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Goldman Sachs va encunyar el 2001 el terme BRIC per referir-se al conjunt format
per Brasil, Rússia, Índia i Xina, països que estaven creixent a ritmes que feien presa-
giar la seva futura transformació en gegants econòmics. Segons l’estudi del banc
d’inversió, en deu anys el seu pes en el producte mundial creixeria el 50% i, cap a la
meitat del segle, el grup es podria equiparar al conjunt d’economies desenvolupa-
des. El nivell de renda per capita encara estaria considerablement per sota del cor-
responent a les economies riques, però continuaria augmentant, i cal no oblidar que
el conjunt comprèn el 40% de tota la població mundial.

El terme va fer fortuna, i la realitat confirma amb escreix aquestes previsions. Des
de la publicació de l’estudi, la Xina s’ha convertit en la tercera economia del planeta,
per davant d’Alemanya i per darrere dels Estats Units i del Japó, i recentment ha
aconseguit el títol de primer exportador mundial. El Brasil i l’Índia han validat tam-
bé les expectatives, i només Rússia presenta una trajectòria més incerta. Conside-
rant la Xina, l’Índia i el Brasil, la seva contribució al producte global va arribar, en
termes de paritat de poder adquisitiu, al 20% el 2009 i va igualar el pes dels Estats
Units o de la Unió Europea. En particular, el 12% del producte mundial es va origi-
nar a la Xina, mentre que l’Índia i el Brasil van produir el 8% restant. A més a més,
les perspectives són bones: les últimes previsions del Fons Monetari Internacional
indiquen que la Xina reprendrà les taxes de creixement del 10% anual a les quals
ens tenia acostumats. Per la seva banda, és probable que l’Índia i el Brasil superin,
en els pròxims anys, les mitjanes de creixement del 7,2% i del 3,5%, respectivament,
que van assolir en el decenni previ a la crisi. El 2010-2011, el Brasil, l’Índia i la Xina
aportaran 1,7 punts percentuals anuals al creixement global, la qual cosa representa
una contribució del 40% del total (mesurada en paritat de poder adquisitiu). La
Xina, tota sola, sumarà 1,2 punts percentuals o el 30% del progrés global, més del
doble que la contribució dels Estats Units.

L’acrònim BRIC va tenir l’encert de dirigir l’atenció cap al que avui coneixem com
economies emergents. El seu pes econòmic creixent, juntament amb el manteni-
ment d’unes taxes elevades de creixement, explica l’augment de la seva aportació a
l’avanç de l’economia mundial. Però el fenomen no es limita als quatre grans, sinó
que s’estén a un conjunt heterogeni de països que se situen a Àsia, a l’Europa Orien-
tal, a l’Amèrica Llatina o a Àfrica. Economies amb rendes mitjanes o baixes, segons
la classificació del Banc Mundial, però que, amb més o menys èxit, s’han obert a la
globalització de les relacions econòmiques i comercials, han adoptat el model d’eco-
nomia de lliure mercat i s’han esforçat per dotar-se de mecanismes que garanteixin
l’estabilitat institucional.

Els emergents són ja protagonistes del panorama econòmic global. Constitueixen
un motor rellevant del creixement, són grans consumidors d’energia, acaparen les
tres quartes parts de les reserves oficials de divises i aporten el 80% de la població
mundial. El reconeixement del fenomen s’ha fet patent també en l’àmbit de la coo-
peració internacional. Les reunions del G-7, els països més rics del món que, fins no
fa pas gaire, dirigien els destins del planeta, han derivat cap a les reunions del G-20,
que inclouen un bon nombre d’emergents, ja que no és possible actuar sense la seva
aquiescència. Cada cop més, els emergents són el futur, quelcom que hem de tenir
molt en compte els qui ens trobem al vell occident.

El món emergent: els BRIC i més enllà

1 Editorial

2 Resum executiu

6 Conjuntura internacional

6 Estats Units

9 Japó

12 El poder emergent

14 Xina

15 Brasil

17 Reserves de divises: 
la muntanya 
continua creixent

20 Mèxic

21 Primeres matèries

23 Unió Europea

23 Zona de l’euro

26 Alemanya

28 França

30 Itàlia

31 Regne Unit

32 Europa emergent

35 Mercats financers

35 Mercats monetaris 
i de capital

44 BRIC: mercats de capitals
i creixement econòmic

47 Conjuntura espanyola

47 Activitat econòmica

51 Mercat de treball

55 Preus

59 Sector exterior

62 Espanya - Àsia: 
cinc-cents anys després,
el viatge continua

66 Sector públic

68 Estalvi i finançament

Índex

 



2 ABRIL 2010 INFORME MENSUAL 

Una recuperació dispar

Les dades econòmiques que es van conei-
xent confirmen l’escenari de recuperació,
que es consolida de forma progressiva, tot
i que amb notables diferències geogràfi-
ques. Així, les  economies emergents, amb
la Xina i el Brasil com a exponents desta-
cats, mantenen un dinamisme elevat. A
una certa distància, els Estats Units i el
Japó també remunten posicions. A Euro-
pa, en canvi, sembla que la recuperació fla-
queja en aquest primer trimestre de l’any,
però els factors climatològics poden haver
tingut un efecte rellevant.

Els Estats Units mostren una fermesa més
gran de l’esperada. El consum privat
manté el to després del final dels estímuls,
la indústria i la inversió en equipament
guanyen posicions i els preus continuen
donant mostres d’estabilitat. Però, tot i
que l’abisme de l’inici del 2009 queda
cada cop més lluny, aquesta recuperació
que es va consolidant continua molt con-
dicionada per tres factors, la resolució dels
quals no sembla propera. En primer lloc,
el mercat immobiliari, que pateix una so-
breoferta que retarda la sortida del túnel.
En segon lloc, l’alt grau d’endeutament de
les famílies, al qual s’afegeix un sector pú-
blic obligat a polítiques fiscals expansives
per donar suport a la demanda. Final-
ment, la caiguda del mercat de treball ha
estat tan profunda que la seva normalit-
zació va per llarg.

L’economia japonesa va créixer gairebé el
4% intertrimestral anualitzat en el quart
trimestre. Dos terços d’aquest creixement
van venir del sector exterior, esperonat per

unes exportacions que creixen amb força.
La resta de l’avanç és atribuïble al consum
privat, que, empès pels estímuls governa-
mentals, va dur la demanda interna a fer
la seva primera aportació positiva al crei-
xement després de sis trimestres de recula-
des. Al capítol inversor, la recuperació de
la inversió en equipament es va veure
compensada per la reducció d’existències,
un procés que hauria de continuar, atesa
la gran acumulació que va tenir lloc el
2009, quan les exportacions baixaven
dràsticament.

La tercera economia mundial, la Xina,
creixerà el 9,5% el 2010, segons el Banc
Mundial, després d’un avanç del 8,7%
l’any passat. Les perspectives han millorat
gràcies al fet que la crisi s’ha superat sen-
se gaires complicacions i que la producció
i el comerç mundial s’han recuperat en la
segona meitat del 2009. No obstant això,
preocupen la formació d’una bombolla
especulativa al mercat immobiliari, els
preus del qual continuen pujant, i les po-
tencials dificultats financeres dels governs
locals, després de les massives inversions
en infraestructures que han dut a terme.
El govern xinès, atesos els riscos d’infla-
ció, continua considerant mesures de re-
fredament.

Cal destacar també l’evolució del Brasil,
un altre gran emergent, que, després de la
recessió, s’ha reconciliat amb el creixement
i ha saldat el còmput total del 2009 amb
una reculada mínima del 0,2%. A més a
més, en el quart trimestre, i després de
quatre registres negatius, va poder anotar
ja el primer avanç interanual, del 4,3%,
una xifra menys brillant que les de la Xina

RESUM EXECUTIU

Es confirma l’escenari 
de recuperació, però amb
diferències geogràfiques
notables.

Els Estats Units mostren
una fermesa més gran de 
la prevista i el Japó es basa
en les exportacions.

Els emergents, amb la Xina 
i el Brasil al capdavant, 
no deceben.
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o l’Índia però que confirma la solidesa de
la recuperació i que vaticina un 2010 a ve-
locitat de creuer.

La zona de l’euro presenta uns resultats
molt més discrets. El pitjor de la recessió
ha quedat enrere, però el camí fins a la
plena normalització de l’activitat econò-
mica serà llarg i no es consolidarà fins al
2011. El creixement del quart trimestre
del 2009 es va quedar en un discret avanç
del 0,1% intertrimestral i els indicadors del
primer trimestre mantenen aquesta ma-
teixa tònica. Tant el consum com la inver-
sió mostren un to molt feble i continuen
limitant la capacitat de recuperació de la
zona de l’euro, que se sosté gràcies al sec-
tor exterior, al cicle d’existències i als estí-
muls fiscals en marxa. Alemanya, la prin-
cipal economia, apunta a un creixement
proper a zero en els tres primers mesos del
2010.

Preocupa la fragilitat de la recuperació eu-
ropea. Els consumidors no acaben de re-
cuperar el nivell de confiança necessari per
revifar el consum, en un entorn d’atur en-
cara creixent. L’abundant capacitat pro-
ductiva ociosa no permet preveure una rà-
pida reactivació de la inversió. La bona
marxa de les exportacions podria no ser
suficient per recuperar un ritme de creixe-
ment generador d’ocupació. A més a més,
la necessitat de sanejar les finances públi-
ques fa que sigui urgent retallar despeses o
apujar impostos, amb la consegüent de-
pressió de la demanda interna.

Grècia és el principal exponent de l’exi-
gència de frenar el deteriorament dels
pressupostos públics. La reacció dels mer-
cats davant d’un dèficit desbocat i un deu-
te en espiral ha obligat a presentar un
dràstic pla d’ajustament que inclou la pu-
jada de l’impost sobre el valor afegit (IVA),
la congelació de les pensions i la rebaixa
dels sous públics. A canvi, el país hel·lènic
demana un gest d’ajuda a la resta de socis

de la zona de l’euro, situació que, atesa la
inexistència de mecanismes de rescat d’e-
conomies nacionals dins de la moneda
única, ha generat un complex debat entre
institucions comunitàries i estats mem-
bres. Mentrestant, el dòlar s’ha revalorat
notablement enfront de l’euro i ha passat
d’un màxim d’1,51 dòlars per euro al no-
vembre de l’any passat a 1,33 al final de
març, una evolució que pot donar suport
a la recuperació de la zona de l’euro.

Però si Grècia és el cas més destacat de
desequilibri fiscal, molts pocs estats mem-
bres defugen el problema de les finances
públiques. Així ho ha posat de manifest la
Comissió Europea en l’avaluació dels pro-
grames d’estabilitat o convergència de ca-
torze països de la Unió presentada cap a la
meitat de març. A més de Grècia, que no
es pot comparar amb cap altre país, Irlan-
da, el Regne Unit i Portugal són els que es
troben en una situació més delicada, sen-
se marge de maniobra. Espanya, França,
Itàlia i Bèlgica els segueixen en gravetat.
En tots els casos, però, la Comissió ha
mostrat la seva preocupació, perquè con-
sidera optimistes les previsions de creixe-
ment, les quals, si no es compleixen, po-
den arribar a frustrar la via d’estabilització
contemplada en els plans.

En el cas d’Espanya, la Comissió Europea,
a més de demanar més concreció en les
mesures d’ajustament fiscal, en especial a
partir del 2010, destaca la necessitat d’a-
doptar reformes que impulsin la produc-
tivitat, la competitivitat i l’ocupació soste-
nible. L’economia espanyola es recuperarà
de la recessió actual, però, per aconseguir
ritmes de creixement elevats, és imprescin-
dible posar en marxa reformes estructu-
rals en àmbits com l’educació, la compe-
tència en serveis i electricitat, l’eficiència
en R+D i el mercat laboral.

El Govern ha abordat aquest repte des de
tres angles. En primer lloc, la consolidació

L’expansió de la zona 
de l’euro no es consolidarà
fins al 2011.

Grècia és un cas especial,
però els desequilibris fiscals
són un problema general.

La Comissió Europea exigeix
rapidesa en les reformes per
impulsar la productivitat, 
la competitivitat i
l’ocupació sostenible.

 



pressupostària, l’objectiu de la qual és tor-
nar el dèficit públic a la zona del 3% el
2013. En segon lloc, l’enfortiment i la re-
estructuració del sistema financer. En ter-
cer lloc, avançar en reformes que consoli-
din les bases d’un creixement sòlid.

La iniciativa més recent ha estat una nova
bateria de propostes presentada als partits
polítics, al començament de març, per as-
solir un pacte contra la crisi. Al paquet de
mesures, destaquen els ajuts per a la reha-
bilitació d’habitatges, els préstecs directes
de l’Institut de Crèdit Oficial per a pimes
i autònoms, la millora dels ajuts a la inter-
nacionalització de les empreses, més inver-
sió en R+D+i, la reducció de la morositat
pública i privada i la racionalització del
sector públic empresarial. A més a més, el
Govern ha enviat a les Corts el projecte de
Llei d’economia sostenible, un ampli ven-
tall de reformes i d’actuacions horitzontals
que pretén consolidar el creixement eco-
nòmic a mitjà termini.

Però, mentre les reformes no facin efecte,
l’atenció continua centrada en els indica-
dors de curt termini. El consum de les fa-
mílies presenta un perfil de recuperació
molt suau, dins d’un quadre general de fe-
blesa, amb senyals dispars per productes.
Així, mentre les vendes al detall en general
van perdre impuls al gener, les de béns du-
radors com electrodomèstics i, sobretot,
automòbils van continuar repuntant. No
obstant això, l’estabilització del compo-
nent subjacent de l’índex de preus de con-
sum a la vora del 0% posa de manifest el
pols feble de la despesa de les llars. De fet,
l’índex de confiança de les famílies ha ini-
ciat l’any interrompent la seva millora, in-
fluït, possiblement, per la reculada de l’o-
cupació en els dos primers mesos, per la
retirada dels estímuls tributaris i per la
contenció de les pujades salarials.

Pel que fa a la inversió empresarial, el lleu-
ger descens de la utilització de la capacitat
productiva en el primer trimestre no
apunta a una reactivació sostinguda de la
inversió en equipament. No obstant això,
alguns indicadors específics mostren una
trajectòria relativament positiva. Les con-
tradiccions, probablement, s’expliquen per
l’efecte combinat d’unes exportacions
creixents, després de la caiguda històrica
de la primera part de l’any passat, i una de-
manda interior encara molt feble.

Des del punt de vista productiu, l’especial
climatologia dels primers mesos del 2010
pot haver afectat l’activitat de sectors com
la construcció i el turisme, per bé que els
indicadors encara són incomplets. Pel que
fa al sector immobiliari, s’aprecien alguns
signes d’estabilització, relacionats tant
amb la contracció dels preus com amb les
compravendes, que van pujar el 2,1%
interanual al gener, gràcies a les transac-
cions d’habitatges de segona mà.

En suma, les dades disponibles correspo-
nents al primer trimestre del 2010 apun-
ten encara a una lleugera reculada de l’ac-
tivitat, d’un ordre semblant al –0,1%
intertrimestral registrat en el quart trimes-
tre del 2009. En el segon trimestre, la nor-
malització d’algunes activitats afectades
per la climatologia i un cert avançament
de la despesa a causa de la pujada de l’IVA
poden reforçar la tònica de recuperació de
l’activitat i propiciar una taxa positiva de
creixement del producte. En qualsevol cas,
l’eventual sortida de la recessió es produi-
rà de forma discreta, amb ritmes de crei-
xement modestos, en espera dels efectes de
les reformes implementades.

25 de març de 2010
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El Govern tracta de
reconduir el dèficit públic,
enfortir el sistema financer
i posar en marxa reformes.

Mentrestant, l’activitat es
desenvolupa en un marc de
feblesa, tant en el consum
com en la inversió.

La sortida de la recessió
s’apropa, però les
perspectives de creixement
continuen essent molt
discretes.
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CRONOLOGIA

2009
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.

març  1 El Govern presenta una nova bateria de mesures de política econòmica que pretén consensuar amb el
conjunt de les forces polítiques.
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Estats Units: la recuperació 
guanya suports

L’economia nord-americana s’instal·la en
el camí de la recuperació amb més fer-
mesa del que s’esperava. El consum pri-
vat manté el to després del final dels es-
tímuls, la indústria i la inversió en
equipament guanyen posicions i els preus
continuen donant mostres d’estabilitat.
Malgrat tot, per bé que l’abisme de l’inici
del 2009 queda cada cop més lluny,
aquesta recuperació que es va consoli-
dant continuarà molt condicionada per
tres factors, la resolució dels quals sem-
bla llunyana. En primer lloc, hi ha el mer-
cat immobiliari, que pateix una sobreo-

ferta que retarda la sortida del túnel. En
segon lloc, l’alt grau d’endeutament de
les famílies, al qual s’afegeix el sector pú-
blic, obligat a polítiques fiscals expansi-
ves per donar suport a la demanda. En
tercer lloc, la recuperació del mercat de
treball va per llarg i no és estrany que, a
diferència dels enfrontaments suscitats
per la reforma sanitària, els senadors de-
mòcrates i republicans hagin donat su-
port per igual a una llei per a ajudes a la
promoció de l’ocupació i l’ampliació de
la cobertura d’atur dotada amb 150.000
milions de dòlars.

Els últims indicadors de demanda con-
firmen aquesta recuperació del consum

CONJUNTURA INTERNACIONAL

Els Estats Units basen 
la seva recuperació en 
el consum i en la inversió.

Les vendes al detall
continuen consolidant 
la recuperació, però la
confiança dels consumidors
no avança.

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
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privat. Les vendes al detall, sense cotxes
ni benzina, van continuar al febrer l’evo-
lució positiva amb un avanç del 2,5%
interanual en termes reals. Així, el con-
sum al detall se situa el 3,0% per sota del
nivell de desembre del 2007, representa-
tiu de la situació prèvia a la crisi, després
d’haver arribat a perdre el 6,1% al juliol
del 2009, el seu punt més baix. En un to
més pessimista, l’índex de confiança del
consumidor del Conference Board va
perdre nou punts al febrer i continua ins-
crit en uns nivells molt baixos, amb unes
expectatives que van tornar a assolir un
nou mínim històric. Per bé que els con-
sumidors tenen raons per al desànim, fo-
namentades en l’elevat endeutament i en
la feblesa de l’ocupació, la història recent
mostra que aquest indicador ha anat per
darrere de les recuperacions de la despe-
sa del consum privat. Això podria expli-
car, en part, la discrepància entre el senti-
ment dels consumidors i el consum
efectiu de les llars.

Pel que fa als productors, el sentiment
empresarial continua essent més opti-
mista que el dels consumidors, amb un
sector no financer que va començar la
crisi menys endeutat que els bancs i les
famílies. Així, l’índex de sentiment em-
presarial de l’Institute for Supply Mana-
gement de manufactures va continuar en
nivells propis d’etapes de forta expansió,
tot i recular lleugerament fins als 56,5
punts. L’índex de serveis va pujar fins als
54,8 punts i es va apropar, així, a les pers-
pectives alcistes de les manufactures. Per
la seva banda, la producció industrial va
mantenir la recuperació al febrer, però
continua el 10% per sota del nivell de les
acaballes del 2007. La utilització de la ca-
pacitat productiva va seguir un perfil si-
milar i va avançar fins al 72,7%, 3,4 punts
percentuals per damunt del mínim del
juliol del 2009, però 10,2 punts per sota
del nivell de desembre del 2007.

El sector empresarial 
i la producció industrial
mantenen el biaix alcista.

ESTATS UNITS: ELS CONSUMIDORS COMPREN ABANS DE RECUPERAR LA CONFIANÇA

Variació interanual del consum privat i confiança dels consumidors

FONTS: Bureau of Economic Analysis, Conference Board i elaboració pròpia.

Índex de confiança dels
consumidors (escala dreta)

Consum privat
(escala esquerra)
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El mercat immobiliari segueix sense sor-
tir-se’n. La recuperació dels preus està es-
tancada, amb un índex Case-Shiller de
preus de l’habitatge de segona mà que,
entre l’agost i el desembre del 2009, va
augmentar un magre 0,9%. Amb la des-
aparició dels ajuts públics als compra-
dors d’un primer habitatge, el volum de
vendes torna a reflectir la feblesa d’un
sector que continua dominat per la so-
breoferta. Els habitatges iniciats van re-
cular al febrer, però, més enllà de les va-
riacions mensuals o trimestrals, el més
significatiu és el nivell d’activitat, que fa
quinze mesos que està ancorat en la quar-
ta part del nivell previ a la correcció. Els
permisos de construcció, el seu indicador
avançat, també van recular i van acabar
de dibuixar una situació d’atonia per a la
qual no s’esperen millores notables du-
rant la primera meitat del 2010.

Al mercat de treball, l’altre llast de la re-
cuperació, tampoc no s’albiren recupera-
cions significatives en els pròxims mesos.
Al febrer, es van perdre 36.000 llocs de

treball i la taxa d’atur va romandre inal-
terada en el 9,7%. Per la seva naturalesa,
el mercat laboral acostuma a ser un indi-
cador endarrerit i la seva recuperació es
produeix quan l’economia fa mesos que
creix. El problema és que, a cada nova re-
cessió, la feblesa de l’ocupació ha estat
més prolongada. Addicionalment, la des-
trucció de llocs de treball ha estat, aquest
cop, la més gran des del 1945. Entre el ge-
ner del 2008 i el febrer del 2010, s’han
perdut 8,4 milions de llocs de treball, el
6,1% del total corresponent al desembre
del 2007. El deteriorament s’ha frenat,
però no es percep una tendència de recu-
peració ràpida.

L’estabilitat dels preus és un contrapunt
positiu d’aquests llasts. Les dificultats
dels bancs centrals per drenar liquiditat
del sistema i els elevats dèficits públics,
que apuntarien a un repunt inflacionista,
són compensats pels efectes de la baixa
utilització de la capacitat productiva.
Així, l’índex general de preus al consum
(IPC) va pujar el 2,2% interanual al fe-

La sobreoferta dificulta 
la recuperació dels preus 
de l’habitatge i de la
construcció.

