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La crisi grega ha desencadenat una greu tempesta financera i política. La inesperada
aparició d’un dèficit molt superior al previst en un país amb una situació fiscal gai-
rebé al límit ha provocat una sacsejada amb un abast que, com l’erupció del volcà
islandès Eyjafjallajokull, va molt més enllà del propi país. S’ha arribat a qüestionar
la mateixa viabilitat del projecte de la Unió Monetària, onze anys després del seu
naixement.

La qüestió és com gestionar i prevenir una situació de crisi a la zona de l’euro. L’euro
ha aportat estabilitat macroeconòmica, baixa inflació i una major integració dels
mercats. També ha actuat d’escut protector davant de les turbulències de tipus de
canvi i de tipus d’interès en la crisi global. Però la crisi ha posat de manifest que la
coordinació de les polítiques econòmiques no funciona adequadament, i això, ara,
constitueix un greu obstacle. Ho reconeixia fa dues setmanes Olli Rehn, comissari
d’assumptes econòmics i monetaris: «La supervisió multilateral ha fallat a l’hora de
posar en marxa a temps les actuacions necessàries. Els estats membres no han aprofi-
tat els bons temps per reduir el deute públic. Els desequilibris macroeconòmics han
estat infravalorats». Enfortir la coordinació de les polítiques econòmiques és una tas-
ca urgent. El comissari, encertadament, apuntava a tres punts clau.

El primer és la disciplina pressupostària. El Pacte d’Estabilitat i Creixement, que esta-
bleix un límit de dèficit del 3% del producte interior brut en èpoques normals i que
admet dèficits superiors en cas de crisi, no ha aconseguit els seus objectius. No es va
aconseguir normalitzar la situació fiscal en temps de bonança, i una greu recessió ha
fet perdre els avanços dels deu anys anteriors. La mateixa Alemanya, suposat guardià
de l’ortodòxia monetària, va forçar el relaxament del Pacte el 2003, quan va caure en
l’incompliment. La Comissió proposa ara que els pressupostos se sotmetin a les ins-
tàncies comunitàries abans que els parlaments nacionals els aprovin, una iniciativa,
ara com ara, certament impensable, però que expressa la imperiosa necessitat de tro-
bar una solució.

El segon eix que cal reforçar és la vigilància dels desequilibris macroeconòmics i les
divergències de competitivitat. Durant la passada etapa expansiva, alguns països van
acumular enormes dèficits per compte corrent i elevades pèrdues de competitivitat.
Les divergències s’han tancat una mica després de la recessió econòmica, però el pro-
blema persisteix. L’endèmica feblesa competitiva d’algunes economies pot generar
problemes tan greus com els desequilibris de les finances públiques. Cal una resposta
coordinada que afronti qüestions com les polítiques salarials, el mercat de treball, els
mercats de productes i serveis i el sector financer.

El tercer punt és la gestió de les crisis. Què cal fer quan no es disposa d’un mecanisme
polític àgil per reaccionar? L’assistència financera a Grècia s’ha improvisat sobre la
marxa i, atesa la inexistència d’instruments adequats, ha forçat la interpretació del
Tractat. En aquests moments, encara es desconeix si serà efectiva, però no hi ha cap
dubte que la crisi posa de relleu que cal avançar molt en la governabilitat europea. Dins
d’una Unió Monetària, no és possible devaluar per recuperar la competitivitat perduda
o per frenar els atacs dels mercats. Per tant, els líders polítics comunitaris s’hauran d’es-
forçar per acordar un nou disseny institucional que proporcioni l’estabilitat i la capaci-
tat de reacció col·lectiva que, al llarg d’aquesta crisi, tant s’han trobat a faltar.
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La crisi del deute grec desplaça 
la recuperació a un segon pla

Amb prou feines mig any després que els
indicadors certifiquessin el final de la fase
recessiva en què l’economia global s’ha
vist immersa, el nerviosisme ha tornat als
mercats. Aquest cop el protagonista és
Grècia o, més aviat, la capacitat del seu go-
vern d’ordenar les seves finances. Fa me-
sos que l’economia hel·lènica protagonit-
za un serial que, amb el temps, s’assembla
cada vegada més a anteriors crisis de paï-
sos emergents, com les de Rússia el 1998 o
l’Argentina el 2001.

Les estimacions del desequilibri de les 
finances públiques gregues han patit 
contínues revisions a l’alça, a causa de l’a-
parició d’irregularitats en la seva compta-
bilitat pública. Eurostat estima ara un 
dèficit públic del 13,6% del producte inte-
rior brut (PIB) el 2009 i un deute, ni més
ni menys, del 115,1%. Els esforços del nou
executiu grec, que s’ha compromès a dur
a terme un dur pla d’ajustament per re-
duir la despesa pública i incrementar la
recaptació, han estat nombrosos. Però la
introducció d’un pla d’ajustament fiscal
tan sever fa témer que l’economia torni a
la recessió i que, per tant, entri en una es-
piral sense sortida. Per a l’any 2010, ja es
considera una xifra de deute del 120%-
130% del PIB.

Els mercats han reaccionat exigint una ele-
vada prima de risc a les emissions de bons
hel·lènics. El diferencial amb el bo ale-
many a 10 anys ha pujat i supera ja amb
escreix els 700 punts bàsics. El contagi a la
resta de països ha estat limitat, però s’ha

fet notar. Portugal és el país més afectat,
però Irlanda, Espanya i Itàlia també han
patit alces de la prima de risc. Ara com ara,
Grècia ja ha demanat formalment a la res-
ta de països comunitaris i al Fons Mone-
tari Internacional (FMI) l’activació de 
l’ajuda financera aprovada recentment.
Malgrat tot, la probabilitat d’impagament
ha continuat augmentant, i el deute grec
ha estat degradat a nivell de bo escombra-
ries per l’agència de qualificació S&P.

El serial grec ha restat audiència a les bo-
nes notícies sobre la recuperació de l’eco-
nomia mundial, que, en definitiva, reflec-
teixen una tendència de fons més positiva
del que estava previst inicialment. La mi-
llora de les perspectives de l’FMI en el seu
informe semestral és un bon exemple
d’això. Ha apujat la previsió de creixe-
ment de l’economia mundial el 2010 en
tres dècimes, fins al 4,2%. Per al 2011 la
manté en el 4,3%. Segons l’FMI, els paï-
sos emergents continuaran essent el mo-
tor de la recuperació, i la seva taxa de crei-
xement serà superior al 6% el 2010 i el
2011. Per a la Xina, que va créixer un es-
pectacular 11,9% en el primer trimestre,
s’espera que, en el conjunt de l’any, el PIB
avanci el 10,0%. Les notícies per als paï-
sos de l’Europa central i de l’est també són
molt positives, ja que, per al 2010, la pre-
visió de creixement augmenta en vuit dè-
cimes i se situa en el 2,8%.

També són bones les notícies sobre l’eco-
nomia nord-americana. Per a l’any 2010,
l’FMI ha apujat en quatre dècimes el crei-
xement esperat del PIB i l’ha situat en el
3,1%, mentre que, per al 2011, la revisió
ha estat menor, de dues dècimes, i es que-

RESUM EXECUTIU

La crisi grega desencadena
turbulències als mercats...

...tot i l’aprovació 
d’una assistència financera
al país.

L’FMI revisa a l’alça 
el creixement mundial
previst per al 2010.
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da en el 2,4%. En general, s’espera que el
vigor que l’economia nord-americana va
mostrar en el quart trimestre del 2009 es
mantingui al llarg de l’any. El protagonis-
ta d’aquests primers mesos del 2010 ha es-
tat el consum privat, que podria estar
creixent a taxes properes al 3%. L’expec-
tativa de creixement robust es reforça amb
l’optimisme del sentiment empresarial,
que apunta al manteniment dels avanços
de la inversió en equipament. No obstant
això, els elements de dubte persisteixen. El
repunt del consum en els primers mesos
de l’any és degut a la moderació de la taxa
d’estalvi, per la disminució de l’aversió al
risc, més que a un augment dels ingressos,
que estan condicionats per un mercat de
treball que navega cap a la recuperació
amb gran lentitud. Així, per bé que es po-
den donar creixements vigorosos el 2010,
les perspectives a mitjà termini continuen
essent d’una expansió amb ritmes d’avanç
modestos.

El panorama a la zona de l’euro és una
mica més feble. Eurostat va revisar la taxa
de creixement del PIB del quart trimestre
a la baixa i la va deixar en un trist 0,0% in-
tertrimestral. A més a més, les dades del
primer trimestre tampoc no ens donaran
grans alegries. El principal culpable és el
consum privat. En l’últim trimestre del
2009, la seva evolució va ser totalment
plana i, en el primer trimestre del 2010,
podria anotar una lleugera reculada. El
sector exterior, impulsat per la deprecia-
ció de l’euro, es manté com el principal
suport de la recuperació. Per al conjunt
del 2010, l’FMI manté la previsió de crei-
xement en l’1,0%, mentre que, per a l’any
vinent, l’ha abaixat una dècima, fins a
l’1,5%.

La recuperació a diferents velocitats que
presenta l’economia mundial es reflecteix
en l’evolució dels mercats financers i, en
especial, en les borses. Mentre als Estats
Units i als països emergents es cotitza la

millora del cicle econòmic, les borses eu-
ropees segueixen de prop els esdeveni-
ments del cas grec i cotitzen amb precau-
ció els seus efectes col·laterals. Cap a la
meitat de març, va començar als Estats
Units la campanya de resultats trimestrals
de les empreses llistades a l’S&P 500. Fins
ara, més del 80% de les companyies que
han fet públics els seus guanys han batut
les estimacions del consens dels analistes.
A Europa, la tendència dels resultats se-
gueix el deixant de les companyies nord-
americanes, tot i que a més distància, pel
ritme més pausat de la recuperació eco-
nòmica.

El procés de recuperació d’Espanya con-
tinua essent més lent que el del conjunt de
la zona de l’euro, i, segons les previsions
de l’FMI i del Banc d’Espanya, continua-
rà essent així al llarg de l’any. Les dues ins-
titucions van revisar lleugerament la pre-
visió de creixement per al 2010 i la van
situar en el –0,4%. Per al 2011, s’espera un
avanç una mica superior. L’FMI el situa en
el 0,9%, mentre que el Banc d’Espanya el
deixa en el 0,8%. A mitjà termini, les pre-
visions de creixement de l’FMI són subs-
tancialment inferiors a les contingudes al
Programa d’Estabilitat elaborat pel Go-
vern espanyol.

Ara com ara, des de l’inici d’enguany, els
signes de recuperació es comencen a con-
solidar. Pel costat de la demanda, els indi-
cadors sobre el consum suggereixen un
creixement discret. D’una banda, les ven-
des d’automòbils van registrar el màxim
increment interanual de la sèrie històrica,
el 63,1% al març, mentre que les vendes al
detall van continuar millorant i van pre-
sentar un increment interanual del 3,8%
en el mateix mes, la primera taxa positiva
des del novembre del 2007. En canvi, al
març, l’indicador de confiança dels con-
sumidors es va continuar afeblint i es va
col·locar per sota del nivell del quart 
trimestre.

Als Estats Units, sorprèn 
la recuperació del consum 
i milloren les previsions.

A la zona de l’euro, 
en canvi, el to continua
molt feble.

L’FMI millora la previsió de
creixement de l’economia
espanyola, però és més
pessimista a mitjà termini.

 



Des de l’òptica de l’oferta, la indústria
presenta unes perspectives més positives.
Tot i que la producció industrial conti-
nuava baixant en el primer bimestre, van
augmentar la confiança industrial i les en-
trades de comandes, gràcies a l’embranzi-
da exterior. En aquest entorn, el Govern
va aprovar un nou paquet de 26 mesures
econòmiques per impulsar la recuperació
econòmica i l’ocupació. Cal destacar el su-
port a la rehabilitació d’habitatges amb
diverses mesures fiscals, l’estímul de l’ac-
tivitat empresarial i el foment d’empreses
de serveis energètics. Així mateix, el Go-
vern també va presentar el Pla extraordi-
nari d’infraestructures, que mobilitzarà
17.000 milions d’euros en els pròxims
anys. Gràcies a la col·laboració pública i
privada, es mantindrà la inversió en in-
fraestructures sense afectar els comptes
públics fins al 2014.

Al sector financer, també es comencen a
observar els primers símptomes del que es
podria interpretar com un canvi de ten-
dència, ja que, després de sis mesos d’ano-
tar taxes de variació anual negatives, els
préstecs a les famílies van registrar un lleu-
ger augment interanual al febrer del 0,1%.
Aquest lleuger ascens va ser degut, sobre-
tot, a l’habitatge, els préstecs dels quals van
augmentar el 0,4% en relació amb el ma-
teix mes de l’any anterior. La resta de prés-
tecs als particulars va continuar dismi-
nuint, per bé que es va desaccelerar el
ritme de descens.

El mercat laboral continua essent el taló
d’Aquil·les de la recuperació econòmica.
Malgrat que la taxa de variació interanual
del nombre d’afiliats a la Seguretat Social
va alentir la caiguda en el mes de març, la
frenada del deteriorament de l’ocupació
no s’acaba de materialitzar. A més a més,
cal assenyalar que només la modalitat de

contracte temporal va experimentar un
augment, mentre que els contractes inde-
finits mantenen la tònica decreixent. L’e-
volució dispar dels dos tipus de contractes
s’ajusta al model dual de contractació 
característic del mercat espanyol. En això
posa l’accent l’informe semestral de 
l’FMI, que adverteix dels efectes negatius
que un sistema dual de contractació té so-
bre l’atur i la formació i recomana un
contracte únic amb indemnització per
acomiadament creixent.

La feblesa de la demanda que genera un
mercat laboral tan deteriorat continua
contenint la inflació en nivells relativa-
ment baixos. L’índex de preus al consum
va pujar fins a l’1,4% al març en relació
amb dotze mesos abans, sis dècimes més
que al febrer, una mica més del que s’espe-
rava. De tota manera, la meitat de l’alça de
la inflació al març és atribuïble als carbu-
rants i lubricants, els preus dels quals van
prosseguir l’escalada i van presentar un
ascens interanual del 24,0%. En canvi, el
nucli més estable de la inflació, l’anome-
nada inflació subjacent, que exclou els
productes energètics i els aliments no ela-
borats, se situava en el 0,2% interanual.
L’encariment energètic també ha contri-
buït a frenar la millora del desequilibri del
comerç exterior.

La tessitura en què es troba l’economia es-
panyola és certament complexa. Tot i que,
difícilment, la sortida de la recessió serà vi-
gorosa, en general els diferents indicadors
reflecteixen un canvi de tendència que fa
pensar que l’economia ha tornat al creixe-
ment. Una notícia que, sens dubte, contri-
buirà a assossegar l’enrarit clima generat
per les turbulències gregues.

28 d’abril de 2010
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El Govern aprova més
actuacions de política
econòmica i un pla
extraordinari
d’infraestructures.

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

La feblesa de la demanda
conté la inflació en nivells
baixos.

 



AGENDA

Maig
4 Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (abril).

Índex de producció industrial de la UE (març).
5 Índex de producció industrial (març).
6 Consell de Govern del Banc Central Europeu.

12 Avanç del PIB (primer trimestre).
Avanç del PIB de la UE (primer trimestre).

14 IPC (abril).
18 Comerç exterior (març).

Inflació de la UE (abril).
19 Comptabilitat Nacional Trimestral (primer trimestre).
25 Preus industrials (abril).

Ingressos i despeses de l’Estat (abril).
27 Vendes al detall (abril).
28 Avanç de l’IPCH (maig).
31 Balança de pagaments (març).

Juny
2 Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (maig).

Índex de producció industrial de la UE (març).
4 Índex de producció industrial (abril).

PIB de la UE (primer trimestre).
10 Consell de Govern del Banc Central Europeu.
11 IPC (maig).
16 Cost laboral (primer trimestre).

Inflació de la UE (maig).
22 Comerç exterior (abril).

Comitè de Mercat Obert de la Fed.
Ingressos i despeses de l’Estat (maig).

25 Preus industrials (maig).
29 Vendes al detall (maig).

Avanç de l’IPCH (juny).
30 Balança de pagaments (abril).
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CRONOLOGIA

2009
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.

abril 7 El Govern presenta el Pla extraordinari d’Infraestructures, que mobilitzarà 17.000 milions d’euros en els
pròxims dos anys.

9 El Govern aprova un nou paquet de mesures per impulsar l’activitat econòmica.
10 Els ministres de finances de la zona de l’euro anuncien les condicions de l’ajuda a Grècia.
12 El Govern proposa un nou pla de reformes del mercat laboral per discutir-lo en el marc del diàleg social.
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...però Europa i el Japó
esperen creixements
modestos. Alemanya
empitjora les expectatives 
i Espanya es recupera 
amb retard.

Previsions de l’FMI: més recuperació
del que s’esperava

Al seu informe de perspectives de l’eco-
nomia mundial de l’abril, el Fons Mone-
tari Internacional (FMI) va revisar a l’alça
les previsions per al 2010 i constata que la
recuperació és més forta del que s’espera-
va. La raó cal buscar-la en la millora de
les condicions financeres, que són, però,
pitjors que les que hi havia abans de la cri-
si. Però la recuperació tindrà diferents ve-
locitats. Així, pel que fa a la previsió del
gener, milloren les perspectives per a 
l’Àsia emergent, que ja el 2009, liderada
per la Xina, era el principal exponent del
creixement global. També hi ha millores
per a l’Amèrica Llatina i per als Estats

Units. Per a la primera economia del pla-
neta, s’esperen creixements del 3,1% el
2010 i del 2,6% el 2011, molt similars a
les nostres previsions.

En contrast amb aquest to més alcista,
sembla que Europa i el Japó surten de la
recessió amb menys vigor. L’economia
del sol naixent millora el seu creixement
esperat per al 2010, però el panorama
empitjora per al 2011. La zona de l’euro
manté, amb algun retoc a la baixa, les
modestes expectatives de creixement per
al 2010 i el 2011, l’1,0% i l’1,5%, respec-
tivament. Per països, la principal correc-
ció a la baixa de les previsions la pateix
Alemanya, que, segons el Fons, creixerà
l’1,2% el 2010 i l’1,7% el 2011. També

CONJUNTURA INTERNACIONAL

L’FMI espera un creixement
global del 4,2% per al 2010,
liderat per les economies
emergents i per les
perspectives, més positives,
als Estats Units...

LA SORTIDA DE LA RECESSIÓ

Variació interanual del producte interior brut

NOTA: 2010, 2011 i 2012 són previsions.
FONT: Fons Monetari Internacional.
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empitjoren els pronòstics per a Itàlia i,
amb menys intensitat, per al Regne Unit.
França, una de les economies que menys
ha patit les conseqüències de la crisi, veu
una certa millora en els ritmes d’avanç
previstos, però sense arribar a superar el
2,0%. També hi ha perspectives més po-
sitives del Fons per a Espanya, que, mal-
grat tot, continuarà a la cua de la recupe-
ració, amb una reculada esperada del
0,4% per al 2010 i un magre avanç del 0,9%
per al 2011.

A les economies avançades, l’assignatura
pendent per al 2010 i el 2011 serà la de la
consolidació fiscal. Atesos els elevats dèfi-
cits de les arques públiques, es necessita-
ran estratègies d’estalvi creïbles a mitjà i a
llarg termini. Això no és impediment per-
què, segons el Fons, calgui mantenir els
estímuls previstos per al 2010 en les eco-
nomies avançades, ja que la recuperació

no està plenament consolidada. En aquest
sentit, la moderació de les tensions infla-
cionistes deixa marge perquè els bancs
centrals duguin a terme polítiques mone-
tàries acomodatícies.

Els altres riscos per a la recuperació glo-
bal són l’atur elevat i els desequilibris co-
mercials. La proporció d’aturats de llarga
durada, excessivament alta, fa que hi hagi
el perill que, en una gran part, l’atur ge-
nerat durant la crisi s’acabi convertint en
permanent. D’altra banda, els elevats des-
equilibris comercials havien caracteritzat
els anys previs a la crisi. Als països defici-
taris, com els Estats Units i Espanya, la
consolidació fiscal s’ha de fer, segons 
l’FMI, de manera que l’impacte en el crei-
xement i la demanda interna sigui limitat.
Als països amb superàvit, com la Xina, el
Japó i Alemanya, el repte més important
és estimular la demanda interna.

Els estímuls s’han de
mantenir el 2010, però 
la consolidació fiscal 
és necessària.

Els altres riscos són l’atur
elevat i els desequilibris
comercials.

PIB Preus al consum Taxa d’atur (**)

2010 2011 2010 2011 2010 2011

Estats Units

Japó

Xina

Alemanya

França

Itàlia

Regne Unit

Espanya

Zona de l’euro

Economies avançades

Països en desenvolupament

Amèrica Llatina 

Europa de l’Est i Central 

Àsia emergent

Total mundial

Comerç mundial en volum (***)

NOTES: (*) Previsions d’abril 2010.
(**) Percentatge de població activa.
(***) Béns i serveis.
FONT: Fons Monetari Internacional.
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8,7 8,7 5,9 3,7 ... ...

4,2 4,3 3,7 3,0 ... ...

7,0 6,1

PREVISIONS DE L’FMI

Variació anual en percentatge (*)



Estats Units: els consumidors 
fan un pas endavant

L’economia dels Estats Units va mostrar
una evolució vigorosa en el quart trimes-
tre, i s’espera que mantingui el bon to en
aquest primer trimestre del 2010. El pro-
tagonista d’aquests primers mesos del
2010 és el consum privat, que podria es-
tar creixent amb taxes properes al 3%.
L’expectativa de creixement robust es re-
força amb l’optimisme del sentiment em-
presarial, que apunta al manteniment dels
avanços de la inversió en equipament. No
obstant això, els elements de dubte per-
sisteixen. El repunt del consum d’aquest
inici d’any és per causa de la moderació
de la taxa d’estalvi, per la disminució de
l’aversió al risc, més que a un augment
dels ingressos, condicionats per un mer-
cat de treball que navega cap a la recupe-
ració molt lentament. El mercat immobi-
liari tampoc no veu a la vora la sortida del
túnel, mentre que el procés de despalan-
quejament de les finances de les llars ha
de continuar. El deute de les llars es va si-

tuar, al final del 2009, en el 122,7% de la
renda disponible, set punts per sota del
màxim del desembre del 2007, però vint
per damunt de la seva trajectòria a llarg
termini. Així, per bé que es poden donar
creixements vigorosos el 2010, les pers-
pectives a mitjà termini continuen essent
d’expansió amb ritmes d’avanç modestos.

Els últims indicadors de demanda són co-
herents amb la recuperació del consum
privat. Les vendes al detall, sense cotxes ni
benzina, van incrementar la marxa al
març, amb un avanç del 4,4% interanual,
el més important des de les acaballes del
2007. Així, després d’aquestes tres mesos
de repunt, un cop descomptat l’efecte de
les variacions de preus, el consum al de-
tall s’apropa al nivell de desembre del
2007, previ a la crisi. La confiança dels
consumidors va continuar relativament
aliena al repunt del consum i va patir va-
riables de fons, com l’alt endeutament i la
persistència de l’atur elevat. Així, malgrat
la pujada del març, l’índex del Conferen-
ce Board va seguir en valors baixos i va

Els Estats Units es recuperen
gràcies al consum i a la
inversió en equipament.

