació



bé que era superior al dels crèdits. El 2009,
és destacable l’augment del 7,3% dels
comptes a la vista i, sobretot, del 15,6%
dels comptes d’estalvi, a causa d’una ma-
jor preferència por la liquiditat dels estal-
viadors en una situació de més incertesa
econòmica. En canvi, el saldo dels comp-
tes a termini va baixar l’1,3% i els dipò-
sits en moneda estrangera, afectats, en
general, per diferencials de tipus d’interès
desfavorables, van caure el 24,9%.

En aquest segment de mercat, amb prou
feines es van registrar variacions de les
quotes de les diverses classes d’entitats el
2009. Les cooperatives de crèdit van aug-
mentar la seva participació en 0,3 dèci-
mes a costa dels bancs, mentre que les cai-
xes van mantenir el seu pes en el 55,5%.

Una alternativa als dipòsits la constituei-
xen els fons d’inversió. El seu patrimoni
va baixar en 1.370 milions d’euros al ge-
ner del 2010 fins als 161.184 milions, a

causa de minusvàlues per la desfavorable
evolució en el mes dels mercats borsaris
en general i d’uns reemborsaments nets
de 485 milions d’euros. No obstant això,
el rendiment net anual era del 4,5%.

Un altre producte favorit dels estalvia-
dors, els fons de pensions, van aconseguir
situar el seu volum en 84.789 milions
d’euros al final del 2009, amb un augment
anual del 8,1%. El nombre de partícips va
pujar l’1,2%. La rendibilitat va arribar, de
mitjana, al 7,7%. En els dinou últims
anys, el rendiment mitjà va ser del 5,6%,
superior a la inflació del període.

Finalment, un altre instrument de col·lo-
cació de l’estalvi, les assegurances, va re-
gistrar un volum de primes de 59.884 
milions d’euros en la seva modalitat d’as-
segurança directa, amb una alça anual de
l’1,2%. Aquest creixement va ser degut a
la categoria de vida, que va pujar el 5,8%,
mentre que la resta va disminuir el 2,6%.

Els fons de pensions
assoleixen una rendibilitat
del 7,7% el 2009.
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ELS FONS DE PENSIONS REPUNTEN EL 2009

Patrimoni total dels fons de pensions
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