El mercat laboral toca fons,
però la recuperació es farà
esperar.
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ESTATS UNITS: L’HABITATGE NO ES RECUPERA

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

FONTS: Standard and Poor’s i elaboració pròpia.
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L’IPC puja el 2,2% i l’IPC, 
un moderat 1,3%.

 



ABRIL 2010 9INFORME MENSUAL

ESTATS UNITS: UN DETERIORAMENT MÉS INTENS QUE EN RECESSIONS ANTERIORS

Pèrdua d’ocupació en percentatge del total de treballadors empleats al començament dels descensos (*)
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NOTA: (*) Les dates entre parèntesis són les corresponents a l’última recessió (desembre del 2007).

FONTS: Departament de Treball i elaboració pròpia.

Desembre del 2000 Juliol del 1981Desembre del 2007

brer i deixa enrere els efectes de base del
preu del petroli. Més indicatiu del mo-
ment actual, l’IPC subjacent, el general
sense els aliments ni l’energia, va mode-
rar l’avanç fins a l’1,3% interanual. Sense
els lloguers imputats als propietaris d’ha-
bitatges, el subjacent es va incrementar el
2,6% interanual i va moderar també el
ritme de pujada.

Finalment, el dèficit comercial de béns i
serveis del gener va ser de 37.288 milions
de dòlars, 2.614 milions per sota del mes
anterior, a causa de la reducció de les im-
portacions. El dèficit sense petroli ni de-
rivats va tenir un comportament similar,
que explica la pràctica totalitat de la mi-
llora. Les exportacions es van estancar al
gener i van interrompre la tendència a
l’alça dels últims mesos.

Japó: la importància 
del sector exterior

L’economia japonesa va créixer el 3,8%
intertrimestral anualitzat en el quart tri-
mestre després de la revisió a la baixa de
les primeres estimacions. La reculada del
PIB per al conjunt del 2009 queda, així,
en el 5,2%. Dos terços d’aquest creixe-
ment intertrimestral van provenir del
sector exterior, esperonat per la força de
les exportacions. La resta de l’avanç és
atribuïble al consum privat, que, empès
pels estímuls governamentals, va dur la
demanda interna a fer la seva primera
aportació positiva al creixement, després
de sis trimestres de reculades. Al capítol
inversor, la recuperació de la inversió en
equipament va ser compensada per la re-
ducció d’existències, un procés que ha de
continuar, atesa l’acumulació que va te-
nir lloc el 2009, quan les exportacions
baixaven dràsticament.

El dèficit comercial
disminueix pel descens
de les importacions.

El Japó creix el 3,8%,
gràcies a les exportacions 
i als ajuts públics.

 



La indústria i la inversió
afirmen la recuperació
gràcies al sector exportador.

Tot i que les últimes revisions han estat
netament a la baixa, la força del repunt és
superior al que s’esperava, gràcies a la de-
manda externa. Però la cautela s’imposa
per a la demanda interna. La continuïtat
en el creixement del consum privat sem-
bla difícil sense els ajuts públics en una
economia en deflació. D’altra banda, l’e-
levat nivell d’endeutament de tots els sec-
tors continuarà dificultant la recupera-
ció. Que els creditors del sector públic
siguin principalment japonesos pot evi-
tar turbulències financeres a curt termi-
ni, però no altera el fet que hi ha un límit
per a l’endeutament públic i que l’eficà-
cia de la política fiscal és menor amb ni-
vells alts de deute.

Els últims indicadors d’oferta continuen
confirmant que la millora es limita al sec-
tor industrial i exportador. La producció
industrial, que, al Japó, té una estreta cor-
relació amb el PIB, va mantenir la inten-
sitat dels tres mesos previs. L’índex gene-
ral del gener va avançar el 2,7% en relació

amb el desembre, en termes desestacio-
nalitzats i, des del febrer del 2009, ha re-
cuperat una mica més de la meitat del
36,4% que es va perdre durant la crisi.
Les perspectives inversores van millorar
al gener, tot i que van continuar subrat-
llant la primacia de les empreses expor-
tadores. Així, les comandes de maquinà-
ria destinades a la demanda exterior es
van recuperar, tot i que continuen una
mica més del 30% per sota del nivell mit-
jà del 2008, però les comandes destinades
a la demanda interna van continuar es-
tancades.

Les vendes al detall van guanyar posi-
cions al gener, però, amb uns nivells pro-
pers als del 2003, van continuar sumides
en l’atonia, tot i que sembla que les ven-
des d’automòbils del febrer han sortit del
pou gràcies als ajuts públics. Per la seva
banda, el mercat de l’habitatge va experi-
mentar un repunt de les vendes a l’àrea
de Tòquio que compensa la forta caigu-
da del mes anterior, però no ofereix se-

L’endeutament elevat
continuarà limitant
l’expansió de la demanda
interna.
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2009 2010
2008 2009

I II III IV Gener Febrer

PIB real

Vendes al detall

Producció industrial

Índex d’activitat empresarial (Tankan) (1)

Habitatges iniciats

Taxa d’atur (2)

Preus de consum

Balança comercial (3)

Tipus interbancari 3 mesos (4)

Tipus de canvi efectiu nominal (5)

NOTES: (1) Valor de l’índex.

(2) Percentatge sobre població activa.

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

(4) Percentatge.

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

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

JAPÓ: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

L’habitatge continua feble,
però l’atur es redueix 
al 4,9%.

 



nyals convincents de recuperació. Els ha-
bitatges iniciats van sumar al gener el cin-
què mes d’avanços, però van continuar el
30% per sota de la mitjana de l’última dè-
cada, que no va ser d’expansió, situació
que indica que els mals de la construcció
vénen de lluny. En un to més positiu, el
mercat laboral es va continuar recupe-
rant, amb una taxa d’atur que es va re-
duir fins al 4,9%.

A l’apartat dels preus, les febleses subja-
cents a la demanda interna faran que les
tendències deflacionistes es prolonguin
durant el 2010. Per bé que l’IPC del gener
va moderar la caiguda amb un descens de

l’1,3% interanual, és l’índex subjacent, el
general sense energia ni aliments, el que
marca la tendència i repeteix la reculada
de l’1,2% interanual del mes passat, la
més intensa des de l’inici de l’indicador.
El contrapunt positiu el va posar el sector
exterior. El superàvit comercial del gener
va guanyar el 50% en relació amb el saldo
del desembre, gràcies al repunt de les ex-
portacions. Tot i les últimes pujades, les
exportacions segueixen el 20% per sota
dels nivells previs a la crisi, de manera que
és d’esperar que la força exportadora con-
tinuï esperonant l’economia en els prò-
xims mesos.
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L’IPC subjacent recula
l’1,2%, i el sector exterior
es recupera gràcies 
a les exportacions.

JAPÓ: LA DEFLACIÓ, UN PROBLEMA SUBJACENT

Variació interanual de l’índex de preus al consum

FONTS: Ministeri de Comunicacions del Japó, Oficina Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.
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La ràpida recuperació dels països emergents ha ofert un inusitat contrapunt a la reculada de les economies
avançades durant la gran recessió del 2009. Pocs haurien apostat per un avanç del 2,1% dels emergents durant
un exercici en què l’activitat econòmica dels més desenvolupats es va enfonsar el 3,2%. I això és el que va succeir
el 2009. No és gens estrany que, atesa aquesta evidència, el debat sobre el canvi en els motors globals del creixe-
ment estigui sobre la taula. Podrà ja el món emergent compensar l’impacte sobre el creixement global d’un
alentiment de la demanda interna dels Estats Units i d’altres economies avançades?

Sens dubte, pel seu dinamisme i pes demogràfic, la Xina, l’Índia i el Brasil són els emergents amb més potencial
econòmic. La seva contribució al PIB global va assolir, en termes de paritat de poder adquisitiu, el 20% el 2009 i
va igualar el pes dels Estats Units o de la Unió Europea. En particular, el 12% del PIB mundial es va originar a la
Xina, mentre que l’Índia i el Brasil van produir el 8% restant. A més a més, les perspectives són bones: les últi-
mes previsions de l’FMI indiquen que la Xina reprendrà les taxes de creixement del 10% anual a les quals ens te-
nia acostumats i que l’han convertit en la tercera economia del món, per darrere dels Estats Units i del Japó. Per
la seva banda, és probable que, en els pròxims mesos, l’Índia i el Brasil superin les mitjanes de creixement del
7,2% i del 3,5%, respectivament, que van assolir en el decenni previ a la crisi. Les possibilitats de recuperació
que ofereix Rússia, que sovint queda englobada, amb els altres països, en l’acrònim BRIC, són sensiblement pit-
jors –la seva feble base industrial i, en general, un entorn empresarial encara poc atractiu representen un fre per
al seu creixement potencial–.

En un cert sentit, els grans emergents ja són un dels motors principals de l’economia mundial. El 2010-2011, per
exemple, els BIC (el Brasil, l’Índia i la Xina) aportaran 1,7 punts percentuals anuals al creixement global, la qual
cosa representa una contribució del 40% del total (mesurada en paritat de poder adquisitiu). Només la Xina su-
marà 1,2 punts percentuals o el 30% del progrés global, més del doble que la contribució dels Estats Units. El
creixent pes econòmic dels emergents, juntament amb el manteniment d’unes elevades taxes de creixement, ex-
plica l’augment de la seva aportació a l’avanç de l’economia mundial (vegeu el gràfic següent).

No obstant això, malgrat la importància dels BIC i, en especial, de la Xina en el creixement global, la seva capa-
citat d’arrossegament de la demanda a la resta del món encara és limitada. Un exemple pot ajudar a mostrar-ho.
Suposem que la demanda interna de la Xina cresqués de tal manera que les seves importacions (netes) augmen-
tessin per valor de 200.000 milions de dòlars en un any. Aquesta xifra implicaria l’eliminació del superàvit co-
mercial registrat el 2009, equivalent al 4% del PIB xinès, que no és poc. Doncs bé, això afegiria de manera direc-
ta un modest 0,4% al PIB de la resta del món. A aquest càlcul s’hauria d’afegir una estimació sobre el possible
efecte multiplicador de les compres xineses arran de l’augment de l’ocupació i dels salaris a la resta del món, que
també expandeix la demanda. Les estimacions d’aquest multiplicador són escasses, però el situen, en general,
entre 1 i 2. Així, doncs, com a molt, l’efecte total podria arribar a duplicar l’efecte directe: un augment de les im-
portacions netes equivalent al 4% del PIB xinès incrementaria el 0,8% el PIB a la resta del món, uns 400.000 mi-
lions de dòlars. A tall comparatiu, aquesta quantitat equival, aproximadament, a l’1% de la demanda interna de
les economies avançades.

Tot i que aquest efecte és significatiu, hem de reconèixer que una disminució tan dràstica de la balança comer-
cial xinesa en un període curt de temps és molt improbable. Si aquest ajustament tingués lloc durant quatre
anys, l’augment de la demanda sobre la resta del món arribaria només al 0,2% per any. En els casos de l’Índia i
del Brasil, que tenen un pes econòmic agregat menor que el de la Xina, l’impacte encara seria menor i, a més a
més, el dèficit comercial agregat d’aquests països limita el marge per augmentar les importacions netes.

El poder emergent
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A més llarg termini, el consumidor emergent tindrà molt més a dir en l’economia global. Amb el 40% de la po-
blació mundial i unes extraordinàries taxes de creixement econòmic, s’estima que, en els pròxims vint anys, més
de 500 milions de persones passaran a formar part d’una ascendent classe mitjana, que triplicarà el seu volum
en aquestes economies. Aquest segment constitueix el gros de la població capaç d’adquirir béns i serveis suscep-
tibles de ser importats d’altres països. La introducció de reformes econòmiques destinades a reduir les elevades
taxes d’estalvi de la Xina, on el consum de les llars només representa el 35% del PIB, molt per sota d’una mitja-
na del 50% a la resta d’Àsia i de més del 60% a les economies avançades, també contribuirà a augmentar la in-
fluència dels consumidors del gegant asiàtic en el mercat global. Aquestes reformes, a més a més, són necessàries
per garantir-ne el creixement sostingut.(1)

En definitiva, malgrat la importància dels grans emergents en el creixement mundial, encara és prematur consi-
derar-los locomotores de la demanda a la resta de les economies. No obstant això, ningú no dubta de la seva ca-
pacitat d’arrossegament en un futur cada cop més proper.

FONT: FMI (WEO octubre 2009 i revisió gener 2010).

Xina Brasil i Índia Economies avançades Resta del món

Contribucions al creixement mundial, punts percentuals
(pesos en paritat de poder adquisitiu)

ELS GRANS EMERGENTS, SOBRETOT LA XINA, CLAUS EN EL CREIXEMENT MUNDIAL
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(1) Amb aquesta intenció, les autoritats xineses ja han anunciat, entre d’altres mesures, l’ampliació gradual de la cobertura sanitària pública i del
sistema de pensions.

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

 



Xina: a velocitat de creuer

Segons el Banc Mundial, la Xina creixerà
el 9,5% el 2010, després d’un avanç del
8,7% l’any passat. El nou informe presen-
ta una revisió a l’alça de les previsions,
propiciada per la bona marxa de l’econo-
mia durant la crisi i per la recuperació de
la producció i del comerç mundial en la
segona meitat del 2009. A més de tractar
els temes recurrents que requereix qual-
sevol anàlisi del gegant asiàtic, l’estudi des-
taca dos riscos macroeconòmics: la for-
mació d’una bombolla especulativa al
mercat immobiliari, els preus del qual
continuen pujant, i les potencials dificul-
tats financeres dels governs locals després
de les massives inversions en infraestruc-
tures que han dut a terme.

Gran part del creixement xinès el 2009 es
basa en aquesta forta inversió. No obstant
això, una rendibilitat menor de l’esperada
en els projectes d’infraestructures, junta-
ment amb el paper destacat del crèdit
bancari en el seu finançament, pot afeblir
tant el sector bancari –davant del ressor-
giment dels crèdits dubtosos– com els go-
verns locals –principals proveïdors dels
serveis de cobertura social–.

Preocupada pel possible augment de la
morositat i pels riscos de sobreescalfa-
ment de l’economia, l’autoritat monetà-
ria continua introduint mesures de con-
trol. Després de diversos augments del
coeficient de caixa, i encara resistint-se a
apujar el tipus d’interès, el banc central
ha limitat la concessió de crèdits nous a
7,5 bilions de renminbis anuals (1,1 bi-
lions de dòlars), enfront dels 9,6 bilions
de renminbis concedits el 2009. Ara com
ara, el sobreescalfament és més un risc
que una realitat. En particular, la pujada
de la inflació fins al 2,7% al febrer és de-
guda, bàsicament, a l’increment en el preu
dels aliments, conseqüència del fred dels
últims mesos, i als efectes estacionals del
salt en el calendari de l’any nou xinès 
del gener el 2009 al febrer el 2010.

Els indicadors d’activitat continuen evi-
denciant la vitalitat del país. Per comen-
çar, la producció industrial del gener i del
febrer combinats va créixer el 20,7%
interanual, enfront de la mitjana del
17,9% del quart trimestre. L’índex de ges-
tors de compres (PMI) continua per da-
munt dels 50 punts –límit entre recessió i
expansió–, tot i que una mica per sota
dels mesos anteriors. Per la seva banda, la

Les previsions de
creixement de la Xina se
situen per damunt del 9%.

L’IPC es dispara al febrer
pels aliments.
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2009 2010
2007 2008

I II III IV Gener Febrer

PIB real

Producció industrial

Producció elèctrica

Preus de consum (*)

Balança comercial (**)

Tipus d’interès de referència (***)

Renminbi per dòlar (*)

NOTES: (*) Mitjana.

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

(***) Percentatge a final de període.

FONTS: Oficina Nacional d’Estadístiques, Thomson Reuters Datastream i elaboració pròpia.

13,0 9,6 6,2 7,9 9,1 10,7 – –

17,5 12,6 9,7 9,0 12,3 17,9 20,7 20,7

15,7 6,7 –4,3 –0,4 8,0 24,3 24,7 24,7

4,8 5,9 –0,6 –1,5 –1,3 0,7 1,5 2,7

262 298 319 296 252 198 173 176

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

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

XINA: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari
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demanda interna va prosseguir pujant i
va mostrar un cert alentiment en el crei-
xement de la inversió enfront de l’accele-
ració del consum. En particular, la inver-
sió va pujar el 26,6% interanual al febrer,
clarament per sota de la mitjana del 32%
de l’últim trimestre. Així mateix, les ven-
des al detall conjuntes del gener i del fe-
brer van augmentar el 17,9% interanual
en termes reals.

Finalment, al front exterior, el superàvit
de la balança comercial torna a dismi-
nuir, arran de l’escalada de les impor-
tacions, i se situa per al gener-febrer el
55% per sota del mateix període de l’any
anterior (en 21.800 milions de dòlars).
Les importacions combinades van créi-
xer el 64% interanual i les exportacions,
el 31%. Aquesta dinàmica d’ajustament
del superàvit comercial redueix la possi-
bilitat d’una apreciació del renminbi a
curt termini. No obstant això, sembla in-
eludible que, durant la segona meitat de
l’any, la Xina reintrodueixi una major fle-
xibilitat en el tipus de canvi com a eina
per evitar els riscos de sobreescalfament
esmentats.

Brasil: vent en popa a tota vela

Definitivament, la recessió al Brasil ha dei-
xat un traç fugaç i sense grans desperfec-
tes. Després de reconciliar-se amb el crei-
xement, ja en el segon trimestre de l’any,
l’economia brasilera salda el còmput total
del 2009 amb una reculada mínima del
0,2%. A més a més, en el quart trimestre, i
després de quatre registres negatius, va
poder anotar ja el primer avanç inter-
anual. Ni més ni menys, del 4,3%! Una xi-
fra sense brillantor si es compara amb les
de la Xina o l’Índia, però certament lluent
en relació amb la majoria restant. I una
xifra que no solament confirma la solide-
sa de la recuperació carioca, sinó que va-
ticina un 2010 a velocitat de creuer.

La demanda interna es consolida, una ve-
gada més, com el principal motor de la
recuperació. Amb un avanç interanual
del 7,7%, el consum certifica la seva re-
sistència i, al mateix temps, l’efectivitat
dels suports fiscals i monetaris. La inver-
sió, per la seva banda, prossegueix la re-
muntada i anota el primer creixement
interanual, del 3,3%, després de tres tri-
mestres en negatiu. La despesa pública

La demanda interna 
revalida el paper motriu i
l’exportació recupera el to.

De nou, la resta
d’indicadors continuen
mostrant el vigor 
de l’economia xinesa.

L’economia del Brasil salda
el 2009 amb una reculada
mínima i abraça un 2010 
de vigorosa recuperació.

6,1 5,1 –1,9 –1,7 –1,4 4,3 – ...

5,9 2,9 –13,8 –11,3 –8,6 5,9 16,3 ...

132,3 140,4 128,5 128,4 141,9 154,2 158,7 159,0

15,0 13,0 12,6 13,9 13,1 11,8 ... ...

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

40,0 24,8 25,1 27,5 26,4 25,3 25,7 24,3

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

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

2009 2010
2007 2008

I II III IV Gener Febrer

PIB real

Producció industrial

Confiança del consumidor (*)

Taxa d’atur São Paulo (**)

Preus de consum

Balança comercial (***)

Tipus d’interès SELIC (%)

Reals per dòlar (*)

NOTES: (*) Valor.

(**) Percentatge sobre població activa.

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

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

BRASIL: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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



també torna a sumar, i molt: el 5,5% en
relació amb el mateix període del 2008.
Consegüentment, les úniques partides
que mantenen un signe interanual nega-
tiu són les del sector exterior: el 13% les
exportacions i el 12% les importacions.
Així i tot, alenteixen la reculada i, en rela-
ció amb el trimestre anterior, fins i tot
avancen de forma ostensible: el 14% i el
20%, respectivament. Per al total de l’any,
el balanç tanca en positiu per al consum,

tant privat com públic, i en negatiu per a
la resta (vegeu el gràfic anterior).

Atesos aquests resultats, el panorama
macroeconòmic al Brasil continua invi-
tant a l’optimisme. Un optimisme que és,
al mateix temps, causa i efecte d’una con-
fiança interna en màxims històrics i d’un
creixement esperat el 2010 al voltant del
5%. El mateix ministre de finances brasi-
ler coincideix amb aquesta previsió i la

El real i la inflació
prossegueixen l’avanç 
i el Banc Central manté 
els tipus... al març.
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EVOLUCIÓ DEL PIB DEL BRASIL PER COMPONENTS

Percentatge de variació interanual en termes reals

PIB Consum privat

Importacions de béns i serveisExportacions de béns i serveis

Consum públic Formació bruta de capital fix

FONTS: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Banco Central do Brasil i elaboració pròpia.
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vincula tant a la continuïtat del patró de
consum com a l’enlairament de la inver-
sió, impulsada per la necessitat de noves
infraestructures arran dels jocs olímpics
del 2016 i de l’explotació petroliera mar
endins. De cara al 2011, quan hagi des-
aparegut l’efecte de base de la crisi, s’hagi
esvaït l’impacte de les polítiques expansi-
ves de l’últim any i es vagin retirant els
estímuls, el creixement tornarà a nivells
més coherents amb el seu potencial, al
voltant del 4%.

En aquest sentit, el tret de sortida de l’a-
justament monetari és imminent, molt
probablement en aquest mateix mes d’a-
bril, i la consolidació fiscal, tot i que nin-
gú no l’espera abans de l’octubre, haurà
d’arribar tard o d’hora. Més d’hora que
tard si el Brasil vol mantenir el compro-
mís amb l’estabilitat macroeconòmica
que tan bé li va anar quan va arribar la cri-
si. Al capdavall, tot i que ara bufi a favor,
el vent sempre acaba virant, i, quan això
passi, val més tenir les veles controlades.