Les vendes al detall
s’acceleren.
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2009 2010
2008 2009

I II III IV Gener Febrer Març

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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confirmar el seu paper d’indicador endar-
rerit en les recuperacions.

El sentiment empresarial continua essent
netament més positiu que el dels consu-
midors. Si, en un principi, el fet que el sec-
tor no financer afrontés la crisi amb un
endeutament més moderat que el dels
bancs i les famílies va contribuir a l’opti-
misme empresarial, els bons resultats em-
presarials del primer trimestre de l’any
vénen a reforçar aquesta percepció alcis-
ta. Així, l’índex de sentiment empresarial
de l’Institute for Supply Management de
manufactures del març va pujar fins als
59,6 punts, un nivell propi de creixements
superiors al 4% per al conjunt de l’econo-
mia. La producció industrial, per la seva
banda, va mantenir, al març, la recupera-
ció, tot i que mostrant una certa desacce-
leració en relació amb els vigors de l’inici
de l’any. Amb una trajectòria semblant, la
utilització de la capacitat productiva va
continuar una mica per damunt del 73%.
Tot i el bon to d’aquest inici d’any, els dos
indicadors continuen el 10% per sota dels
nivells del desembre del 2007.

La feblesa continuarà essent la tònica del
mercat immobiliari durant la major part
del 2010. La clau és el gran nombre d’hi-
poteques executades, que alimenta la 
sobreoferta d’habitatges. L’índex Case-
Shiller de preus de l’habitatge va caure
més del 30% entre mitjan 2006 i l’abril
del 2009. De llavors ençà, es pot parlar
més d’estabilització que de recuperació.
Amb els descensos, el preu de molts im-
mobles s’ha situat per sota de l’import del
deute pendent, la qual cosa constitueix un
incentiu per deixar de pagar les quotes hi-
potecàries i renunciar a la casa. Són els
anomenats walkaways, ja que, als Estats
Units, el deute pendent d’una hipoteca
morosa es cancel·la en la seva totalitat
amb el lliurament de l’immoble a l’entitat
creditora. Per evitar aquest fenomen, l’ad-
ministració Obama treballa en disposi-
cions legals que redueixin el capital pen-
dent en les hipoteques quan aquest capital
supera el 120% del valor de mercat de
l’immoble, però la seva aplicació i els seus
resultats encara són incerts. La conse-
qüència és que l’activitat continua sota
mínims. Els habitatges iniciats es van in-

Els empresaris forcen la
seva visió alcista gràcies als
bons resultats corporatius.

L’habitatge continua feble,
a causa d’una sobreoferta
que s’alimenta de les
execucions d’hipoteques.
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NOTA: (*) Dades deflactades per l’índex de preus de consum sense energia ni aliments.
FONTS: Departament de Comerç i elaboració pròpia.
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Vendes al detall reals sense automòbils ni benzina, variació interanual (*)

ESTATS UNITS: EL CONSUM SURT DEL POU

%



L’IPC puja el 2,4% i l’IPC
subjacent, un moderat
1,2%, gràcies a la baixa
utilització de la capacitat
productiva i als lloguers.

crementar al març, però continuen anco-
rats poc més enllà de la tercera part de la
mitjana prèvia a l’última bombolla im-
mobiliària.

El mercat de treball va mostrar signes es-
perançadors al març, amb la creació de
162.000 llocs de treball nets, la millor
dada dels tres últims anys. No obstant
això, la taxa d’atur va continuar en el
9,7%, i no hi ha perspectives de millores
apreciables fins al final del 2010. El pro-
blema és que la destrucció d’ocupació en
aquesta recessió ha estat, de bon tros, la
més important des del 1945. La disminu-
ció de la taxa d’atur es presenta dificulto-
sa per dues raons. Primer, perquè la pro-
porció d’aturats de llarga durada, de més
difícil recol·locació, dobla la de la recessió
del 1983, quan la taxa d’atur va situar-se
en nivells comparables als actuals. L’altra
dificultat és el gran nombre de treballa-
dors desanimats i de treballadors a temps
parcial de forma involuntària que podria
anar absorbint el creixement de la de-

manda de treball a mesura que la recupe-
ració vagi avançant.

La prolongació de la baixa utilització de
la capacitat productiva ajuda a mantenir
l’estabilitat dels preus, i és difícil que sor-
geixin tensions inflacionistes apreciables
el 2010. Això deixa un cert marge als
bancs centrals per mantenir polítiques
expansives, tot i que continuïn drenant
liquiditat del sistema. Així, l’índex ge-
neral de preus al consum (IPC) va pujar
el 2,4% interanual al març, mentre que el
més significatiu IPC subjacent, el general
sense els aliments ni l’energia, va conti-
nuar moderant l’avanç fins a l’1,2%
interanual. No obstant això, aquest alen-
timent és per causa, en part, de l’abarati-
ment dels lloguers imputats als propieta-
ris d’habitatges. Sense aquest component,
l’índex subjacent es va incrementar el
2,4% interanual, percentatge una mica
més coherent amb la tendència de fons
dels preus.

El mercat laboral toca fons,
però la recuperació es farà
esperar.
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ESTATS UNITS: ELS LLOGUERS CONTRIBUEIXEN A LA MODERACIÓ DELS PREUS

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

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

Índex subjacent sense lloguersÍndex subjacent
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El dèficit comercial de béns i serveis del
febrer va ser de 39.704 milions de dòlars,
2.752 milions més que en el mes anterior.
El deteriorament es va produir, gairebé
en la seva totalitat, en la balança que ex-
clou el petroli i els seus derivats. La recu-
peració de les exportacions va perdre for-
ça, i les importacions van continuar
avançant, arran de la vitalitat de la de-
manda interna. Si prossegueix l’expansió
del consum privat i de la inversió, el dèfi-
cit hauria de continuar augmentant en els
pròxims mesos, però sense trencar la suau
tendència de correcció del desequilibri
comercial iniciada cap al final del 2006,
que es pot observar si s’exclouen els efec-
tes del petroli.

Japó: cotxes i exportacions

Les exportacions han protagonitzat la re-
cuperació japonesa. El consum privat, en
canvi, continua depenent dels estímuls
governamentals i pateix els efectes de la

dinàmica deflacionista. Per la seva banda,
la inversió comença a mostrar signes d’u-
na incipient reactivació.

Els últims indicadors de l’oferta conti-
nuen confirmant que la millora es limita
als sectors industrial i exportador. La pro-
ducció industrial, que, al Japó, té una for-
ta relació amb la marxa del total de l’eco-
nomia, va perdre, al febrer, una part del
vigor dels tres mesos previs, tot i que la
tònica va continuar essent d’avanços. Així,
l’índex general ha recuperat tres cinque-
nes parts del 34,7% perdut durant la crisi.
Les perspectives de la inversió van conti-
nuar millorant al febrer, gràcies al repunt
de les comandes de maquinària destina-
des a la demanda exterior, tot i continuar
el 25% per sota del nivell mitjà del 2008.
L’altra meitat, les comandes destinades a
la demanda interna, va continuar estan-
cada el 23% per sota del nivell del 2008.

Les vendes al detall del febrer van aug-
mentar el 4,2% interanual, un ritme molt

El Japó es recupera gràcies 
a les exportacions i als ajuts
públics.
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Saldo mensual de la balança de béns i serveis

FONTS: Departament de Comerç i elaboració pròpia.

ESTATS UNITS: SENSE EL PETROLI, LA TENDÈNCIA ÉS DE CORRECCIÓ

Balança de béns i serveis Balança comercial sense petroli
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alt, a causa dels efectes de base, però el ni-
vell va continuar a la vora del de l’any
2003. La recuperació del consum, més in-

tensa, va continuar protagonitzada per les
vendes d’automòbils, gràcies als ajuts pú-
blics. D’altra banda, tot i que el mercat de

L’habitatge continua feble,
però l’atur es manté 
en el 4,9%.
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I II III IV Gener Febrer Març

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

Vendes d’automòbils. Suma dels dotze últims mesos

JAPÓ: ELS COTXES SURTEN DEL FORAT

FONTS: Ministeri de Comunicacions del Japó, Oficina Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.
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l’habitatge de Tòquio va tenir un repunt
al març, els habitatges iniciats del febrer
van continuar el 36% per sota de la mitja-
na de l’última dècada, ja prou caracterit-
zada per un perfil baix. Al costat positiu,
el mercat laboral va mantenir el terreny
guanyat amb una taxa d’atur que, al fe-
brer, va continuar inalterada en el 4,9%.

A l’apartat dels preus, les febleses subja-
cents en la demanda interna faran que les
tendències deflacionistes es prolonguin
durant el 2010. L’IPC del gener va tenir
un descens de l’1,1% interanual, igual
que l’índex subjacent, el general sense
energia ni aliments, que acumula ja ca-
torze mesos consecutius de reculades. Al
capítol del sector exterior, el superàvit co-
mercial continua al març. Les exporta-
cions van mantenir el fort repunt del pe-
ríode octubre 2009-gener 2010, tot i que
fa dos mesos que estan gairebé estanca-
des. Per la seva banda, les importacions
van caure i van patir la feblesa de la de-
manda interna.

Xina: trencant previsions

La Xina va créixer un espectacular 11,9%
interanual en el primer trimestre del
2010, i, tot i que, en part, va ser conse-
qüència dels mínims d’un any enrere, la
xifra va superar les previsions més opti-
mistes. Tot i que la inflació es va mantenir
en un modest 2,2% interanual en el con-
junt del trimestre, la velocitat de l’expan-
sió ha revifat els riscos de sobreescalfa-
ment de l’economia. L’augment de preus
de l’habitatge, l’11,7% interanual al març,
també fa emergir el risc d’una bombolla
immobiliària.

Amb la finalitat de mitigar els ressorgits
indicis de reescalfament, l’autoritat mo-
netària sembla disposada a adoptar un rè-
gim canviari més flexible. Això s’afegiria
als diversos augments del coeficient de
caixa i a les limitacions imposades en la
concessió de crèdit. Les paraules pronun-
ciades pel governador del banc central
durant l’Assemblea Popular Nacional,

L’IPC subjacent recula
l’1,1%.
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FONTS: Ministeri de Comunicacions del Japó i elaboració pròpia.

Exportacions Importacions

Exportacions i importacions mensuals

JAPÓ: UNA RECUPERACIÓ AMB MOLT CAMÍ PER RECÓRRER
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La Xina creix l’11,9% 
en el primer trimestre...

 



emmarcant la política del tipus de canvi
dins d’una política més àmplia de caràc-
ter temporal destinada a combatre la cri-
si, suggereixen una imminent apreciació
del renminbi.

La demanda interna va prosseguir la ten-
dència ascendent, tant en consum com
en inversió. En particular, les vendes al
detall van créixer el 15,5% interanual en
el primer trimestre en termes reals. Així
mateix, la inversió en actius fixos va pu-
jar un substancial 26,2% interanual al
març, tot i que una mica per sota del
26,6% del gener i del febrer. Malgrat tot,
les previsions per als pròxims mesos
apunten a un alentiment del component
inversió un cop s’implementin les mesu-
res destinades a limitar l’aprovació de
nous projectes d’inversió, i ateses les li-
mitacions creditícies imposades per al
2010. Ara com ara, la concessió de nous
crèdits al març va pujar a 508.000 milions
de renminbis, enfront dels 702.000 mi-
lions del febrer, en línia amb la modera-
ció anunciada.

Pel costat de l’oferta, la producció indus-
trial del març va avançar el 18,1% inter-
anual, per sota del 20,7% del gener-

febrer, i es va aproximar als valors pro-
pers al 15%, habituals abans de la crisi.
Mentrestant, l’índex de gestors de com-
pres (PMI) va pujar fins als 55,1 punts,
nivell indicatiu de forta expansió, després
d’haver fluixejat lleugerament un parell
de mesos.

Finalment, les dades de comerç exterior
van revelar un dèficit de 7.200 milions de
dòlars al març, el primer dèficit mensual
en sis anys. El deteriorament del saldo co-
mercial va ser causat pel gran augment de
les importacions, el 66% interanual, tot i
que les exportacions van continuar for-
tes, amb un augment del 24,3% inter-
anual. Així i tot, el primer trimestre ha
acabat amb un superàvit comercial de
1.454 milions de dòlars, que podria evo-
lucionar a l’alça gràcies al reprès vigor de
la demanda externa i malgrat la més que
probable apreciació del renminbi.

De nou, la Xina se’ns presenta com una
economia enèrgica i que, ara com ara, és
capaç de controlar les tensions inflacio-
nistes. No obstant això, no hi ha cap dub-
te que els riscos de sobreescalfament pla-
nen sobre el gegant asiàtic i que una
política monetària més restrictiva, que in-
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El saldo comercial xinès 
del març revela un dèficit
després de sis anys 
de superàvits.

...i reapareixen els riscos 
de sobreescalfament.

Els indicadors d’activitat
continuen revelant una
forta vitalitat.

2009 2010
2008 2009

II III IV I

PIB real

Producció industrial

Producció elèctrica

Preus de consum (*)

Balança comercial (**)

Tipus d’interès de referència (***)

Renminbi per dòlar (*)

NOTES: (*) Mitjana.

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

(***) Percentatge a final de període.

FONTS: Oficina Nacional d’Estadístiques, Thomson Reuters Datastream i elaboració pròpia.
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XINA: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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



clogui la flexibilització del tipus de canvi,
ha de formar part de l’agenda del banc
central.

Brasil: pujada imminent

Tal com s’esperava, el Comitè de Política
Monetària del Brasil apujà el tipus d’inte-
rès de referència en la reunió dels dies 27 i
28 d’abril. Tot i que la majoria d’analistes
anticipaven un augment de la taxa SELIC
de 50 punts bàsics, l’increment fou de 75
punts. En qualsevol cas, la reputació d’or-
todòxia econòmica de l’equip d’Henrique
Meirelles, que va optar recentment per
continuar al capdavant del Banc Central,
feia presagiar una ferma reacció de la mà-
xima autoritat monetària brasilera davant
d’un marcat repunt de les pressions infla-
cionistes.

Al llarg del 2009, la inflació es va contenir
gràcies a l’ampli output gap i a la feblesa
dels preus de les primeres matèries, però
el panorama del 2010 és molt diferent.
Condicions meteorològiques adverses,
l’increment anual de les tarifes públiques

i l’inici de la recuperació brasilera van
empènyer la taxa d’inflació fins al 5,2% al
març. S’estima que una part de l’augment
és temporal: d’una banda, la davallada de
les collites per les fortes pluges és estacio-
nal; de l’altra, l’increment anual de les ta-
rifes de transport o d’educació s’aniran
esvaint amb el temps. No obstant això,
tot i descomptar aquests efectes, les pres-
sions inflacionistes en determinats sec-
tors, com el de la construcció o el de béns
de la llar, són evidents, i, tot i que la taxa
d’inflació s’estabilitzi aviat, s’espera que
ho faci molt per damunt de la meta esta-
blerta (el 4,5%).

Les últimes dades d’activitat al Brasil do-
nen suport a aquesta sospita, en esbossar
una economia en expansió molt propera
a la plena utilització de la seva capacitat
productiva. Al març, la utilització d’a-
questa capacitat va arribar al 83,5%, i els
indicadors avançats apunten a la conti-
nuïtat de la tendència alcista. Malgrat una
reculada moderada, la confiança dels con-
sumidors brasilers en la seva economia es
manté en nivells històricament elevats,
igual que el crèdit, que va prosseguir l’a-
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5,1 –0,2 –1,9 –1,7 –1,4 4,3 – ... –

2,9 –7,2 –13,9 –11,3 –8,6 6,1 16,7 16,1 ...

140,4 138,3 128,5 128,4 141,9 154,2 158,7 159,0 156,7

13,0 12,8 12,6 13,9 13,1 11,8 11,7 ... ...

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

24,8 25,3 25,1 27,5 26,4 25,3 25,7 24,3 23,3

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

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

2009 2010
2008 2009

I II III IV Gener Febrer Març

PIB real

Producció industrial

Confiança del consumidor (*)

Taxa d’atur São Paulo (**)

Preus de consum

Balança comercial (***)

Tipus d’interès SELIC (%)

Reals per dòlar (*)

NOTES: (*) Valor.

(**) Percentatge sobre població activa.

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

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

BRASIL: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

El Banc Central 
del Brasil mou fitxa a fi 
de neutralitzar els repunts
inflacionistes.

Efectes temporals i la
recuperació van empènyer 
la taxa d’inflació fins 
al 5,2% al març, molt 
per damunt de la meta
establerta.

 



vanç al febrer (l’1,5% interanual). Això i
el bon comportament del mercat laboral,
amb una taxa d’atur que continua recu-
lant (l’11,7% al gener), expliquen el bon
to de les vendes al detall, que, al febrer,
van sorprendre a l’alça amb un avanç
interanual del 12% i van reafirmar una
vegada més la fortalesa de la despesa in-
terna. Una fortalesa que es trasllada a l’o-
ferta, amb nous avanços interanuals en
doble dígit tant de la producció industrial
(el 16% al febrer) com de la facturació au-
tomobilística (el 18% al març). L’índex de
gestors de compra (PMI), tot i recular
lleugerament al març, continua apuntant
a una forta expansió.

I, mentre la demanda interna manté l’em-
branzida, la demanda externa no aconse-
gueix frenar la reculada de la balança co-
mercial. La renovada empenta del real en
les últimes setmanes no ha facilitat la co-
rrecció. Així i tot, prima la necessitat d’e-
vitar l’excessiu sobreescalfament d’una
economia que, a més a més, no contem-
pla la possibilitat d’un ajustament fiscal
important, si més no fins després de les
eleccions de l’octubre.

Mèxic: el deixant dels Estats Units,
arma de doble tall

A mesura que avança el 2010, l’economia
asteca va guanyant ritme i optimisme. Un
optimisme que va guanyant terreny entre
els analistes i que ha comportat la re-
consideració de les seves previsions de
creixement per a l’economia mexicana.
Entre els últims que l’han valorat favora-
blement, hi ha l’OCDE, la nova estima-
ció de la qual situa el creixement del PIB
el 2010 al voltant de la nostra previsió del
4,2% i per damunt del creixement espe-
rat per a la resta dels seus països mem-
bres. D’altres, com Miguel Messmacher,
titular de la Unitat de Planificació Eco-
nòmica de la Secretaria d’Hisenda, fins i

tot s’atreveixen a pronosticar avanços su-
periors si la recuperació externa es con-
firma més forta del que s’esperava. I aquí
hi ha la clau: «la recuperació externa»,
que cal llegir com «la recuperació dels Es-
tats Units».

Tot i que el 2010 es commemora el bicen-
tenari de la independència i que, per tant,
ja és, d’entrada, un any de celebracions a
Mèxic, l’origen de l’optimisme esmentat
més amunt és el sorprenent vigor de l’e-
conomia nord-americana. La consolida-
ció de la recuperació als Estats Units és,
una vegada més, la principal força mo-
triu de la recuperació mexicana, la reno-
vada embranzida de la qual emana, fona-
mentalment, d’unes exportacions que, al
febrer, van augmentar el 31% interanual
i van empènyer la indústria, que va con-
tinuar avançant amb un creixement del
4,4% en relació amb el mateix mes 
del 2009.

En contrapartida, l’atur encara elevat (en
termes històrics), la feblesa del crèdit i la
caiguda de les remeses continuen llastant
la demanda interna, la recuperació de la
qual s’estima molt més cauta. Així i tot,
els indicadors avançats d’activitat econò-
mica continuen apuntant a una millora
progressiva, tot i que lenta. Després de la
reculada de les vendes al detall al gener,
de l’1,8% interanual, els símptomes d’a-
lleujament en l’ocupació han impulsat la
confiança dels consumidors mexicans en
la seva economia, situació que s’hauria de
traduir aviat en un to més saludable de la
despesa interna.

Una despesa interna que, progressiva-
ment, hauria d’assumir el principal paper
motriu de l’economia mexicana i reduir,
així, l’excessiva dependència de l’evolució
econòmica al nord del Río Grande. En
aquest sentit, la reforma fiscal, la recent
proposta del govern de Calderón per pro-
moure la competència i reforçar les lleis
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La demanda interna
continua ferma i es mostra
resistent a la retirada 
dels estímuls fiscals.

La recuperació a Mèxic 
es continua beneficiant 
de l’embranzida nord-
americana.

L’atur i la feblesa del crèdit
i de les remeses continuen
frenant l’arrencada interna.

L’impuls de les reformes,
clau per al creixement.

 



antimonopoli o qualsevol altra mesura
encaminada a enfortir els pilars interns
del creixement, si es consumen, seran
molt positives i, en qualsevol cas, del tot
essencials per garantir la sostenibilitat del
creixement a llarg termini.

El petroli continua a l’alça 
i els metalls s’acceleren

El preu del petroli manté la tendència al-
cista i supera els 85 dòlars, malgrat que el
bitllet verd manté la seva força. Entre el
20 de març del 2010 i el 20 d’abril del
2010, el cru va guanyar el 6,9% i va arri-
bar als 85,37 dòlars per barril (qualitat
Brent, per a lliuraments a un mes). D’a-
questa manera, el cru ha guanyat el 9,7%
enguany, mentre que el dòlar ha guanyat
el 7,7% enfront de l’euro.

Les expectatives de recuperació econòmi-
ca, en especial les de les economies emer-
gents, pressionen a l’alça el preu del pe-
troli, i, a curt termini, és probable que
continuï superant el límit de la banda de
referència dels 75-85 dòlars per barril. Les

pujades poden continuar, però no s’espe-
ren moviments sobtats en els pròxims
mesos, amb una volatilitat que queda
molt lluny dels nivells del 2008.

Pel que fa a la resta de primeres matèries,
l’índex The Economist va pujar el 4,2%
entre el 20 de març i el 20 d’abril, a causa
dels metalls, que van prosseguir la seva
escalada. Les pujades més importants es
van donar en els metalls bàsics, influïts
per l’abandonament del sistema de refe-
rències anuals per a la fixació del preu del
ferro i per la supressió xinesa de les im-
portacions de menes de ferro de baixa
qualitat. Així, el ferro i el níquel es van en-
carir el 25%, mentre que l’alumini i el
coure van presentar alces més modera-
des, després d’haver tingut forts repunts
en els mesos anteriors. Entre els metalls
preciosos, el pal·ladi va guanyar el 23,1%
i el platí, el 9,4%, a causa de la recupera-
ció de la indústria automobilística. L’or es
va mantenir estable, però apuntant a l’al-
ça, a prop de la barra dels 1.150 dòlars per
unça. L’evolució dels aliments va ser més
desigual, amb caigudes del preu de l’arròs
i del sucre i pujades en el del te.
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2009 2010
2008 2009

I II III IV Gener Febrer Març

PIB real

Producció industrial

Confiança del consumidor (*)

Índex avançat d’activitat

Taxa d’atur general (**)

Preus de consum

Balança comercial (***)

Tipus d’interès oficial de Banxico (%)

Pesos mexicans respecte al dòlar (*)

NOTES: (*) Valor.

(**) Percentatge sobre població activa.

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

FONTS: Banc de Mèxic i elaboració pròpia.
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MÈXIC: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

Esperonat pels aires de
recuperació, el cru supera 
la barrera dels 85 dòlars 
per barril.

La recuperació alimenta
l’apreciació del petroli.

Els metalls continuen a
l’alça, a causa dels canvis en
la fixació del preu del ferro.
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EVOLUCIÓ DE PRIMERES MATÈRIES SELECCIONADES (*)

NOTA: (*) Dades corresponents a l’últim dia del mes (última dada, 21 d’abril).
FONTS: «The Economist», Thomson Reuters Datastream i elaboració pròpia.
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Són els mals temps (les crisis econòmiques) oportunitats per impulsar les reformes estructurals? Podria semblar
que, efectivament, com més aguda és la crisi, més urgent és reformar l’economia. No obstant això, l’assumpció
que existeix una relació directa entre crisi econòmica i desenvolupament de reformes no és tan immediata com
es podria pensar. Sembla que la qüestió de la reforma estructural i els factors que la determinen depenen també,
en gran part, del context polític, social i, fins i tot, cultural en què es realitzen.

Per aquest motiu, per millorar la comprensió dels determinants d’èxit d’aquests processos, el nostre punt de
partida és l’anàlisi de tres exemples de reformes estructurals realitzades a la zona de l’euro: les reformes del mer-

Temps de crisi, oportunitat de reforma econòmica?
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cat laboral que Alemanya va iniciar entre el 2002 i el 2005, la reforma de les pensions de França del 2003 i la re-
forma, de nou a Alemanya, dels horaris comercials del 1999-2007.(1)

Les anomenades «reformes Hartz» van conduir a l’adopció de quatre lleis laborals a Alemanya el 2002-2005. Tot
i que els continguts de la reforma són molt amplis i diversos, l’estratègia de fons consistia a canviar una cultura
de protecció al treballador basada en les polítiques passives per una cultura de polítiques actives. Aspectes clau
de la reforma van ser l’establiment de les anomenades «Agències de Serveis Personals», amb funcions pròpies de
les empreses de treball temporal, juntament amb les més tradicionals d’intermediació pública entre oferents i
demandants, la reforma de l’Oficina Federal d’Ocupació per millorar la inserció laboral i l’enduriment de les
condicions per rebre el subsidi d’atur.

Per la seva banda, la reforma francesa de les pensions del 2003 va buscar satisfer tres objectius ambiciosos: apro-
ximar els sistemes de pensions de funcionaris i d’assalariats, millorar la sostenibilitat financera dels dos sistemes
i reduir els generosos incentius per jubilar-se anticipadament. La reforma va suscitar una profunda oposició,
però el govern va acabar imposant un conjunt de mesures que endurien les condicions de les pensions dels tre-
balladors públics, que incrementaven el període de cotització que permetia accedir a la pensió màxima i que in-
centivaven a continuar treballant en assolir l’edat legal de jubilació.

Finalment, la reforma alemanya dels horaris comercials es va desenvolupar en dues etapes. En la primera, d’impuls
per part del govern federal entre el 1999 i el 2003, es va emprendre una reforma de mínims, una de les principals

(1) Aquests processos de reforma han estat objecte de diversos estudis per part de l’OCDE. En aquest sentit, és especialment aconsellable la
consulta de les publicacions The Political Economy of Reform. Lessons from pensions, product markets and labour markets in ten OECD countries
(del 2009) i Going for Growth (edicions del 2009 i del 2010).

Cas Cicle polític
Cicle Interacció amb 

Procés d’adopciómacroeconòmic altres polítiques 

FACTORS QUE EXPLIQUEN L’ADOPCIÓ DE LA REFORMA

Alemanya 
(laboral)

Mandat electoral clar

Aprofitament 
dels dos primers
anys de legislatura

S’inicia la reforma 
en època de poc
creixement

Compromís
governamental 
fort amb la reforma
(amenaça d’acció
unilateral)

França  
(pensions)

Mandat electoral clar

Aprofitament dels 
dos primers anys 
de legislatura

Procés acurat 
d’anàlisi, consulta 
i comunicació

Compromís
governamental fort
amb la reforma
(amenaça d’acció
unilateral)

Alemanya  
(serveis, horaris
comercials)

S’inicia la reforma en
època de poc
creixement

Pressió internacional,
que força a fer més
competitiu el sector 
del comerç al detall

FONTS: OCDE i elaboració pròpia.
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novetats de la qual era que s’establia la possibilitat d’obertura fins a les 20 h els dissabtes. Després d’una sentèn-
cia del tribunal constitucional, els Länder van poder regular la qüestió i van optar, per regla general, per un esque-
ma d’àmplia liberalització que eliminava gairebé qualsevol restricció dels horaris comercials de dilluns a dissabte.

Quines conclusions de caràcter general es poden derivar d’aquests tres casos? Com es recopila al quadre ante-
rior, una primera lliçó sobre com reformar amb èxit és que hi hagi un clar mandat electoral per fer la reforma.
Aquest fet es pot relacionar amb l’aprofitament dels primers exercicis de la legislatura, per evitar possibles efec-
tes negatius en futures conteses electorals. La importància d’aquest factor electoral varia, però, amb els temes.
Mentre que sembla crític en el que els ciutadans perceben com aspectes centrals del seu contracte social (pen-
sions i mercat de treball, per exemple), en els aspectes percebuts com més tècnics o de caràcter sectorial, com les
reformes dels mercats de productes i de serveis, el paper predominant l’exerceixen els grups d’interès.

Un altre aspecte rellevant és el que fa referència al cicle macroeconòmic. En els casos de les reformes alemanyes,
hi ha una relació entre posició cíclica i esforç reformador, ja que les dues es llancen en una conjuntura de feble-
sa econòmica. La reforma gal·la de les pensions, en canvi, escapa a aquesta relació, segurament perquè, atesa la
seva naturalesa, el debat sobre beneficis i costos es projecta a llarg termini.

Així i tot, seria legítim plantejar-se fins a quin punt són generalitzables les conclusions anteriors, basades, no-
més, en tres casos. La resposta és que, quan l’OCDE estudia 20 casos de reforma en països avançats en àmbits di-
versos, es manté la lliçó general que el mercat laboral i els mercats de productes o de serveis són més proclius a
ser reformats en contexts de crisi. Així i tot, els matisos es multipliquen en la qüestió de la reforma laboral.
L’OCDE, en línia amb la literatura d’economia política de la reforma laboral, constata que una taxa d’atur eleva-
da implica pressió a favor de la reforma, tot i que la part del mercat més organitzada es tendeix a oposar a mesu-
res que impliquin una rebaixa de la protecció. Això implica que els resultats més freqüents de les reformes labo-
rals en temps difícils se centren en la liberalització dels segments menys organitzats (nous incorporats al mercat,
aturats, etc.).

Una tercera conclusió d’interès fa referència a la relació de les reformes amb altres iniciatives similars o amb ten-
dències globals. L’evidència disponible suggereix que les reformes dels mercats de productes i de serveis són més
probables si s’emmarquen en tendències internacionals de liberalització (per exemple, vinculades a la liberalit-
zació del mercat interior) o en un context de més pressió competitiva internacional. Entre els casos d’estudi, el
de la liberalització dels horaris comercials reflectiria aquesta influència, ja que els Länder estaven preocupats pel
creixent fenomen de les compres transfrontereres.

Finalment, un quart àmbit d’interès per estudiar els determinants d’una reforma és com s’implementa. En
aquest àmbit, la principal conclusió que es deriva dels casos anteriors, i que es confirma en altres estudis de
l’OCDE dedicats a altres reformes, és que els processos que duen a l’adopció de reformes estructurals són llargs
i requereixen una important preparació, que inclou un notable esforç d’anàlisi, consulta i comunicació. Així,
per exemple, la preparació de la reforma de les pensions franceses va superar l’any, i, en altres casos similars, no
són excepcionals els dos anys de treball previ al seu llançament. Així mateix, la política de comunicació es va dis-
senyar amb cura, inclosos els processos de consulta als agents econòmics. Aquesta estratègia va permetre que,
tot i que la reforma fos socialment contestada, no se’n qüestionés la necessitat.

Un altre aspecte del procés que du a una reforma amb èxit és el que l’OCDE anomena «lideratge governamen-
tal». Tot i que la concertació és, com s’ha comentat, clau, els casos estudiats evidencien que un compromís fort



MAIG 2010 21INFORME MENSUAL

del govern amb la reforma (l’exponent més habitual del qual és l’anunci creïble que el govern actuarà unilateral-
ment si no hi ha acord) és fonamental. Les reformes laboral alemanya i de pensions francesa entren en aquesta
categoria.

Atesa l’experiència de les reformes anteriors, podem esperar que l’actual crisi actuï de detonant de noves inicia-
tives de canvi estructural a la zona de l’euro? Els estudis de l’OCDE, tant els esmentats més amunt com altres
exemples similars, posen de manifest que la dimensió política i de procés és crítica i que la conjuntura econòmi-
ca pot jugar un paper menys determinant del que, a vegades, s’assumeix públicament. En particular, i reprenent
les conclusions de l’OCDE, només si els mandats electorals són clarament favorables a afrontar reformes estruc-
turals i si els governs apliquen el seu capital polític a un procés de lenta preparació, complexa concertació i fort
lideratge, probablement assistirem a una nova generació de reformes estructurals.

Aquest requadre ha estat elaborat per Àlex Ruiz
Departament d’Economia Internacional, Servei d’Estudis de ”la Caixa”
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Els pròxims mesos seran
crítics per determinar
l’abast real de la crisi.

Zona de l’euro: la tragèdia grega
cobra protagonisme

El principal focus d’atenció de la zona de
l’euro en el mes d’abril ha estat Grècia.
Fa mesos que l’economia hel·lènica pro-
tagonitza un serial que, amb el temps,
s’assembla cada cop més als que van ofe-
rir Rússia el 1998 o l’Argentina el 2001.
Tot va començar a la tardor, quan Y. Pa-
pandreu, el recent escollit primer minis-
tre grec, es va veure obligat a revisar subs-
tancialment a l’alça les previsions de
dèficit públic per al 2009. Això va gene-
rar una enorme desconfiança en la quali-
tat de les xifres macroeconòmiques pu-
blicades i es va començar a dubtar de la
capacitat de l’economia grega de poder
afrontar el pagament del deute. De fet, a
l’abril, Eurostat ha tornat a revisar lleu-

gerament a l’alça l’estimació del dèficit
públic del 2009, del 12,7% del producte
interior brut (PIB) fins al 13,6%, situació
que ha tornat a posar en estat d’alerta tots
els inversors.

Els esforços del nou executiu han estat
nombrosos. Ha millorat la comunicació
de la situació econòmica amb els mercats
i s’ha compromès a dur a terme un pla
d’ajustament per reduir la despesa pública
i incrementar la recaptació. Però la neces-
sitat d’introduir un pla d’ajustament fiscal
tan dur ha generat un nou temor: que 
això torni l’economia a la recessió i que,
per tant, la faci entrar en una espiral sense
sortida.

Ara com ara, els diferents països de la
zona de l’euro i el Fons Monetari Inter-

UNIÓ EUROPEA

Eurostat torna a revisar 
a l’alça el dèficit públic 
de Grècia, i es dispara 
la prima de risc.

2009 2010
2008 2009

I II III IV Gener Febrer Març

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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nacional (FMI) s’han compromès a aju-
dar Grècia si, al final, acaba essent neces-
sari. Però això no ha estat suficient per
tornar la confiança als mercats. La prima
de risc de Grècia no ha deixat d’augmen-
tar i continua marcant nous rècords his-
tòrics. Els pròxims mesos, per no dir set-
manes, seran decisius per veure si el pla
de rescat orquestrat és suficient i, sobre-
tot, per determinar el risc de contagi a la
resta de països. Fins ara, Portugal, Irlan-
da i Espanya han estat els més afectats,
amb un repunt significatiu en les primes
de risc sobirà.

Aquest panorama ha deixat la recupera-
ció del conjunt de la zona de l’euro en un
segon pla i, a més a més, ha tenyit la lec-
tura dels nous indicadors d’un to una
mica més pessimista. A això ha contribuït
la revisió a la baixa de la taxa de creixe-
ment del quart trimestre del 2009. Si la
dada inicial ja no era gaire bona, inicial-
ment Eurostat va publicar un creixement
intertrimestral del 0,1%, però, a l’abril, el

va abaixar una dècima, de manera que es
va quedar en un trist 0,0%. A més a més,
és molt probable que el primer trimestre
tampoc no ens aporti grans alegries. El
principal culpable: el consum. En l’últim
trimestre del 2009, la seva evolució va ser
totalment plana i, en el primer trimestre
del 2010, podria anotar una lleugera re-
culada. Així ho indiquen les vendes al de-
tall i l’índex de confiança del consumidor.
El dos indicadors han frenat la seva recu-
peració, i, de fet, les vendes al detall van
tornar a recular en el mes de febrer.

L’evolució dels preus al consum (IPC)
també apunta en la mateixa direcció, tot i
que d’una forma una mica més indirecta.
La variació interanual de l’IPC va avan-
çar substancialment en el mes de març i
va passar del 0,9% del febrer a l’1,4%.
Això, però, va ser per causa de l’augment
del preu dels carburants. El component
referit a l’evolució del preu dels produc-
tes energètics va augmentar el 7,2%. En
canvi, el component subjacent de l’índex,

El creixement de la zona 
de l’euro de l’últim
trimestre del 2009 
és revisat a la baixa...

...i el primer trimestre 
del 2010 tampoc no oferirà
grans alegries.

La feblesa del consum
continua essent el principal
responsable.

LA INFLACIÓ PUJA AMB ENERGIA

Variació interanual de l’IPC harmonitzat
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que reflecteix millor l’estat d’ànim de la
demanda, es va mantenir en nivells molt
baixos, va pujar només una dècima en re-
lació amb el mes de febrer i es va situar
en el 0,9%.

Però no tot són males notícies. Com en
mesos anteriors, l’activitat i el sector exte-
rior actuen de contrapès. El màxim expo-
nent de la recuperació de l’activitat l’ofe-
reix l’índex de producció industrial, que,
lluny d’afeblir-se, continua avançant amb
força. En el mes de febrer, la taxa de va-
riació interanual va augmentar en 3,2
punts percentuals i es va situar en el 4,2%.
Paga la pena recordar que aquest índex 
va arribar a recular el 21,6% en el mes 
d’abril de l’any passat i que, de fet, al de-
sembre del 2009, encara registrava un
descens del 3,9%. Aquest indicador no és
l’únic que presenta un bon ritme de recu-
peració de l’activitat. L’índex PMI dels
gestors de compres i les comandes indus-
trials, per als quals ja es disposa de les da-

des d’abril i de març, respectivament, ofe-
reixen una tònica clarament positiva.

Atesa la pobra evolució del consum, tot fa
pensar que la recuperació de l’activitat
respon a una millora de les existències,
que es van buidar al llarg de l’any passat, i
a la millora del sector exterior. En aquest
sentit, les exportacions van mantenir la
bona marxa en el mes de febrer i van
avançar el 9,6% en termes interanuals. En
només dos mesos, han augmentat 9,2
punts percentuals. A més a més, és d’es-
perar que, en els pròxims mesos, aquesta
tendència es mantingui. Així ho indica
l’enquesta d’expectatives d’exportacions
manufactureres que elabora la Comissió
Europea. Segurament, una part d’això re-
flecteix els beneficis que comportarà la
depreciació de l’euro per al sector. Ara
com ara, el tipus de canvi enfront del dò-
lar es manté estable al voltant d’1,35, i tot
fa pensar que la tendència a la baixa po-
dria prosseguir. La rapidesa amb què ho

L’activitat i el sector
exterior actuen de contrapès
i apuntalen la recuperació.
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LES EXPORTACIONS TIREN DEL CARRO

Indicadors d’exportació de béns

FONTS: Eurostat i elaboració pròpia.
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acabi fent dependrà, en bona part, dels
pròxims episodis de la crisi grega.

Pel que fa a les importacions, és cert que
també s’estan recuperant amb una certa
celeritat, ja que, en el mes de febrer, van
augmentar el 5,7%, 4,8 punts percentuals
més que al gener. De tota manera, una
gran part d’aquest augment respon a 
l’efecte base i al procés general de recu-
peració del comerç a nivell mundial. Ate-
sa la feblesa de la demanda, és poc proba-
ble que augmentin gaire més al març, de
manera que la contribució del sector ex-
terior al creixement tornarà a ser clara-
ment positiva en el primer trimestre del
2010. Segurament, aquesta tendència
continuarà al llarg de l’any, tot i que ani-

rà perdent força a mesura que la deman-
da comenci a remuntar.

Malgrat el pessimisme generat pel serial
grec i les pobres dades de creixement del
quart trimestre, hi ha motius per pensar
que la recuperació de la zona de l’euro
prosseguirà al llarg del 2010. Per al con-
junt de l’any, el creixement serà una mica
feble, ja que, molt probablement, se si-
tuarà al voltant de l’1%. De fet, si la com-
parem amb la dada de creixement dels
Estats Units, on s’espera un avanç del 3%,
la dada europea pot semblar una mica
curta. Però no hem d’oblidar que la taxa
de creixement potencial de la zona de
l’euro és significativament inferior, entre
l’1,5% i el 2%.
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La feblesa de l’euro
propiciarà el creixement 
de les exportacions.

Durant la segona meitat de la dècada dels vuitanta, la construcció europea va viure el que, probablement, ha es-
tat el període més fecund i dinàmic de la seva història. Una conjuntura econòmica favorable, la reeixida adopció
de l’Acta Única –el primer gran aprofundiment en la integració des dels tractats dels anys cinquanta–, l’amplia-
ció al sud i l’aparent estabilitat del Sistema Monetari Europeu es van combinar amb la presència al pont de co-
mandament de la Comissió de Jacques Delors, un entusiasta del projecte europeu. Delors, exministre d’Econo-
mia i Finances francès, va intuir l’oportunitat de fer un pas decisiu en la integració europea, complementant el
ja gairebé consumat mercat interior amb una moneda única. Es tractava d’un projecte ja intentat en els anys se-
tanta que la inestabilitat monetària del moment va desbaratar. Aquest cop semblava possible, i, a Madrid, el
1989, la idea va ser formalment acceptada pel Consell. Així va començar la redacció del que es coneixeria com
Tractat de Maastricht, que instituïa la moneda única i que va entrar en vigor el 1993, no sense travessar abans un
complicat itinerari.

Els redactors del projecte de la moneda única eren conscients de la seva complexitat. Les experiències històri-
ques equiparables no eren gaire esperançadores (la Unió Llatina del 1865, la Unió Monetària Escandinava del
1873, etc.) i indicaven que, sense una autèntica unió política que li doni suport, l’esperança de vida d’una unió
monetària no és gaire alta. A més a més, l’acadèmia tampoc no ajudava: la teoria de les àrees monetàries òpti-
mes de Mundell revelava que, sense mobilitat laboral, amb escassa flexibilitat en preus i salaris i sense una hi-
senda comuna, el projecte corria el risc de fracassar. Però la decisió era política i calia trobar la fórmula ade-
quada. Es va concebre una moneda nova dotada dels màxims mecanismes de protecció que en garantissin la
solidesa, una mena de set manaments de la unió monetària: un banc central d’orientació federal però total-
ment independent dels governs i de les institucions comunitàries; unes condicions restrictives d’accés a la unió
monetària; una política monetària que tingués com a objectiu l’estabilitat dels preus; un control estricte de les

No rescataràs el teu país veí (o sí?)
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finances públiques dels membres; la prohibició que els bancs centrals financin els governs; la prohibició que
un estat membre assumeixi el deute d’un altre estat membre, i una estreta coordinació de les polítiques
econòmiques nacionals.

Proveït d’aquest blindatge, l’euro ha recorregut satisfactòriament els seus onze primers anys. Fins i tot, en plena
tempesta financera, molts països es van penedir de no estar dins d’una moneda que actuava de refugi davant de
les turbulències exteriors i ara treballen per obtenir el llum verd al seu accés. En alguns aspectes, la zona de l’eu-
ro ha emergit de la crisi financera global en més bon estat que la resta de grans economies. Comparada amb els
Estats Units o amb el Regne Unit, el seu dèficit públic és molt menor (el 6%-7% del PIB, enfront de xifres de dos
dígits), la moneda es manté relativament forta enfront del dòlar i la lliura, si adoptem una perspectiva històrica,
i els comptes exteriors es troben més equilibrats.

No obstant això, la crisi grega ha trastocat de sobte aquest entramat i ha dibuixat un interrogant sobre la solide-
sa del disseny de l’euro. Grècia ha estat copejada per la crisi com la resta d’estats membres. Però prèviament ha-
via falsejat els comptes públics, de manera que, finalment, s’ha vist obligada a reconèixer un inesperat i enorme
dèficit públic (al voltant del 13% del PIB) que deixa un deute públic que supera el 120% del PIB. Una càrrega
molt penosa que s’ha vist agreujada per la desconfiança dels mercats financers, que obliguen el Govern grec a
pagar una elevada prima per finançar el seu malbaratament. Després de moltes vacil·lacions, el Govern grec va
posar en marxa un seguit de mesures d’ajustament dirigides a sanejar els comptes, però la desconfiança no s’ha
recuperat i la situació financera és crítica. La suspensió de pagaments del deute sobirà s’ha convertit en una pos-
sibilitat real.

GRÈCIA REP EL CÀSTIG DELS MERCATS

Diferencial dels bons sobirans amb el bo alemany
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L’impagament del deute d’un estat que participa en la moneda única no estava en les cartes de navegació de
l’euro. La primera reacció dels responsables polítics va ser de solidaritat: acudir al rescat del país veí per ajudar-
lo a sortir del mal pas. Però aviat es va veure que això xocava amb un dels manaments de l’euro esmentats més
amunt. La prosa de Maastricht, reconvertida ara en Tractat de Lisboa, ho deixa clar: «Els estats membres no as-
sumiran ni respondran dels compromisos dels governs centrals, autoritats regionals o locals o altres autoritats
públiques, organismes de dret públic o empreses públiques d’un altre estat membre» (article 125). És clar que,
com afirma la dita, «feta la llei, feta la trampa», ja que algú va suggerir invocar l’article 122, que permet que el
Consell aprovi ajuts financers a un estat membre «en cas de seriós risc de dificultats greus (...) ocasionades per
catàstrofes naturals o esdeveniments excepcionals que aquest estat no pugui controlar». Però l’ús d’aquesta
disposició contradeia clarament l’esperit del Tractat. Es va plantejar, a més a més, l’objecció alemanya. La cons-
titució germànica prohibeix també que l’estat carregui amb els deutes de tercers. A més a més, l’opinió pública
alemanya no veu amb bons ulls haver de pagar el malbaratament dels veïns del sud. L’euro es veia contaminat
per la crisi grega i reculava enfront del dòlar, mentre que altres països perifèrics, com Espanya, rebien un càstig
inesperat. Què fer?

Una opció era que Grècia truqués a la porta del Fons Monetari Internacional (FMI). Els sectors més clarament
europeistes van reaccionar indignats davant d’aquesta possibilitat. El Banc Central Europeu i el Bundesbank la
van rebutjar de ple. Alguns economistes van llançar la idea d’un Fons Monetari Europeu capaç d’afrontar pro-
blemes com el plantejat. Una proposta plausible, però no hi havia temps de posar en funcionament una nova
institució que resolgués la crisi grega. Uns altres van suggerir la possibilitat o la conveniència que Grècia aban-
donés l’euro. Finalment, els líders comunitaris, en vigílies del Consell Europeu del mes de març, van decidir tirar
pel camí del mig i van aprovar posar a disposició de Grècia un finançament en part de l’FMI i en part –majori-
tària– dels estats membres, en forma de «préstecs coordinats bilaterals», el reemborsament dels quals s’hauria
d’aprovar per unanimitat a petició de Grècia. Cap a la meitat d’abril, i atès que les turbulències al voltant del
deute grec no s’aturaven, es va acordar concretar l’ajut dels estats membres en 30.000 milions d’euros a un tipus
d’interès que se situaria al voltant del 5%, un nivell elevat però inferior al 7% que, en aquests moments, els mer-
cats exigien al deute hel·lènic. Grècia ja ha sol·licitat activar aquest mecanisme.