Hank Paulson, secretari del Tresor dels Estats Units en els moments més durs de la crisi financera global, explica
a les seves memòries un episodi sorprenent. Al principi del mes d’agost del 2008, coincidint amb l’inici de les
olimpíades de Pequin i amb la invasió russa de Geòrgia, el govern rus de Dimitri Medvedev va oferir a Pequin
realitzar una estratègia de venda massiva de bons hipotecaris nord-americans de Fannie Mae i Freddie Mac.
L’objectiu era obligar el govern nord-americà a rescatar amb diners públics les companyies amb problemes i
evitar que els bons perdessin tot el seu valor. La Xina s’hi va negar, però, finalment, les dues companyies (priva-
des, però amb una garantia tàcita del govern) van ser rescatades per la Casa Blanca. Rússia va acabar venent tots
els seus bons, valorats en més de 65.000 milions al començament de l’any.

Reserves de divises: la muntanya continua creixent

LA XINA ACAPARA LES RESERVES

Reserves de divises oficials dels principals tenidors

FONTS: Fons Monetari Internacional i Thomson Reuters Datastream.
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Com és possible que un país considerat emergent condicioni la política financera de la primera economia
mundial i precipiti la crisi de dos bastions del seu sistema financer? L’explicació cal buscar-la en l’enorme acu-
mulació de reserves de divises dels països emergents. Aquests fons, gestionats pels bancs centrals, es materialit-
zen en actius líquids i segurs (la rendibilitat no és el més important), com el deute públic dels països desenvo-
lupats i, més concretament, els bons del Tresor dels Estats Units o el deute d’agències o d’empreses garantit pel
govern nord-americà. Dues terceres parts dels gairebé 7,5 bilions de dòlars que constitueixen les reserves de di-
vises oficials mundials estan materialitzades en dòlars. L’arribada de l’euro amb prou feines ha alterat el predo-
mini de la divisa nord-americana.

Des de les crisis asiàtica i russa del 1997 i del 1998, les reserves de divises dels països emergents han crescut fins
a uns nivells sense precedents. Les crisis monetàries dels anys noranta, amb els corresponents contagis indiscri-
minats i amb les posteriors exigències d’ajustament, van posar de manifest la fragilitat financera d’aquests paï-
sos. La reacció va ser acaparar actius que constituïssin una pantalla protectora davant de noves possibles crisis.
Tot i que, en general, moltes economies emergents han adoptat reformes liberalitzadores dels sistemes financers
i s’han integrat en l’economia global, la fam de reserves de les autoritats monetàries i financeres no s’ha contin-
gut. L’acumulació reflecteix la necessitat de cobrir-se davant d’eventuals atacs especulatius i de tenir capacitat de

En milers de milions de En percentatge de:

dòlars dels Estats Units PIB Deute extern a curt termini (2) Importacions

1996 2008 2009 2008 1996 2008 2009 1996 2008 2009

Àsia (3) 477 3.320 3.355 45 170 589 595 49 74 83

Xina 105 1.946 1.954 44 376 1.865 1.873 76 172 186

Índia 20 247 242 20 260 333 324 55 85 88

Corea 33 200 212 21 45 173 177 22 46 55

Altres Àsia (4) 319 927 948 52 145 502 511 48 62 72

Amèrica Llatina (5) 142 440 410 13 145 369 300 89 71 69

Brasil 58 193 186 12 111 342 329 109 111 115

Xile 16 23 24 14 201 113 114 89 40 47

Mèxic 19 94 84 9 60 241 218 21 30 29

ECO (6) 53 233 211 17 504 107 92 36 43 ...

Orient Mitjà (7) 17 54 47 9 111 112 90 34 41 ...

Rússia 11 413 368 25 42 509 446 16 141 143

Pro memòria:

Exportadors nets de petroli (8) 93 885 ... 21 200 1.862 ... 42 87 ...

NOTES: (1) Els agregats regionals són la suma de les economies enumerades; els percentatges són mitjanes simples. Per al 2009, dades de l’inici de l’any.
(2) Suma d’actius transfronterers consolidats de tots els bancs declarants al BPI enfront de països declarants amb venciments fins a un any i títols de deute
internacionals en circulació amb venciment residual fins a un any.
(3) Països enumerats.
(4) Filipines, Hong Kong, Indonèsia, Malàisia, Singapur, Taipei Xinès i Tailàndia.
(5) Països indicats més Argentina, Colòmbia, Perú i Veneçuela.
(6) Europa central i oriental: Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Polònia, República Txeca i Romania.
(7) Aràbia Saudita, Kuwait i Qatar. Per a l’Aràbia Saudita, excloses les inversions en títols estrangers.
(8) Angola, Algèria, Kazakhstan, Mèxic, Nigèria, Noruega, Rússia, Veneçuela i Orient Mitjà.
FONT: Banc de Pagaments Internacionals (BPI).

RESERVES DE DIVISES (1)

Valors al tancament de l’exercici
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rescatar els sistemes bancaris, intervenir en els mercats de canvis o, en definitiva, no haver-se de sotmetre, en cas
de crisi, a les exigències d’organitzacions internacionals.

Però la incessant acumulació de reserves supera els nivells considerats raonables per a les necessitats descrites.
Com es reflecteix al quadre anterior, a les economies emergents d’Àsia, les reserves equivalen a 6 cops el deute
exterior a curt termini (es considera suficient cobrir el 100%) i representen més del 80% de les importacions
anuals (el nivell normal seria el 25%-50%). Crida especialment l’atenció el cas de la Xina, amb uns actius exte-
riors de reserva que multipliquen per 18 el deute exterior a curt termini i que gairebé dupliquen el volum anual
d’importacions. El Brasil i Rússia també estan molt ben coberts davant d’una hipotètica crisi monetària inter-
nacional. De fet, en general, les economies emergents no s’han vist seriosament afectades per la crisi financera
global i l’han superat de forma molt més airosa que en casos anteriors.

L’explicació clau per entendre aquests enormes nivells de reserves oficials de divises són els desequilibris inter-
nacionals de balança de pagaments. Les xifres recopilades pel Fons Monetari Internacional mostren una cor-
respondència elevada entre els superàvits  corrents de les economies emergents i l’augment de les seves reser-
ves oficials. Des de l’inici del segle i fins a mitjan 2008, la major part de les economies emergents va
experimentar un creixement elevat, molt orientat a les exportacions i associat a taxes creixents d’estalvi nacio-
nal i a fortes entrades de capital forà. La combinació de grans superàvits per compte corrent i elevades entra-
des de capital ha conduït a fortes pressions apreciadores sobre les monedes de molts emergents. El rebuig a una
eventual apreciació de la moneda obliga a una intervenció als mercats de canvis que amplia les reserves de di-
vises als bancs centrals. La Xina és l’exponent més destacat d’aquesta política i s’ha convertit en el principal te-
nidor de reserves. El circuit es tanca en l’elevat i persistent dèficit corrent dels Estats Units, que, gràcies a la pri-
vilegiada posició del dòlar en el sistema monetari internacional, poden finançar sense problemes un voluminós
desequilibri exterior.

Aquesta situació preocupa pel seu potencial desestabilitzador. En primer lloc, no és realista suposar una capaci-
tat d’endeutament exterior il·limitada, fins i tot per als Estats Units. En segon lloc, els desajustaments als mercats
de canvis es poden prolongar durant molt de temps, però, en un moment donat, poden generar una crisi sobta-
da si desapareix la confiança en què es basen. I, en tercer lloc, i més important, aquesta situació té un efecte ex-
pansiu sobre la liquiditat global –ja que pressiona a la baixa els tipus d’interès–, un element que ha estat present
en la gènesi de l’actual crisi financera global.

Com corregir la tendència a acumular reserves? Els Estats units i els emergents estan atrapats en una mena de
dilema del presoner, en què no acaben de decidir si actuar de forma cooperativa o no. Així, una part significati-
va del deute públic nord-americà està en mans de bancs centrals estrangers, que, per tant, podrien condicionar-
ne els mercats. Això podria constituir una dependència inquietant de països potser poc amistosos. Des d’un al-
tre punt de vista, la preeminència del dòlar crea inquietud entre els responsables de la cartera de divises dels
països emergents. En més d’una ocasió, la Xina ha expressat la seva intenció de diversificar més enllà del dòlar,
però vendre els actius en dòlars significa assumir el risc de deprimir aquests mercats i depreciar automàtica-
ment el valor de les seves reserves: un mal negoci. Per la seva banda, els Estats Units acusen la Xina de mantenir
artificialment devaluada la seva moneda. Si les autoritats xineses permetessin una apreciació del renminbi, el
desequilibri comercial del gegant asiàtic disminuiria i l’acumulació de reserves xineses es podria estabilitzar.
Però no sembla que les intencions de les autoritats xineses vagin per aquí.



Mèxic: de les crisis, també se n’aprèn

Mèxic va encarar la crisi amb una relati-
va estabilitat macroeconòmica i, no obs-
tant això, la seva economia va patir els
estralls de la recessió com poques a l’A-
mèrica Llatina. La magnitud de la cai-
guda del PIB el 2009, del 6,5%, va evi-
denciar, d’una banda, la seva elevada
exposició als vaivens de l’activitat manu-
facturera als Estats Units i, de l’altra, la
insuficient capacitat dels suports fiscals i
monetaris per mitigar la conjunció d’una
reculada de la demanda externa i un rà-
pid enfonsament de la despesa interna.
Tot i que, aquest cop sí, Mèxic va poder

recórrer a polítiques econòmiques con-
tracícliques per afrontar l’adversitat eco-
nòmica, el seu marge de maniobra era li-
mitat. Una limitació que tant el govern
de Calderón com el Banc Central de Mè-
xic volen esmenar, si més no en part, amb
les seves últimes iniciatives.

La necessitat de més reserves internacio-
nals va ser una de les lliçons que les auto-
ritats mexicanes van treure de la crisi,
motiu pel qual, en l’última setmana de fe-
brer, la Comissió de Canvis, integrada per
membres de Banxico i de la Secretaria 
d’Hisenda, va establir un nou procediment
amb l’objectiu d’ampliar les arques de re-

Mèxic continua treballant
per consolidar la recuperació
i l’estabilitat econòmica.

Reconduir els actuals volums de reserves de divises cap a nivells més raonables i desactivar-ne el potencial 
desestabilitzador requeriria reduir els desequilibris de l’economia dels Estats Units, que els països emergents
acceptessin uns tipus de canvi més realistes i procedir a una diversificació dels actius de reserva en termes de
moneda i d’instruments. Fins que això no passi, estarem subjectes a sorpreses com la que va endur-se Hank
Paulson l’estiu del 2008.

Aquest requadre ha estat elaborat per Joan Elias
Departament d’Economia Europea, Servei d’Estudis de ”la Caixa”
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2009 2010
2007 2008

I II III IV Gener Febrer

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.

3,3 1,5 –9,1 –8,5 –6,1 –2,4 – ...

1,9 –0,9 –9,6 –9,6 –6,5 –2,0 4,8 ...

104,9 92,2 80,1 80,5 83,0 78,4 82,1 80,6

116,5 118,0 108,9 108,3 111,1 113,1 ... ...

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

–22,7 –11,8 6,2 6,0 5,1 4,0 4,5 4,8

–10,1 –17,3 –17,6 –15,9 –12,6 –4,7 –3,5 –2,7

7,00 7,50 6,75 4,75 4,50 4,50 4,50 4,50

11,0 10,6 14,2 13,2 13,5 13,1 13,0 12,8

MÈXIC: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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



serves. Paral·lelament, la mateixa comis-
sió ha sol·licitat la renovació, per un any,
de la línia de crèdit que va contractar a
l’abril del 2009 amb el Fons Monetari In-
ternacional. Tot i que aquesta línia mai
no va ser utilitzada, sí va contribuir a mi-
llorar la confiança dels inversors en l’esta-
bilitat de l’economia mexicana, de mane-
ra que la seva pròrroga pretén afrontar els
riscos que encara persisteixen sobre la re-
cuperació de l’economia asteca. En tot
cas, a mesura que les reserves s’omplin,
Mèxic planeja reduir de forma gradual la
seva dependència d’aquesta línia, i, en
aquest sentit, la progressiva recuperació
del saldo per compte corrent accelerarà el
procés.

Un altre dels flancs que cal reforçar, reve-
lat obertament per la crisi, és el marge de
maniobra fiscal. Atesa l’extraordinària
exposició de Mèxic a la recessió als Estats
Units, la dimensió de l’impuls públic va
ser del tot insuficient i, malgrat tot, poc
més podia fer el govern. Expandir aques-
ta capacitat exigeix una reforma profun-
da de les finances públiques, i el govern
del president Calderón n’és conscient. El
seu nou pla d’austeritat preveu un estalvi
de més de 3.000 milions de dòlars en tres
anys i, tot i ser un primer pas, no deixa
de ser un gra de sorra. La clau està en la
reforma fiscal que, segons els seus plans,
s’hauria d’aprovar abans de la tardor. Així
i tot, no està clar que aquesta reforma
aconsegueixi corregir les vulnerabilitats
històriques dels ingressos públics mexi-
cans: l’excessiva dependència del saldo
petrolier i l’elevada evasió fiscal. En
aquest sentit, cal esperar que, tot i que no
sigui al setembre, tard o d’hora s’arribi al
consens necessari per aconseguir-ho.

En tot cas, deixant de banda les mancan-
ces destapades per l’última sotragada, la
millora de la situació econòmica a Mèxic
és totalment manifesta i els indicadors
avançats d’activitat continuen apuntant

cap a la seva progressió. Així i tot, la de-
manda interna continua convalescent, de
manera que, a curt termini, no cal dubtar
que les autoritats mexicanes mantindran
els estímuls per restar riscos de recaigu-
da. Una lliçó que ja vam aprendre de cri-
sis anteriors.

El petroli i els metalls s’encareixen

El preu del cru va superar el nivell dels 80
dòlars, tot i que el bitllet verd va mantenir
els seus guanys. Entre el 18 de febrer del
2010 i el 18 de març del 2010, el cru va
guanyar el 5,2% i va arribar als 81,39 dò-
lars per barril (qualitat Brent, per a lliura-
ments a un mes). D’aquesta manera, el
cru ha guanyat el 4,6% des de l’inici de
l’any, mentre que el dòlar ha guanyat el
5,4% enfront de l’euro.

Les expectatives de recuperació pressio-
nen a l’alça el preu del petroli a curt ter-
mini. No obstant això, la possibilitat de
pujades més importants queda limitada
per la capacitat sobrant als països de 
l’OPEP. Aquesta organització va decidir
mantenir les quotes, malgrat les últimes
apreciacions, i espera que el preu del cru
es mantingui dins d’una banda entre els
75 i els 85 dòlars per barril.

Pel que fa a la resta de primeres matèries,
l’encariment dels metalls va ser compen-
sat per les reculades dels preus dels ali-
ments. Així, l’índex The Economist va
quedar gairebé inalterat i va perdre el
0,3% entre el 18 de febrer i el 18 de març.
Entre els metalls, destaquen les pujades
del ferro, del níquel i de l’alumini. Xile, el
major productor mundial de coure, va
tancar diverses mines a causa dels terra-
trèmols, però els majors ports d’Antofa-
gasta i Mejillones van quedar indemnes.
Així, el coure va tenir una pujada relati-
vament més moderada, després de les
fortes apreciacions de l’inici de l’any. Els
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La demanda externa
continua tirant del carro 
de la recuperació mexicana,
mentre la interna és manté
espaordida.

Tot i la fortalesa del bitllet
verd, el cru supera el nivell
dels 80 dòlars per barril.

La recuperació alimenta
l’apreciació del petroli.
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metalls nobles com el platí i el pal·ladi
també van evolucionar a l’alça, mentre
que l’or es va mantenir inalterat per da-
munt de la barra dels 1.100 dòlars per

unça. Entre els aliments, destaca l’enfon-
sament del sucre, que va perdre el 30%
després d’unes collites que han resultat
millors del que s’esperava.

EVOLUCIÓ DE PRIMERES MATÈRIES SELECCIONADES (*)

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

Sense adonar-nos-en, ja hem deixat enre-
re el primer trimestre del 2010 i, ara com
ara, a la zona de l’euro, les úniques bones

notícies són l’arribada de la primavera i
del bon temps, ja que el terreny econò-
mic continua sense donar-nos gaires ale-
gries. Abans d’entrar en el detall de l’anà-
lisi dels últims indicadors econòmics i de
la seva evolució futura, paga la pena

UNIÓ EUROPEA

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

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

Percentatge de variació interanual

PIB

Importacions de béns i serveisExportacions de béns i serveis

Consum públic Formació bruta de capital fix

FONTS: Eurostat i elaboració pròpia.
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recular una mica en el temps. El mes pas-
sat ja es va publicar la taxa de creixement
de la zona de l’euro del quart trimestre,
que es va quedar en un trist avanç del
0,1% intertrimestral. Ara, Eurostat ha do-
nat a conèixer l’evolució dels diversos
components del producte interior brut
(PIB). La seva valoració és obligada per
entendre bé quins són els motors del pro-
cés de recuperació i quins són els ele-
ments que el frenen.

Tant el consum com la inversió van man-
tenir un to molt feble i continuen limitant
la capacitat de recuperació de la zona de
l’euro. La inversió, concretament, va recu-
lar el 0,8% en relació amb el trimestre an-
terior i va restar 0,2 punts percentuals al
creixement del PIB. Tot i que és cert que el
ritme de reculada ha disminuït de forma
considerable, ja que, en el primer trimes-
tre del 2009, va assolir el –5,4%, el ritme al
qual es recupera és una mica més lent del
que s’havia previst inicialment. I res fa
pensar que les coses hagin canviat gaire al

llarg del primer trimestre d’enguany. La
recuperació de l’índex de producció in-
dustrial segueix a bon ritme i, en el mes de
gener, ja va assolir una taxa de creixement
interanual positiva. Això, en condicions
normals, indicaria que la recuperació de
la inversió és imminent, però la baixa uti-
lització de la capacitat productiva, que es
manté en mínims històrics, no ofereix un
futur gaire esperançador. Els índexs de
confiança empresarial tampoc no dibui-
xen una sortida de la recessió gaire ferma.
Tot i que la majoria d’aquests índexs con-
tinuen en el camí de la recuperació, la via
de sortida que tracen és força plana.

El perfil de recuperació del consum pri-
vat no és tan negatiu, però tampoc no
permet esperar un retorn ràpid a taxes de
creixement com les registrades abans de
la recessió. En l’últim trimestre del 2009,
la seva evolució va ser totalment plana,
de manera que la taxa de variació inter-
anual es va quedar en el –0,6%. Com en
el cas de la inversió, els diferents indica-

El consum i la inversió 
són els frens...

...i les perspectives 
a curt termini no són 
gaire esperançadores.

2009 2010
2008 2009

I II III IV Gener Febrer

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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ZONA DE L’EURO: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari
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dors de l’estat d’ànim del consum en el
primer trimestre del 2010 tampoc no di-
buixen unes perspectives gaire esperan-
çadores. Les vendes al detall, l’indicador
de referència d’alta freqüència, continua
la seva lenta i erràtica recuperació. Des-
prés de la moderada millora del mes de
desembre, que va situar la taxa de varia-
ció interanual en el –0,5%, en el mes de
gener, va tornar a recular una mica, fins
al –1,3%.

La feblesa de la demanda és patent en al-
tres indicadors. La inflació, sense anar
més lluny, es manté molt per sota de la
mitjana dels 15 últims anys, que se situa
en l’1,9%. En el mes de febrer, la variació
interanual de l’índex de preus al consum
harmonitzat va recular una dècima fins al
0,9% i la inflació subjacent va baixar fins
al 0,8%. Tot i que el debat sobre el risc de
deflació es podria intensificar en els prò-
xims mesos, les nostres previsions no
contemplen que la inflació acabi baixant
gaire més. De fet, hauria de guanyar força

en la segona meitat de l’any, quan el con-
sum es comenci a recuperar amb una
mica més de convicció. L’element clau
perquè això passi cal buscar-lo, fonamen-
talment, en l’evolució futura del mercat
laboral i en la rapidesa i profunditat del
procés de despalanquejament.

Pel que fa al mercat laboral, sembla que
fa uns mesos que la taxa d’atur ha trobat
clarament un sostre. En el mes de gener,
es va mantenir en el 9,9%, de manera
que, en els sis últims mesos, només ha
augmentat tres dècimes. En els pròxims
mesos, no descartem que continuï pu-
jant. De fet, podria assolir valors propers
al 10,5%, però el més probable és que,
cap al final de l’any, comenci ja a dibui-
xar una ruta descendent. Això, sense cap
mena de dubte, seria un gran suport per
a la recuperació del consum, ja que, a més
d’augmentar la renda disponible de les
llars, reduiria de forma considerable la
incertesa que avui en dia les ha obligat a
augmentar l’estalvi per precaució.

El consum es mantindrà
feble, per l’elevada taxa
d’atur...

EL PROCÉS DE DESPALANQUEJAMENT FRENA LA RECUPERACIÓ

Variació interanual del crèdit a la zona de l’euro

FONTS: Banc Central Europeu i elaboració pròpia.
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El procés de despalanquejament trigarà
una mica més a completar-se, i, en part,
això serà un dels factors que no permetrà
que el consum torni a créixer a la seva ve-
locitat de creuer a mitjà termini. La taxa
de variació interanual del crèdit continua
enfonsada en mínims. En el mes de gener,
la reculada va arribar al 0,6%. Fa ja cinc
mesos que es manté en terreny negatiu, i
tot fa preveure que aquesta tònica es man-
tindrà en els pròxims mesos.