En definitiva, els líders europeus han decidit eludir la clàusula de no bail-out, o prohibició de rescat, amb l’ex-
cusa que es tracta de préstecs bilaterals a un tipus d’interès no bonificat. Certament, deixar que Grècia caigui és
una solució massa arriscada. I, amb la decisió actual, s’espera que els atacs a l’euro i a altres deutes sobirans en
dificultats quedin desactivats. Però la crisi ha deixat en evidència un dels defectes de naixement de la moneda
única, és a dir, la dificultat de gestionar una unió monetària sense una unió fiscal i política que li doni suport.
Ha fallat estrepitosament la supervisió multilateral de les polítiques econòmiques i es troba a faltar un major
rigor a l’hora d’establir i respectar la disciplina pressupostària. Avançar cap a una major integració de les polí-
tiques pressupostàries nacionals continua essent tabú, però, probablement, és l’única solució per evitar que al-
gun estat caigui en la temptació d’aprofitar la cobertura que li proporciona l’euro per actuar de forma negli-
gent o irresponsable.

Aquest requadre ha estat elaborat per Joan Elias
Departament d’Economia Europea, Servei d’Estudis de ”la Caixa”
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Alemanya s’anima amb el bon temps

Les recents previsions publicades per les
principals institucions situen el creixe-
ment de l’economia alemanya entre
l’1,2% i l’1,5% el 2010, de manera que
quedaria enrere la major recessió en anys.
Aquesta recuperació no evitarà que el
creixement de l’economia alemanya sigui
proper a zero, o fins i tot negatiu, en el
primer trimestre del 2010 i iniciï l’any de
la mateixa forma que va acabar el 2009.
El fred hivern i la reducció progressiva de
les mesures governamentals per estimu-
lar el creixement han estat les raons d’a-
quest estancament. No obstant això, s’es-
pera que els primers rajos de primavera
revifin l’activitat i anticipin un major di-
namisme a partir del segon trimestre.

Els indicadors de demanda apunten en
aquesta direcció. Així, les vendes al detall
del febrer van superar en un 1,1% les del
mes anterior. En aquest període, la taxa
d’atur alemanya es va tornar a reduir en
una dècima al març i es va situar en el
8,0%. Així mateix, la confiança del consu-
midor va millorar ostensiblement en
aquest mateix mes, la qual cosa permet
preveure que el consum privat mantindrà
la tendència a curt termini. Atès aquest

augment, i l’important increment dels
preus del petroli, la taxa d’inflació ale-
manya va augmentar en mig punt percen-
tual al març i es va situar, després d’un
any per sota de l’1%, en l’1,1%.

Malgrat aquests indicis de recuperació de
la demanda, el consum privat es mantin-
drà en nivells reduïts durant els pròxims
trimestres. Això serà fruit del deteriora-
ment de la taxa d’atur, que, malgrat la
prolongació dels esquemes de reducció
de la jornada laboral fins al març del
2012, s’espera que arribi al màxim el
2011, per damunt del 9%. En aquesta
mateixa direcció es posiciona l’esgota-
ment de les mesures del Govern per esti-
mular el consum. Això últim ja s’observa
en la matriculació d’automòbils, que,
després de créixer el 23,2% al llarg del
2009, gràcies als ajuts estatals, es van con-
treure el 22,7% interanual en el primer
trimestre d’enguany.

Atesa la impossibilitat del consum, públic
i privat, d’agafar les regnes de l’economia
germànica, el sector exterior es torna a
posicionar com el principal motor del
creixement. Les dades del febrer donen
suport a aquesta afirmació, amb un aug-
ment intermensual de les exportacions

El consum privat es
mantindrà en nivells
reduïts.

El PIB alemany continua
estancat en el primer
trimestre del 2010.

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 Març

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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del 5,1%, molt per damunt de les impor-
tacions, del 0,2%, resultat que incrementa
de nou el saldo comercial. La depreciació
esperada de l’euro i la important penetra-
ció als mercats asiàtics, amb més poten-
cial de desenvolupament, consolidaran
aquest repunt al llarg de l’any.

A conseqüència d’aquesta recuperació de
la demanda exterior, s’espera una reacti-
vació de l’activitat productiva alemanya
a curt termini. Un contagi que no es va
produir durant els dos primers mesos del
2010, per les dures condicions climatolò-
giques en aquest període, que van afectar
molt els sectors del transport i de la cons-
trucció. Així, la producció industrial no
va créixer al febrer, després d’augmentar
un exigu 0,1% intermensual en el mes
anterior. De forma similar, les comandes
industrials només van augmentar el 0,4%
intermensual en el segon mes de l’any.
Tot plegat confirma l’estimació d’un crei-
xement econòmic feble en el primer 
trimestre.

No obstant això, l’arribada de la prima-
vera ha coincidit amb un fort repunt dels
indicadors de confiança dels principals
agents econòmics. Tant l’índex IFO de
sentiment empresarial com la confiança
del consumidor van registrar importants
increments al març i van recuperar la
meitat del terreny perdut des del màxim
assolit al maig del 2007. Això permet pro-
nosticar una important reactivació de
l’activitat econòmica a partir del segon
trimestre de l’any.

Per tant, tot indica que, a mitjà termini, el
creixement de l’economia germànica es
basarà de nou en el sector exterior. Un pi-
lar que, com ja es va observar durant l’úl-
tima crisi, es pot convertir en una arma
de doble tall si la demanda interna del
país no és prou sòlida per contrarestar les
eventuals contraccions del flux de comerç
global. És per això que, atès un context de

despalanquejament i de reducció dels
desequilibris corrents per part dels prin-
cipals socis comercials, han sorgit nom-
broses veus que exigeixen polítiques diri-
gides a enfortir la demanda interna amb
l’objectiu d’evitar aquesta dependència
del comerç exterior.

No obstant això, aquest requeriment està
allunyat de les prioritats de l’executiu ale-
many. Ateses les expectatives que el des-
equilibri dels comptes públics superi el
5% del PIB el 2010, els esforços del Go-
vern se centren en la reducció del dèficit
públic durant els pròxims exercicis. Això
requerirà una important contenció de la
despesa per situar el dèficit per sota del
3,0% el 2013, per complir els compromi-
sos europeus, i en nivells propers a zero
el 2016, tal com ho recull l’esmena cons-
titucional introduïda al setembre del
2009.

Es frena una mica el ritme 
de recuperació a França

Les dades de l’activitat real i els indica-
dors avançats auguren un lleuger estan-
cament en el procés de recuperació de l’e-
conomia gal·la en el primer trimestre del
2010. Des del punt de vista de l’oferta, la
producció industrial es va mantenir pla-
na al febrer, després de sis mesos d’alts i
baixos, a causa, principalment, de l’estan-
cament de la construcció i, amb menys
pes, dels materials de transport i energè-
tics. En canvi, el component manufactu-
rer de la producció va créixer el 0,4% en
el mes. Així i tot, la taxa de creixement
interanual de la producció industrial es
va situar en el 3,3% al febrer, per damunt
del 2,6% del mes anterior, i molt superior
a la caiguda del 15,7% registrada al febrer
del 2009.

La resta d’indicadors disponibles propor-
cionen una visió heterogènia de l’evolu-

El sector exterior es torna 
a convertir en el motor 
de l’economia.

La producció industrial 
del febrer es manté plana 
a França.

El Govern alemany ha 
de contenir la despesa 
a partir del 2011.

 



30 MAIG 2010 INFORME MENSUAL  

ció de l’activitat econòmica francesa i són,
en general, més favorables al març que al
febrer. Tant els indicadors del sentiment
econòmic com l’índex de comandes in-
dustrials del mes de març van mantenir la
tònica ascendent iniciada fa uns mesos,
després de la petita reculada anotada al
febrer, vinculada, en gran part, a unes
condicions meteorològiques adverses.
Així mateix, la creació d’empreses va ser
positiva al març, amb un increment del
3,8% intermensual.

Segons l’informe de conjuntura del Banc
de França publicat el passat 9 d’abril,
l’índex del clima de negoci industrial va
augmentar lleugerament al març i es 
va situar en els 103 punts. L’índex equiva-
lent per al sector serveis també es va in-
crementar un punt. Basant-se en l’evolu-
ció del seu indicador de l’activitat, el
mateix informe preveu un progrés mo-
derat de l’activitat en els pròxims mesos i
estima un creixement del PIB francès del
0,4% en el primer trimestre del 2010 en
relació amb el període anterior.

Pel costat de la demanda, s’estima que la
despesa de les famílies contribuirà menys
a l’avanç del PIB gal aquest trimestre. Tant
al gener com al febrer, el consum de les
famílies va recular el 2,5% i l’1,4% inter-

mensual. No obstant això, al març, aquest
indicador va repuntar l’1,2%.

Per la seva banda, el deteriorament del
mercat de treball, amb una taxa d’atur del
10,1% al febrer, en relació amb el 8,9%
del mateix mes de l’any anterior, va tor-
nar a provocar una caiguda de la confian-
ça dels consumidors. Així, aquest índex
va recular dos punts i mig i es va situar en
els 19 punts negatius.

D’altra banda, és poc probable que la de-
manda interna rebi un fort impuls dels
seus altres dos components, el consum
públic i la inversió. S’espera que el Go-
vern redueixi en els pròxims mesos la des-
pesa pública per complir el pla d’estabili-
tat, que estipula que el dèficit no ha de
superar el 3% del PIB el 2013. Per aquest
motiu, és necessari que el Govern retiri
els ajuts d’impuls a l’activitat econòmi-
ca. Efectivament, segons les dades de 
l’INSEE, el dèficit públic francès es va du-
plicar el 2009 i es va situar en el 7,5% del
PIB, després del 3,3% del 2008. D’aquesta
manera, el deute públic va pujar més de
10 punts, fins al 77,6% del PIB.

L’escalada del dèficit públic va ser degu-
da tant a la intensa caiguda dels ingres-
sos, el 4,3%, com a l’increment de la des-

El Banc de França estima 
un creixement del PIB 
del 0,4% per al primer
trimestre del 2010.

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 Març

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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pesa pública, el 3,8%. Pel que fa a la des-
pesa, el pla d’estímul va contribuir signi-
ficativament a l’augment del 5,1% dels
consums intermedis. Així mateix, la crisi
també va comportar una acceleració del
pagament de prestacions socials, del
5,7%, en gran part pels subsidis a l’atur.

Pel que fa a la inversió, l’índex d’utilitza-
ció de la capacitat productiva publicat pel
Banc de França va augmentar en sis dèci-
mes al març i es va situar en els 75,3
punts. Per bé que el valor no va arribar
als 80 punts, nivell a partir del qual la in-
versió comença a contribuir de forma
positiva a l’economia, s’hi aproxima pro-
gressivament. De fet, aquest indicador va
assolir el seu mínim històric el passat mes
d’abril, amb 69,6 punts, i, de llavors ençà,
ha mostrat una tònica creixent.

Finalment, la demanda interna més flui-
xa pot ser compensada parcialment pel
sector exterior, afavorit per la depreciació
de l’euro. Així, les exportacions franceses
van registrar, al febrer, un increment del
0,6% intermensual i van acumular qua-
tre mesos de pujades, i la taxa interanual
es va situar en el 6,5%. No obstant això,
les importacions van marcar un creixe-
ment superior, el 0,8%, i això va ampliar
el dèficit de la balança comercial.

En definitiva, els indicadors d’oferta i de-
manda del febrer pronostiquen un aug-
ment del PIB francès molt moderat per
al primer trimestre del 2010. No obstant
això, les dades del març dibuixen un pa-
norama més optimista, i això fa pensar
que les condicions meteorològiques ad-
verses del febrer han pogut jugar un pa-
per força important. Per aquest motiu, és
possible que la recuperació de l’activitat
econòmica gal·la agafi una mica més de
força durant el segon trimestre del 2010.

Itàlia: més enllà de la recuperació

Després de la contracció del producte in-
terior brut (PIB) italià cap al final del
2009, del 0,3% intertrimestral, les princi-
pals institucions econòmiques esperen
que l’economia transalpina reprengui la
via de creixement al començament de
l’any. No obstant això, les dades disponi-
bles del primer trimestre no mostren una
millora significativa, en especial pel que
fa al consum privat, que continua mos-
trant signes de feblesa.

Els principals indicadors de la demanda
apunten en aquesta direcció. El deteriora-
ment previst del mercat laboral en el pri-
mer trimestre continuarà reduint la ren-

El dèficit públic es duplica
el 2009 i se situa en el 7,5%
del PIB.

2009 2010
2008 2009

I II III IV Gener Febrer Març

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

El PIB italià torna a créixer
en el primer trimestre.
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da disponible de les famílies, que el 2009
es va reduir el 2,8% interanual, i afeblirà
el consum privat. No és estrany que, en
aquest context, la confiança del consumi-
dor disminuís en el primer trimestre del
2010 i neutralitzés les lleugeres millores
registrades en la segona meitat de l’any
passat. Les dades de comerç exterior tam-
poc no aporten bones notícies. Així, les
exportacions van créixer el 4,5% inter-
anual durant els dos primers mesos de
l’any, per sota de l’augment de les impor-
tacions, del 6,6%. Això va evitar que el
sector exterior contribuís positivament al
creixement en el primer trimestre.

Pel costat de l’oferta, la producció indus-
trial va repuntar en el mes de febrer, amb
un augment del 2,8% interanual, el pri-
mer valor positiu des de l’inici del 2008.
La millora de la confiança industrial al
març permet preveure que aquesta ten-
dència es mantindrà durant els pròxims
mesos. Aquest repunt de l’activitat coin-
cideix amb la millora de les condicions
per a la concessió de crèdits a les empre-
ses durant el primer trimestre de l’any.

Conseqüentment, s’espera que la reacti-
vació de la inversió es dugui a terme a
mitjà termini, quan la utilització de la ca-
pacitat productiva se situï en nivells més
propers als històrics.

No obstant això, la sortida de la recessió
italiana comportarà l’aparició dels vells
problemes estructurals, entre els quals cal
destacar la baixa competitivitat i l’elevat
endeutament públic. Per tant, és un bon
moment perquè el Govern de Berlusconi,
aprofitant la llunyania de les pròximes
eleccions, es plantegi reformes importants.

Regne Unit: lenta, costosa, 
però progressiva recuperació

Després de sis trimestres en profunda re-
cessió, en què el PIB va recular el 6,2%,
l’economia britànica va emprendre la via
de la recuperació en l’últim trimestre del
2009. La pujada del PIB del 0,2% en el
primer trimestre del 2010 en relació amb
el període anterior confirma el canvi de
tendència.

Les reformes estructurals
són indispensables a Itàlia.

El PIB britànic creix el 0,2%
intertrimestral.

La producció industrial
repunta al febrer.

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 Març

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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El consum de les llars al final de l’any va
contribuir, en gran part, al retorn de taxes
de creixement intertrimestral del PIB po-
sitives. No obstant això, la retirada de me-
sures importants d’estímul fiscal el 2010
crea recel sobre la fortalesa del procés
d’estabilització britànic. En particular, es
tem que la pujada de l’impost sobre el va-
lor afegit (IVA) al 17,5% al gener, després
de 13 mesos en el 15%, influeixi en la des-
pesa dels consumidors, tot i que, ara com
ara, els indicadors suggereixen un impac-
te petit. En efecte, les vendes al detall van
caure al gener l’1,3% interanual, però van
repuntar al febrer i al març i es van situar
en el 3,2% i en el 2,2% interanual, respec-
tivament. Així mateix, un altre element
reductor del risc de caiguda del consum
privat són els senyals de fortalesa que
mostra el mercat laboral, ja que la taxa
d’atur es va reduir una dècima al març per
segon mes consecutiu.

És possible que aquest increment del
consum hagi exercit pressió sobre els
preus. D’aquesta manera, la taxa d’infla-
ció va avançar quatre dècimes fins al
3,4% interanual al març, a causa del pe-
troli i, també, d’altres partides, com ho
mostra la pujada d’una dècima de la in-
flació subjacent. S’encadenen, així, tres
mesos de repunts per damunt del 3%.
Això situa la inflació en nivells una mica
incòmodes per a la gestió de la política
monetària del Banc d’Anglaterra, que ha
de calibrar entre ajudar la recuperació de
l’economia i preservar la credibilitat del
seu objectiu d’estabilitat de preus. Ara
com ara, el banc considera que aquest re-
brot inflacionista és transitori, però, si
persisteix, es podria veure obligat a apu-
jar els tipus d’interès abans del que estava
previst.

D’altra banda, no és gaire probable que
el consum públic i la inversió donin un
fort impuls a la demanda interna. Des-
prés d’anys de nivells de despesa molt ele-

vats, el govern que surti de les pròximes
eleccions haurà d’adoptar mesures serio-
ses per contenir el dèficit públic. Segons
el projecte de pressupostos generals del
2010-2011, es preveu que el dèficit asso-
leixi un màxim de l’11,8% del PIB en-
guany i que després baixi fins al 4,0% el
2014-2015. Els comptes s’han elaborat
sota el supòsit que l’activitat econòmica
del Regne Unit creixerà l’1%-1,5%, el
3%-3,5% i el 3,25%-3,75% el 2010, el
2011 i el 2012, respectivament. No obs-
tant això, cal destacar que, per bé que la
taxa per al 2010 és raonable, el creixe-
ment esperat per al 2011 sembla força
optimista. Fins ara, el finançament d’a-
quests dèficits no ha presentat proble-
mes, per bé que cal tenir en compte la in-
tensa depreciació de la lliura en els últims
mesos.

Des de l’òptica de l’oferta, els indicadors
apunten a una certa millora de l’activitat,
tot i el seu comportament força erràtic.
Així, la producció industrial va créixer el
0,9% al febrer i va reduir la caiguda fins al
0,1% interanual. Els índexs de confiança
industrial i de serveis mostren un perfil
similar, ja que els dos van avançar al març.

Així, doncs, l’economia britànica manté
la tònica de recuperació, iniciada més tard
que altres països, una mica més feble i, so-
bretot, molt costosa en termes d’endeuta-
ment públic. No obstant això, el Regne
Unit es caracteritza per un mercat de tre-
ball flexible amb capacitat d’ajustament
salarial, un nivell general d’impostos rela-
tivament baix amb possibilitat d’aug-
mentar-los en cas de necessitat i una polí-
tica monetària independent. Aquests
factors contribuiran positivament a la
sortida de la crisi. Si, a més a més, el nou
govern escollit a les urnes el pròxim 6 de
maig gestiona amb seriositat les finances
públiques, es restablirà la confiança i es
consolidaran les bases per a una sortida
definitiva de la crisi.

El consum manté el to,
malgrat l’increment 
de l’IVA i gràcies al bon
comportament del mercat
de treball.

Els pressupostos generals
preveuen un dèficit 
de l’11,8% del PIB 
el 2009-2010.
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Europa emergent: un balanç de riscos
més favorable

Als mapes renaixentistes, les zones del
globus desconegudes s’anunciaven amb
el tenebrós missatge: hic sunt dracones, és
a dir, aquí hi ha dracs! El drac simbolitza-
va qualsevol risc desconegut i, per aquest
motiu, s’aconsellava clarament evitar
aquelles aigües procel·loses. Cinc segles
després, la cartografia econòmica és més
precisa. Així i tot, els riscos que es poden
amagar més enllà de l’horitzó proper con-
tinuen requerint una constant atenció.
L’Europa emergent, feliçment, ha vist
com, en els últims mesos, alguns dracs
han perdut una part de la seva capacitat
intimidatòria, tot i que, certament, d’al-
tres continuen a l’aguait i són preocu-
pants. Entre els dracs, és a dir, els riscos,
que, pel que sembla, han perdut mordent
durant aquest inici del 2010 cal esmentar
la situació de les finances públiques, la
conjuntura econòmica dels països bàltics
i l’estat de forma de la banca.

La preocupació pressupostària revestia
dues variants diferents però un fons comú:

podria la necessitat de sanejar les finan-
ces públiques afectar una recuperació en-
cara feble? La primera d’aquestes variants
afectava els països que eren objecte de l’a-
juda financera dels Fons Monetari Inter-
nacional i d’altres institucions. Aquí 
l’atenció se centrava en veure si l’ajusta-
ment públic pactat amb el Fons es podria
complir en un context de forta recessió.
Afortunadament, l’aturada del deteriora-
ment econòmic ha permès que els ingres-
sos i les despeses públiques es moguessin
en les coordenades previstes i que Hon-
gria, Romania i Letònia complissin els
compromisos adquirits.

Una segona situació, diferent, era la refe-
rida a Polònia, un país en què el compor-
tament econòmic, més positiu, ha facili-
tat, paradoxalment, que l’ajustament
fiscal hagi estat ajornat fins ara. Aquí la
preocupació se centrava en el moment en
què es duria a terme la consolidació fiscal
i quins efectes tindria sobre l’activitat. Els
plans fiscals anunciats en el Programa
d’Estabilitat i Creixement del febrer han
servit per tranquil·litzar els ànims, ja que
combinen de forma raonablement equili-

Estònia podria adoptar
l’euro el 2011.

A l’Europa emergent, 
la preocupació per la
situació pressupostària, 
per la feblesa bàltica 
i per la situació bancària 
ha remès.

FONTS: Comissió Europea i elaboració pròpia.

ELS PAÏSOS BÀLTICS MILLOREN CLARAMENT

Diferencial entre valors actuals i mínim de l’índex de sentiment econòmic
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brada l’aprofitament del creixement i una
necessària contenció de la despesa.

Un cop mantingut sota control el drac de
l’ajustament pressupostari, un altre focus
de preocupació que ha remès ha estat el
flanc bàltic de la Unió Europea. Durant
mesos, el temor a una devaluació no de-
sitjada a Letònia ha estat objecte d’extre-
ma tensió a causa dels efectes que hauria
pogut tenir sobre altres divises de la zona
i, en termes més generals, sobre l’aversió
al risc regional. La clara millora del pols
de l’activitat a Estònia, Letònia i Lituà-
nia, en línia amb l’experimentada pels
països de la regió més avançats en la re-
cuperació (vegeu el gràfic anterior), ha
reduït els temors. La propera revisió al-
cista del rating del deute públic del trio
bàltic per part de Moody’s i la probable
decisió comunitària, al juny, que Estònia
sigui el pròxim membre de la moneda
única a partir del gener del 2011 certifi-
quen aquesta millora.

Finalment, sembla que la situació bancà-
ria, aspecte crític de l’actual crisi econò-
mica, s’ha allunyat dels escenaris més pes-
simistes considerats en certs moments.
Les dades de morositat i els beneficis que
el sector registra singularitzen favorable-
ment la crisi del 2009 en relació amb epi-
sodis precedents registrats a la mateixa
regió. Tot i que l’evolució esperada no està
lliure d’incertesa, si es manté el recorre-
gut alcista de l’activitat previst, al llarg de
2010, el risc bancari quedaria notable-
ment reconduït.

Com es desprèn de l’explicació anterior,
els tres riscos esmentats (pressupostos
públics, desequilibris bàltics i conjuntura
bancària) semblen menys amenaçadors,
en gran part perquè la feblesa cíclica que-
da enrere i les economies remunten posi-
cions (de nou, vegeu el gràfic anterior).
Per aquest motiu, qualsevol esdeveniment
que amenaci directament la recuperació

serà candidat a ser el «gran drac» en el
mapa econòmic de la regió.

Els dos candidats obvis procedeixen dels
dominis econòmics i polítics. Començant
per aquest últim, cal recordar que el 2010
és un any de forta càrrega electoral. El ca-
lendari electoral es va iniciar a l’abril, amb
les legislatives hongareses, i continuarà al
maig amb les eleccions parlamentàries a
la República Txeca, al juny amb les sobre-
vingudes eleccions presidencials de Polò-
nia i a l’octubre amb les eleccions legisla-
tives de Letònia. Es tracta d’eleccions en
un context econòmic complicat, ja que la
ciutadania encara no percep clarament la
inflexió alcista del cicle. Així tot, la majo-
ria d’analistes considera que la política
econòmica no es modificarà de forma
apreciable tot i que es produeixin canvis
en els Governs de la regió. En aquest sen-
tit, la radical victòria de l’oposició magiar
ha servit per confirmar que es manté el to
general de la política econòmica del país i
s’ha convertit en un probable exemple
dels moviments que es poden repetir en
altres països en els pròxims mesos.

Si el futur circula pels camins polítics es-
perats, el principal risc és l’econòmic i,
més concretament, el que deriva de la ma-
teixa naturalesa de la recuperació, ja que
la reactivació ha estat propiciada, en gran
part, per la millora del comerç interna-
cional i, en particular, dels mercats d’ex-
portació claus (el principal, la zona de
l’euro). Això comporta que el dinamisme
intern ha tingut poc a veure amb la recu-
peració (l’excepció és, com és conegut,
Polònia, que sí s’ha beneficiat de l’em-
branzida del seu consum) i que, per ex-
tensió, si l’impuls extern fluixeja, no s’al-
bira a l’horitzó què podria compensar el
paper de la demanda externa. És aquest
un risc altament probable? Certament,
no, però, per la seva importància, l’hau-
rien d’esmentar clarament totes les cartes
de navegació.

...no hauria de fer variar
gaire la política econòmica 
a la regió.

La carregada agenda
electoral del 2010...

El gran risc per a l’Europa
emergent continua essent
que l’entorn internacional
empitjori.
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La situació econòmica marcarà 
el ritme de la Fed i del BCE

El Banc Central Europeu (BCE), en la
reunió de política monetària celebrada el
8 d’abril, va decidir mantenir, per onzè
mes consecutiu, el tipus oficial en l’1%.
Del comunicat del BCE, es desprèn que
les perspectives econòmiques de la insti-
tució no han canviat. Pel costat de l’acti-
vitat, reitera que l’evolució als diferents
països de la zona serà desigual. Pel costat
de la inflació, preveu que, a curt i a mitjà
termini, es mantingui moderada. Pel que
fa a la situació fiscal, el president del BCE
va considerar essencial que els governs
aconsegueixin reduir els desajustaments
pressupostaris –centrant-se en la despe-
sa– per corregir els dèficits excessius que
es produeixen en nombrosos països.

En la roda de premsa posterior a la troba-
da, l’atenció no es va centrar en el tipus
oficial ni en les seves perspectives, sinó en
els detalls sobre el funcionament de l’ajut
financer a Grècia, si, al final, se sol·licita-
va. En aquest sentit, Jean-Claude Trichet,
president del BCE, va recalcar que la vo-
luntat d’ajuda manifestada pels diferents
líders de la zona de l’euro –conjuntament
amb el Fons Monetari Internacional– era
benvinguda. A més a més, va emfatitzar
que aquest ajut es durà a terme sempre
sota el principi de «no subsidi».

Un altre punt que va generar interès és el
relacionat amb la política monetària no
convencional, més específicament amb
l’anunci sobre els canvis en la política de
col·laterals. En tot moment, Trichet va vo-
ler deixar clar que els nous criteris no te-

nen cap relació amb la situació específica
de Grècia. No obstant això, no hi ha cap
dubte que els principals beneficiats són
els bancs hel·lènics i els compradors del
deute sobirà grec, entre els quals desta-
quen la banca alemanya i la francesa.

En concret, el BCE va anunciar que es
mantindria fins al final del 2010 el llindar
mínim dels col·laterals escollibles en el ni-
vell de grau inversor (BBB–/Baa3), llevat
dels ABS (Asset-Backed Securities). Addi-
cionalment, a partir del gener del 2011,
s’aplicarà una taula graduada de valora-
ció per als actius amb rating creditici
comprès en el rang BBB+ a BBB–. Aques-
ta taula substituirà el marge de garantia
(haircut) uniforme del 5% que s’aplica ac-
tualment a aquests actius.

Seguint amb la política monetària no
convencional, amb tota seguretat el BCE
estudiarà amb gran atenció el desenvolu-
pament de les subhastes de liquiditat
LTRO a 3 mesos, ja que, a partir del 28
d’abril, tornen a ser a tipus variable i sen-
se adjudicació total. Atès que es va anun-
ciar que la quantia de diners incorporada
al sistema per mitjà d’aquestes operacions
seria generosa, es pot interpretar que el
BCE les usarà per guiar de forma gradual
l’evolució a l’alça del tipus EONIA. Un
cop assolit aquest objectiu, i amb la situa-
ció normalitzada, el BCE prepararà la pu-
jada de tipus de les operacions principals
(setmanals), possiblement, per al primer
trimestre del 2011.

Als Estats Units, la Reserva Federal (Fed)
dels Estats Units va mantenir el tipus
d’interès oficial en el 0,25%, nivell fixat al

MERCATS FINANCERS

Mercats monetaris i de capital

L’economia marcarà el ritme
de les estratègies de sortida
a la Fed i al BCE.

A Europa, la pujada de tipus
i el canvi en la política 
de col·laterals queden 
per al 2011.

La Fed té una visió
econòmica una mica 
més positiva, però recorda
que persisteixen els reptes
derivats de l’atur elevat.
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desembre del 2008. La visió econòmica
del banc emissor presenta un to més po-
sitiu, però manté la cautela davant dels
riscos. L’autoritat monetària reitera, una
vegada més, que les condicions econòmi-
ques aconsellen que els tipus d’interès ex-
cepcionalment baixos es mantinguin per
un període prolongat. En aquest sentit,
Elizabeth Duke, membre del Comitè de
governadors, va sostenir, cap a la meitat
d’abril, que l’economia havia millorat
«considerablement», tot i que va matisar
que persisteixen els reptes derivats de l’a-
tur elevat.

Malgrat les cauteles, l’evolució de l’activi-
tat no solament dóna mostres de més
tracció, sinó que ho fa en un entorn d’in-
flació reduïda i amb les expectatives d’in-

flació ben ancorades. Aquest escenari es
consolidarà durant enguany, la qual cosa
implica que el canvi de cicle en la política
monetària convencional es podria pro-
duir cap al final del tercer trimestre del
2010. En aquest sentit, James Bullard,
president de la Fed de Sant Louis, va indi-
car que la pròxima fase restrictiva no serà
tan predictible com les anteriors, ja que
dependrà de la seqüència de dades eco-
nòmiques que comporti l’atípic cicle
econòmic que travessem.

Pel que fa a la política monetària no con-
vencional, no s’han produït nous anun-
cis. La Fed va deixar entreveure que l’evo-
lució de l’activitat i la inflació permeten
que la institució mantingui inalterat el
full de ruta dissenyat per retirar les reser-

Els tipus interbancaris
reflecteixen la disparitat 
en l’evolució econòmica
entre els Estats Units 
i la zona de l’euro.
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NOTES: (1) Dia 22.

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

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

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

(5) Tipus d’interès interbancari.

FONTS: Bancs centrals nacionals, Bloomberg i elaboració pròpia.

TIPUS D’INTERÈS A CURT TERMINI ALS MERCATS NACIONALS

En percentatge anual

Euríbor (5)
Subhastes 
BCE (2)



ves excedentàries a partir del tercer tri-
mestre.

La disparitat en les perspectives econòmi-
ques entre els Estats Units i la zona de
l’euro es comença a reflectir en els tipus
d’interès del mercat interbancari. Mentre
que, a la zona de l’euro, els tipus interban-
caris no registren moviments i deixen
veure que s’ha assolit el fons, als Estats
Units, la corba mostra una suau tendèn-
cia alcista. La part llarga de la corba (6-
12 mesos) dels Estats Units es va tornar a
incrementar en 4 punts bàsics. Aquesta
suau tendència alcista al mercat nord-
americà es mantindrà al llarg del 2010.

El deute públic continua essent 
un focus d’atenció

Les previsions sobre les trajectòries del
deute públic continuen essent un dels fo-
cus d’atenció als mercats financers. Dos

informes, un de l’FMI i un altre de la
Unió Europea, van centrar l’interès dels
inversors sobre aquest tema. A la Revista
d’Estabilitat Financera de l’FMI del mes
d’abril, es catalogava els excessius dèficits
fiscals i l’augment de l’endeutament pú-
blic com un dels riscos principals que po-
dria desestabilitzar i prolongar la feblesa
econòmica. El 22 d’abril, la Unió Eu-
ropea, mitjançant l’oficina d’estadística,
Eurostat, va publicar un informe sobre
els nivells de dèficit i d’estoc de deute pú-
blic dels països membres al final de l’any
fiscal 2009, on es posa de manifest l’in-
crement del 69,4% al 78,7% sobre el PIB
del deute a la zona de l’euro en el període
2008-2009.

Tot i que tant els Estats Units com la zona
de l’euro s’enfronten al problema dels ele-
vats dèficits fiscals, dos factors han per-
mès el manteniment dels tipus d’interès
del deute públic en aquestes regions. En
primer lloc, la fortalesa de la demanda de

L’FMI i la Unió Europea
adverteixen sobre el risc
d’elevats dèficits 
fiscals per consolidar 
la recuperació econòmica.

Es mantenen els diferencials
de tipus d’interès entre 
els Estats Units i la zona 
de l’euro.
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Abril (*)

NOTA: (*) Dia 23.

FONT: Bloomberg.

TIPUS D’INTERÈS A LLARG TERMINI ALS MERCATS NACIONALS

Deute públic a 10 anys, final del període, en percentatge anual
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deute públic, amb un paper destacat dels
inversors de països emergents i dels
bancs. De fet, s’ha superat amb bona nota
el test derivat de l’acabament del progra-
ma de compra de treasuries per part de la
Fed, que només va provocar tensions pas-
satgeres al mercat, si més no de moment.
Així, per exemple, el bo amb venciment a
10 anys als Estats Units va arribar a cotit-
zar una rendibilitat que va vorejar el 4%,
tot i que, posteriorment, es va reduir fins
a nivells propers al 3,80%.

És probable que es produeixin nous epi-
sodis de turbulències en el deute dels 
Estats Units, però, a mitjà termini, les
previsions de creixement i d’inflació pro-
piciaran una tendència a l’alça, que serà
suau, de les rendibilitats ofertes pels bons
públics.

D’altra banda, s’han ampliat lleuge-
rament els diferencials del deute sobirà
entre Alemanya i els països perifèrics de
la zona de l’euro, principalment perquè
la rendibilitat dels bons alemanys s’ha
vist pressionada a la baixa per dos mo-
tius. El primer element és la revisió a la
baixa del creixement econòmic esperat
pel consens dels analistes. El segon factor
ha estat la fugida cap a la qualitat moti-
vada per la crisi grega, és a dir, atesa la in-
certesa, els inversors han preferit re-
fugiar-se en el deute alemany. Aquest
moviment ha estat més significatiu en el
bo alemany amb venciment a 2 anys, que
va assolir una yield mínima del 0,865% el
22 d’abril.

En agreujar-se la crisi grega, els diferen-
cials del seu deute amb el deute alemany
de venciment a 10 anys van assolir mà-
xims de 365 punts bàsics. En nivell abso-
lut, la rendibilitat exigida al bo grec a 10
anys va arribar al 8,84%. Pressionat per
aquesta situació, el 23 d’abril, el primer
ministre grec, Georgios Papandreou, va
sol·licitar formalment l’activació del me-

canisme d’ajut dissenyat per la Unió Eu-
ropea i l’FMI. Aquesta decisió hauria d’a-
favorir una reducció dels diferencials de
Grècia i, també, del deute públic de la res-
ta de països perifèrics.

El dòlar actua de refugi

Des de la meitat de març, la cotització de
l’euro-dòlar s’ha mogut en un rang estret
entre 1,33 i 1,37 dòlars per euro. Cap al
final d’abril, l’euro, pressionat per la crisi
grega, es va afeblir i va tornar a la part
baixa d’aquest rang. A mitjà termini, la
disparitat de creixement entre la zona de
l’euro i els Estats Units i l’evolució del di-
ferencial de tipus d’interès afebliran l’eu-
ro enfront del dòlar. Així, la tendència de
depreciació de l’euro iniciada al desem-
bre de l’any passat s’hauria de mantenir.

A curt termini, no es pot descartar una
lleugera recuperació de l’euro arran de la
millora que esperem en la situació grega
i, també, per l’excessiva velocitat de l’a-
preciació dels últims mesos, ja que, des
del 25 de novembre del 2009, el dòlar s’ha
apreciat el 12,3%.

D’altra banda, continuen planant sobre la
lliura esterlina les mateixes incerteses que
el mes passat. En primer lloc, la dada de
creixement econòmic publicada per al
primer trimestre ha estat pitjor del que
esperava el consens. A més a més, el resul-
tat de les eleccions del 6 de maig i la pre-
visible composició sense majories del par-
lament al Regne Unit podrien dificultar la
capacitat de qualsevol dels partits per go-
vernar en solitari i, per tant, de prendre
decisions.

Un altre element que cal destacar al mer-
cat de divises és el moviment d’aprecia-
ció enfront del dòlar de la majoria de les
divises asiàtiques. Aquesta tendència, ini-
ciada al començament d’enguany, és de-

La revisió a la baixa 
del creixement a la UE 
i la fugida cap a la qualitat
amplien els diferencials
entre Alemanya i els països
perifèrics.

A mitjà termini s’hauria 
de mantenir la tendència
d’apreciació del dòlar.

La incertesa sobre 
el creixement i el nou
govern al Regne Unit
afecten la lliura esterlina.
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guda a l’elevat creixement dels països de
la zona i a la urgent necessitat de contro-
lar la inflació. L’única excepció ha estat la
Xina, tot i que hi ha un fort consens al
mercat que el renminbi reprendrà aviat
una via d’apreciació gradual enfront del
dòlar.

Es manté l’elevada demanda 
de renda fixa corporativa

Al gener i durant els primers dies del mes
de febrer, va tenir lloc el primer ensurt
provocat per la crisi del deute grec.
Aquest episodi va generar un augment
dels diferencials de crèdit, una caiguda
dels preus dels bons corporatius –en es-
pecial, dels financers– i una reducció
dràstica del volum negociat als mercats.
Així, les emissions primàries es van fre-
nar, ja que les empreses van decidir apar-

car les noves operacions fins que la incer-
tesa disminuís.

En les últimes setmanes, ha tingut lloc un
segon episodi, en què els inversors cotit-
zen un risc més elevat d’impagament del
deute grec. En aquesta ocasió, sembla que
el mercat de renda fixa corporativa manté
un to general més assossegat, si més no de
moment, per bé que, en diferents sectors,
empreses i països, es perceben riscos de
contagi.

Els factors fonamentals d’aquesta estabi-
litat són la millora constant de les expec-
tatives de creixement a nivell global i l’ex-
pansió de l’activitat a gairebé tots els
sectors productius.

La recuperació de l’activitat comporta una
forta recuperació dels beneficis empresa-
rials i un canvi en la tendència al mercat

La crisi grega imposa
prudència, tot i que 
es manté l’estabilitat en 
la renda fixa corporativa.
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laboral. Al seu torn, aquesta millora de la
situació es tradueix en una sensible cai-
guda dels riscos d’impagament. Als Estats
Units, on la recuperació està més avança-
da, aquests efectes ja s’han observat en els
dos últims trimestres. Per a la zona de
l’euro, s’espera una millora gradual al
llarg dels pròxims trimestres. De forma
coherent amb aquest entorn, les agències
de rating apugen substancialment la qua-
lificació del deute de les empreses, sobre-
tot al sector de petites i mitjanes.

En aquest entorn macroeconòmic, els in-
versors augmenten l’afany pels actius
amb més risc, en particular pels de renda
fixa privada, que encara ofereixen rendi-
bilitats elevades. Per aquest motiu, els
gestors incrementen les compres de bons
de petites i mitjanes empreses, que tenen
una mica més de risc però que paguen
interessos més alts.

D’altra banda, l’escassa rendibilitat dels
fons d’inversió monetaris constitueix una

font constant de recursos cap als fons de
renda fixa privada. Els gestors d’aquests
fons, atès l’elevat flux d’entrades, es
veuen obligats a aprofitar les oportuni-
tats d’inversió que ofereixen els bons cor-
poratius d’alt risc.

Aquesta situació permet millorar el fi-
nançament de les empreses en general i,
molt en particular, de les petites i mitja-
nes, que aprofiten les condicions favora-
bles dels mercats financers per emetre
bons en grans quantitats. Així, des del ge-
ner d’enguany, les empreses petites i mit-
janes han emès un rècord històric de
bons high yield.

Tot i que la millora dels volums d’emis-
sió se centra als Estats Units, la bonança
també s’ha estès a la zona de l’euro i al
sud-est asiàtic. Amb les dades més re-
cents, s’observa que l’expansió d’aquest
mercat arriba a països emergents com la
Xina i el Brasil.

La recuperació econòmica
manté l’afany inversor, a
costa dels actius monetaris
amb rendibilitats baixes.

Augmenta de forma
espectacular el flux de fons
cap a actius de més risc 
en la renda fixa privada.
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No obstant això, aquest entorn tan benig-
ne als mercats de renda fixa corporativa
té algunes excepcions destacables, rela-
cionades amb la crisi del deute grec. És el
cas dels bons d’entitats financeres, molt
afectats per les tensions en el deute públic
dels països perifèrics, sobretot els que te-
nen una elevada exposició directa a Grè-
cia. En les últimes sessions, s’ha produït
un contagi a altres països, com, per exem-
ple, Portugal, Espanya i Irlanda. El sector
financer i el de les empreses amb risc re-
gulador són els més afectats.

Tot i la cautela que imposa el desenvolu-
pament de la crisi del deute sobirà grec,
les perspectives per als mercats de renda
fixa privada continuen essent positives.
En primer lloc, per la consolidació de la
recuperació econòmica i, addicional-
ment, pel canvi estructural en el finança-
ment de les empreses, les quals es veuen
obligades a buscar fonts de finançament
alternatives als crèdits bancaris, si més 
no mentre tingui lloc el període d’ajus-

tament del balanç dels bancs a la nova 
regulació del sistema financer.

Els bons resultats empresarials 
donen suport a les borses

A l’abril, els mercats de renda variable han
continuat recuperant una part de les pèr-
dues registrades al gener-febrer arran de
la crisi en alguns països de la zona de l’eu-
ro. Precisament, aquesta és la raó princi-
pal que provoca la diferenciació en el rit-
me de les pujades de les borses entre els
Estats Units i les economies emergents
d’una banda i els índexs europeus de l’al-
tra. Mentre el comportament de les pri-
meres està vinculat a la millora del cicle
econòmic, les segones estan associades a
la resolució del cas hel·lènic i cotitzen
amb precaució els seus efectes directes i
indirectes.

Malgrat els esdeveniments registrats a
Grècia, durant el mes d’abril, els indica-

No obstant això, el mercat
penalitza el paper de les
entitats financeres per 
la seva exposició a Grècia.

Recuperació generalitzada
dels índexs borsaris
internacionals.
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dors de volatilitat i de primes de risc han
registrat petites variacions, situació que
s’ha traduït en un augment de la propen-
sió a invertir en renda variable per part
dels gestors de carteres.

Entre els factors que han donat suport a
la continuïtat de les revaloracions borsà-
ries destaquen, entre d’altres, l’evolució
favorable de les dades econòmiques a ni-
vell global i la bona marxa de la campa-
nya de publicació de resultats empresa-
rials del primer trimestre de l’any als
Estats Units i a Europa.

Cap a la meitat d’abril, va començar als
Estats Units la campanya de presentació
de resultats trimestrals de les empreses
cotitzades a l’S&P 500 i, fins ara, més del
80% de les companyies que han publicat
els seus guanys han batut les estimacions
del consens dels analistes. Un factor im-
portant que ajuda a mesurar la solidesa
de la recuperació és la progressiva millora
dels ingressos per vendes. S’estima que,

de les 500 companyies cotitzades en
aquest índex borsari, aproximadament
una tercera part hauria aconseguit incre-
mentar les vendes en més del 10% durant
el primer trimestre. A més a més, el bene-
fici per acció de les companyies que ja han
publicat els seus resultats se situa en la
cota dels 19,50 dòlars, per damunt del ni-
vell estimat pel consens dels analistes, que
era de 18,26 dòlars, i a gran distància del
marcat en el primer trimestre del 2009
(que va ser de 12,83 dòlars per acció).

Per la seva banda, per bé que a Europa la
tendència dels resultats segueix l’evolució
de les companyies nord-americanes, ho
fa a una certa distància, a causa del ritme
més lent de la recuperació econòmica.

Un altre tema que ha ocupat l’atenció dels
inversors ha estat el de les propostes de
regulació del sistema financer. Amb mo-
tiu de la seva reunió semestral, l’FMI va
reiterar la necessitat d’establir una nova
regulació en el conjunt del sistema finan-

Els inversors segueixen
atents l’evolució de la
resolució del dèficit grec.

Balanç positiu de la
campanya de resultats
empresarials del primer
trimestre.
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cer mundial per evitar futures crisis. En el
marc de les tasques d’impuls i coordina-
ció de la reforma que realitzen l’FMI, el
BIS i el G-20, es produeixen significatius
avanços sobre aquesta matèria als Estats
Units i a la Unió Europea. Entre les pro-
postes realitzades, cal destacar l’incre-
ment dels requisits de capital i liquiditat a
les entitats financeres, la separació de les
activitats de banca d’inversió i banca al
detall i la imposició de noves taxes per li-
mitar l’exposició de la banca a actius de
risc elevat.

Pel que fa a les perspectives dels mercats
borsaris a mitjà termini, sembla que es
confirma que cada vegada són més sòlids
els factors que donen suport a la continuï-
tat del procés de millora de l’economia a
nivell global. En aquest sentit, cal destacar
la recuperació dels resultats empresarials i
la dinamització dels fluxos inversors cap
als actius de més risc. A curt termini, però,
els possibles riscos derivats del cas grec i la
possibilitat d’una regulació financera
massa estricta podrien propiciar proces-
sos d’ajustament a les borses.

La reforma financera 
es presenta com un dels
principals focus d’atenció
per als mercats de renda
variable.
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La Unió Europea es troba en una cruïlla històrica arran de l’aguda crisi fiscal de Grècia. L’origen d’aquesta si-
tuació remet, fonamentalment, a les febleses de l’actual esquema de coordinació de la política fiscal entre els
Estats membres. Per bé que la decisió de modificar aquest esquema és, en última instància, una qüestió políti-
ca vinculada al projecte d’integració europea, hi ha, des del punt de vista tècnic, alguns elements importants en
el debat, entre els quals cal destacar els relatius a la creació d’un Fons Monetari Europeu i un bo comú euro-
peu. Ens centrarem en aquest últim.