Per acabar el repàs de l’evolució dels di-
versos components del PIB del quart tri-
mestre, queda per esmentar el comporta-
ment del sector exterior, el qual, com era
d’esperar, va continuar exercint de suport
del procés de recuperació. La mateixa fle-
xibilitat que va dur el sector a enfonsar-
se al final del 2008 permet que la sortida
de la recessió sigui força ràpida. Les ex-
portacions van avançar l’1,7% en relació
amb el trimestre anterior i continuen
sense mostrar símptomes de feblesa. L’a-
vanç de les importacions també va ser
notable, del 0,9% concretament, però, en
conjunt, el sector exterior va afegir 0,3
punts percentuals al creixement de la
zona de l’euro. Aquest comportament 
s’hauria de mantenir, com a mínim, du-
rant la primera meitat de l’any, i, de fet,
la feblesa de l’euro prevista per als prò-
xims mesos podria fer que la contribució
s’allargués durant el segon semestre.

Així, doncs, la via de sortida de la reces-
sió que perfila la zona de l’euro no és gai-
re esperançadora. El pitjor de la recessió
ha quedat enrere, és cert, però el camí fins
a la plena normalització de l’activitat
econòmica es farà molt llarg. Ara com
ara, les nostres previsions situen el crei-
xement del PIB per al conjunt del 2010 al
voltant de l’1%, però els riscos se situen
clarament a la baixa. A més a més, queda
per veure la capacitat de coordinació 
entre els diferents estats de la unió mo-
netària en el procés de retirada de les po-

lítiques fiscals expansives i com això, al
seu torn, encaixa amb l’inici de la pujada
de tipus d’interès per part del Banc Cen-
tral Europeu (BCE). Ara com ara, la ca-
pacitat de reacció i coordinació en rela-
ció amb la crisi provocada pel deute
públic de Grècia ha aconseguit calmar els
mercats, però el cas no s’ha aconseguit
tancar. Caldrà seguir-ho de prop en els
pròxims mesos.

L’economia alemanya s’encomana 
de les baixes temperatures

L’estancament de l’economia germànica
en els tres últims mesos de l’any passat va
frenar la recuperació iniciada en el segon
trimestre del 2009. El desglossament del
PIB mostra que el sector exterior va ser 
l’únic que va agafar les regnes de l’econo-
mia germànica, amb una contribució al
creixement de 2,2 punts percentuals du-
rant aquest període. Aquesta important
aportació de la demanda exterior, la ma-
jor des de l’inici de la crisi, va ser neutra-
litzada per l’afebliment de la resta de
components, en particular per les exis-
tències. Les dades disponibles per als pri-
mers mesos del 2010 no mostren signes
de millora en el primer trimestre.

Al gener, l’evolució del mercat exterior va
ser menys positiva, amb una contracció
del saldo comercial del 47,6% en relació
amb el mes anterior. Això va ser el resul-
tat de l’augment de les importacions i de
la caiguda de les exportacions, a causa de
la menor demanda de béns alemanys per
part dels països de la Unió Europea. Mal-
grat que les dades mensuals del comerç
exterior solen presentar força volatilitat,
aquesta xifra posa de manifest la necessi-
tat de la recuperació de la demanda inter-
na perquè Alemanya reprengui una via
sostenible de creixement en els pròxims
mesos.

...i pel procés 
de despalanquejament.

El sector exterior 
continua essent el suport
de la recuperació.

El sector exterior alemany
és l’únic que creix en el
quart trimestre del 2009.
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Pel costat de l’oferta, els indicadors men-
suals mostraven un cert repunt al gener.
Així, tot i trobar-se en nivells similars als
del 2004, la producció industrial va aug-
mentar en relació amb el mateix mes del
2009 i va registrar el primer increment
interanual de l’últim any i mig. Les co-
mandes industrials, que acostumen a
avançar-se a l’evolució de la producció,
van créixer el 4,7% intermensual al gener,
la qual cosa apuntaria a la dinamització
de l’activitat en els propers mesos.

No obstant això, com ho mostra l’índex
IFO de sentiment industrial, el repunt de
l’activitat no ha arribat fins al març, en
gran part per les condicions climatològi-
ques adverses del febrer. A més a més,
com s’observa al gràfic següent, malgrat
el seu augment en el primer trimestre, la
utilització de la capacitat productiva no-
més ha recuperat un terç de la caiguda pa-
tida des de l’inici de la recessió. Això fa
pensar que la inversió no presentarà sig-
nes importants de millora abans de la 
segona meitat del 2010.

D’altra banda, el consum privat tampoc
no dinamitzarà l’economia en els prò-
xims mesos. Les vendes al detall es van

reduir de nou al gener, amb una caiguda
del 4,0% interanual. A més a més, la reti-
rada dels ajuts públics per a la compra
d’automòbils va comportar una nova re-
ducció de les matriculacions al febrer, del
29,8% interanual. Aquesta feblesa de la
demanda va provocar una reducció de 
la inflació, que es va situar en el 0,6% en
el mateix mes, dues dècimes per sota de
la xifra del gener.

La feblesa del consum s’explica, en gran
part, per la incertesa que plana sobre el
mercat laboral. D’una banda, la taxa d’a-
tur va augmentar després de quatre me-
sos sense variar i es va situar en el 8,2% al
febrer. Com ja s’ha esmentat en altres oca-
sions, el motiu d’aquest deteriorament
tan moderat de l’atur va ser, en gran part,
el programa de reducció de la jornada la-
boral (kurzarbeit). Malgrat tot, l’aplicació
d’aquesta mesura i la reducció de les ho-
res extres van provocar, el 2009, la con-
tracció del salari mitjà dels empleats en
un 0,4%, la primera des del 1949.

En aquest context, no s’espera que la des-
pesa pública es posicioni com una de les
principals fonts de creixement de l’eco-
nomia. Així, enfront de les previsions del

L’activitat industrial mostra
signes de millora al gener.

El consum privat es
mantindrà feble durant 
els primers mesos de l’any.

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 Febrer

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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dèficit alemany, que el situen per damunt
del 5,0% enguany (el 3,3% el 2009), l’exe-
cutiu alemany va decidir reduir les despe-
ses pressupostades el 2010 en gairebé
5.600 milions d’euros. El menor deterio-
rament esperat del mercat laboral perme-
trà, mitjançant la menor despesa en sub-
sidis d’atur, una gran part de la retallada.
Sense cap mena de dubte, aquest gest no
ha passat desapercebut al si de la Unió Eu-
ropea, en un moment en què els desequi-
libris fiscals causen estralls en més d’un
estat membre.

En definitiva, els indicadors d’oferta i de-
manda no pronostiquen l’enlairament de
l’economia germànica en el primer tri-
mestre de l’any, amb un creixement pro-
per a zero. Conseqüentment, la nostra
previsió de creixement per al 2010 ha es-
tat rebaixada en dues dècimes percen-
tuals (de l’1,6% a l’1,4%), ja que no s’es-
pera que sigui fins a la segona meitat de
l’any que l’economia torni a repuntar
amb força.

L’atur i el deute desllueixen 
la recuperació francesa

Els indicadors disponibles mostren que
l’economia gal·la manté la tònica de re-
cuperació iniciada en el segon trimestre
del 2009. Així, la producció industrial va
créixer el 3,5% interanual al gener, des-
prés de gairebé dos anys de taxes negati-
ves. Altres indicadors de l’activitat indus-
trial, com les matriculacions o l’índex de
comandes industrials, també apunten a
una millora de la conjuntura econòmica
francesa per al primer trimestre del 2010.
Així mateix, cal destacar l’evolució favo-
rable del nombre d’empreses creades,
que, al febrer, va experimentar un incre-
ment mensual de l’11,3%. En aquesta lí-
nia, l’informe de conjuntura del Banc de
França publicat el dia 8 de març anuncia
un creixement de l’activitat lleugerament
positiu en el primer trimestre del 2010
amb una pujada del PIB del 0,4% inter-
trimestral.

El govern germànic retalla 
la despesa pressupostada
per al 2010.

Els indicadors d’activitat
francesos mostren 
una millora...

Utilització de la capacitat productiva i de la inversió

FONTS: Deutsche Bundesbank i elaboració pròpia.

LA BAIXA UTILITZACIÓ DE LA CAPACITAT PRODUCTIVA MANTÉ ANCORADA LA INVERSIÓ
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Des de la perspectiva de la demanda, és
important observar el rumb del consum
privat, ja que aquesta variable ha jugat
un paper clau en el procés de recuperació
de l’economia francesa. Efectivament, el
consum de les llars va augmentar l’1% 
el 2009 malgrat la conjuntura econòmica
tan adversa. Això va ser possible perquè
la protecció social de l’Estat francès va 
facilitar el manteniment del nivell de des-
pesa de les llars. D’altra banda, les famí-
lies franceses se situen entre les menys
endeutades d’Europa, en part per les res-
trictives condicions dels bancs gals a 
l’hora de concedir préstecs immobiliaris.
A més a més, el consum francès va rebre
un fort estímul a través del pla de reac-
tivació econòmica, que, entre d’altres
mesures, atorgava una subvenció de 1.000
euros per a la compra d’un automòbil el
2009.

No obstant això, hi ha el risc que el con-
sum privat, fins ara el pilar de la recupe-
ració, s’estanqui. D’una banda, el feble
comportament del mercat de treball pot
desincentivar la despesa interna. Així, se-
gons l’institut estadístic francès, l’INSEE,
la taxa d’atur va augmentar al gener i es
va situar en el 10,1%. De la mateixa ma-
nera, va prosseguir la caiguda del nombre
d’assalariats, tot i que a un ritme menor
en l’últim trimestre del 2009, amb una

pèrdua anual de 357.600 llocs de treball.
La ministra d’Economia, Christine Lagar-
de, estima que l’atur augmentarà al llarg
del 2010, però de forma cada cop més
moderada. Només començarà a baixar
quan el creixement econòmic sigui sos-
tingut i prou elevat.

D’altra banda, l’enorme deute i el dèficit
públic francès, del 77,4% i del 7,9% del
PIB el 2009, respectivament, posen de
manifest la necessitat que el govern reta-
lli el programa d’estímuls i el matalàs so-
cial. Així, per exemple, al llarg del 2010,
es retiraran els ajuts per a la compra d’au-
tomòbils, tot i que de forma gradual per
evitar una caiguda en picat de les ma-
triculacions. D’aquesta manera, a partir
del gener del 2010, se subsidien 750 euros
i aquest xifra es reduirà a 500 euros a 
partir del juliol.

Així mateix, el Programa d’Estabilitat de
França 2009-2013 presentat a la Comis-
sió Europea anuncia mesures per a la re-
tallada de la despesa pública perquè l’ex-
cés del dèficit s’hagi corregit el 2013 i no
superi el 3% del PIB estipulat. Per exem-
ple, es considera la possibilitat de dur a
terme una reforma del sistema de pen-
sions que endarrereixi l’edat de jubilació,
situada en els 60 anys.

...però l’augment de la taxa
d’atur i la retallada de la
despesa pública poden
desestabilitzar la
recuperació econòmica.

Es redueix la infrautilització
de la capacitat productiva.

FRANÇA: 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 Febrer

PIB

Consum de les llars

Producció industrial

Taxa d’atur (*)

Preus de consum

Balança comercial (**)

NOTES: (*) Percentatge sobre població activa.

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

FONTS: OCDE, Eurostat, INSEE, Comissió Europea i elaboració pròpia.
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Pel que fa a la inversió, tendeix a créixer
quan l’índex d’utilització de la capacitat
productiva supera la seva mitjana a llarg
termini (al voltant dels 80 punts). Segons
l’informe conjuntural del Banc de Fran-
ça, aquesta variable va augmentar al fe-
brer, fins als 74,4 punts, i va prosseguir la
via de creixement iniciada onze mesos en-
rere. D’aquesta manera, sembla que el
punt d’inflexió en què la inversió comen-
çarà a contribuir favorablement a l’eco-
nomia queda una mica més a la vora. Fi-
nalment, tant la millora de la situació
econòmica dels països compradors de
productes francesos com la depreciació
de l’euro facilitaran que la demanda ex-
terna es recuperi molt gradualment en els
pròxims mesos.

El creixement italià 
es mantindrà moderat el 2010

Després dels indicis de recuperació de
l’economia italiana en el tercer trimestre
del 2009, el PIB es va reduir en el trimes-
tre posterior, amb una caiguda del 0,3%
intertrimestral. Això va situar la contrac-
ció de l’economia transalpina en el con-
junt del 2009 en el 5,1%, la més alta de
les principals economies europees. Les
previsions apunten a una recuperació fe-
ble el 2010, amb un creixement inferior a
l’1,0%.

El desglossament del PIB del quart tri-
mestre mostra que aquesta contracció va
ser generalitzada en tots els seus compo-
nents. De fet, només les existències van
contribuir positivament amb 0,7 punts
percentuals. Aquest efecte va ser total-
ment contrarestat per l’aportació negati-
va del sector exterior de 0,8 punts. Les
previsions a curt termini apunten a un
creixement moderat de l’economia en els
pròxims trimestres, amb la demanda ex-

terna i la inversió com a principals mo-
tors de l’economia. No obstant això, no
s’espera un repunt important de la inver-
sió fins que no millori la utilització de la
capacitat productiva.

Els indicadors de més alta freqüència de
l’oferta apunten a la recuperació de l’acti-
vitat productiva. Així, la producció indus-
trial va augmentar el 2,6% al gener del
2010 en relació amb el mes anterior, xifra
molt superior a l’esperada. L’increment
de les comandes industrials al febrer, del
0,7% intermensual, permet preveure el
manteniment d’aquesta tendència. Con-
seqüentment, la confiança industrial va
tornar a millorar i es va situar en nivells
similars als del 2008.

Pel costat de la demanda, el deteriora-
ment del mercat laboral, amb una taxa
d’atur del 8,2% en el quart trimestre, va
tornar a provocar una caiguda de la con-
fiança dels consumidors. Ateses la incer-
tesa que plana sobre els ingressos de les
llars i la necessitat de reducció de la des-
pesa pública per part del govern, és pos-
sible que la demanda interior continuï
caient durant la primera meitat de l’any.
Aquesta caiguda serà parcialment con-
trarestada per la demanda externa, ja que
els principals socis comercials italians, en
especial de la zona de l’euro, comencen a
sortir de la recessió. Això permet preveu-
re que el sector exterior es convertirà en
l’eix de creixement de l’economia italia-
na el 2010.

Atesa la feblesa del consum privat, el go-
vern italià proposarà un nou pla d’estí-
mul de la demanda, que s’espera que pugi
a uns 300 milions d’euros. Aquesta xifra
és petita a causa del poc marge de manio-
bra pressupostari de l’economia transal-
pina, que, després dels Estats Units i del
Japó, és la tercera més endeutada del món.

L’economia italiana es
contreu el 5,1% el 2009.

La producció industrial 
creix el 2,6% intermensual 
al gener.

L’elevat deute no permet 
un major pla d’estímul 
del consum.
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Les eleccions planen sobre la fràgil
economia britànica

La falta d’un suport clar per part dels
components més importants del PIB ge-
nera dubtes sobre la solidesa de la recupe-
ració del Regne Unit. En el quart trimes-
tre del 2009, el consum va encadenar el
segon creixement intertrimestral (0,4%)
consecutiu després dels descensos acumu-
lats durant més d’un any. Aquesta tònica
d’estabilització, però, es veu amenaçada
per la retirada de programes importants
d’estímul fiscal, com l’increment de l’im-
post sobre el valor afegit (IVA) al gener i
el final dels ajuts al sector de l’automòbil
a l’abril. Després d’un gener afectat per les
fortes nevades, les perspectives laborals
van millorar, gràcies a una notable reduc-
ció de l’atur registrat al febrer.

La inversió de les empreses –immerses en
un procés de despalanquejament– es va
reduir el 3,1% intertrimestral en el quart
trimestre, la qual cosa representa una cai-
guda del 14,6% per al conjunt del 2009 i
un llast pesat per al nivell d’activitat eco-
nòmica. Sense les contribucions conjun-
turals de la despesa pública i de l’ajusta-
ment d’existències, l’economia britànica
encara es trobaria en recessió.

En aquest context de dificultats, se cele-
braran eleccions generals. El partit labo-
rista, actualment en el govern, sembla re-
ticent a disminuir de sobte la despesa
pública per no deteriorar encara més la
recuperació. El principal partit de l’opo-
sició, el conservador, s’ha mostrat més
predisposat a adoptar mesures correcto-
res del dèficit públic (el 12,6% del PIB
previst per a l’any fiscal 2009-2010) i evi-
tar així que en surti perjudicada la quali-
tat del deute sobirà del país. Les últimes
enquestes pronostiquen una victòria con-
servadora, però per un marge tan escàs de
representants que faria impossible obte-
nir la majoria absoluta. Les majories sim-
ples no solen ser habituals al parlament
britànic i, històricament, comporten in-
estabilitats polítiques.

Sembla que el mercat de divises ha des-
comptat aquest possible resultat electoral,
ja que la lliura esterlina s’ha tornat a de-
preciar ostensiblement en les últimes set-
manes. Prenent com a referència el gener
del 2007, la divisa britànica s’ha depreciat
el 25% en relació amb una cistella de di-
vises significatives. Aquesta feblesa de la
lliura ha comportat un impuls de la de-
manda exterior, però també un augment
de les pressions inflacionistes.

No es pot descartar una
recaiguda de l’economia
britànica.

El dèficit públic i la
recuperació, temes
destacats del debat
electoral.

2009 2010
2008 2009

I II III IV Gener Febrer

PIB

Vendes al detall

Producció industrial

Taxa d’atur (*)

Preus de consum

Balança comercial (**)

NOTES: (*) Percentatge sobre població activa.

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

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

Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari
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La inflació va ser del 3,0% al febrer, taxa
encara afectada per l’increment de l’IVA a
l’inici de l’any. Tot i situar-se per damunt
de l’objectiu establert pel govern, el Banc
d’Anglaterra considera que és un risc re-
lativament controlat i que hi ha factors
conjunturals que frenaran aquesta accele-
ració del nivell de preus, com la baixa uti-
lització de la capacitat instal·lada i les res-
triccions creditícies. No obstant això, el
banc també destaca que les expectatives
d’inflació podrien haver canviat després
d’aquest notable repunt, la qual cosa, jun-
tament amb la ja comentada depreciació
de la lliura, redueix el marge per injectar
noves dosis de liquiditat.

Europa emergent: 
una recuperació sota sospita?

La visió predominant de la conjuntura
econòmica de l’Europa emergent i les se-
ves perspectives immediates es poden re-
sumir de la següent manera: després d’u-
na profunda recessió el 2009, de la qual
només va salvar-se Polònia, en el present
exercici, els països registraran una recu-

peració apreciable. No obstant això, els
diversos punts de partida, notablement
divergents, implicaran que, el 2010, el
creixement serà igualment dispar, amb
quatre països registrant creixement (Po-
lònia, Eslovàquia, la República Txeca i
Romania) i altres països encara amb el
PIB en reculada (Hongria, Estònia, Lituà-
nia i Letònia). El 2011, aquestes diferèn-
cies de creixement es tancaran, de manera
que tots ells se situaran en ritmes d’avanç
del PIB clarament superiors al 2%. Aquest
escenari, que, com s’ha comentat, domina
entre els analistes, també el compartim. I
sembla que les dades, com s’observa al
gràfic següent, així ho avalen. Podem,
però, estar tots equivocats?

Qüestionar-se la visió compartida té sen-
tit si considerem que dos interrogants
importants planen sobre les economies
europees en els últims temps. El primer
fa referència a la possibilitat que la re-
cuperació a la zona de l’euro sigui d’una
intensitat sensiblement inferior a l’espe-
rada uns mesos enrere. Les dades d’acti-
vitat més recents de les principals eco-
nomies de la Unió han decebut i han

La lliura cau arrossegada
per les incerteses
postelectorals.

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 Febrer

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. Valors majors signifiquen apreciació de la moneda.

FONTS: OCDE, Banc d’Anglaterra, ONS, Comissió Europea i elaboració pròpia.
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A l’Europa emergent, 
el 2010 hauria de ser 
un any de recuperació...
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alimentat la idea que, després d’un quart
trimestre pitjor del que estava previst, el
primer trimestre del 2010 tampoc no serà
gaire dinàmic.

L’avanç de previsions de primavera de la
Comissió Europea, amb una previsió de
creixement del 0,7% per a la zona de l’eu-
ro el 2010, reflecteix aquest to més pessi-
mista. Amb prou feines un parell de me-
sos enrere, al desembre, el conjunt
d’analistes considerava un creixement
previst de l’1,3% per al 2010. Es tracta,
per tant, d’una correcció notable en un
lapse de temps reduït. En la mateixa línia,
la depreciació de l’euro en el tram inicial
del 2010 ha estat interpretada com el re-
flex d’aquest empitjorament de perspec-
tives. Sembla inqüestionable que l’Europa
emergent, amb els seus profunds vincles
comercials i financers amb les grans eco-
nomies de la zona de l’euro, no podrà de-
fugir un escenari de recuperació truncada
a la Unió Europea.

Un segon risc que ha anat guanyant pes
en els últims mesos és la qüestió de la sos-
tenibilitat de les finances públiques a la
Unió Europea. El creixement del dèficit
públic i del recurs al deute públic a diver-
sos països comunitaris ha suscitat preo-
cupació sobre el seu impacte sobre la zona
de l’euro en conjunt i, en casos puntuals
com el de Grècia, fins i tot sobre la capa-
citat d’afrontar les seves obligacions en
els pròxims anys. Tot i que el compromís
polític d’evitar l’impagament del deute
per part de Grècia ha rebaixat les ten-
sions, el cert és que persisteix la convicció
que reconduir els importants dèficits pú-
blics pot afectar el sosteniment de l’acti-
vitat en un moment en què la reactivació
econòmica encara és fràgil.

Aquest debat no s’ha limitat al flanc me-
diterrani de la zona de l’euro, ja que, en
certs països de l’Europa emergent, l’afe-
bliment de la posició fiscal també ha sus-
citat preocupació. El cas més clar és el de
Polònia, que, malgrat haver transitat amb

LA RECUPERACIÓ AVANÇA A L’EUROPA EMERGENT

Índex de sentiment econòmic
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...però preocupa
l’empitjorament de
perspectives de la zona 
de l’euro...

...i que la necessitat 
de consolidació fiscal 
afecti una reactivació 
encara fràgil.
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relativa calma per l’etapa aguda de la cri-
si, ha vist afectats els seus ingressos fis-
cals, al mateix temps que el govern, trac-
tant de pal·liar alguns dels efectes negatius
de la crisi, ha accelerat la despesa pública.
Això ha alertat sobre la necessitat d’incó-
rrer en una consolidació fiscal que podria
afectar les perspectives de creixement dels
pròxims anys.

I bé, es tracta de riscos que condicionen
l’escenari presentat més amunt? Segons el
nostre parer, i sense menyscabar la seva
importància puntual, creiem que hi ha
matisos significatius que limiten el seu
impacte en la via de recuperació esperada
per a l’Europa emergent. Pel que fa a l’em-
pitjorament de previsions de la zona de
l’euro, ara com ara, no sembla que el seu
abast pugui ser suficient per fer descarri-
lar la millora de l’activitat a l’Europa
emergent.

A més a més, el temps és un factor que
juga a favor de la regió, ja que, a mesura
que avanci l’any, el pes del sector exterior
en la recuperació bascularà progressiva-
ment cap a una major contribució de la
demanda interna, la qual cosa proporcio-
narà un cert marge de maniobra a l’eco-
nomia. No es tracta d’una mera especu-
lació plausible, ja que aquest relleu
progressiu de l’impuls exterior per la
contribució interna es comença a mate-
rialitzar a Polònia, una economia que
transita més avançada en el cicle que la
resta de països de l’Europa central.

La qüestió sobre la necessitat d’ajustar els
desequilibris públics ha de ser objecte de
certes puntualitzacions. D’entrada, les xi-
fres de dèficit públic no són alarmants ni

en el cas de Polònia. Així, si es complei-
xen les previsions, només Lituània i Letò-
nia superaran apreciablement la mitjana
de la zona de l’euro el 2010. Per la seva
banda, Polònia, Romania i Eslovàquia se
situaran en xifres de dèficit de l’ordre del
7% del PIB, similars a les del conjunt de
la zona de l’euro. El volum de deute pú-
blic tampoc no destaca en termes relatius.
El 2009, any en què la mitjana de la zona
de l’euro va ser del 80% del PIB, només
Hongria es va situar en aquests nivells. La
resta d’economies es van quedar per sota
del 60% del PIB.

Atesa la magnitud relativament contin-
guda del deute, les necessitats d’emissió
són també moderades. Aquí cal esmentar
l’exemple de Polònia, un dels països amb
més exigències. Així, el 2010, aquest país
haurà d’afrontar un venciment de deute
equivalent al 8% del PIB i el finançament
d’un dèficit públic del 7%. Doncs bé, fins
i tot en aquesta tessitura, els ingressos pre-
vistos de privatitzacions, de l’ordre del
2% del PIB, proporcionaran un coixí fi-
nancer apreciable que exigirà emissions
brutes equivalents al 13% del PIB, eleva-
des però no inassumibles. Tot plegat ex-
plica per què el govern polonès, en línia
amb altres governs de la regió, preveu que
una part important de la reconducció dels
dèficits públics derivi de la millora cíclica
dels ingressos, sense haver de forçar una
retallada excessiva de les despeses. Si, a
més a més, considerem que altres governs,
com els de Romania i Hongria, sí han re-
alitzat una reconducció considerable de
les despeses públiques ja el 2009, sembla
que les finances públiques no afectaran
negativament la tònica de recuperació es-
perada a l’Europa emergent.

Així i tot, només si 
la recuperació europea
fluixegés obertament
afectaria l’Europa emergent.

Fins i tot Polònia, 
el país amb una posició
pressupostària més exigent,
no haurà de realitzar 
un ajustament fiscal 
sever el 2010.
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El BCE avança amb tranquil·litat 
i la Fed posa el comptador 
en funcionament

«El que estem fent és acompanyar el re-
torn a una situació de normalitat als mer-
cats, i això no modifica la posició del
Banc Central Europeu en política mone-
tària.» Aquestes paraules de Jean-Claude
Trichet, president del BCE, resumeixen
perfectament el camí i el ritme que està
recorrent la institució en la seva estratè-
gia per retirar les mesures extraordinà-
ries que va introduir amb motiu de la cri-
si del 2008-2009.

En matèria de política monetària con-
vencional, el BCE va mantenir el tipus
d’interès oficial en l’1,0%. Considera que
la recuperació econòmica serà lenta, ac-
cidentada i heterogènia per països. En
matèria d’inflació, no observa pressions
alcistes i veu les expectatives ancorades al
voltant del 2%. Preguntat sobre la difícil
situació fiscal que travessen alguns països
de la UEM, Trichet va declarar que
aquests problemes no modifiquen en ab-
solut la posició monetària del BCE.

En l’apartat de política monetària no
convencional, els detalls anunciats pel
BCE no van sorprendre. En primer lloc,
va confirmar que el 31 de març es rea-
litzaria l’última subhasta a sis mesos, un
nou pas en la retirada passiva dels estí-
muls. L’operació es va realitzar amb ad-
judicació total, i el tipus d’interès es va
indexar a la mitjana del tipus mínim
ofert a les subhastes setmanals (MRO).
En segon lloc, va comunicar que, a partir
del 28 d’abril, les subhastes a tres mesos

tornen a ser a tipus variable i que, tot i
que ja no hi haurà cobertura total, la
quantia de les operacions es fixarà de for-
ma que no es generi cap tensió significa-
tiva entre el tipus ofert i el que preval en
les MRO. Finalment, va informar que les
MRO continuaran essent a tipus d’inte-
rès fix i amb adjudicació total, si més no
fins al 12 d’octubre del 2010.

D’altra banda, Jean-Claude Trichet va
anunciar el manteniment de la política
d’actius escollibles com a col·lateral per a
les operacions de crèdit. Actualment, re-
quereix una qualificació creditícia míni-
ma de BBB–. Aquesta mesura permet l’ac-
cés al crèdit de les institucions financeres
hel·lenes i evita un increment addicional
en les primes de risc i en les rendibilitats
requerides al govern de Grècia.

A l’altre costat de l’Atlàntic, la Reserva Fe-
deral (Fed) dels Estats Units va decidir
mantenir el tipus d’interès oficial en el
0,25%. El banc central va tornar a reiterar
que la feblesa econòmica, la baixa inflació
i la contenció de les expectatives d’infla-
ció garanteixen que els tipus d’interès ex-
cepcionalment baixos es mantindran per
un període prolongat.

Per bé que la decisió adoptada es basa en
el baix creixement, la visió macro de la
Fed és lleugerament més positiva que en
mesos precedents. Així, tot i que indica
que el consum es troba restringit per 
l’elevat atur, també assenyala que el mercat
de treball s’està estabilitzant. Al gener, la
Fed va associar la feblesa del consum a la
destrucció de llocs de treball i no al nivell
d’atur. Aquest canvi és important, perquè

MERCATS FINANCERS

Mercats monetaris i de capital

Els problemes fiscals
d’alguns països de la UEM
no alteraran la política
monetària del BCE.

El BCE avança en la retirada
dels estímuls monetaris i
confirma la política d’actius
escollibles com a col·lateral.

La Fed millora la visió de
l’economia i ajusta detalls
en les eines que utilitzarà
en l’estratègia de sortida.
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representants del banc central van indi-
car que una precondició per plantejar-se
una pujada de tipus és la creació sòlida
d’ocupació.

La política monetària no convencional
acaparava de nou l’atenció dels mercats
financers. En aquest sentit, la Fed va in-
dicar que el programa de compra d’ac-
tius finalitzava al març. La decisió de no
estendre el programa pot ser interpreta-
da com un avanç passiu, ja que, com els
actius que vencen no són substituïts, la
dimensió del balanç del banc emissor
tendeix a reduir-se.

Abans de la reunió de política monetària,
Brian Sack, vicepresident de la Fed de
Nova York, va avançar detalls sobre les ei-

nes disponibles per drenar una porció sig-
nificativa de les reserves excedents. D’una
banda, va confirmar que la capacitat de
pagar interessos sobre les reserves és el
principal instrument que tenen al seu
abast. A més a més, es va referir als acords
de recompra inversos (reverse repos) i als
dipòsits a termini. Sobre els primers, va
indicar que només cal ajustar petits de-
talls de l’operativa. Sobre els dipòsits, va
indicar que, en la primavera del 2010, es
realitzaran operacions de poca quantia
per ajustar-ne el funcionament.

La regió asiàtica es troba en una fase di-
ferent del cicle monetari. D’una banda, el
Japó està en un punt més endarrerit que
els Estats Units i Europa. Conseqüent-
ment, el 17 de març, el Banc del Japó va

El Japó incrementa
els estímuls monetaris 
i la Xina espera.
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decidir mantenir el tipus d’interès oficial
en el 0,1% i no incrementar el programa
de compra de bons –creat al desembre
del 2009– més enllà dels actuals 1,8 bi-
lions de iens per mes. A més a més, tenint
en compte que al març vencien les opera-
cions especials, va voler minimitzar qual-
sevol problema d’oferta i va duplicar la
quantia de les operacions per proveir 
liquiditat fins als 20 bilions de iens. De
l’altra, la Xina, que es troba en una fase
més avançada, no ha realitzat cap altre
moviment posterior a l’increment de 50
punts bàsics de la ràtio requerida de re-
serves als bancs comercials, acordada el
12 de febrer.

Igual que en els últims mesos, els mercats
interbancaris als principals països no han
experimentat variacions significatives.
Els tipus d’interès a diferents terminis
continuen ancorats en els nivells del mes
anterior a causa de l’actuació dels bancs
centrals, que mantenen l’elevada liquidi-
tat per donar suport a la recuperació eco-
nòmica mundial.

El deute públic espera 
noves notícies econòmiques

El dèficit fiscal dels Estats Units va arribar
al 10,2% sobre el PIB al final de l’any pas-
sat. Al desembre, el saldo viu del deute to-
tal de l’administració central pujava a 7,8
bilions de dòlars, un increment del 23%
en relació amb l’any anterior. Les estima-
cions oficials de l’Oficina de Pressupostos
del Congrés dibuixen una lenta via de re-
ducció d’aquest important dèficit, que 
s’inicia el 2011 i que consolida un dèficit
fiscal al voltant del 4% sobre el PIB fins a
l’any 2020.

Aquesta perspectiva ha provocat les de-
claracions de les agències de rating inter-
nacionals sobre la qualificació AAA dels
Estats Units, que estaria sota pressió. Però
la notable diversificació econòmica de la
primera potència econòmica mundial i la
seva destacada capacitat per restablir el
seu balanç després d’un shock fan que els
Estats Units continuïn gaudint de la con-
fiança dels inversors. Això queda patent

Estabilitat als mercats
interbancaris, que amb prou
feines mostren moviments
significatius.

Malgrat l’alt endeutament
dels Estats Units, els
inversors internacionals
continuen comprant 
el seu deute públic. 
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en l’augment de compres de bons per part
d’inversors estrangers, que, en els dotze
últims mesos, han invertit uns 590.000
milions de dòlars en aquest actiu.

A la zona de l’euro, cal destacar l’estabili-
tat de les rendibilitats dels bons alemanys
i francesos. Els motius que justifiquen
aquesta absència de volatilitat són dos.
D’una banda, sembla que les últimes da-
des econòmiques confirmen la feblesa 
de la recuperació econòmica a la zona de
l’euro, que serà suau en intensitat i lenta
en el temps. A més a més, les expectatives
sobre inflació estan fermament ancorades.

El segon gran focus d’atenció és el dels
països perifèrics de la regió. Portugal ha
presentat un pla d’austeritat fiscal, amb
el qual pretén reduir el dèficit públic al
2,8% del PIB el 2013. La Comissió Euro-
pea ha anunciat que el pla de consolida-
ció fiscal espanyol és viable el 2010. I Grè-
cia ha rebut un fort suport amb la decisió

de l’agència de rating S&P d’eliminar la
revisió negativa a la qual estava exposada
la qualificació creditícia del país hel·lè.
Els elements ressenyats han contribuït a
la correcció dels diferencials sobirans.

Tot i que ha baixat el nivell d’incertesa,
però, encara no s’han esvaït tots els dub-
tes sobre la situació grega. En primer lloc,
s’ha inaugurat un debat sobre la conve-
niència de crear un Fons Monetari Euro-
peu per implementar rescats financers a
la zona de l’euro. En segon lloc, tot i que
el consell de ministres de finances euro-
peu ha comunicat l’existència d’un pla
de suport financer, no n’han transcendit
els detalls. A més a més, mentre diversos
països europeus han descartat la inter-
venció del Fons Monetari Internacional,
des d’Alemanya s’obre la possibilitat a
aquesta alternativa.

De cara a mitjà i a llarg termini, les ten-
dències de les rendibilitats del deute pú-

Menor creixement i baixa
inflació a la zona de l’euro
estabilitzen les rendibilitats
del deute públic alemany 
i francès.

A la zona de l’euro, els
països perifèrics milloren
els diferencials, però encara
no s’ha esvaït tota 
la incertesa sobre Grècia.
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blic dels Estats Units i de la zona de l’euro
es perfilen a l’alça. La consolidació de la
recuperació econòmica als dos costats de
l’Atlàntic i la normalització de la política
monetària són factors que impulsaran les
rendibilitats a nivells superiors als actuals.
A més a més, diversos elements, com per
exemple l’evolució de la situació fiscal a
Grècia i les actuacions per a la retirada de
la liquiditat per part dels bancs centrals,
provocaran moviments erràtics en les
yields del deute públic.

El dòlar es pren un descans 
en la seva via d’apreciació

La cotització de l’euro enfront del dòlar
va marcar un màxim d’1,51 al novembre
de l’any passat. De llavors ençà, el dòlar
va iniciar una tònica ràpida d’apreciació
que va dur la cruïlla fins a l’1,35 al final
de febrer. Després d’aquesta revaloració,

propera al 10%, dos elements han provo-
cat una frenada en la revaloració del dò-
lar. D’una banda, després d’un moviment
tan intens, la simple presa de beneficis per
part dels inversors produeix aquestes
pauses en l’evolució dels preus dels actius.
A més a més, però, la millora de les pers-
pectives sobre la consolidació fiscal dels
països perifèrics de la zona de l’euro ha
disminuït la percepció de risc dels actius
emesos en euros.

En un altre àmbit, el pessimisme s’ha fet
sentir sobre la lliura esterlina, que es tor-
na a depreciar enfront de la resta de divi-
ses. L’elevat dèficit fiscal, la incertesa polí-
tica, les expectatives d’un baix creixement
econòmic i una inflació més alta que a
Europa o als Estats Units i la necessitat
d’injectar més liquiditat en l’economia
per part del Banc d’Anglaterra no són les
bases més sòlides per estabilitzar la divisa
del Regne Unit.
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TIPUS DE CANVI DE LES PRINCIPALS MONEDES

18-03-2010
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Ien japonès
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Dòlar canadenc
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Dòlar dels EUA

Ien japonès
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Corona sueca
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Zloty polac

Corona txeca

Forint hongarès
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La tendència de les
rendibilitats del deute
públic serà lleugerament
alcista al llarg d’enguany.

El dòlar es pren un respir 
en la seva tendència
d’apreciació.
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La Xina estudia l’impacte
d’una potencial revaloració
de la seva divisa.

La renda fixa privada 
supera amb bona nota 
les incerteses financeres.

Els inversors particulars
aprofiten l’oportunitat 
per augmentar la cartera de
bons de renda fixa privada.

Els emissors de bons d’alt
risc augmenten l’activitat 
al mercat.

Un altre focus de tensió és la situació de
la divisa xinesa. El primer ministre xinès
Wen Jiabao ha afirmat que el renminbi
no està infravalorat. Després de les rei-
terades peticions dels Estats Units perquè
les autoritats xineses revalorin la seva di-
visa, el mercat espera la publicació, a 
l’abril, de l’informe del Departament del
Tresor, en què ha de decidir si etiqueta la
Xina com a país manipulador de la mo-
neda. D’altra banda, però, s’ha conegut
que diversos ministeris xinesos han rea-
litzat estudis d’stress test sobre l’efecte
econòmic sobre el país d’una apreciació
del renminbi. Això indicaria que les auto-
ritats xineses, malgrat les declaracions ofi-
cials, estan estudiant aquesta possibilitat.

La renda fixa privada reprèn 
la tendència positiva dels mesos
anteriors

Les turbulències generades per la crisi en
el deute sobirà han ofert una oportunitat
per corroborar l’existència d’una tendèn-
cia de fons positiva als mercats de renda
fixa privada, que es basa en la maduració
de la recuperació econòmica i en la reo-
rientació de les carteres financeres dels
particulars.

Una dada que confirma aquest argument
és la ràpida recuperació dels preus dels
bons de les companyies petites i mitjanes
o High Yield. En efecte, la simple conten-
ció dels riscos sobirans de les últimes set-
manes ha permès un ràpid restabliment
del dinamisme en aquest segment del
mercat, tant en les cotitzacions com en les
noves emissions.

Paral·lelament, els riscos que encara pla-
nen sobre el deute sobirà continuen re-
percutint sobre altres segments del mer-
cat de bons corporatius que hi estan més
estretament vinculats. En particular, es
manté un to d’inestabilitat en els bons del

sector financer, explicable per l’elevada
interdependència entre els governs i 
els bancs. Així mateix, estan patint els 
spreads crediticis de grans companyies
amb un alt nivell d’endeutament. En con-
junt, la recuperació en preus i en volum
d’aquests sectors és més lenta.

Un altre factor d’inestabilitat per a la ren-
da fixa privada prové del canvi d’orienta-
ció de la política monetària dels bancs
centrals. No obstant això, aquesta varia-
ble afecta el mercat de forma limitada. Un
bon exemple d’aquesta circumstància s’ha
observat als Estats Units amb la satisfac-
tòria evolució dels preus dels bons amb
garantia hipotecària, després que la Re-
serva Federal finalitzés el programa de
compres d’aquests actius.

Els inversors han aprofitat els moments
d’abaratiment dels bons corporatius per
comprar paper a bon preu, tot i que les
oportunitats han estat escasses, perquè el
volum de transaccions es va reduir du-
rant el període de tensions en optar les
empreses per ajornar les emissions. En
qualsevol cas, sembla que els inversors,
sobretot els particulars, mantenen el de-
sig de diversificar les carteres des de fons
d’actius sense risc cap a altres amb més
expectatives de rendibilitat. De fet, és
molt probable que la tendència dels flu-
xos d’estalvi continuï essent positiva cap
a la renda fixa corporativa i, en especial,
per als bons de High Yield, perquè aquests
instruments ofereixen un binomi de ren-
dibilitat-risc més atractiu que altres ac-
tius financers.

Addicionalment, les empreses emissores
de bons estan en una fase de consolidació
de l’estructura dels seus balanços. En paï-
sos com els Estats Units, les empreses,
sobretot les grans corporacions, han allar-
gat la durada mitjana del deute amb 
l’emissió de bons a llarg termini i, al ma-
teix temps, han retingut molta liquiditat,

El dèficit fiscal, el baix
creixement, la inflació 
i la incertesa política 
al Regne Unit deprecien 
la lliura esterlina.
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de manera que la ràtio de caixa sobre en-
deutament ha assolit un màxim històric.
A més a més, el mercat de renda fixa pri-
vada es consolida com un vehicle de fi-
nançament d’un nombre cada cop més
gran de petites i mitjanes empreses.

Les expectatives positives del mercat de
renda fixa privada es veuen consolidades
també per les revisions molt favorables de
les agències de qualificació creditícia.
Així, a l’informe sobre bons d’alt risc,
Moody’s ha reduït les previsions de mo-

Milloren substancialment
les expectatives d’evolució
de la morositat.

EMISSIONS DE BONS D’ALT RISC (DES DE L’INICI DE L’ANY)
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rositat als Estats Units des del 14,5% al
novembre del 2009 fins al 3,3% per al fi-
nal del 2010.

Lenta recuperació de les borses, 
tot i que amb les mirades posades 
en Grècia

Durant el mes de març, els mercats de
renda variable van aconseguir recuperar
una part dels guanys perduts arran de la
crisi del deute sobirà als països perifèrics
de la zona de l’euro. Tot i que les alces no
han estat de la mateixa quantia. Així, per
exemple, mentre l’S&P 500 superava els
nivells del gener i assolia cotes no vistes
des del setembre del 2008, l’Eurostoxx50
presentava un comportament menys
agressiu. Per la seva banda, en les econo-
mies emergents, els mercats van veure
frenats els ascensos pel tensionament de

les polítiques monetàries en països com
la Xina o l’Índia. En el cas de l’Ibex 35,
l’índex selectiu espanyol, va continuar re-
collint els temors derivats de la situació
fiscal i el seu impacte sobre els beneficis
de les empreses cotitzades.

Malgrat que la inestabilitat generada pel
cas grec sembla estar en una fase de major
control, a curt termini és prudent contem-
plar que els riscos encara no s’han esvaït
del tot i poden provocar noves correccions
a les borses. A mitjà termini, però, l’evolu-
ció de certs aspectes, com els fluxos de ca-
pital, l’escenari macroeconòmic i el com-
portament dels marges empresarials, entre
d’altres, donen suport a un entorn positiu
per als mercats de renda variable.

Així, per exemple, la progressiva millora
de les dades econòmiques globals redueix
el diferencial existent en relació amb les

Els índexs borsaris es
recuperen lentament, 
tot i que l’atenció continua
posada en el risc sobirà
grec.

Malgrat els riscos a curt
termini, hi ha raons que
donen suport a un escenari
favorable a mitjà termini.