Polítics, economistes, experts en temes fiscals i institucions supranacionals han realitzat diverses propostes per
millorar la coordinació fiscal. Totes coincideixen en un primer objectiu, que és el de mantenir, a cada país, la
disciplina pressupostària a mitjà i a llarg termini, amb prou flexibilitat per gestionar els ajustaments cíclics del
curt termini. En el cas que aquest propòsit no s’assolís, o fallés per qualsevol motiu, són molts els qui conside-
ren que seria convenient disposar anticipadament dels mecanismes adequats per a la resolució de la crisi cor-
responent. Entre les diferents propostes formulades amb aquesta doble finalitat de prevenir i resoldre crisis fis-
cals, hi ha un element que apareix amb freqüència sota una o altra forma: la creació d’un instrument de deute
públic comú o centralitzat –el bo comú europeu–. Els qui propugnen la implantació d’aquesta eina argumen-
ten que, a més de contribuir a l’estabilitat fiscal si el seu disseny és l’adequat, proporciona importants avantat-
ges en termes d’eficiència als participants en els mercats de deute públic, en especial als governs emissors, però
també als intermediaris i als inversors finals.

El bo comú europeu

EVOLUCIÓ DE CDS DE PAÏSOS DE LA ZONA DE L’EURO

En punts bàsics
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Actualment, cada país membre de la zona de l’euro cobreix les seves necessitats de finançament apel·lant pel seu
compte als mercats de capitals amb plena autonomia. Però les reduïdes dimensions d’alguns països impedeixen
que els seus mercats de deute públic gaudeixin de liquiditat i de profunditat elevades. Aquesta fragmentació en
diversos emissors sobirans en petita escala és un factor que, en el cas d’un xoc negatiu que afecti un país i 
en dificulti el refinançament, contribueix a la generació de situacions de fragilitat financera extrema. Sovint,
aquests casos generen el polèmic debat sobre la hipotètica actuació especulativa d’alguns agents. Menys discuti-
ble és la incidència del comportament gregari de la gran majoria d’inversors, que sol generar moviments de 
sobrereacció en els preus dels actius financers, de manera que es pot donar el cas que un Estat inicialment sol-
vent acabi fent fallida.

Quines són les possibles solucions per evitar una situació d’incapacitat de finançament per part d’un Estat? No
semblen significatives, i potser serien contraindicades, propostes parcials i d’emergència, com, per exemple, la
de restringir l’ús especulatiu d’instruments derivats com els Credit Default Swaps (CDS). Altres enfocaments(1)

més globals plantegen reformes més profundes del marc institucional per millorar la prevenció (mitjançant
modificacions en el Pacte d’Estabilitat i Creixement) i la resolució de crisis (per exemple, mitjançant la creació
d’un Fons Monetari Europeu). Un aspecte crucial en aquests plantejaments és la interpretació o fins i tot el
grau de respecte a l’actual prohibició de rescatar o de subsidiar un altre Estat membre, que sembla que de-
pengui de la posició política subjacent a les diferents propostes.(2) En aquest sentit, la creació del bo comú apa-
reix com una peça clau en les que procedeixen dels àmbits més partidaris d’avançar en la integració política
europea.(3) Al capdavall, la implementació plena dels canvis necessaris perquè els països membres de la zona de
l’euro constitueixin un únic emissor sobirà de deute públic seria un punt culminant en la coordinació de la
política fiscal. Evidentment, en el disseny d’aquest nou esquema institucional i operatiu, caldria crear els in-
centius adequats per evitar que qualsevol país es desviï, sota el paraigua de la zona de l’euro, per una via fiscal
insostenible. Aquest és, possiblement, el principal repte tècnic que afronta el disseny d’un mecanisme comú
d’emissió.

Si, finalment, el projecte d’un bo comú es posés en marxa, quins serien els beneficis –i també els costos– per als
països membres de la zona de l’euro i per a la resta de participants en els mercats? Cap a la meitat del 2008 (és a
dir, abans de l’inici de les actuals tensions), l’European Primary Dealers Association (EPDA) va confeccionar un
estudi(4) sobre aquesta qüestió a partir d’enquestes a intermediaris en els mercats de deute, agències de rating, in-
versors institucionals i especialistes acadèmics.

La conclusió més destacada és la relativa a la disminució que caldria esperar en els costos de finançament per als
Estats membres considerats en conjunt. Això seria possible gràcies al fenomenal augment que tindria lloc en el
volum de les emissions, que generaria un descens significatiu de les primes de liquiditat. Com és lògic, l’avantat-
ge més important seria per als països petits o mitjans, però també els grans se’n podrien beneficiar. El mercat de
deute públic de la zona de l’euro arribaria a competir amb el dels Estats Units, que ara és, indiscutiblement, el
més profund i el més líquid del món. A més a més, ajudaria al desenvolupament de l’euro com a divisa de reser-
va internacional.

(1) Per exemple, la proposta de D. Gros i T. Mayer, «How to deal with sovereign default in Europe: Towards a Euro(pean) Monetary Fund»,
VoxEU.Org (2010), o la del ministre de finances alemany, W. Schäuble, en un article publicat al diari Financial Times l’11 de març del 2010.
(2) Vegeu el requadre «No rescataràs el teu país veí (o sí?)» a la pàgina 25.
(3) Noti’s, per exemple, el contrast entre les posicions de Romano Prodi («Why a Common Eurozone Bond isn’t Such a Good Idea», Center for
Financial Studies, 2009) i Otmar Issing («Fight the crisis with the eurozone bond market», Financial Times del 25 de febrer del 2009).
(4) «A Common European Government Bond», setembre del 2008.
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Una qüestió més oberta és la incidència sobre les primes de risc. En principi, caldria esperar que es reduïssin sig-
nificativament les dels països amb perfils crediticis més negatius i que augmentessin lleugerament les dels països
centrals com França i Alemanya. No obstant això, si la posada en marxa del bo comú formés part d’un conjunt
de reformes institucionals creïbles per assegurar la rectitud fiscal de la Unió, podria tenir lloc una reducció ge-
neralitzada de la prima de risc.

Per exemple,(5) i segons l’informe esmentat de l’EPDA, un primer canvi que seria aconsellable és la creació d’una
agència independent per gestionar l’emissió del deute públic. D’acord amb el Tractat de Lisboa, cada país parti-
cipant seria responsable del percentatge de deute emès que li correspongués. Però, per augmentar la qualificació
creditícia del bo comú europeu, seria desitjable la creació d’un Fons de Garantia que assegurés el pagament del
deute en cas d’insolvència d’algun dels membres que participessin en l’esquema.

Les agències de rating internacionals es fixarien en diferents aspectes per qualificar el nou bo comú europeu. En
primer lloc, l’existència del màxim grau de prelació del bo comú europeu, és a dir, l’obligació legal de repagar el
bo comú europeu per davant de qualsevol altre deute emès a títol individual per part d’algun dels Estats mem-
bres. En segon lloc, l’existència d’una agència d’emissió independent d'interferències polítiques. En tercer lloc,
seria important que tots els països membres fossin responsables d’una quota proporcional del deute per cada
venciment. I, finalment, l’existència d’un possible Fons de Garantia que contribueixi amb prou liquiditat per als
pagaments periòdics de cupons i d’amortitzacions previstes del deute vigent.

Pel que fa a les conseqüències per als intermediaris financers, hi hauria, en principi, un seguit de costos. En pri-
mer lloc, després de la creació d’un bo comú europeu, perdrien algunes opcions d’inversió i algunes possibili-
tats d’arbitratge. Al mateix temps, els bancs que distribueixen el deute públic reduirien el negoci de sindicació
d’emissions de bons i de consultoria als tresors públics nacionals. Però, a mitjà termini, augmentarien els vo-
lums de negoci. Un bon exemple històric és la desaparició de les divises nacionals amb la creació de l’euro. Tot
i que, a curt termini, es van redimensionar a la baixa les taules de contractació de divises en els intermediaris
financers, avui es pot afirmar que el volum de negoci al mercat de divises és sensiblement superior al que hi
havia abans de la introducció de l’euro. En qualsevol cas, el bo comú europeu obriria noves possibilitats de ne-
goci a aquests agents. No solament per l’increment dels mercats de derivats –futurs i opcions– sobre el bo
comú europeu, sinó, a més a més, per la possibilitat de crear un mercat de repo més profund i líquid, ampliant
la possibilitat de prendre posicions curtes i incrementant la liquiditat dels mercats monetaris. En definitiva, els
mercats de futurs, repo i monetari crearien un cercle virtuós, i cadascú incrementaria la liquiditat de la resta,
de manera que es rebaixaria el cost de finançar-se.

En definitiva, si hi ha prou voluntat política, es poden trobar opcions tècniques viables i eficients, com, per
exemple, el bo comú europeu, per millorar el marc operatiu de coordinació fiscal actualment vigent a la zona de
l’euro.

Aquest requadre ha estat elaborat per Alejandro Gisbert Mir 
Departament de Mercats Financers, Servei d’Estudis de ”la Caixa”

(5) Com s’ha indicat, les propostes presentades al voltant del bo comú són variades i consideren diferents marcs institucionals. Així, una altra
alternativa es decantaria per l’enfortiment del pressupost de la Comissió Europea i de la seva capacitat d’endeutament.
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Llums i ombres al començament 
del 2010

Els indicadors econòmics disponibles per
al primer trimestre apunten, en conjunt,
a una evolució conjuntural similar a la del
trimestre anterior, tot i que amb una cla-
ra millora de l’activitat en taxes inter-
anuals. En aquest context, cap a la meitat
de març, el Banc d’Espanya va revisar
lleugerament a l’alça la projecció de crei-
xement econòmic per a enguany fins al
–0,4%, en relació amb la que va efectuar
al març del 2009, una previsió que coinci-
deix amb la del Fons Monetari Interna-
cional i amb la nostra.

Pel costat de la demanda, els indicadors
referents al consum en conjunt, tot i que
són dispars, suggereixen un creixement

moderat. D’una banda, les vendes d’auto-
mòbils van registrar al març el màxim in-
crement interanual de la sèrie històrica, el
63,1%. Això, però, és degut, en part, a la
comparació amb un nivell molt baix dot-
ze mesos abans, a l’avançament per aco-
llir-se a uns ajuts limitats del pla 2000-E,
a la pujada prevista del tipus de l’impost
sobre el valor afegit al juliol i a una Set-
mana Santa més avançada el 2010. Les
vendes al detall van continuar millorant
fins a representar un descens interanual
del 0,2% al febrer, enfront d’una davalla-
da del 2,7% en el quart trimestre.

D’altra banda, però, la producció de béns
de consum en el primer bimestre va caure
el 2,7% anual, un punt més que en el
quart trimestre. A més a més, les vendes
interiors a les grans empreses de serveis,

CONJUNTURA ESPANYOLA

Activitat econòmica

El Banc d’Espanya revisa 
a l’alça la previsió de
creixement de l’economia
espanyola per al 2010 fins
al –0,4%.

Signes de revifament 
del consum...

LES VENDES DE COTXES REGISTREN UNA PUJADA FULGURANT

Variació interanual de les matriculacions d’automòbils

FONTS: ANFAC i elaboració pròpia.
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després d’haver repuntat amb una alça
interanual de l’1,5% al gener, van baixar
el 2,3% al febrer en relació amb el mateix
mes de l’any anterior. D’altra banda, l’in-
dicador de confiança dels consumidors al
març es va continuar afeblint i es va col·lo-
car per sota del nivell del quart trimestre.

El revers de la moderació de les despeses
de consum la constitueix l’estalvi. Les úl-
times xifres publicades de l’estalvi de les
llars, referents al 2009, mostren que, en el
passat exercici, la taxa d’estalvi en relació
amb la renda disponible bruta va pujar
fins al 18,8%, 5,9 punts més que en l’any
anterior, i va registrar la cota més elevada
de les últimes dècades. L’alça de l’estalvi
deriva de la precaució davant de l’elevat
nivell d’atur, de la intensificació de les in-
certeses econòmiques i de la correcció de
l’alt endeutament assolit. No obstant
això, considerem que la taxa d’estalvi de
les llars tendirà, probablement, a la baixa
al llarg del 2010.

Pel que fa a la inversió, prossegueix la mi-
llora, tot i que en la tònica dels baixos ni-
vells assolits. La producció de béns d’e-
quipament va baixar el 4,1% al febrer en
relació amb el mateix mes de l’any ante-
rior, però es compara favorablement amb
la caiguda interanual del 10,3% del quart
trimestre. També es va desaccelerar l’en-
fonsament de les importacions de béns
d’equipament en el primer bimestre. Així
mateix, les matriculacions de vehicles de
càrrega van continuar polsant amb vigor
al març. A més a més, les vendes interiors
a les grans empreses de béns d’equipa-
ment i de software van créixer l’1,6%
interanual en el primer bimestre, enfront
d’un decrement anual del 17,0% en el
quart trimestre. Pel que fa a la inversió en
construcció, un indicador avançat com el
consum aparent de ciment va patir una
davallada interanual del 20,2% en el pri-
mer bimestre, 3,5 punts més que en el
quart trimestre del 2009.

Estalvi brut sobre la renda disponible de les famílies i de les institucions sense ànim
de lucre al servei de les llars (*)

NOTA: (*) Mitjana dels quatre últims trimestres mòbils.
FONTS: Ministeri d’Economia, INE i elaboració pròpia.

LA TAXA D’ESTALVI DE LES FAMÍLIES ASSOLEIX EL MÀXIM DE LES ÚLTIMES DÈCADES
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...però baixa la confiança
dels consumidors.

La taxa d’estalvi
probablement tendirà 
una mica a la baixa el 2010.

 



Nou paquet de mesures 
del Govern per impulsar 
la recuperació econòmica 
i l’ocupació.

Des de l’òptica de l’oferta, la indústria
presenta perspectives més positives. Tot i
que la producció industrial va continuar
baixant en el primer bimestre, van aug-
mentar la confiança industrial i les entra-
des de comandes, gràcies a l’embranzida
exterior. També va pujar l’índex de con-
fiança de la construcció al març, després
de l’ensopegada del gener i del febrer. Per
la seva banda, la taxa interanual de la xi-
fra de negocis del sector serveis de mercat
es va situar en el –0,9% al febrer, més de 3
punts per damunt del gener.

En aquest entorn, el dia 9 d’abril, el Go-
vern va aprovar un nou paquet de vint-i-
sis mesures econòmiques per impulsar la
recuperació econòmica i l’ocupació. Així,
es dóna suport a la rehabilitació d’habi-
tatges amb diverses mesures fiscals. Entre
d’altres reformes per estimular l’activitat
empresarial, es prorroga la llibertat d’a-
mortització d’inversions en l’Impost so-
bre Societats per al 2011 i el 2012, si es
manté l’ocupació. Així mateix, es fomen-
taran les empreses de serveis energètics.

Així mateix, durant la segona setmana
d’abril, va ser presentat el Pla extraordi-
nari d’infraestructures, que mobilitzarà
17.000 milions d’euros en els dos prò-
xims anys. Gràcies a la col·laboració pú-
blica i privada, es mantindrà la inversió
en infraestructures sense afectar els
comptes públics fins al 2014. D’aquesta
manera, el Pla no compromet l’objectiu
del Govern de reducció del dèficit públic
per al 2013.

El 2009 es modera la contracció del
resultat ordinari net de les empreses

Les últimes dades publicades de la Cen-
tral de Balanços del Banc d’Espanya del
quart trimestre del 2009 permeten obte-
nir una visió del conjunt del passat exer-
cici. Aquestes xifres confirmen una forta
contracció generalitzada de l’activitat,
xifrada en una variació anual del –9,5%
del valor afegit de les empreses de la
mostra.

Perspectives més positives 
a la indústria, gràcies a
l’embranzida exterior.
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2007 2008 2009

Valor de la producció

Consums intermedis

Valor afegit brut (VAB)

Despeses de personal

Resultat econòmic brut d’explotació

Ingressos financers

Despeses financeres

Amortitzacions i provisions

Resultat ordinari net

Alienacions i deteriorament

Variacions del valor raonable i resta de resultats

Impostos sobre beneficis

Resultat net

FONT: Banc d’Espanya (Central de Balanços Trimestral).

6,4 0,7 –14,2

7,1 2,7 –16,6

5,0 –3,1 –9,5

4,7 3,5 –1,6

5,2 –7,9 –15,9

34,6 11,7 –10,4

37,8 18,7 –28,7

–0,9 16,6 –5,4

9,0 –24,2 –10,3

–5,9 – –

–15,9 – –

–29,0 –88,8 –2,6

12,3 –50,8 11,9

COMPTE DE RESULTATS DE LES EMPRESES NO FINANCERES

Taxes de variació anual en percentatge

 



L’ajustament de costos i els
resultats atípics salven el
resultat de les empreses 
de la Central de Balanços.

Les societats van afrontar la caiguda de la
demanda amb un ajustament dels costos.
D’aquesta manera, les despeses de per-
sonal van baixar l’1,6% el 2009. Aquest
descens es va produir, sobretot, per una
reducció de les plantilles, ja que les re-
muneracions mitjanes van augmentar
l’1,1%. Així i tot, el resultat brut d’explo-
tació va patir la caiguda anual més inten-
sa de la sèrie històrica, del –15,9%.

L’ajustament també va arribar a les des-
peses financeres, en contenir-se l’endeu-
tament. D’aquesta manera, gràcies també
a les davallades dels tipus d’interès, les
despeses financeres van caure el 28,7%.
Els ingressos financers van disminuir
menys. Per la seva banda, les amortitza-
cions i les provisions netes de l’explotació
es van reduir el 5,4%. Així, la contracció
del resultat ordinari net es va moderar
fins al 10,3%, enfront del 24,2% del 2008.
Cal destacar que, en el quart trimestre del
2009, el resultat ordinari net va assolir ta-
xes de variació positives en una bona part
dels sectors analitzats.

Finalment, tant la reducció de les despe-
ses atípiques, a causa de les depreciacions
dels actius financers, com l’alça de les
plusvàlues van motivar un gir en el resul-
tat de l’exercici, que va pujar l’11,9%. No
obstant això, cal destacar que, malgrat
aquest augment, es va col·locar significa-
tivament per sota del màxim històric del
2007 en relació amb el valor afegit brut, i,
a més a més, l’increment es va concentrar
en algunes grans empreses de la mostra.
Pel que fa a les rendibilitats, el rendiment
de l’actiu net va ser del 6,1%, més d’un
punt inferior a un any abans. La rendibi-
litat dels recursos propis va ser del 8,4%,
7 dècimes menys que el 2008.

El producte interior brut va caure 
a totes les comunitats autònomes 
el 2009

La recessió va afectar totes les comunitats
autònomes en el passat exercici, i es va
produir una major dispersió de les taxes
de variació del producte interior brut
(PIB). En general, les que van patir més la
reculada del PIB van ser les comunitats
amb més pes de l’economia de mercat.
Així, les caigudes més intenses del PIB van
correspondre a Aragó (–4,4%), la Comu-
nitat Valenciana (–4,3%) i Canàries
(–4,2%). Aquestes tres comunitats van ser
les úniques amb un decrement anual del
PIB superior a la mitjana dels vint-i-set
països de la Unió Europea (–4,2%). Els
descensos menys importants del PIB van
correspondre a Extremadura (–2,0%) i
Navarra (–2,5%).

Si considerem l’evolució durant el perío-
de 2000-2009, les comunitats autònomes
més expansives van ser Extremadura i
Múrcia, amb un creixement mitjà anual
del 2,8%, gairebé mig punt més que la
mitjana nacional (2,3%). Al pol oposat,
les Balears (1,7%), Astúries (2,0%) i Ca-
talunya (2,1%) van registrar els augments
més baixos de l’activitat global.

D’altra banda, el País Basc va ser la comu-
nitat autònoma amb el PIB més alt per
habitant el 2009, amb 30.703 euros, se-
guida per Madrid, amb 30.029 euros.
Cinc comunitats més van presentar un re-
gistre superior a la mitjana de la Unió Eu-
ropea (23.600 euros): Navarra, Catalunya,
La Rioja, Aragó i les Balears. En canvi, Ex-
tremadura, Castella-la Manxa i Andalusia
tancaven la llista.
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Set comunitats autònomes
presenten un PIB per
habitant superior a la
mitjana de la Unió Europea
el 2009.
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PIB per Producte interior brut (*) % variació real
habitant

Milions 2000-2009
d’euros

%
2009 (de mitjana

Euros

corrents
sobre total

anual)
corrents

Andalusia

Aragó

Astúries

Balears

Canàries

Cantàbria

Castella-la Manxa

Castella i Lleó

Catalunya

Comunitat Valenciana

Extremadura

Galícia

Madrid

Múrcia

Navarra

País Basc

La Rioja

Ceuta

Melilla

Total

NOTA: (*) El total no coincideix amb la suma de comunitats autònomes perquè inclou PIB no regionalitzable.

FONT: Institut Nacional d’Estadística.

142.874 13,6 –3,6 2,5 17.485

32.473 3,1 –4,4 2,3 24.639

22.736 2,2 –3,7 2,0 21.523

26.327 2,5 –3,8 1,7 24.510

41.411 3,9 –4,2 2,2 19.867

13.480 1,3 –3,5 2,4 23.343

35.040 3,3 –3,3 2,5 17.208

55.982 5,3 –3,4 2,2 22.314

195.403 18,6 –4,1 2,1 26.831

101.608 9,7 –4,3 2,2 20.259

17.609 1,7 –2,0 2,8 16.301

54.686 5,2 –3,0 2,4 19.995

189.060 18,0 –3,2 2,5 30.029

27.018 2,6 –3,4 2,8 18.619

18.246 1,7 –2,5 2,5 29.598

65.493 6,2 –3,5 2,3 30.703

7.825 0,7 –3,6 2,2 24.754

1.611 0,2 –1,7 2,5 22.208

1.496 0,1 –1,4 2,7 21.250

1.051.151 100,0 –3,6 2,3 22.886

PRODUCTE INTERIOR BRUT PER COMUNITATS AUTÒNOMES

Any 2009
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La destrucció d’ocupació s’alenteix,
però no para

Al març, el nombre mitjà mensual d’afi-
liats en alta laboral a la Seguretat Social
va augmentar en 22.457 i es va situar en
17.594.808. No obstant això, la xifra cor-
regida d’estacionalitat mostra un descens
de gairebé 30.000 persones, un nivell molt
similar a l’experimentat en els dos mesos
precedents. Per tant, malgrat que, al març,
la taxa interanual va alentir la caiguda fins
al 2,6%, enfront del 6,5% registrat en el
mateix mes del 2009, la frenada del dete-
riorament de l’ocupació no s’acaba de
materialitzar.

Per sectors d’activitat, només el sector
serveis va generar ocupació al març, amb

un increment de 54.272. No obstant això,
aquesta pujada és força inferior si es té en
compte que aquest mes inclou el període
de vacances de Setmana Santa. Així, un
cop corregida l’estacionalitat, els afiliats
al sector serveis van augmentar gairebé
en 9.000. Així i tot, cal destacar que úni-
cament el sector serveis mostra una lleu-
gera recuperació, ja que fa cinc mesos
que crea ocupació. En canvi, tant la cons-
trucció com la indústria han anotat des-
censos en el nombre total d’ocupats.

Per gènere, la xifra de dones ocupades va
augmentar en 30.306 en el mes de març i
va situar la taxa de caiguda en el 0,7%
interanual, propera a valors positius. Els
afiliats homes van baixar en 7.849 ocu-
pats en relació amb el mes anterior, i això

Mercat de treball

El procés de pèrdua de llocs
de treball s’atura al sector
serveis.

NOTA: Sèries corregides d’estacionalitat.

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

Variació mensual del nombre d’afiliats a la Seguretat Social

ÚNICAMENT EL SECTOR SERVEIS CREA OCUPACIÓ

Milers
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va alentir el declivi de la taxa interanual
fins al 4,0%.

D’altra banda, cal destacar que, per pri-
mer cop en gairebé dos anys, l’ocupació
per compte propi es va mantenir al març i
va moderar la taxa de caiguda interanual
fins al 3,6%. Per la seva banda, el total
d’assalariats es va incrementar en 22.000
aquest mes i va situar la taxa de descens
en el 2,3% interanual, per sota del 2,8%
anotat el mes anterior.

Al març, el nombre de contractes regis-
trats va augmentar el 12,1% interanual,
una taxa superior a l’increment de l’1,1%
del febrer. Aquesta pujada suggereix una
certa desacceleració en la intensitat de la
recessió. No obstant això, cal assenyalar
que només la modalitat de contracte tem-
poral va experimentar un increment, del

14,0% interanual. Per la seva banda, els
contractes indefinits van prosseguir la tò-
nica decreixent, tot i que de forma subs-
tancialment més moderada, amb una taxa
negativa del 2,7% al març, després de la
caiguda interanual del 12,5% al febrer.

L’evolució dispar dels dos tipus de con-
tracte s’ajusta al model dual de contracta-
ció característic del mercat laboral espa-
nyol. Precisament, sobre aquesta qüestió
posa l’accent l’informe de Perspectives
Econòmiques Mundials del Fons Mone-
tari Internacional del mes d’abril del
2010. En particular, adverteix de l’efecte
negatiu que un sistema dual de contrac-
tació té sobre l’atur i la formació i aconse-
lla un contracte únic amb indemnització
per acomiadament creixent. En aquest
context, al document «Diàleg Social so-
bre actuacions al mercat de treball», del 

Únicament creixen 
els contractes temporals,
d’acord amb el model dual
de contractació.

2009 2010
2008 2009

I II III IV Gener Febrer Març

Afiliats a la Seguretat Social (1)

Sectors d’activitat

Indústria

Construcció

Serveis

Situació professional

Assalariats

No assalariats

Total

Població ocupada (2)

Llocs de treball (3)

Contractes registrats (4)

Indefinits

Temporals

Total

NOTES: (1) Dades mitjanes mensuals.

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

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

(4) Al Servei Públic d’Ocupació Estatal.

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

INDICADORS D’OCUPACIÓ

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

–2,1 –10,6 –9,3 –11,5 –11,5 –10,0 –8,2 –7,2 –6,3

–10,3 –23,1 –25,2 –25,4 –22,0 –18,9 –17,6 –16,2 –15,4

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

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

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

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

–0,5 –6,8 –6,4 –7,2 –7,3 –6,1 – – –

–0,6 –6,7 –6,3 –7,2 –7,2 –6,1 – – –

–14,3 –31,0 –35,4 –35,3 –28,6 –22,5 –20,6 –12,5 –2,7

–10,4 –13,5 –23,9 –17,8 –9,4 –2,1 –5,1 2,9 14,0

–10,9 –15,5 –25,4 –19,9 –11,4 –4,3 –6,7 1,1 12,1

 



12 d’abril del 2010, el Govern reconeix la
necessitat d’actuar per reduir la dualitat i
la temporalitat del mercat laboral.

Es continua atenuant la pujada 
de l’atur

Tal com s’esperava, el nombre d’aturats
inscrits a les oficines dels serveis públics
d’ocupació va continuar augmentant en
el mes de març, gairebé 36.000 més, i es
va situar en 4.166.613 persones. Així, la
taxa de variació interanual es va situar en
el 15,6% al març, inferior al 18,6% ano-
tat el mes anterior. En termes desestacio-
nalitzats, la pujada de l’atur va ser més
important, al voltant de les 55.000 perso-
nes, i això fa pensar que la xifra d’aturats
encara queda lluny del seu valor màxim.
Aquestes dades manifesten un cert alenti-
ment en el ritme de millora del mercat la-
boral.

L’atur va augmentar a tots els sectors, lle-
vat de la construcció, que va experimen-
tar un lleuger descens de 1.103 persones.
El sector on més va pujar l’atur va ser el
col·lectiu sense feina anterior, 16.761 ins-
crits més, tot i que aquest grup representa
només el 7,8% del total dels aturats.

Per sexes, en l’últim mes, el nombre 
d’aturats va créixer més entre les dones.
Així, tot i que l’inici de la recessió va es-
tar marcat per una pèrdua de treball més
intensa entre els homes, en els últims me-
sos, les dones han experimentat incre-
ments de l’atur relativament més elevats.
Això ha situat al mateix nivell les taxes de
creixement interanual de l’atur entre ho-

mes i dones, en el 16,1% i en el 15,1%,
respectivament.

D’altra banda, l’atur ha augmentat de for-
ma generalitzada a gairebé totes les co-
munitats autònomes, encapçalades per
Catalunya i la Comunitat Valenciana. Cal
destacar la caiguda del nombre d’aturats
a les Balears, gràcies a l’efecte de les va-
cances de Setmana Santa.

Per la seva banda, destaca l’ascens del
nombre d’estrangers inscrits a les oficines
públiques d’ocupació. Així, l’atur regis-
trat estranger va augmentar el 24,1% en
els dotze últims mesos fins al març, en-
front de la taxa del 14,2% interanual dels
nacionals. D’aquesta manera, el nombre
d’aturats estrangers ja representa el 14,8%
del total. Atesa aquesta tessitura, el Go-
vern, mitjançant la Direcció General d’In-
tegració d’Immigrants, ha aprovat, en el
mes de març, un nou reglament d’ajuts
per compensar econòmicament els ciuta-
dans estrangers que decideixin voluntà-
riament abandonar Espanya.

Finalment, cal destacar que l’escalada de
l’atur registrat ha estat equiparable a l’in-
crement del nombre de beneficiaris de
prestacions. De fet, la taxa de cobertura
no solament no ha reculat des de l’inici
de la recessió econòmica, sinó que ha
augmentat. Així, la taxa de cobertura era
del 68,5% al febrer del 2007 i es va situar
en el 77,5% al febrer del 2010. L’augment
de beneficiaris ha comportat que les 
despeses per aquesta partida s’hagin 
incrementat el 10,9% en els dotze úl-
tims mesos i hagi arribat, al febrer, als
2.894 milions d’euros.
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Al març, l’atur registrat
arriba als 4,2 milions 
de persones.

El Govern reconeix 
la necessitat d’actuar 
per reduir la dualitat 
del mercat laboral.

Els estrangers representen
el 14,8% de l’atur total.
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Variació sobre Variació sobre el mateix
desembre 2009 període de l’any anteriorAturats

Absoluta % Absoluta %

Per sectors

Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

Primera ocupació

Per sexes

Homes

Dones

Per edats

Menors de 25 anys

Resta d’edats

TOTAL

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

120.679 14.546 13,7 26.964 28,8 2,9

525.886 17.084 3,4 36.991 7,6 12,6

797.572 15.848 2,0 74.225 10,3 19,1

2.398.741 157.676 7,0 323.706 15,6 57,6

323.735 37.856 13,2 99.325 44,3 7,8

2.113.565 101.029 5,0 292.415 16,1 50,7

2.053.048 141.981 7,4 268.796 15,1 49,3

483.040 36.271 8,1 40.537 9,2 11,6

3.683.573 206.739 5,9 520.674 16,5 88,4

4.166.613 243.010 6,2 561.211 15,6 100,0

ATUR REGISTRAT PER SECTORS, SEXE I EDATS

Març 2010

%
participació

ELS BENEFICIARIS DE PRESTACIONS SEGUEIXEN L’ESCALADA DE L’ATUR

Aturats registrats i beneficiaris de prestacions

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

BeneficiarisAturats
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La inflació puja al març fins a l’1,4%

L’índex general de preus de consum
(IPC) va pujar fins a l’1,4% al març en
relació amb dotze mesos abans, 6 dèci-
mes més que al febrer, una mica més del
que s’esperava. Aquest notable increment
va ser degut, sobretot, als productes ener-
gètics arran de l’evolució dels preus del
petroli. Així i tot, la inflació se situa en
un nivell molt baix, tot i que representa
un augment d’1,5 punts en relació amb
el març del 2009, quan era negativa en
plena recessió.

La meitat de l’alça de la inflació al març és
atribuïble als carburants i lubricants, els
preus dels quals van continuar l’escalada i

van representar un ascens interanual del
24,0%. Els combustibles van aportar mit-
ja dècima a l’increment de la inflació, i
l’altre component volàtil, els aliments
frescos, hi van contribuir amb una altra
dècima. Els preus dels aliments frescos
van pujar 4 dècimes en el mes, per bé que
la seva taxa de variació interanual conti-
nuava essent negativa, del –2,2%, però es
col·locava 1,6 punts per damunt d’un mes
abans. Cal destacar els repunts dels preus
del peix fresc i del pollastre.

L’augment de la inflació al març no re-
presenta un canvi substancial en la ten-
dència dels preus. El nucli més estable de
la inflació, l’anomenada subjacent, que
exclou els productes energètics i els ali-

Preus

La taxa d’inflació puja 
6 dècimes al març pels
productes energètics i 
pels aliments no elaborats.

S’AMPLIA LA BRETXA ENTRE LA INFLACIÓ GENERAL I LA SUBJACENT

Variació interanual de l’IPC

FONT: Institut Nacional d’Estadística.

Inflació subjacent (índex general
sense aliments frescos i energia)

Índex general
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ments no elaborats, se situava només en
el 0,2% interanual. Per bé que és cert que
va augmentar una dècima, aquest incre-
ment és atribuïble gairebé en la seva tota-
litat al viatge organitzat, que es va encarir,
sobretot, per l’avanç de la Setmana Santa
en relació amb l’any 2009.

En efecte, els béns industrials no energè-
tics van mantenir la caiguda interanual
en l’1,5% en un marc de forta competèn-
cia als mercats internacionals. Per la seva
banda, la taxa de variació anual dels ali-
ments elaborats va pujar molt lleugera-
ment, fins al 0,6%.

La inflació subjacent
augmenta una dècima fins
al 0,2% a causa de l’efecte
Setmana Santa...

REBOT DELS ALIMENTS FRESCOS

Variació interanual de l’índex de preus dels aliments no elaborats

FONT: Institut Nacional d’Estadística.
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%

ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM

2009 2010

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

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

FONT: Institut Nacional d’Estadística.

–1,2 –1,2 0,8 –1,0 –1,0 1,0

0,0 –1,2 0,7 –0,2 –1,2 0,8

0,2 –1,1 –0,1 0,7 –0,5 1,4

1,0 –0,1 –0,2

0,0 –0,1 –0,9

0,4 0,3 –1,0

–0,9 –0,5 –1,4

0,3 –0,2 –0,8

–0,2 –0,4 –1,0

0,7 0,3 –0,7

0,5 0,8 0,3

0,0 0,8 0,8



Els serveis van rebotar des del mínim de
les últimes dècades i van pujar 2 dècimes
fins a l’1,3% interanual. No obstant això,
no sembla que aquest repunt reflecteixi
l’embranzida de la demanda, sinó que
s’explica per la pujada del viatge organit-
zat arran del canvi de data de la Setmana
Santa. Així, la taxa anual dels restaurants,
bars i cafeteries va continuar davallant i
es va situar en l’1,0%, la més baixa des de
l’agost del 1986.

La taxa d’inflació de l’índex de preus de
consum harmonitzat amb la Unió Euro-
pea es va col·locar en l’1,5%, també 6 dè-
cimes per damunt del febrer. D’aquesta
manera, el diferencial amb la zona de
l’euro va tornar a canviar de signe en
anotar-se una inflació de la zona de l’eu-
ro en l’1,4% i situar-se molt lleugerament
en terreny positiu. No obstant això, el di-
ferencial de la inflació subjacent va con-
tinuar essent favorable a Espanya en més

...però continua essent
inferior a la registrada 
a la zona de l’euro.
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ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM PER GRUPS DE COMPONENTS

Març

% 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.

107,2 –0,7 0,0 –1,1 –0,8 0,6 –2,1

129,7 0,1 0,0 3,5 2,9 4,1 12,1

94,7 3,4 3,6 –12,2 –12,3 –1,8 –1,0

114,0 0,0 0,4 0,9 1,3 4,0 1,2

106,8 0,3 0,3 –0,2 –0,6 2,0 0,4

97,7 –0,1 –0,1 0,2 0,1 0,9 –1,4

106,8 –0,5 1,7 –0,7 3,4 –8,2 8,1

99,2 0,0 0,0 0,1 –0,1 –0,5 –0,5

97,6 0,2 1,2 –1,0 –1,0 –0,8 –1,0

114,5 0,1 0,0 0,2 0,1 4,0 2,6

112,3 0,2 0,2 0,6 0,4 2,4 1,0

111,3 0,3 0,4 1,5 1,3 3,0 1,9

111,7 –0,2 –0,1 0,0 –0,1 1,2 0,6

105,9 –1,3 0,4 –1,7 –0,8 0,8 –2,2

106,3 0,4 0,9 –1,2 –0,5 –0,4 1,9

101,7 0,5 1,4 –3,1 –1,5 –3,4 2,4

113,0 –1,1 2,5 –0,6 5,3 –11,6 13,9

109,2 –1,4 3,4 –2,0 6,7 –18,4 17,4

97,6 1,0 1,1 –4,0 –3,8 –0,6 –1,5

111,3 0,3 0,4 0,8 0,5 2,7 1,3

106,5 0,4 0,5 –1,1 –1,1 1,3 0,2

107,3 0,2 0,7 –1,1 –0,5 –0,1 1,4

Índexs
(*)
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de mig punt. Aquesta diferència s’expli-
ca, fonamentalment, per la gran pujada
dels preus dels carburants a causa del pe-
troli i pel seu pes més gran en la cistella
de la compra espanyola.

A l’abril, la inflació es col·locarà, proba-
blement, al voltant del nivell actual. Tot i
que la pujada prevista en 2 punts del ti-
pus de gravamen general de l’impost so-
bre el valor afegit (IVA) des del 16% al
18% i del tipus reduït del 7% al 8% al ju-
liol tindrà un impacte apreciable en la in-
flació, la feblesa del consum tendirà a
contenir els preus. D’aquesta manera, al
final de l’exercici, la inflació, probable-
ment, s’aproparà a l’objectiu del Banc
Central Europeu, que té com límit el 2%.

Els preus a l’engròs continuen 
el gir alcista

Els preus industrials van continuar pujant
en el mes de febrer, empesos, bàsicament,
per l’escalada de les primeres matèries en
els últims mesos. Així, l’índex general de
preus industrials va pujar l’1,1% en els
dotze últims mesos fins al febrer, 2 dèci-
mes més que al gener. L’impuls alcista va
provenir, sobretot, dels béns intermedis,
com els productes químics, i dels energè-
tics, que van anotar una alça interanual
del 6,8%, 5 dècimes més que al gener. Més
gran va ser l’increment dels preus d’im-
portació, propiciat per la depreciació de
l’euro. L’índex general de preus d’impor-
tació va pujar el 4,7% al febrer en relació
amb el mateix mes de l’any anterior.

Les primeres matèries
impulsen l’alça dels preus 
a l’engròs.

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

Desembre

2009

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

2010

Gener

Febrer

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

(**) Excepte energia.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Deflactor
del PIB

(*)

Preus
agraris

La feblesa del consum
tendirà a mantenir
continguts els preus.
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El dèficit comercial reprèn 
la via de l’ajustament

El dèficit comercial del gener va registrar,
després de divuit mesos consecutius de
reduccions, un increment del 0,4% inter-
anual que obria la possibilitat d’un canvi
de tendència en el seu ajustament. No obs-
tant això, la dada del febrer va aclarir, mo-
mentàniament, aquesta sospita, amb una
nova reducció del dèficit del 39,3% en re-
lació amb el mateix mes del 2009. L’anàlisi
de les dades acumulades durant els dotze
últims mesos, que permet aïllar la volati-
litat mensual, va situar el dèficit del febrer
en 47.888 milions d’euros, el 45,1% infe-
rior al del mateix període de l’any passat.

Aquesta reducció, però, no va ser ho-
mogènia per als diferents components

del saldo comercial. Com s’observa al
gràfic següent, des del juny del 2009, el
component energètic representa la major
part del dèficit comercial (gairebé el
60%), amb un ritme d’ajustament molt
inferior al de la resta de productes. La for-
ma que presenta aquesta sèrie mostra la
clara influència del preu del petroli sobre
el valor del dèficit energètic. Conseqüent-
ment, l’increment constant del cost del
cru és una resistència important a futu-
res correccions del dèficit comercial, la
qual cosa en suavitzaria el ritme d’ajus-
tament.

Pel que fa al conjunt de fluxos comercials,
l’anàlisi del seu comportament en els úl-
tims mesos mostra diferències significati-
ves. Així, la correcció del desequilibri co-
mercial durant els dos primers mesos de

Sector exterior

El dèficit comercial es
redueix el 39% al febrer.

Disminueix la contracció 
del dèficit energètic.

FONTS: Ministeri d’Economia i elaboració pròpia.

Saldo no energèticSaldo energètic
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EL COMPONENT ENERGÈTIC EXPLICA LA MAJOR PART DEL DÈFICIT COMERCIAL
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l’any es va produir en un context de crei-
xement del comerç internacional. El valor
de les exportacions va créixer l’11,0% en
relació amb el mateix període del 2009,
mentre que el de les importacions ho va
fer el 0,9%. La contracció dels preus al ge-
ner i al febrer va provocar que el creixe-
ment dels volums comercialitzats fos fins
i tot superior, amb augments del 13,6% i
del 2,0%, respectivament.

El desglossament per àrees geogràfiques
mostra que aquest important repunt de
les exportacions espanyoles va tenir el
mercat europeu i l’asiàtic com a princi-
pals responsables. Cal destacar l’incre-
ment de les vendes de productes espa-
nyols a França i a Itàlia, del 14,6% i del
17,1%, respectivament, en els dos primers

mesos de l’any. D’altra banda, les expor-
tacions a la Xina van augmentar el 44,1%
en el mateix període. La recuperació dels
principals socis comercials espanyols, la
depreciació de l’euro i el baix nivell del
qual parteixen les exportacions després
de la contracció viscuda el 2009 apunten
al manteniment d’aquesta tendència en
els pròxims mesos.

Se suavitza la contracció 
del dèficit corrent

Les últimes dades disponibles del compte
corrent mostren, al gener, un increment
interanual del dèficit del 6,0%, el primer
en els deu últims mesos. L’augment del
dèficit comercial esmentat anteriorment i

Augmenta la demanda dels
principals socis comercials.

El dèficit corrent augmenta
el 6% al gener.

Importacions Exportacions Saldo

Milions
% variació %

Milions
% variació %

Milions
d’euros

anual partici-
d’euros

anual partici-
d’eurosen valor pació en valor pació

Per grups de productes

Energètics

Béns de consum

Alimentaris

No alimentaris

Béns de capital

Béns intermedis no energètics

Per àrees geogràfiques

Unió Europea

Zona de l’euro

Altres països

Rússia

EUA

Japó

Amèrica Llatina

OPEP

Resta

TOTAL

FONTS: Ministeri d’Economia i elaboració pròpia.

6.291 11,2 18,4 878 –19,9 3,4 –5.413 14,0

8.645 –23,6 25,3 9.875 3,6 37,9 1.230 114,2

2.030 –8,4 5,9 3.740 2,2 14,3 1.710 184,2

6.615 –27,3 19,4 6.135 4,5 23,5 –480 92,8

2.501 –7,8 7,3 2.099 3,0 8,0 –402 83,9

16.713 17,9 48,9 13.227 22,1 50,7 –3.487 79,1

19.089 –1,4 55,9 18.206 10,3 69,8 –882 95,4

15.338 –7,1 44,9 15.031 10,1 57,6 –306 98,0

15.061 3,8 44,1 7.872 12,7 30,2 –7.189 52,3

880 33,0 2,6 203 –5,1 0,8 –677 23,1

1.289 –23,0 3,8 801 –14,2 3,1 –488 62,2

561 19,3 1,6 217 21,1 0,8 –344 38,7

1.627 4,5 4,8 1.232 11,9 4,7 –395 75,7

3.294 17,7 9,6 816 –16,5 3,1 –2.478 24,8

7.410 0,9 21,7 4.602 28,5 17,6 –2.808 62,1

34.149 0,9 100,0 26.078 11,0 100,0 –8.071 76,4

COMERÇ EXTERIOR

Gener-febrer 2010

Taxa de
cobertura

(%)
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l’ampliació del dèficit de la balança de
transferències corrents en 1.287 milions
d’euros van ser les causes fonamentals d’a-
quest deteriorament, el qual no va poder
ser contrarestat per la nova reducció del
dèficit de la balança de rendes ni pel lleu-
ger increment del superàvit de la balança
de serveis.

En el cas d’aquesta última, al gràfic ante-
rior, el component turístic mostra signes
de suavització de la reducció del superà-
vit, després d’un any de reduccions con-
tinuades, les quals van ser contraresta-
des, parcialment, per la millora dels altres
serveis, el dèficit dels quals es va reduir.
Això sembla indicar que la contracció del
superàvit de la balança de serveis està
arribant al seu final, arran de la impor-
tant reducció dels pagaments a l’exterior.

L’increment del dèficit al gener va repre-
sentar un lleuger augment del dèficit per
compte corrent acumulat des del febrer
del 2009, que va arribar als 57.520 milions

d’euros, el 42,3% per sota del mateix pe-
ríode de l’any anterior. No obstant això,
l’augment del superàvit del compte de ca-
pital al gener va provocar una reducció de
la necessitat de finançament del 44,8% en
el mateix període.

Pel que fa a l’àmbit dels fluxos financers,
les principals fonts de captació de fons
estrangers en els dotze últims mesos han
estat la inversió directa i en cartera. Les
dues han representat una entrada neta de
50.633 milions d’euros en aquest perío-
de, enfront de les sortides registrades un
any abans, de 5.893 milions d’euros. Cal
destacar el cas de la inversió directa, que,
a causa de les desinversions realitzades en
l’últim any, ha posat fi a sis anys de sorti-
des netes de fons cap a l’exterior. En con-
traposició, el finançament a curt termini
s’ha reduït totalment, amb una sortida
neta de fons de 3.686 milions d’euros en
els dotze últims mesos, la primera en més
de dos anys.

La necessitat 
de finançament 
es redueix al febrer.

La inversió directa i en
cartera són les principals
fonts d’entrada de fons.

FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.