FONT: Bloomberg.
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enquestes d’expectatives d’activitat rea-
litzades a empresaris i inversors. Aquesta
tendència es tradueix en una progressiva
restauració de la confiança dels agents
econòmics. A més a més, continuen les
fortes entrades de fluxos en fons d’inver-
sió que inverteixen en renda variable,
tant d’economies desenvolupades com
d’emergents.

D’altra banda, cal destacar l’acceleració
de l’activitat en operacions de fusions 
i adquisicions empresarials a nivell 
global. Fins a la data, l’efectiu total cor-
responent al març arribava als 200.000
milions de dòlars, enfront d’una mitjana
de 140.000 milions de dòlars del gener i
del febrer.

Un altre dels aspectes fonamentals que
donen suport a la tendència alcista de les
borses a mitjà termini és l’evolució dels
beneficis empresarials. D’una banda, el
consens dels analistes manté a l’alça les
estimacions empresarials, basant-se en el
progressiu canvi del model de creixement
impulsat per la millora de les vendes i no
per la reducció dels costos, com en els tri-
mestres anteriors. De l’altra, als Estats
Units, la campanya de resultats empresa-
rials de l’S&P 500 del quart trimestre va
complir amb escreix les expectatives de
recuperació. A Europa, la novetat ha estat
que, per primer cop des de l’inici de la cri-
si, les companyies de l’índex Stoxx Euro-
pe 600 van registrar un increment de les
vendes, proper a l’1% interanual.

Els fluxos de capital dels
fons d’inversió augmenten
la preferència pels actius 
de risc.

Els marges empresarials
continuen donant signes 
de recuperació als Estats
Units i a Europa.
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Els mercats de capitals (en concret, de bons corporatius i accions) exerceixen un paper important tant en el 
desenvolupament econòmic a llarg termini com en les fluctuacions cícliques i en l’estabilitat financera dels paï-
sos. Els emergents, i, en particular, el quartet batejat amb el terme BRIC (Brasil, Rússia, Índia i Xina), s’enfron-
ten actualment al repte de modelar els sistemes financers per aconseguir el millor en els dos fronts. Les expe-
riències dels països desenvolupats, incloses les negatives com la crisi del 2008-2009, els poden servir d’ajuda.

En matèria de desenvolupament econòmic, hi ha un ampli consens sobre el fet que una estructura i un funcio-
nament adequats dels mercats de bons i d’accions faciliten a les empreses l’accés al finançament, fomenten la in-
versió i el creixement de l’activitat i, per tant, milloren el benestar dels individus a mitjà i a llarg termini. En re-
lació amb l’estabilitat financera, un estudi recent del Banc Internacional de Pagaments(1) destaca que el foment
dels mercats domèstics de bons anomenats en moneda local enforteix l’estabilitat dels sistemes financers dels
països emergents. L’efecte té lloc mitjançant la disminució del risc de tipus de canvi i la reducció del desajusta-
ment que se sol produir entre el venciment dels passius en moneda estrangera (curt termini) i els actius anome-
nats en moneda local (llarg termini).

En acceptar les bondats de disposar d’uns mercats de capitals desenvolupats, sorgeixen immediatament dues
qüestions importants. La primera fa referència a la configuració de la base legal i de l’estructura formal. Diver-
sos estudis(2) argumenten que l’entorn legal (anglosaxó, francès o escandinau) és de vital importància per al 
desenvolupament financer d’un país. La segona és el debat sobre si és preferible que prevalgui el finançament
bancari (majoria de països emergents) o el finançament per la via dels mercats de capitals (Estats Units). En
principi, sembla que un sistema financer mixt i equilibrat, on la banca i els mercats de capitals siguin comple-
mentaris, és el més adequat. Assolir una estructura equilibrada és gairebé una necessitat a la majoria dels països
emergents, ja que l’escassa dimensió actual dels seus mercats de capitals implica que un eventual col·lapse del
sistema bancari tingui enormes conseqüències a nivell socioeconòmic, en afectar àmpliament l’oferta de crèdit,
la cadena de pagaments i el valor dels estalvis.

Els BRIC tenen l’escala i les possibilitats per disputar, en termes econòmics, els primers llocs d’influència i d’he-
gemonia mundial. De tota manera, assolir aquest gran potencial exigirà la millora dels mercats financers do-
mèstics. Però abans d’assenyalar quins són els principals reptes als quals s’enfronten els BRIC en matèria de 
desenvolupament financer, convé ressenyar l’evolució que els mercats d’aquests països han registrat en els úl-
tims anys, en especial els de deute i borsa.

En conjunt, el creixement dels mercats domèstics dels BRIC ha estat important. Si observem la ràtio mitjana de
capitalització borsària en relació amb el PIB dels BRIC, la xifra s’ha situat al voltant del 35%, mentre que, al final
de la dècada dels noranta, amb prou feines superava el 20%. Durant el període 2004-2008 –és a dir, abans del
correctiu encaixat el 2009–, els mercats van operar en unes condicions excepcionals: enorme liquiditat i elevada
apetència pel risc. Aquest període tan pròsper va ser aprofitat per molts governs de països emergents per rees-
tructurar el perfil i la denominació de les obligacions domèstiques i internacionals. Les empreses tampoc no van
deixar passar l’oportunitat d’endeutar-se mitjançant l’emissió de deute en moneda local a tipus d’interès reduïts

BRIC: mercats de capitals i creixement econòmic

(1) New financing trends in Latin America: a bumpy road towards stability, BIS Papers, núm. 36, 2008.
(2) Vegeu, per exemple, R. La Porta, F. López-de-Silanes, A. Shleifer i R. Vishny, «Legal Determinants of External Finance», Journal of Finance,
vol. LII (3), 1997.
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i de diversificar, així, les fonts de finançament. En suma, els mercats de bons interns als BRIC han registrat un
creixement important, però, igual que en el cas dels mercats borsaris, la seva dimensió continua allunyada dels
nivells registrats per països més avançats.

Tal com un estudi recent(3) del BCE ho documenta detalladament, perquè aquest grup de països aconsegueixi
apropar-se a la frontera imaginària que marquen els països desenvolupats –i incrementar, així, el seu pes en 
l’economia global–, és necessari que millorin en dues dimensions prioritàries: la institucional i la d’accés al mer-
cat. La primera comprèn el marc regulador i judicial i la qualitat de les institucions. La segona implica avançar
en aquells factors que aconsegueixin facilitar la participació en els mercats dels individus i de les empreses, de-
mandants i oferents.

En el cas dels BRIC, avançar en els aspectes institucionals no serà senzill, ja que requereix accions polítiques
molt profundes. A més a més, i simplement per la història que arrossega cada país, les necessitats són molt hete-
rogènies. El factor positiu és que els BRIC ja han fet passos importants per impulsar el desenvolupament dels
mercats financers interns. Així, els canvis més visibles es poden observar en el major grau de protecció legal amb
què compten els inversors o en la disponibilitat pública d’informació, aspectes que –en ser menys controvertits
políticament– són més abordables. Al mateix temps, el canvi es tradueix ràpidament en noves inversions estran-
geres. No obstant això, els avanços relatius a l’enfortiment dels sistemes legals i al sistema judicial –relacionats
amb l’àmbit de les reformes estructurals a mitjà i a llarg termini– han estat substancialment menors.

L’eix institucional també engloba aspectes relacionats amb la «qualitat» de les institucions, com la qualitat buro-
cràtica o el grau de corrupció. Quan es compara aquesta dimensió entre països i al llarg del temps, es pot observar

SALDO VIU DE BONS ALS MERCATS DOMÈSTICS CAPITALITZACIÓ BORSÀRIA

FONTS: Banc Internacional de Pagaments i Datastream.
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que l’evolució dels BRIC presenta una tendència negativa que no redueix diferències en relació amb els Estats
Units i el Japó.

El Brasil presenta un accés financer acceptable, però ha de treballar per reduir els aspectes relacionats amb la
corrupció i la burocràcia que minen les seves institucions. L’Índia, en canvi, presenta una qualitat institucional
destacable, però, igual que el Brasil, la Xina i Rússia, necessita un mercat més gran i més accessible. L’Índia po-
dria fomentar el creixement del mercat financer intern relaxant els límits imposats a les inversions que realitzen
els bancs, els fons de pensions o les companyies asseguradores.

En el cas de la Xina, hi ha un complex conjunt de normes administratives –per exemple, quatre agències gover-
namentals comparteixen la responsabilitat d’aprovar una emissió– que desincentiva el finançament corporatiu
a través dels mercats. Les autoritats xineses haurien de reformular aquestes normes de forma que s’elimini 
l’aprovació per la via de les quotes sectorials, perquè el consentiment es basi en informació objectiva. Un altre
aspecte important relacionat amb el mercat de bons és el fet que el Banc Central de la Xina fixa el tipus d’interès
que pagarà un bo. Això provoca una distorsió completa de les primes de risc de mercat i explica per què la Xina
té un mercat de deute poc desenvolupat.

En definitiva, els BRIC, juntament amb altres països emergents, han fet importants avanços en matèria de refor-
mes, eix central de qualsevol estratègia que pretengui reduir la bretxa existent amb els països industrialitzats pel
que fa al potencial dels mercats financers domèstics. El camí que queda per recórrer és llarg, però la destinació
final, que implica assolir una assignació dels recursos millor i més eficient, basada en els preus i no en decisions
arbitràries, fa que l’esforç pagui la pena.

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

DIMENSIÓ INSTITUCIONAL DEL SISTEMA FINANCER
DOMÈSTIC
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Baix to de l’activitat econòmica 
al començament del 2010

Els indicadors disponibles referents als
primers mesos del 2010 apunten a la sor-
tida de la recessió, però amb pols feble de
l’activitat econòmica. Ni el consum ni la
inversió presenten un to uniforme, per bé
que el fons sembla ferm. Un to baix d’ac-
tivitat a la zona de l’euro, el principal soci
comercial, el menor impuls fiscal, amb la
supressió, en gran part, de la deducció
dels 400 euros en l’impost sobre la renda
de les persones físiques, l’increment dels
tipus de gravamen de l’estalvi i la retirada
parcial d’alguns estímuls econòmics
deuen haver influït en un vigor modest
de l’activitat.

Les dades sobre el consum del comença-
ment de l’any mostren una certa dispari-
tat. D’una banda, alguns indicadors pre-
senten un consum dinàmic, com, per
exemple, les vendes d’automòbils, que
van augmentar el 32,9% en el primer bi-
mestre en relació amb el mateix període
de l’any anterior, gràcies als ajuts directes
del pla 2000E. Així mateix, les vendes acu-
mulades d’unitats d’electrodomèstics de
línia blanca en els dos primers mesos de
l’exercici es van incrementar el 4,8%
interanual, segons les xifres de la patronal
ANFEL. De l’altra, però, l’índex general
de vendes al detall va fluixejar lleugera-
ment al gener i va anotar un descens
interanual de l’1,5% en termes de preus
constants i corregit d’efecte calendari. A

CONJUNTURA ESPANYOLA

Activitat econòmica

El modest ritme de
creixement de la zona de
l’euro i la retirada parcial
dels estímuls econòmics 
no esperonen la reactivació.

Lleugera recaiguda de la
confiança dels consumidors
al febrer.

LES VENDES DE VEHICLES INDUSTRIALS ES RECUPEREN

Variació interanual del nombre de matriculacions de vehicles de càrrega

FONTS: Direcció General de Trànsit i elaboració pròpia.
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més a més, l’índex de confiança dels con-
sumidors, que s’havia apropat a la mitja-
na històrica al gener, va patir una recaigu-
da al febrer.

Un lleuger descens en la utilització de la
capacitat productiva en el primer trimes-
tre no apunta a una reactivació sostin-
guda de la inversió en equipament. La
producció de béns d’equipament es va
continuar recuperant al gener, per bé que
mostrava encara una davallada interanual
del 3,5%. Un aspecte més positiu presen-
taven les vendes de vehicles de càrrega,
que, al febrer, van anotar una alça anual
del 13,5%, la primera taxa positiva en dos
anys. Per la seva banda, les vendes inte-
riors d’equipament i software a les grans
empreses van registrar un augment anual
de l’1,6% al gener, després del descens del
13,3% del desembre.

Pel que fa a la construcció, un indicador
avançat com el consum aparent de ciment

en el primer bimestre ha caigut el 20,2%
en l’últim any, una mica més que en el
quart trimestre. El menor volum dels
plans extraordinaris d’obres municipals
en execució i el nombre inferior d’ha-
bitatges en construcció van influir en
aquesta situació.

Des del punt de vista de l’oferta, prosse-
guia la suau tendència del sector secun-
dari a una lleugera millora, però, al gener,
l’índex general de la producció industrial
ajustat de l’efecte de calendari va mostrar
un decrement interanual del 2,5%. No
obstant això, aquest índex va registrar una
alça interanual a sis comunitats autòno-
mes. Al gener, es van afeblir les entrades de
comandes industrials, amb un increment
interanual, només, del 0,9%. No obstant
això, a la indústria, la confiança va conti-
nuar millorant lleugerament al febrer.

Quant a la construcció, s’aprecien alguns
signes d’estabilització al mercat immobi-

Les vendes de vehicles de
càrrega anoten una pujada
per primer cop en dos anys.

2009 2010
2008 2009

I II III IV Gener Febrer

Consum 

Producció de béns de consum (*)

Importació de béns de consum (**)

Matriculacions d’automòbils

Crèdit al consum de béns duradors

Indicador de confiança 
dels consumidors (***)

Inversió

Producció de béns d’equipament (*)

Importació de béns d’equipament (**)

Matriculació de vehicles industrials

Comerç exterior (**)

Importacions no energètiques

Exportacions

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

(**) En volum.

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

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

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



Escàs dinamisme
empresarial, però 
tendència a la millora.
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liari. L’índex de preus d’habitatges elabo-
rat per l’Institut Nacional d’Estadística va
baixar el 4,3% en el quart trimestre del
2009, taxa gairebé tres punts superior a
l’anotada en el tercer trimestre. La varia-
ció anual del preu de l’habitatge nou va
augmentar mig punt fins al –5,1% i va
anotar el primer repunt des del primer
trimestre del 2007. Això reflecteix un me-
nor deteriorament del mercat immobilia-
ri, com també ho palesa un increment
anual del 2,1% de les compravendes 
d’habitatges al gener, el primer en molts
mesos. No obstant això, aquest increment
és degut a les transaccions d’habitatges
usats, que van pujar el 10,7%, mentre que
les d’habitatges nous baixaven el 5,1%.

A l’evolució del mercat immobiliari con-
tribueix positivament el descens de l’es-
forç teòric per a la compra d’una casa, a
conseqüència de la retallada dels tipus
d’interès. També hi pot influir l’anticipa-
ció de la demanda, ateses la previsió d’u-
na alça del tipus de l’impost sobre el valor
afegit al proper juliol i la limitació de la

desgravació de l’habitatge en l’impost so-
bre la renda de les persones físiques a par-
tir del 2011.

El primer mes de l’any tampoc no va ser
propici per als serveis. La xifra de negocis
del sector terciari corregida de calendari
va baixar el 3,0% en relació amb el gener
del 2009 i va anotar una caiguda més in-
tensa que en el mes precedent. Tot i que
totes les branques van registrar descensos,
els més importants van afectar les activi-
tats professionals, científiques i tècniques,
que van baixar el 6,8%, i les activitats ad-
ministratives i serveis auxiliars, que van
fer-ho el 5,1%. El descens menys intens
va correspondre al comerç, del 2,2%.

Els efectes de la recessió es manifesten en
la morositat. Un control més estricte del
risc va aconseguir que el nombre d’efectes
de comerç impagats disminuís al gener el
37,3% en relació amb el mateix mes de
l’any anterior. No obstant això, el percen-
tatge d’efectes de comerç impagats sobre
vençuts ha tendit a pujar lleugerament en

ES CONSOLIDA LA REACTIVACIÓ DEL CONSUM D’ELECTRICITAT

Variació interanual del consum d’electricitat

NOTA: Corregit dels efectes de laboralitat i temperatura.
FONT: Xarxa Elèctrica Espanyola.
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els últims mesos i es va situar en el 4,8%
al gener, 4 dècimes més que al novembre.

La desfavorable conjuntura econòmica
dificulta la creació d’empreses. Així, al ge-
ner, es van crear 6.266 noves societats
mercantils. Aquesta xifra va ser el 3,6%
inferior a la registrada en el mateix mes
de l’any anterior. Així i tot, aquesta taxa es
compara favorablement amb una caiguda
anual del 24,5% el 2009. Així mateix, el
nombre de societats mercantils dissoltes
va pujar el 5,7% al gener en relació amb
dotze mesos abans, la qual cosa represen-
ta una moderació en relació amb un aug-
ment anual del 7,2% l’any passat.

En aquest entorn i en el marc de la recer-
ca d’un acord polític per a la recuperació
del creixement econòmic i la creació de
llocs de treball, el Govern va presentar, al
començament de març, una nova pro-
posta de mesures de política econòmica.
Com a actuació immediata, es prioritzen
els ajuts per a la rehabilitació d’habitat-
ges i els préstecs directes de l’Institut de
Crèdit Oficial per a pimes i autònoms.
També es planteja l’impuls de la interna-
cionalització i la inversió en R+D+i, la
reducció de la morositat pública i priva-
da i una revisió de la política industrial i
energètica.

2009 2010
2008 2009

I II III IV Gener Febrer

Indústria

Consum d’electricitat (1)

Índex de producció industrial (2)

Indicador de confiança en la indústria (3)

Utilització capacitat productiva (4)

Importació béns interm. no energ. (5)

Construcció

Consum de ciment

Indicador de confiança en la construcció (3)

Habitatges (visats obra nova)

Licitació oficial

Serveis

Vendes comerç minorista (6)

Turistes estrangers

Ingressos turisme

Mercaderies ferrocarril (t-km)

Tràfic aeri passatgers

Consum de gasoil automoció

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

(2) Filtrat de diferències del calendari laboral.

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

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

(5) En volum.

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

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

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

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

El Govern presenta una nova
proposta de mesures 
de política econòmica.
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Les dones trampegen millor 
la caiguda

Al febrer, els afiliats en alta laboral a la Se-
guretat Social van augmentar en 26.340.
No obstant això, en termes desestaciona-
litzats, la xifra es converteix en negativa i
se situa en un descens una mica superior
a les 30.000 persones. Així i tot, en els dot-
ze últims mesos, el nombre d’afiliats ha
baixat el 3,0%, una taxa inferior al 5,9%
registrat en el mateix mes del 2009. Cal
destacar, a més a més, que la situació cli-
matològica podria haver influït negativa-
ment en la xifra del febrer.

Per gènere, l’afiliació va augmentar en el
mes tant entre els homes com entre les

dones, i això va comportar una modera-
ció de la caiguda de les dues taxes inter-
anuals, que es van situar en el 4,5% i en
l’1,1%, respectivament. Les dones s’han
vist menys afectades que els homes per la
crisi econòmica i de l’ocupació a causa
dels sectors i de les ocupacions en què tre-
ballen majoritàriament. Així, segons l’In-
forme «Dona i Mercat de Treball 2009»
elaborat per la Secretaria General d’Ocu-
pació del Ministeri de Treball i Immigra-
ció, l’ocupació de la dona es concentra al
sector serveis, precisament el menys afec-
tat per la pèrdua de llocs de treball, amb
més del 87% de les dones ocupades. Se-
gons aquest informe, però, el ritme d’in-
corporació al mercat laboral de les dones
s’ha alentit.

Mercat de treball

S’atenua el procés 
de destrucció de llocs de
treball, però no s’atura.

Afiliats en alta laboral de la Seguretat Social

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

L’ATURADA DE LA DESTRUCCIÓ DE L’OCUPACIÓ NO S’ACABA DE CONSUMAR
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En taxa interanual, tots els sectors pro-
ductius van experimentar una desaccele-
ració en la pèrdua de l’ocupació al febrer.
D’aquesta manera, en els dotze últims
mesos, la indústria ha registrat una taxa
negativa del 7,2%, la contracció a la cons-
trucció ha estat del 16,2% i als serveis la
reculada ha estat del 0,8%.

Cal destacar que, al febrer, l’evolució de
l’ocupació va ser diferent per règims, ja
que, mentre l’ocupació assalariada va
augmentar en 39.780, l’ocupació per
compte propi va baixar en 12.440. Aques-
ta dada indica que la crisi també afecta du-
rament els treballadors per compte propi.

La moderació de la recessió es va traduir
en un lleuger augment interanual del
nombre de contractes registrats al febrer,
de l’1,1%. D’aquesta manera, es va re-

prendre la via de millora de la contracta-
ció iniciada en el mes de novembre i inter-
rompuda al gener. Aquest increment va
ser degut, exclusivament, als contractes
temporals, que van experimentar una pu-
jada anual del 2,9%, ja que els indefinits
van baixar el 12,5%.

Tendència a la desacceleració 
de la pujada de l’atur registrat

El nombre d’aturats inscrits a les oficines
dels serveis públics d’ocupació va arribar
a 4.130.625 persones al final del mes de
febrer. Això representa un increment
interanual del 18,6%, una taxa considera-
blement inferior a la de l’any passat, quan
es va produir un creixement del 50,3%
interanual. Per sectors econòmics, l’atur
va augmentar a tots, malgrat que va afec-

La crisi afecta durament 
els treballadors per compte
propi.

Creix el nombre de
contractes, però només 
els temporals.

2009 2010
2008 2009

I II III IV Gener Febrer

Afiliats a la Seguretat Social (1)

Sectors d’activitat

Indústria

Construcció

Serveis

Situació professional

Assalariats

No assalariats

Total

Població ocupada (2)

Llocs de treball (3)

Contractes registrats (4)

Indefinits

Temporals

Total

NOTES: (1) Dades mitjanes mensuals.

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

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

(4) Al Servei Públic d’Ocupació Estatal.

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

INDICADORS D’OCUPACIÓ

Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior
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tar més el sector de l’agricultura i va si-
tuar la seva taxa de creixement en el 32%
interanual. No obstant això, aquest sector
representa un percentatge relativament
petit del total d’aturats.

L’atur d’homes i dones va augmentar
igual al febrer, en xifres absolutes. Per
edats, les files dels aturats registrats es
van incrementar més entre els joves me-
nors de 25 anys, el 4,0%, en relació amb
el mes anterior, que entre els més grans
de 25 anys, l’1,7%. Així mateix, al marge
de les Illes Balears, l’atur va augmentar a
totes les comunitats autònomes, encap-
çalades per Andalusia i per la Comunitat
Valenciana.

Tímid descens dels costos laborals

Segons l’enquesta trimestral del cost la-
boral elaborada per l’Institut Nacional
d’Estadística, el cost laboral per treballa-
dor i mes de les empreses va augmentar,
en el quart trimestre del 2009, el 2,5% en

relació amb el mateix període de l’any an-
terior. Aquesta taxa és la més baixa des del
tercer trimestre del 2005. No obstant això,
tot i que els costos laborals es van desac-
celerar, van créixer encara per damunt de
la mitjana de la zona de l’euro, el 2,1%
interanual, i això va generar que l’econo-
mia espanyola fos relativament menys
competitiva pel que fa als costos laborals.

El principal responsable del creixement
del cost total és el seu component salarial,
que es va incrementar el 2,7% interanual
i que comprèn el salari base, els comple-
ments salarials, els pagaments per hores
extraordinàries i els pagaments endarre-
rits. Si s’exclou el factor variable dels sala-
ris (els pagaments extraordinaris i els en-
darrerits), s’obté el cost salarial ordinari,
que va augmentar el 2,2%.

Per sectors econòmics, la construcció pre-
senta l’increment més intens del cost la-
boral total, en especial pel creixement dels
salaris ordinaris. El creixement del cost to-
tal va ser similar a la indústria i als serveis.

L’atur registrat augmenta 
el 19% en un any.

Els costos laborals
s’alenteixen, però creixen
per damunt dels de la zona
de l’euro.

ALENTIMENT MODEST DELS COSTOS SALARIALS

Variació interanual del cost salarial ordinari per treballador

FONTS: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.
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Cal notar que l’augment del 2,7% en els
guanys mitjans per treballador i mes en
l’últim trimestre del 2009 va ser molt su-
perior a la inflació registrada en el mateix
període, del 0,1%. D’aquesta manera, el
poder adquisitiu dels assalariats va aug-
mentar de forma substancial durant
aquest període, i el mateix va succeir en el
conjunt de l’any 2009. Per tant, la desac-
celeració dels costos laborals va ser mo-
desta si es té en compte la desinflació dels
preus i l’escalada de l’atur.

En aquesta línia, el governador del Banc
d’Espanya, en el seu discurs del 23 de fe-
brer del 2010, va insistir sobre la necessi-
tat apressant de reformar el mercat de
treball per aconseguir millorar la compe-
titivitat dins d’una unió monetària on ja
no és possible la devaluació. En concret,
el discurs insta al canvi que cal adoptar
en la negociació col·lectiva. Segons el go-

vernador, la flexibilitat a l’hora d’acordar
salaris i altres aspectes de l’organització
interna de les empreses és un factor im-
prescindible per aconseguir millorar la
competitivitat.

En aquest sentit, cal destacar la firma de
l’«Acord per a l’ocupació i la negociació
col·lectiva 2010, 2011 i 2012», per part de
les organitzacions empresarials i sindi-
cals, que manifesta la intenció de dur a
terme una política de creixement mode-
rat dels salaris que permeti la recuperació
de l’ocupació i la reactivació econòmica.
D’aquesta manera, s’estableixen criteris
per a la determinació dels increments sa-
larials: fins a l’1% per al 2010, entre l’1% i
el 2% per al 2011, i entre l’1,5% i el 2,5%
per al 2012. S’afegeix una clàusula de re-
visió salarial en funció de la inflació regis-
trada en tot el període.

Els salaris guanyen poder
adquisitiu el 2009.

El governador del Banc
d’Espanya planteja la
necessitat de reformar 
la negociació col·lectiva.

2008 2009
2008 2009

III IV I II III IV

Increment pactat en convenis (*)

Salari per lloc de treball equivalent 

a temps complet (**)

Enquesta trimestral de cost laboral

Costos salarials

Total

Indústria

Construcció

Serveis

Guanys mitjans per hora treballada

Altres costos laborals

Jornada laboral (***)

Jornals agraris

Cost laboral a la construcció

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

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

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

FONTS: Institut Nacional d’Estadística, Ministeri de Treball i Assumptes Socials, Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Ministeri de Foment i elaboració pròpia.
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INDICADORS DE SALARIS

Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior
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La inflació cedeix dues dècimes 
al febrer fins al 0,8%

La inflació dels preus de consum es va si-
tuar en el 0,8% en taxa interanual al fe-
brer, 2 dècimes per sota del mes anterior.
D’aquesta manera, tal com s’havia antici-
pat, la inflació es manté en un nivell re-
duït. L’impuls més intens a la baixa va
provenir dels carburants i combustibles.

En efecte, els carburants i combustibles
van registrar un increment anual de
l’11,9% al febrer, 2,0 punts menys que en
el mes precedent, i van contribuir en més
d’una dècima al descens de la inflació
interanual. Això es va produir perquè, al
febrer del 2010, els seus preus es van esta-
bilitzar, enfront de l’alça d’un any abans.

D’altra banda, els aliments no elaborats,
que també són un component volàtil, van
intensificar la caiguda, i la taxa de varia-
ció interanual dels seus preus va baixar
fins al –3,8%, 6 dècimes menys que al ge-
ner. D’aquesta manera, van aportar al vol-
tant de mitja dècima al decrement anual
de l’índex general de preus de consum
(IPC). En aquest grup, va destacar la in-
tensificació del descens dels llegums i hor-
talisses fresques i del peix fresc fins al
2,9% i l’1,6% anual, respectivament.

D’altra banda, la inflació subjacent, que
reflecteix el nucli més estable dels preus,
va romandre en el 0,1%, prop del mínim
històric anotat l’octubre del 2009. D’a-
questa manera, es va continuar manifes-
tant la feblesa de la demanda de consum,

Preus

El principal impuls a la
baixa de la inflació al febrer
prové dels carburants 
i combustibles.

LA INFLACIÓ SUBJACENT ES MANTÉ EN UN NIVELL MOLT BAIX

Variació interanual de l’IPC

FONT: Institut Nacional d’Estadística.
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que empeny moltes empreses a retallar o
contenir els preus per impulsar les vendes.

Els aliments elaborats van mantenir la
taxa de variació interanual dels preus en
el 0,5%. El decrement d’alguns productes,

com les aigües minerals, refrescos i sucs i
alguns productes lactis, va contrarestar
l’alça d’altres productes com el tabac.

En canvi, els productes industrials no
energètics van moderar la caiguda inter-

La feblesa del consum es
manifesta en un nivell 
molt baix de la inflació
subjacent...

ELS PREUS DELS CARBURANTS I COMBUSTIBLES S’ALENTEIXEN AL FEBRER

Variació interanual de l’índex de preus dels carburants i combustibles

FONT: Institut Nacional d’Estadística.
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anual fins a l’1,5%. Això va ser degut, so-
bretot, a l’increment de gairebé un punt
en la taxa anual dels automòbils, ja que, al
febrer del 2009, els descomptes van ser
més intensos, en haver-se incrementat la
demanda de turismes gràcies als ajuts del
pla 2000E. En sentit contrari, les rebaixes
del febrer del vestit i calçat van ser una
mica més intenses que dotze mesos enre-
re, però el seu efecte sobre l’IPC va ser
molt menor.

Els preus dels serveis, en canvi, es van
continuar desaccelerant i van marcar una
taxa de variació interanual de l’1,1%, la
cota més baixa de les últimes dècades.
Destaca la davallada dels preus del viatge
organitzat, enfront d’un augment al fe-
brer del 2009. D’altra banda, els restau-
rants, bars i cafeteries van registrar una
pujada anual de l’1,1%, la més baixa des
de l’agost de 1986.

ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM PER GRUPS DE COMPONENTS

Febrer

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

2009 2010 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.
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La inflació mitjana segons l’índex de
preus harmonitzats amb la Unió Europea
es va col·locar en el 0,9% anual, també 2
dècimes per sota del mes anterior. D’a-
questa manera, el diferencial amb la zona
de l’euro, que havia tornat a ser positiu al
gener, es va anul·lar al febrer i va reflectir
el major pes dels carburants i dels impos-
tos associats als carburants en el cas es-
panyol. A més a més, el diferencial del
component subjacent va continuar essent
favorable a Espanya.

Tot i que, en els pròxims mesos, la inflació
tendirà a pujar, i amb més intensitat a l’estiu
arran de l’increment dels tipus de l’impost
sobre el valor afegit, preveiem que la inflació
estarà continguda a causa de les pressions
procedents de la feblesa del consum. D’a-
questa manera, al final de l’exercici, es col-
locarà, probablement, al voltant de l’1,5%.

Els preus a l’engròs s’acceleren 
al començament del 2010

Els preus industrials van confirmar el gir
alcista al gener, i la seva taxa de variació
interanual es va col·locar en el 0,9%, mig
punt més que en el mes anterior. Aquest
impuls va provenir dels béns intermedis,
que van frenar el descens fins al 0,9%,
mentre que els preus energètics es van
mantenir en el 6,3% i els d’equipament i
de consum van tendir a la baixa. Per la
seva banda, els preus d’importació es van
accelerar fins al 3,4% interanual al gener,
situació a la qual va contribuir una lleu-
gera depreciació de l’euro. D’altra banda,
els preus agraris en origen van continuar
moderant la caiguda al desembre fins al
5,5% anual, a causa dels productes agrí-
coles i ramaders.

La depreciació de l’euro
contribueix a l’alça dels
preus d’importació.

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
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2009

Gener

Febrer
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Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

2010

Gener

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

(**) Excepte energia.

FONTS: Institut Nacional d’Estadística, Ministeri d’Economia i elaboració pròpia.
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Les exportacions impulsen la
correcció del dèficit comercial

El dèficit comercial va registrar, el 2009, la
reducció més intensa de les últimes dèca-
des, amb una caiguda del 46,7% en rela-
ció amb l’any anterior. Aquest resultat es
va donar en un context de disminució
dels fluxos comercials, amb una caiguda
de les importacions del 26,2% en el ma-
teix període, molt superior al 15,9% re-
gistrat per les exportacions. El valor del
dèficit acumulat l’any passat va arribar als
50.183 milions d’euros, equivalent al
4,8% del producte interior brut (PIB) del
país. Aquest valor queda significativa-
ment lluny del 9,7% registrat al juny del
2008 i se situa en nivells similars als asso-
lits deu anys enrere.

Les dades mensuals mostren una reduc-
ció interanual del dèficit comercial del
41,2% al desembre, molt per damunt del
percentatge del mes anterior, del 18,4%.
Destaca que, a diferència del que va suc-
ceir durant els mesos anteriors, aquesta
major correcció del dèficit s’explica per
una reactivació de les exportacions en el
mes de desembre, quan van experimentar
un creixement del 4,0% en relació amb el
mateix mes del 2008. Aquest increment,
el primer després de catorze mesos de cai-
gudes consecutives, contrasta amb la re-
ducció de les importacions de l’11,6%
interanual, superior a la del novembre.

El desglossament de les exportacions per
sectors econòmics mostra que la indús-
tria automobilística, amb una variació

Sector exterior

El dèficit comercial es
redueix el 47% el 2009 
i equival al 4,8% del PIB.

Les exportacions es
reactiven al desembre.

LES IMPORTACIONS ES REDUEIXEN MÉS QUE LES EXPORTACIONS EL 2009

FONTS: Ministeri d’Economia i elaboració pròpia.
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interanual del 35,6% en l’últim mes del
2009, és el principal responsable d’aquest
repunt. Les ajudes governamentals per a
la compra de vehicles expliquen, en bona
part, aquest creixement. No és gens es-
trany, per tant, que les exportacions cap a
França i Itàlia augmentessin considera-
blement en aquest mes (amb augments
interanuals de l’11,5% i del 12,1% res-
pectivament).

No obstant això, la finalització de les aju-
des al sector de l’automòbil i la feble re-
cuperació dels principals socis comercials
el 2010 fan preveure, per a enguany, una
moderació de la trajectòria de les expor-
tacions. Conseqüentment, esperem que
el dèficit comercial es continuarà con-
traient al llarg de l’any, tot i que a un rit-
me menor.

El dèficit corrent manté 
la velocitat d’ajustament

En el conjunt del 2009, l’ajustament de la
balança comercial va contribuir força a la
reducció del dèficit corrent, que, amb una
caiguda del 49,0% en relació amb l’any
anterior, va arribar al 5,1% del PIB.
Aquesta millora del component comer-
cial va anar acompanyada de la reducció
del dèficit de les balances de rendes i de
transferències corrents. Només la dismi-
nució del superàvit de la balança de ser-
veis, del 2,1%, arran de l’afebliment del
sector turístic, va evitar un ajustament cor-
rent més intens.

Com ho mostra el gràfic adjunt, el 2009
el desequilibri corrent es va situar en ni-
vells similars als del 2004. Conseqüent-

El dèficit corrent baixa fins
al 5,1% del PIB.
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FONTS: Ministeri d’Economia i elaboració pròpia.
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ment, la necessitat de finançament es-
panyola, que equival a la suma dels sal-
dos corrent i de capital, es va reduir el
50,2% i va arribar al 4,7% del PIB. Aques-
ta xifra és 4,4 punts percentuals inferior a
la registrada el 2008.

L’anàlisi de les dades del desembre no
mostra signes d’afebliment d’aquesta ten-
dència. Així, el dèficit corrent va registrar
la segona caiguda més intensa des de l’i-
nici de la contracció, del 60,2% inter-
anual, impulsat per les millores del saldo
comercial i dels serveis, en particular del
component no turístic. No obstant això,
la suavització esperada de l’ajustament de

la balança de béns en els pròxims mesos
fa preveure que la correcció sigui menor a
partir del 2010.

Pel que fa a l’àmbit dels fluxos financers,
la inversió en cartera es va consolidar
com la principal font de captació de fons
estrangers del 2009. En contraposició, el
finançament a curt termini es va reduir
gairebé en la seva totalitat i va tornar a
nivells similars als que presentava abans
de les turbulències financeres derivades
de la crisi subprime. D’altra banda, la in-
versió estrangera directa va significar,
per sisè any consecutiu, una sortida neta
de fons.

La velocitat d’ajustament
del dèficit es modera 
el 2010.

La inversió en cartera
constitueix la principal font
de finançament el 2009.

Dèficit de la balança per compte corrent

NOTA: (*) Acumulat últims quatre trimestres.
FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.
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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.

–45.419 42.241 –48,2

26.207 –1.859 –6,6

–485 1.317 –73,1

25.723 –543 –2,1

–25.539 8.243 –24,4

–7.992 1.243 –13,5

–53.228 51.184 –49,0

3.940 –1.566 –28,4

–6.047 –258 4,5

46.351 46.762 –

158 –63.592 –99,8

40.462 –17.088 –29,7

–1.189 –3.636 –

10.015 –29.627 –74,7

BALANÇA DE PAGAMENTS

Any 2009

Saldo en
milions
d’euros

A l’agost de 1492, Cristòfor Colom va emprendre un viatge amb l’objectiu de descobrir una nova ruta d’accés a
l’Orient Llunyà, la qual hauria de permetre apropar la corona de Castella als productes més demandats de l’èpo-
ca sense necessitat de solcar les rutes comercials monopolitzades pels portuguesos i pels genovesos. Aquesta in-
trèpida empresa va comportar el descobriment d’un nou continent i va permetre que Espanya visqués, al segle
XVI, el període de major auge econòmic de la seva història. Ara, cinc segles després, la prosperitat futura exigeix
reprendre el viatge per trobar socis comercials a Àsia, un mercat en què el grau de penetració espanyola pot te-
nir encara un llarg recorregut.

Des de l’inici del nou mil·lenni, els països emergents d’Àsia avancen a velocitat de creuer. Destaquen la Xina i 
l’Índia, que, segons les dades del Fons Monetari Internacional (FMI), van aportar el 30% del creixement mun-
dial entre el 2000 i el 2008 (mesurat en paritat de poder adquisitiu), molt per damunt de l’aportació de l’1,8%
de quatre dels principals països de Llatinoamèrica (Argentina, Brasil, Xile i Mèxic). Tenint en compte l’extraor-
dinari creixement previst per als dos països fins al 2014, del 9,6% a la Xina i del 7,5% a l’Índia, tot fa pensar que
la seva contribució al desenvolupament econòmic global anirà en augment durant els pròxims anys (vegeu el
requadre «El poder emergent»).

Espanya - Àsia: cinc-cents anys després, el viatge continua
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Atès que comerç i desenvolupament van plegats, el marcat creixement dels països asiàtics anirà acompanyat
d’un important augment de la seva activitat comercial. La seva dimensió, amb més d’un terç de la població
mundial, dinamitzarà l’economia dels seus socis comercials. En aquest sentit, s’observa que els països amb un
creixement previst més intens el 2010 (segons l’FMI) són, també, els principals socis comercials de la Xina.(1) Tot
i que aquesta relació no implica causalitat, sembla important que Espanya aprofiti les oportunitats comercials
que es detecten al mercat asiàtic.

L’anàlisi de les dades mostra un clar contrast entre les relacions econòmiques que manté Espanya amb l’Amè-
rica Llatina i les que manté amb Àsia. Pel que fa a la inversió estrangera directa, Espanya va destinar el 15,3%
del total a Llatinoamèrica entre el 2001 i el 2009, mentre que només el 0,5% es va dirigir cap a l’Índia o la Xina
en el mateix període. Com ho mostra el gràfic adjunt, aquesta tendència també s’observa en el cas dels fluxos
comercials. Des del 1995, la quota de la Xina i de l’Índia en les exportacions espanyoles (calculada com la ràtio
entre les exportacions a aquests països sobre el total de les exportacions espanyoles) ha estat inferior a la del
conjunt de la Unió Europea i deixa entreveure una escassa presència espanyola al mercat asiàtic.(2) En canvi, la
quota de Llatinoamèrica en les exportacions espanyoles ha duplicat, en els últims anys, la del conjunt dels 
territoris europeus.

El biaix del comerç espanyol cap als països llatinoamericans es pot explicar, en part, per qüestions geogràfiques,
culturals i històriques. La proximitat cultural o religiosa, una llengua comuna, vestigis colonials, acords comer-
cials o diferents alternatives de transport faciliten (o dificulten) l’intercanvi comercial entre dos territoris. Per

ESCASSA PRESÈNCIA ESPANYOLA AL MERCAT ASIÀTIC EN CONTRAPOSICIÓ AMB EL CAS LLATINOAMERICÀ

Quota d’exportacions (ràtio entre les exportacions a certs països sobre el total d’exportacions d’Espanya
i la Unió Europea)

NOTA: (*) Argentina, Brasil, Xile i Mèxic.
FONT: Fons Monetari Internacional (Direction of Trade Statistics).

Espanya Unió Europea

Exportacions a Llatinoamèrica (*) (%)
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(1) Banc d’Espanya (2009), China en la economía internacional. Impacto e implicaciones de la crisis. Boletín Económico, desembre 2009.
(2) Entre el 1992 i el 1995, l’aprovació del Fons d’Ajuda al Desenvolupament (FAD) va augmentar de forma temporal la quota de la Xina en les
exportacions espanyoles i la va situar en nivells similars a la quota en les exportacions europees.
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tant, per determinar si Espanya infraexplota o no les seves possibilitats d’exportació cap a la Xina o l’Índia, cal
considerar els factors que mesuren els obstacles al comerç entre dos països.

Un nombre considerable d’estudis utilitzen el «model de gravetat de comerç bilateral» per establir una mètrica
que permeti valorar el «potencial exportador» d’un país a un altre (és a dir, el valor de les exportacions ateses les
característiques dels dos països) tenint en compte aquests factors. Segons aquest procediment, el comerç entre
dos països augmenta amb la seva dimensió econòmica, i la proximitat (tant física com cultural) entre els dos, i
disminueix amb les dificultats al comerç. Partint de l’estimació presentada per Noguer (2006), és possible calcu-
lar la ràtio entre les exportacions espanyoles cap a un país i el potencial exportador que estableix el model.
Aquesta ràtio ens indica el grau de penetració espanyola en l’esmentat mercat i és inferior a 1 en cas d’infrauti-
litzar la capacitat exportadora espanyola cap a aquest país.(3)

Al gràfic següent, es presenta el resultat de realitzar aquest exercici amb dades del 2007 per a diversos països. S’hi
observa que les exportacions cap a la mostra de països de l’Amèrica Llatina van superar amb escreix el nivell de
les exportacions potencials (en el 54,3%). Aquesta xifra seria encara superior si només es tinguessin en compte
els tres països de parla hispana (Argentina, Xile i Mèxic). Contràriament, Espanya va infraexplotar les possibili-
tats d’exportació cap a la Xina i l’Índia en el 17,9%, percentatge que confirma l’escassa penetració espanyola en
els mercats asiàtics emergents.

Ràtio de les exportacions espanyoles sobre el seu potencial exportador

LES EXPORTACIONS ESPANYOLES A LA XINA I L’ÍNDIA SE SITUAVEN EL 2007
PER SOTA DEL SEU POTENCIAL

NOTA: Càlcul del potencial exportador a través dels coeficients del model entre el 2002 i el 2004 i les dades actualitzades el 2007.
FONTS: Fons Monetari Internacional, Penn World Tables i elaboració pròpia.