Altres (escala dreta)Turisme i viatges (escala esquerra)

–6.000

–5.000

–4.000

–3.000

–2.000

–1.000

0

J S D M J S D M J S D M DSJ

2006 2007 2008 2009

M
24.000

25.000

26.000

27.000

28.000

29.000

30.000

Saldo acumulat dels dotze últims mesos

EL SUPERÀVIT DE SERVEIS MOSTRA SIGNES DE RECUPERACIÓ

Milers de milions d’euros



64 MAIG 2010 INFORME MENSUAL 

Acumulat any Dotze últims mesos

Variació anual

Absoluta %

Balança corrent

Balança comercial

Serveis

Turisme

Altres serveis

Total

Rendes

Transferències

Total

Compte de capital

Balança financera

Inversions directes

Inversions de cartera

Altres inversions

Total

Errors i omissions

Variació d’actius del Banc d’Espanya

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

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

FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.

–4.133 1,3 –45.090 36.878 –45,0

1.616 –0,9 26.185 –1.869 –6,7

–112 –23,9 –468 1.349 –74,3

1.504 1,3 25.717 –520 –2,0

–2.196 –30,3 –28.889 6.610 –18,6

–1.701 310,3 –9.258 –769 9,1

–6.526 6,0 –57.520 42.199 –42,3

1.295 273,0 5.016 434 9,5

2.776 – 6.583 23.191 –

8.870 –4,9 44.050 37.303 –

–2.751 – –3.686 –80.895 –

8.895 –2,2 46.947 –20.400 –30,3

–345 –13,9 –3.818 1.260 –24,8

–3.319 15,1 10.029 –21.235 –67,9

BALANÇA DE PAGAMENTS

Gener 2010

Saldo en
milions
d’euros

Saldo en
milions
d’euros

% variació
anual

L’augment dels desequilibris globals per compte corrent durant una bona part de la primera dècada dels 2000
ha copat nombrosos titulars. Tot i que la zona de l’euro en conjunt s’ha mantingut a prop de l’equilibri, alguns
països de la zona també han estat protagonistes d’aquest fenomen. Així, mentre Alemanya ha registrat saldos
positius superiors al 5% del PIB durant diversos exercicis, quatre països –Irlanda, Espanya, Portugal i Grècia–
han assolit dèficits superiors al 5% del PIB. Les hipòtesis considerades com a detonants d’aquests desequilibris
són dues: la pèrdua de competitivitat-preu als països que han patit els deterioraments per compte corrent més
intensos i el fort creixement de la demanda interna en les economies deficitàries, causat, en bona part, per la vi-
gència de tipus d’interès reals massa baixos.

Invariablement, el desgast de la competitivitat-preu s’ha postulat com un dels determinants dels desequilibris a
la zona de l’euro. Els costos laborals unitaris (CLU) –un indicador de competitivitat-preu– han crescut a un rit-
me superior als països mediterranis i a Irlanda que en altres països de la zona. En concret, mentre a Alemanya
els CLU han pujat el 6% en l’última dècada, l’increment ha estat 5 cops superior als països més deficitaris (vegeu
el gràfic següent). Un indicador basat en l’IPC dels diferents països dóna resultats molt similars –reflectint les

Desequilibris exteriors a l’interior de la zona de l’euro



MAIG 2010 65INFORME MENSUAL

importants diferències en els nivells d’inflació entre països–. Molt probablement, aquest deteriorament de la
competitivitat-preu ha dificultat el creixement de les exportacions i ha estimulat el de les importacions.

No obstant això, malgrat la pèrdua de competitivitat-preu dels països deficitaris, l’evolució de les seves quotes
d’exportacions mundials matisa la rellevància d’aquest desgast. Irlanda, per exemple, és un dels països que va
veure empitjorar els indicadors de competitivitat-preu, però també l’únic de la zona de l’euro que va millorar la
quota d’exportacions durant els 2000 (en el seu cas perquè l’augment dels preus interns va anar acompanyat
d’importants millores de productivitat al sector exportador). Per la seva banda, la pèrdua de quota d’Espanya
no va ser gaire diferent a la patida per Alemanya (vegeu el gràfic anterior). En resum, la pèrdua de competitivi-
tat segurament explica una part dels deterioraments per compte corrent, però no del tot i no per a tots els països
de la mateixa manera.

Un factor clarament comú en tots els països on els dèficits es van disparar va ser la puixança de la demanda in-
terna. Alemanya, en canvi, va destacar precisament per tot el contrari. Diversos estudis assenyalen com a causa
principal de la fortalesa de la demanda interna els baixos tipus d’interès reals, tot i que factors de tipus fiscal o
idiosincràtic també han pogut tenir una certa rellevància.(1)

El procés de convergència previ a la introducció de l’euro va propiciar una notable disminució dels tipus d’inte-
rès nominals i reals als països que després van tenir grans dèficits. Així mateix, després de la formació de la zona
de l’euro, els diferencials d’inflació van comportar una forta heterogeneïtat en els tipus d’interès reals entre paï-
sos (vegeu el gràfic següent). Com més alta era la inflació, més probable era la pèrdua de  competitivitat i més
probable, també, que el baix tipus d’interès real impulsés la demanda interna. Els baixos tipus d’interès van pro-

(1) Charles Wyplosz, «Ten Years of EMU: Successes and Puzzles», Working paper presentat a la «Conferència 10è Aniversari de l’Ingrés d’Espanya
a la UEM», realitzada al febrer del 2009 al Banc d’Espanya.

ELS PAÏSOS AMB MÉS PÈRDUES DE COMPETITIVITAT-PREU NO HAN PATIT ELS DETERIORAMENTS MÉS INTENSOS
EN LA QUOTA D’EXPORTACIONS

FONTS: OCDE, OMC i elaboració pròpia.
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moure la demanda mitjançant diferents canals: de manera directa, van estimular el consum i la inversió, en de-
triment de l’estalvi. El diner barat també va poder afavorir la formació de bombolles immobiliàries i va atreure
importants fluxos d’inversió cap a aquest sector. La revaloració del preu de l’habitatge també va contribuir, a
través de l’anomenat efecte riquesa, a un increment del consum i a un descens de l’estalvi. En un context de fort
creixement de la demanda interna, els diferencials d’inflació existents en el moment de la formació de la Unió,
lluny de corregir-se, van persistir i, fins i tot, van augmentar al llarg de la dècada dels 2000.

Una segona possible causa del dinamisme de la demanda interna va poder ser una política fiscal expansiva. No
sembla que aquest hagi estat el cas d’Irlanda i d’Espanya, que van registrar superàvits fiscals, tot i que hi ha qui
argumenta que no es va generar prou superàvit estructural durant aquests anys. L’experiència de Grècia, en can-
vi, encaixa millor amb aquesta hipòtesi, ja que, tot i les altes taxes de creixement econòmic, va incórrer en dèfi-
cits fiscals de manera recurrent. Altres factors idiosincràtics, com el creixement de la població a Espanya, també
van poder contribuir al vigor de la demanda interna en determinats països, però sembla que aquests motius van
jugar un paper secundari en comparació amb el nivell dels tipus d’interès reals.

En definitiva, sembla que una certa pèrdua de competitivitat-preu en les economies deficitàries i, en especial,
una enèrgica demanda interna semblen explicar l’augment dels desequilibris per compte corrent a la zona de
l’euro. Uns desequilibris que, atesos els vaivens als quals estan subjectes els fluxos de finançament internacional,
representen un important risc macroeconòmic. Com evitar-los? Una de les claus pot ser reduir els diferencials
d’inflació entre països, la qual cosa requereix canvis institucionals, profunds en alguns casos. D’aquesta manera,
una mateixa política monetària no seria excessivament laxa en alguns països i massa restrictiva en altres, amb els
riscos que això comporta. Al mateix temps, aquests canvis institucionals comportarien una millora de la compe-
titivitat-preu i permetrien als països de la UEM continuar al seu si sense generar excessius desequilibris exteriors.

UN MATEIX TIPUS NOMINAL, DIFERENTS TIPUS REALS

NOTA: El tipus d’interès real s’ha calculat restant la inflació anual mitjana de la mitjana anual de l’euríbor a 12 mesos.
FONTS: Thomson Reuters Datastream i elaboració pròpia.
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Més esforços per reduir 
el dèficit públic

El dèficit públic es va situar en l’11,2% del
producte interior brut (PIB) el 2009, se-
gons les últimes xifres oficials publicades.
Aquesta taxa és inferior en 2 dècimes a
l’avanç anterior. No obstant això, es trac-
ta igualment d’un rècord, i el Govern s’ha
entestat, d’acord amb el Programa d’Es-
tabilitat i Creixement 2010-2013 que va
presentar a la Comissió Europea, a reduir-
lo fins al 3% del PIB el 2013.

En aquest context, el dia 22 de març del
2010, al si del Consell de Política Fiscal i
Financera, l’Estat i els governs autonò-
mics van aprovar l’Acord Marc per a la
sostenibilitat de les finances públiques per

al període 2010-2013. Les comunitats au-
tònomes es van comprometre a elaborar
plans de racionalització i eficiència de la
despesa pública en el termini de tres me-
sos. L’acord inclou el compromís d’exe-
cució d’una política de contenció de les
despeses de personal, que es concretarà
en l’austeritat de les retribucions i en una
estratègia restrictiva en la configuració de
les ofertes d’ocupació pública.

Així mateix, el dia 7 d’abril, l’administra-
ció de l’Estat i la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies van aprovar, en la
reunió de la Comissió Nacional d’Admi-
nistració Local, l’Acord Marc per a la sos-
tenibilitat de les finances públiques per al
període 2010-2013. D’aquesta manera, el
dèficit agregat de les entitats locals passa-

Sector públic

Les comunitats autònomes 
i les entitats locals es
comprometen a elaborar, 
en el termini de tres mesos,
plans de racionalització 
de la despesa pública.

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.

16.804 –8,1 27.529 –3,9

4.426 0,0 14.797 –0,3

846 7,0 1.238 –7,8

12.354 –7,3 12.838 –8,9

1.602 9,4 3.277 1,7

1.551 –48,9 3.329 –28,7

20.779 –9,8 35.479 –7,1

20.973 31,1 35.288 22,8

–4.169 – –7.759 –

3.983 –8,5 3.277 –35,4

EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE L’ESTAT

Febrer 2010
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rà del 0,5% del PIB registrat el 2009 al
0,2% previst per al 2013.

Pel que fa a l’evolució en aquest exercici,
les dades referides a l’Estat fins al febrer
mostren que la feblesa de la conjuntura
econòmica continua impactant de forma
desfavorable, per bé que és cert que els re-
sultats del primer bimestre no són repre-
sentatius de la tendència. Fins al febrer,
els ingressos no financers acumulats de
l’Estat abans de les cessions a les adminis-
tracions territorials segons el sistema de
finançament vigent van arribar als 35.479
milions d’euros, xifra que representa un
descens del 7,1% en relació amb el mateix
període de l’any anterior. No obstant això,
aquesta caiguda es modera fins al 5,8% si
s’ajusta pels desfasaments temporals en
devolucions d’impostos.

La recaptació de l’impost sobre la renda
de les persones físiques (IRPF) va baixar
el 0,3% interanual en el primer bimestre.
Les retencions del treball van anotar una
alça anual de l’1,5%, a la qual va contri-
buir l’eliminació parcial de la deducció
fins a 400 euros. Per la seva banda, l’im-
post de societats va caure el 7,8%.

L’impost sobre el valor afegit (IVA) es va
reduir el 8,9% en relació amb el mateix
període de l’any anterior, afectat per l’im-
pacte de l’extensió del dret a la devolució
mensual, sense efecte en els primers me-
sos de l’any passat. En canvi, els impostos
especials van pujar l’1,7%, gràcies, sobre-
tot, als productes del tabac, els quals, al
seu torn, reflecteixen l’increment de tipus
de gravamen a partir del juny del 2009.
D’altra banda, cal recordar que, al juliol,
està previst un augment del tipus general
i del reduït de l’IVA. Aquest últim incre-
ment afectarà els habitatges nous. D’altra

banda, en el paquet de mesures econòmi-
ques del 9 d’abril, es va decidir l’aplicació
d’un tipus reduït de l’IVA per a les obres
de renovació i reparació d’habitatges fins
al 31 de desembre del 2012 per impulsar-
ne la rehabilitació. Així mateix, es va esta-
blir un tipus superreduït d’IVA del 4%
per als serveis d’atenció a la dependència.

A l’altre costat del balanç, els pagaments
no financers de l’Estat van pujar a 35.288
milions d’euros en el període gener-fe-
brer del 2010. Aquest import representa
un augment anual del 22,8%. Tot i que
tots els capítols de despeses van pujar en
relació amb el primer bimestre del 2009,
destaca el creixement del 26,3% de les
transferències corrents, que representen
gairebé la meitat del pressupost.

L’expansió dels pagaments de capital va
ser considerable, de l’11,4%, per bé que
menor que la dels corrents. Cal destacar
que, en un altre esforç per no compro-
metre l’estabilitat pressupostària, el Pla
extraordinari d’infraestructures presen-
tat el 7 d’abril, que representarà una li-
citació d’obres públiques per valor de
17.000 milions d’euros entre el 2010 i el
2011, no afectarà els comptes públics fins
al 2014.

Arran de l’evolució dels ingressos i dels
pagaments, es va originar una capacitat
de finançament, en termes de comptabili-
tat nacional, de 3.277 milions d’euros. No
obstant això, aquesta capacitat de finan-
çament era el 35,4% inferior a la del pri-
mer bimestre del 2009.

Finalment, cal destacar que Espanya par-
ticipa en el pla de la zona de l’euro per
oferir a Grècia préstecs per neutralitzar la
crisi de les finances públiques.

L’eliminació parcial de 
la deducció dels 400 euros
contribueix a l’estabilització
dels ingressos de l’impost
sobre la renda de les
persones físiques.

L’alça dels tipus de
gravamen del tabac 
i dels hidrocarburs del juny
del 2009 propicia un
augment de la recaptació
dels impostos especials.

El Pla extraordinari
d’infraestructures no
afectarà els comptes 
públics fins al 2014.
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Es frena l’ajustament 
de l’endeutament del sector privat

El finançament al sector privat va regis-
trar un descens interanual de l’1,0% al fe-
brer, la mateixa taxa que en el mes ante-
rior. D’aquesta manera, sembla que el
procés de correcció d’un endeutament ex-
cessiu, que va dur de taxes de creixement
anual superiors al 24% el 2006 fins a lleu-
gers descensos al final del 2009, perd for-
ça. La constant davallada dels tipus d’in-
terès crediticis, que es van col·locar en el
3,29%, de mitjana, al febrer, 121 punts bà-
sics per sota d’un any abans, i la certa mi-
llora de la demanda van poder contribuir
a atenuar la caiguda del finançament.

No obstant això, el finançament a les em-
preses no financeres va recular l’1,8% en
els dotze últims mesos fins al febrer, 3 dè-
cimes més que al gener. Aquesta diferen-
cia va ser deguda a la desacceleració de les
emissions de renda fixa realitzades per 
les grans empreses, que van anotar un
augment interanual del 29,4%, 3,8 punts
menys que al gener, i dels préstecs de l’ex-
terior, que van pujar l’1,3%, 6 dècimes
menys que en el mes precedent.

Els préstecs i crèdits de les entitats finan-
ceres residents van mantenir el ritme de
descens interanual en el 4,3%. El crèdit
comercial, destinat al finançament del ca-
pital circulant, va continuar alentint la

Estalvi i finançament

El palanquejament excessiu
del sector privat assolit 
en la fase alcista del cicle 
es va corregint.

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.

2.205.596 –9.382 –12.007 –1,0 79,7

1.304.853 –7.102 –7.904 –1,8 47,2

908.043 –8.338 –45.365 –4,3 32,8

57.815 1.560 13.135 29,4 2,1

338.995 –324 24.327 1,3 12,3

900.743 –2.280 –4.103 0,1 32,6

678.997 1.090 1.252 0,4 24,5

219.067 –3.413 –5.512 –0,8 7,9

2.680 43 157 6,2 0,1

560.519 869 110.233 24,5 20,3

2.766.114 –8.513 98.226 3,3 100,0 

FINANÇAMENT ALS SECTORS NO FINANCERS (1)

Febrer 2010

%
participació
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caiguda, però presentava un decrement
anual del 22,7%. Els arrendaments finan-
cers, vinculats a la inversió, també van
mostrar una suau reducció del ritme de
descens anual, que es va col·locar en el
15,7%. No obstant això, les noves opera-
cions creditícies a les societats no finan-
ceres van sumar més de 57.000 milions
d’euros al febrer.

Després de sis mesos anotant taxes de va-
riació anual negatives, els préstecs a les
famílies van registrar un lleuger augment
interanual al febrer del 0,1%. Aquest lleu-
ger ascens va ser per causa, sobretot, de
l’habitatge, ja que els préstecs van aug-
mentar el 0,4% en relació amb el mateix
mes de l’any anterior, 3 dècimes més que
al desembre. Els nivells mínims històrics
de l’euríbor a un any, que serveix de refe-
rència per a la majoria dels préstecs hipo-
tecaris, van contribuir a aquesta inflexió.
Al març, l’euríbor a dotze mesos va mar-
car un nou rècord en baixar fins a
l’1,215% de mitjana mensual, un punt

bàsic menys que el mínim històric del fe-
brer. En les primeres setmanes d’abril,
l’euríbor a un any ha oscil·lat al voltant
del nivell mínim.

La resta de préstecs als particulars va con-
tinuar disminuint, per bé que es va desac-
celerar el ritme del descens. Així, el seu
saldo es va reduir el 0,8% en relació amb
dotze mesos abans, mig punt menys que
en el mes previ.

D’altra banda, la morositat, que sol evo-
lucionar amb retard en relació amb el ci-
cle econòmic, va continuar pujant lleuge-
rament en el mes de febrer. D’aquesta
manera, al final del mes, es va situar en el
5,4%, una dècima més que al gener, i 1,2
punts més que al febrer del 2009.

Pel que fa al finançament del sector pú-
blic, en els últims mesos, s’ha alentit de
forma considerable, tot i que continua
avançant a un ritme fort. Així, al febrer, el
seu saldo creixia el 24,5% en relació amb

S’alenteix la caiguda 
del crèdit comercial.

L’euríbor a dotze mesos
marca un nou mínim.

ES FRENA LA RECULADA DEL FINANÇAMENT A LES FAMÍLIES PER A L’HABITATGE

Variació interanual del finançament a les llars (*)

NOTA: (*) Inclou les institucions sense ànim de lucre al servei de les llars.
FONT: Banc d’Espanya.
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el mateix mes de l’any anterior, però
10,7 punts menys que a l’octubre del 2009.

Al febrer, la variació mensual del deute
públic, de 5.845 milions d’euros, va ser
deguda, sobretot, a emissions netes a mit-
jà i a llarg termini per valor de 7.852 mi-
lions d’euros, i el saldo dels bons i obliga-
cions ha augmentat el 23,5% des del
febrer del 2009. De fet, en els últims me-
sos, el diferencial de les obligacions sobi-
ranes espanyoles amb el deute alemany al
mateix termini s’ha estabilitzat al voltant
d’uns 75 punts bàsics, que fins i tot és una
mica inferior al nivell d’un any abans,
malgrat els ensurts que ha ocasionat la
crisi de les finances gregues.

D’aquesta manera, el finançament del
conjunt dels sectors residents es va conti-
nuar alentint. Així, el finançament total
va mostrar un creixement interanual del
3,3% al febrer.

En aquest marc, dins del paquet de mesu-
res de política econòmica aprovades pel
Govern el 9 d’abril per impulsar el creixe-
ment i l’ocupació, s’incloïen els nous
préstecs directes que l’Institut de Crèdit
Oficial (ICO) podrà concedir a les pimes
i als autònoms en condicions de mercat a
partir del mes de juny, assumint tot el risc,
amb un màxim de 200.000 euros per
client i amb vigència fins al final del 2011.
A més a més, també mitjançant l’ICO, es
reforçarà el refinançament de les societats
de garantia recíproca, que faciliten el fi-
nançament de les pimes, i s’ampliarà el 
finançament de la promoció d’habitatges
de protecció oficial destinats a la venda.

Reducció de la bretxa entre 
els crèdits i els dipòsits

Les remuneracions dels dipòsits bancaris
van continuar baixant al febrer fins a
l’1,19% de mitjana, d’acord amb les xifres

del Banc d’Espanya. Aquesta cota represen-
tava un descens mensual de 5 punts bàsics
i de 82 en relació amb dotze mesos abans.
No obstant això, aquesta retribució se si-
tuava per damunt del tipus d’interès ofi-
cial del Banc Central Europeu, en l’1% des
del maig del 2009, i també de la inflació.

En aquest context, i atesa l’atonia econò-
mica, el saldo dels dipòsits bancaris es va
continuar alentint fins a un creixement
interanual de l’1,0% al febrer. De tota ma-
nera, tot i que lleuger, el seu augment con-
trastava amb el decrement dels crèdits, de
manera que es va continuar reduint la
bretxa entre els crèdits i els dipòsits, un al-
tre element de l’ajustament en marxa, que
limita la dependència de l’estalvi exterior.

En general, la reducció del ritme de crei-
xement va afectar totes les modalitats de
dipòsits. No obstant això, el creixement
anual dels comptes a la vista i de l’estalvi
es contraposava a la retracció de les im-
posicions a termini i dels dipòsits en mo-
neda estrangera, a causa, fonamental-
ment, d’una major preferència per la
liquiditat derivada de les incerteses eco-
nòmiques i de l’escalada de l’atur.

La competència dels dipòsits bancaris va
motivar que, per cinquè mes consecutiu,
es registressin reemborsaments nets de les
participacions de fons d’inversió mobilià-
ria, les quals van arribar, al març, als 1.177
milions d’euros, concentrades en la renda
fixa euro a curt termini i en els fons mo-
netaris. En canvi, els fons garantits de ren-
diment fix i els globals van acumular les
majors subscripcions netes. Així i tot, grà-
cies a les plusvàlues derivades del bon
comportament dels mercats financers, el
patrimoni dels fons d’inversió mobiliària
va pujar el 0,3% i va trencar una ratxa ne-
gativa de cinc mesos.

Malgrat la volatilitat causada per la crisi
de Grècia, la rendibilitat dels fons d’in-

El diferencial de les
obligacions de l’Estat a 
deu anys amb les alemanyes
s’estabilitza en uns 
75 punts bàsics.

Noves mesures del govern
per impulsar el finançament
a les pimes.

La preferència per la
liquiditat dóna suport 
als comptes d’estalvi.
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versió mobiliària va millorar al llarg del
primer trimestre i va acabar el mes de
març amb el 6,0% anual de mitjana. Totes
les categories mostraven guanys anuals,
però els rendiments més elevats corres-

ponien als fons de renda variable, entre
els quals cal esmentar els emergents, que
van arribar al 75,5%. A la cua de la classi-
ficació, els monetaris anotaven una ren-
dibilitat mitjana de l’1,0%.

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.

259.922 –2.813 –1,1 15.421 6,3 18,6 

206.672 –1.120 –0,5 26.106 14,5 14,8 

707.045 –12.966 –1,8 –22.048 –3,0 50,6 

22.480 465 2,1 –7.261 –24,4 1,6 

1.196.118 –16.435 –1,4 12.218 1,0 85,7 

200.368 –12.761 –6,0 –32.488 –14,0 14,3 

1.396.486 –29.196 –2,0 –20.270 –1,4 100,0 

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

Febrer 2010

%
participació

LLEUGER AUGMENT DEL PATRIMONI DELS FONS D’INVERSIÓ AL MARÇ
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