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Exportacions
per damunt del

seu potencial

Exportacions
per sota del

seu potencial

Argentina Xile Mèxic Brasil Xina Índia

(3) Noguer, M. (2006), Xina: Quin és el potencial de comerç amb Espanya? Document d’Economia, núm. 4, ”la Caixa”.
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Aquesta menor penetració espanyola en els mercats de la Xina i l’Índia significa que les exportacions espanyoles
cap a aquests dos països se situen a la vora de 800 milions d’euros per sota del seu potencial. Això equival a
menys del 0,1% del producte interior brut espanyol (PIB) anual. No obstant això, les expectatives de creixement
econòmic a Àsia fan pensar que el potencial de les exportacions comercials cap a aquesta regió anirà en aug-
ment, i, per tant, mantenir l’escàs grau de penetració de les exportacions espanyoles suposaria desaprofitar una
important font de creixement. L’Institut Espanyol de Comerç Exterior (ICEX) apunta cap a sectors com la tec-
nologia industrial, un dels capdavanters de la indústria espanyola i que gaudeix d’un creixent prestigi a la Xina,
i els béns de consum (com el vi, l’oli d’oliva i la confecció) com els que presenten un major recorregut.

En definitiva, Àsia es perfila com un dels principals motors econòmics futurs, i, com ja va succeir cinc segles en-
rere, Espanya s’està quedant endarrerida en les seves relacions comercials amb aquest mercat. Un endarreriment
que cal superar en els pròxims anys aprofitant les oportunitats comercials i d’inversió existents en aquests països
i enfortint els sectors amb més potencial. En aquest sentit, l’extraordinària interacció entre Espanya i Llatinoa-
mèrica pot oferir ponts addicionals d’accés al mercat asiàtic i la possibilitat de crear esquemes triangulars de co-
merç entre Espanya, l’Amèrica Llatina i Àsia. D’aquesta manera, cinc-cents anys després, el viatge iniciat per Co-
lom podria arribar a la seva destinació.

Aquest requadre ha estat elaborat per Joan Daniel Pina
Departament d’Economia Europea, Servei d’Estudis de ”la Caixa”
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Plans per reconduir el dèficit públic

La pitjor recessió de les últimes dècades va
impactar amb força en els comptes de
l’Estat el 2009. La contracció del consum,
la inversió, els salaris i els beneficis empre-
sarials van motivar la disminució de les
bases imposables dels diversos impostos.
A més a més, les mesures d’estímul eco-
nòmic adoptades per pal·liar la crisi tam-
bé van afectar molt els comptes públics.

Els ingressos no financers de l’Estat van
arribar als 162.460 milions d’euros el
2009 abans de les cessions a les adminis-
tracions autonòmiques i locals segons el
sistema de finançament vigent. Aquesta
quantitat va representar un descens del
13,9% en relació amb l’any anterior. La

recaptació impositiva va baixar el 17,1%
en relació amb el 2008. D’aquesta mane-
ra, la pressió fiscal va disminuir, ja que el
producte interior brut nominal es va re-
duir menys, el 3,4%.

Els impostos directes van sumar 87.521
milions d’euros, amb una davallada del
14,2% en relació amb l’exercici precedent.
L’impost sobre la renda de les persones fí-
siques (IRPF) va baixar el 10,5%. No obs-
tant això, el descens de l’IRPF es col·loca
en el 6,4% si es corregeix l’efecte diferen-
cial amb el 2008 de la deducció dels 400
euros, ja que, el 2008, només es va aplicar
a partir de la meitat de l’any, de l’avança-
ment de la deducció per habitatge, de la
deducció per lloguer d’habitatge habitual
i de l’increment dels ajornaments.

Sector públic

La contracció de les bases
imposables i les mesures
adoptades per pal·liar 
la crisi econòmica impacten
amb força en els comptes
públics del 2009.

Mes Acumulat de l’any

Milions % variació s/ mateix Milions % variació s/ mateix
d’euros mes any anterior d’euros mes any anterior

Ingressos no financers

Ingressos no financers corregits (*)

IRPF

Impost de societats

IVA

Impostos especials

Resta

Total

Pagaments no financers

Saldo de caixa

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

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

(**) En termes de comptabilitat nacional.

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

6.946 –24,4 102.038 –21,1

4.048 –4,3 63.857 –10,5

241 –82,1 20.188 –26,1

1.274 –37,9 33.573 –30,1

1.591 2,6 19.349 –1,1

4.552 0,8 25.493 13,4

11.706 –14,5 162.460 –13,9

25.719 55,0 189.319 27,8

–18.773 153,4 –87.281 365,6

–28.261 70,2 –99.785 226,4

EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE L’ESTAT

Desembre 2009
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Les entrades per l’impost de societats van
baixar el 26,1%, a causa, en gran part, de
la contracció del resultat ordinari de les
empreses immobiliàries i de la reducció
dels resultats extraordinaris en la resta
d’empreses. A més a més, també van patir
la retallada de tipus impositius i els efec-
tes dels ajustaments extracomptables i de
consolidació arran de l’adaptació al nou
Pla comptable.

Per la seva banda, els impostos indirectes
van recaptar 55.661 milions d’euros, amb
una caiguda interanual del 21,2%. L’im-
post sobre el valor afegit (IVA) va dismi-
nuir el 30,1%, afectat per la feblesa del
consum i de la inversió. En aquest descens
va influir l’extensió del dret a la devolució
mensual a partir del gener. Els impostos
especials van recular l’1,1%.

Els pagaments no financers de l’Estat van
pujar fins als 189.319 milions d’euros el
2009, el 27,8% més en relació amb l’any
anterior. Les despeses de personal van
augmentar el 5,3%; les de béns i serveis,
el 7,2%, i les financeres, el 10,8%. Però la
partida de les despeses corrents que va ex-
perimentar un increment més intens van
ser les transferències, que es van expandir
el 35,7%. Dins d’aquest apartat, desta-
quen els 19.255 milions d’euros al Servei
Públic d’Ocupació Estatal per a les pres-
tacions d’atur i l’avançament de 6.590 mi-
lions d’euros a les comunitats autònomes
a compte dels recursos previstos en el nou
sistema de finançament.

D’altra banda, les inversions reals van pa-
tir una retallada de l’1,6%, per bé que la
inversió civil va pujar el 5,5%. No obstant
això, les transferències de capital van aug-
mentar el 94,1% fins als 17.360 milions
d’euros, dels quals 6.000 milions van cor-
respondre al Fons Estatal d’Inversió Local.

L’evolució dels ingressos i dels pagaments
va presentar un dèficit de caixa no fi-
nancer de l’Estat de 87.281 milions d’eu-
ros, que quadruplica amb escreix el re-
gistrat l’any precedent. En termes de
comptabilitat nacional, és a dir, segons
els drets i les obligacions reconeguts, el
dèficit de l’Estat va pujar a 99.785 milions
d’euros, el 9,5% del producte interior
brut, enfront del 2,8% anotat el 2008.
Aquest dèficit és el més elevat de les úl-
times dècades.

Al gener del 2010, els ingressos no finan-
cers de l’Estat van disminuir el 2,9% en
relació amb el mateix mes de l’any an-
terior, caiguda sensiblement inferior a la
del conjunt de l’any precedent. Els paga-
ments no financers van augmentar el
12,4% i van mostrar una desacceleració.
Així i tot, la necessitat de finançament va
ser de 706 milions d’euros, enfront d’una
capacitat de 719 milions en el mateix mes
del 2009. Cal destacar que les dades del
gener no són indicatives de la tendència
al llarg de l’exercici.

En aquest marc, al començament de
març, el Govern va concretar algunes me-
sures del seu pla de consolidació fiscal 
per reconduir el dèficit públic fins al 
3% del PIB el 2013 en les seves propostes
per arribar a un «Acord polític per a la
recuperació del creixement i la creació
d’ocupació». Així, en el programa de ra-
cionalització de l’Administració general
de l’Estat, es reduiran els alts càrrecs. En
general, les despeses de personal es re-
tallaran el 4%. Així mateix, s’aprovarà un
Programa de racionalització del sector
públic empresarial amb la reducció del
nombre d’empreses públiques mitjan-
çant un procés de fusions i concentra-
cions.

La necessitat de
finançament de l’Estat 
es col·loca en el 9,5% 
del producte interior brut 
el 2009.

Desacceleració 
dels pagaments de l’Estat 
al gener del 2010.

El Govern concreta algunes
mesures del seu pla 
de consolidació fiscal.
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Continua el despalanquejament 
de les empreses i de les famílies

Les expectatives del mercat que el Banc
Central Europeu mantindrà invariat el 
tipus d’interès oficial en l’1,0% durant 
un llarg període, superior a l’esperat,
han pressionat l’euríbor a un any a la 
baixa. D’aquesta forma, es va col·locar en
l’1,225% de mitjana mensual al febrer,
nou mínim històric, tot i que només se si-
tuava a menys d’1 punt bàsic de l’anterior
rècord del novembre. Durant les prime-
res setmanes de març, l’euríbor a un any
va continuar lliscant i va marcar un nou
rècord en l’1,213% el dia 23.

En aquest marc, el tipus d’interès mitjà
dels préstecs al sector privat de les entitats
de crèdit es va mantenir en el 3,32% al

mes de gener. Aquesta cota representava
un descens anual de 170 punts bàsics.

Malgrat els reduïts nivells dels tipus d’in-
terès, el finançament al sector privat va
continuar disminuint, amb un descens
interanual de l’1,2% en el mes de gener.
Això obeeix, d’una banda, al feble pols de
la demanda en un marc d’atonia econò-
mica i a la correcció dels elevats nivells
d’endeutament assolits anteriorment. De
l’altra, també hi influeixen les condicions
de finançament per part de l’oferta, més
restrictives que durant l’etapa de bonança
econòmica.

El finançament a les empreses va conti-
nuar baixant lleugerament i va anotar un
decrement interanual de l’1,9% al gener.
La davallada del 4,3% del crèdit interior

Estalvi i finançament

L’atonia de l’activitat i unes
condicions de finançament
més restrictives que durant
la bonança econòmica
expliquen la lleugera
davallada del finançament
al sector privat.

NOU MÍNIM HISTÒRIC DE L’EURÍBOR A UN ANY

Euríbor a 12 mesos

NOTA: Dia 23 de març de 2010.
FONT: Banc d’Espanya.
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va ser compensada parcialment per una
expansió del 33,1% de les emissions de
renda fixa i per un increment del 0,3%
dels préstecs de l’exterior. De tota mane-
ra, les noves operacions de les entitats de
crèdit residents van sumar 53.327 milions
d’euros en el mes.

L’únic gran sector que va registrar un
augment del crèdit el 2009 van ser els ser-
veis, que van tenir un augment anual del
0,4%. No obstant això, sense el crèdit als
promotors immobiliaris, el sector terciari
va baixar el 0,7%. De fet, el crèdit a les ac-
tivitats immobiliàries es va desaccelerar
fins a l’1,7%, 3,1 punts menys que dotze
mesos abans, però menys que la resta 
dels serveis. La contracció més intensa va 
correspondre a la construcció, amb el
14,1%, seguida de l’agricultura, amb
l’11,9%. Per la seva banda, la indústria va
anotar una reculada molt menys intensa,
del 2,5%.

Els préstecs a les llars van continuar mos-
trant poc vigor, ja que moltes famílies van
continuar ajustant els seus balanços. La
seva taxa de variació interanual va pujar 2
dècimes al gener i va reduir la caiguda fins
al 0,1%. Els préstecs per a l’habitatge con-
tinuaven presentant un lleuger augment
anual del 0,1%. La resta va retallar el des-
cens anual en 6 dècimes fins a l’1,0%. En
aquest sentit, cal destacar el finançament
de la compra de béns de consum durador,
que mostrava descensos més intensos, del
9,1% en els dotze últims mesos fins al de-
sembre del 2009, a causa d’una demanda
menor i d’uns tipus d’interès relativa-
ment alts en haver-se apujat la prima de
risc incorporada per la morositat.

Les dades de l’Institut Nacional d’Esta-
dística referides a la constitució d’hipote-
ques corroboren la crisi del mercat im-
mobiliari el 2009. L’any passat, es van
efectuar 1.088.717 hipoteques sobre fin-

Per sectors, la contracció
més intensa del crèdit
correspon a la construcció.

Saldo Variació any actual Variació 12 mesos 

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

Sector privat

Empreses no financeres

Préstecs d’entitats residents (3)

Valors diferents d’accions

Préstecs de l’exterior

Llars (4)

Préstecs per a l’habitatge (3)

Altres (3)

Préstecs de l’exterior

Administracions públiques (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.

2.198.922 –6.670 –20.111 –1,2 79,9 

1.297.077 –5.434 –14.142 –1,9 47,1 

909.619 –6.762 –44.929 –4,3 33,0 

57.568 1.326 14.316 33,1 2,1 

329.890 3 16.472 0,3 12,0 

901.846 –1.237 –5.969 –0,1 32,8 

678.782 875 447 0,3 24,7 

220.343 –2.137 –6.637 –1,3 8,0 

2.721 25 221 8,8 0,1 

554.674 –4.976 121.410 28,0 20,1 

2.753.597 –11.646 101.299 3,6 100,0 

FINANÇAMENT ALS SECTORS NO FINANCERS (1)

Gener 2010

%
participació

 



ques rústiques i urbanes, amb un descens
del 15,2% en relació amb l’any anterior.
Les caixes d’estalvis van concedir el ma-
jor nombre de préstecs hipotecaris, el
52,7% del total, seguides de la banca,
amb el 36,7%, i de les altres entitats fi-
nanceres, amb el 10,5%.

El termini mitjà va continuar disminuint
fins a 21 anys, tres menys que l’anotat el
2008. La gran majoria de les hipoteques,
el 95,9%, va utilitzar un tipus d’interès
variable, que va ser l’euríbor en el 87,7%
dels nous contractes. D’altra banda, l’im-
port mitjà de les hipoteques sobre habi-
tatges va continuar baixant fins als
117.688 euros, el 15,7% menys que l’any
precedent.

Els efectes de la recessió es manifesten en
la intensificació de la morositat. Així, la
taxa de morositat del conjunt de les enti-
tats creditícies es va situar en el 5,3% al
final de gener del 2010, 2 dècimes més

que en el mes anterior i 1,4 punts més
que un any abans, i va tornar als nivells
de 1996.

De fet, la morositat varia substancial-
ment segons la classe d’actius. Així, amb
dades que arriben al final del 2009, la taxa
de morositat de les activitats immobilià-
ries se situava en el 10,1% i la de la cons-
trucció, en el 8,5%. Per la seva banda, la
taxa corresponent als béns de consum
durador era del 7,6%, una dècima infe-
rior a la del tercer trimestre. D’altra ban-
da, la taxa de l’adquisició d’habitatge
amb garantia hipotecària era sensible-
ment menor, del 2,8%, 2 dècimes menys
que en el tercer trimestre.

Alentiment dels dipòsits bancaris

Les retribucions dels dipòsits bancaris
van disminuir suaument al començament
del 2010. Les remuneracions van tendir

Lleugera reducció de la taxa
de morositat de la compra
d’habitatge amb garantia
hipotecària en el quart
trimestre.
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Saldo (*) Variació 12 mesos

Milions Milions
%d’euros d’euros

Finançament d’activitats productives

Agricultura, ramaderia i pesca

Indústria

Construcció

Serveis

Total

Finançament a persones físiques

Adquisició i rehabilitació d’habitatge propi

Adquisició de béns de consum durador

Altres finançaments

Total

Finançament a institucions privades sense ànim de lucre

Resta sense classificar

TOTAL

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

FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.

23.123 –3.121 –11,9

152.199 –3.942 –2,5

130.435 –21.413 –14,1

685.570 2.854 0,4

991.326 –25.621 –2,5

653.902 –1.242 –0,2

49.228 –4.948 –9,1

110.800 708 0,6

813.930 –5.482 –0,7

5.523 –568 –9,3

26.255 –1.176 –4,3

1.837.034 –32.848 –1,8

CRÈDIT PER FINALITATS AL SECTOR PRIVAT

Quart trimestre de 2009



lleugerament a la baixa tant per a les fa-
mílies com per a les empreses, amb caràc-
ter general en tots els terminis, i es van si-
tuar, de mitjana, en l’1,24%. No obstant
això, van superar tant el tipus d’interès
oficial del Banc Central Europeu, en
l’1,0%, com la inflació anual.

En aquest context, l’expansió dels dipò-
sits va reduir el ritme de creixement fins
al 2,1% i contrastava amb la retracció
dels crèdits, de manera que la bretxa en-
tre els dos es reduïa. La major preferència
per la liquiditat per part dels estalviadors,
ateses les incerteses econòmiques, va
comportar que els comptes a la vista i
d’estalvi augmentessin el 9,1% i el 14,6%,
respectivament, en els dotze últims me-
sos. En canvi, les imposicions a termini
van baixar el 2,3%, afectades pel descens
de les remuneracions.

La competència dels dipòsits bancaris i la
volatilitat dels mercats borsaris van moti-
var noves sortides dels fons d’inversió

mobiliària en el segon mes del 2010. Els
reemborsaments nets van arribar als
1.810 milions d’euros al febrer, concen-
trats en la renda fixa en euros a curt ter-
mini i en els fons monetaris, que eren els
que presentaven una rendibilitat anual
més baixa. L’increment de les subscrip-
cions netes va ser capitalitzat pels fons
globals, amb 191 milions d’euros.

En els dotze últims mesos, el rendiment
mitjà dels fons d’inversió mobiliària va
ser del 5,2%, però amb una gran disper-
sió. Els fons de renda variable internacio-
nal de mercats emergents presentaven es-
pectaculars guanys anuals del 71,9%, i la
renda variable nacional, del 35,6%. Totes
les categories aconseguien plusvàlues, per
bé que la rendibilitat dels fons monetaris
es col·locava lleugerament per sota de
l’1,0%. En els dinou últims anys, el rendi-
ment mitjà dels fons d’inversió mobilià-
ria ha estat del 4,2%, per damunt de la in-
flació del període.

Es redueix la bretxa entre 
el saldo dels crèdits 
i els dipòsits.

La rendibilitat mitjana dels
fons d’inversió mobiliària
en els dotze últims mesos
fins al febrer es va situar 
en el 5,2%.
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Saldo Variació any actual Variació 12 mesos

Milions Milions 
%

Milions 
%d’euros d’euros d’euros

A la vista

D’estalvi

A termini

En moneda estrangera

Total dipòsits

Resta del passiu (*)

TOTAL

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

FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.

260.883 –1.852 –0,7 21.659 9,1 18,6 

205.492 –2.299 –1,1 26.195 14,6 14,6 

711.767 –8.245 –1,1 –16.446 –2,3 50,7 

24.048 2.033 9,2 –7.174 –23,0 1,7 

1.202.191 –10.362 –0,9 24.234 2,1 85,7 

200.541 –12.588 –5,9 –35.354 –15,0 14,3 

1.402.731 –22.951 –1,6 –11.121 –0,8 100,0 

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

Gener 2010

%
participació
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2009 2010
2008 2009 2010

I II III IV I II

ECONOMIA INTERNACIONAL Previsions Previsions

Producte interior brut

Estats Units

Japó

Regne Unit

Zona de l’euro

Alemanya

França

Preus de consum

Estats Units

Japó

Regne Unit

Zona de l’euro

Alemanya

França

ECONOMIA ESPANYOLA Previsions Previsions

Agregats macroeconòmics

Consum de les llars

Consum de les AP

Formació bruta de capital fix

Béns d’equipament

Construcció

Demanda nacional (contr. al � PIB)

Exportació de béns i serveis

Importació de béns i serveis

Producte interior brut

Altres variables

Ocupació

Taxa d’atur (% població activa)

Índex de preus de consum

Costos laborals unitaris

Saldo operacions corrents (% PIB)

Cap. o nec. finanç. resta món
(% PIB)

Saldo públic (% PIB)

MERCATS FINANCERS Previsions Previsions

Tipus d’interès internacionals

Fed Funds

Repo BCE

Bons EUA 10 anys

Bons alemanys 10 anys

Tipus de canvi

$/Euro

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3,3 0,3 1,2 1,0 0,2 –0,4 0,4 1,0 1,2

2,6 0,3 0,9 0,8 0,3 –0,2 0,4 0,7 0,8

2,8 0,1 1,3 0,7 –0,2 –0,4 0,4 1,2 1,3

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

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

–4,4 –15,3 –5,7 –14,9 –17,0 –16,0 –12,9 –8,0 –6,3

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

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

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

–1,0 –11,5 2,2 –16,6 –14,7 –10,8 –2,9 –0,7 1,1

–4,9 –17,9 –2,3 –22,3 –21,7 –17,0 –9,6 –5,1 –2,3

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

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

11,3 18,0 19,5 17,4 17,9 17,9 18,8 19,9 19,4

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

4,6 0,2 –0,9 0,9 0,9 –0,1 –0,1

–9,5 –5,1 –2,8 –7,9 –4,5 –3,8 –4,2

–9,1 –4,7 –2,4 –7,6 –4,0 –3,6 –3,7

–4,1 –11,2 –10,3

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

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

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

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

1,48 1,39 1,37 1,30 1,36 1,43 1,48 1,39 1,39
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ACTIVITAT FINANCERA Milions e

Recursos totals de clients 237.799

Crèdits sobre clients 178.026

Resultat atribuït al Grup 1.510

La informació i les opinions contingudes en aquest informe procedeixen de fonts que considerem fiables. Aquest document té
només propòsits informatius, per la qual cosa ”la Caixa” no es responsabilitza de l’ús que se’n pugui fer. Les opinions i les estima-
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GRUP ”la Caixa”: DADES MÉS RELLEVANTS
a 31 de desembre de 2009

PERSONAL, OFICINES I MITJANS DE PAGAMENT
Empleats 27.505

Oficines 5.326

Terminals d’autoservei 7.951

Targetes (milions) 10,3

OBRA SOCIAL: PRESSUPOST PER ACTIVITATS PER AL 2010 Milions e

Socials 356

Ciència i medi ambient 62

Culturals 55

Educatives i investigació 27

TOTAL PRESSUPOST 500

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

INFORME MENSUAL  

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