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El diagnòstic ofereix poques discussions. Després de l’expansió iniciada cap a la
meitat dels anys noranta, que va permetre un avanç notable de la renda per capita i
de l’ocupació, la crisi global ha tingut la fatal virtut de deixar en evidència les greus
febleses subjacents als elevats creixements del producte interior brut. En concret,
s’han fet patents l’excessiu endeutament del sector privat i la seva subordinació al fi-
nançament exterior. Aquesta dependència revelava, d’altra banda, que la competiti-
vitat enfront de l’exterior presentava deficiències importants. Baixant al nivell de
l’economia productiva, l’expansió depenia massa de la construcció d’habitatges, que
es va arribar a convertir en motor de l’activitat. Mentrestant, el sector industrial pa-
tia una erosió contínua, en especial en les activitats més intensives en mà d’obra, en
la seva dura lluita contra la deslocalització cap a països de salaris baixos.

La crisi econòmicofinancera global no solament va interrompre la brillant fase ex-
pansiva de l’economia espanyola i la va empènyer a la pitjor recessió en mig segle.
La crisi va tancar definitivament una etapa irrepetible. La davallada dels tipus d’in-
terès per la integració en l’euro no es tornarà a produir. Un nou avanç de l’endeuta-
ment de les empreses i de les famílies ja no és factible. Les facilitats financeres ofer-
tes pels inversors i pels estalviadors estrangers trigaran a repetir-se. Sorgeixen llavors
les preguntes més difícils de respondre: quins seran els motors del futur creixement
de l’economia espanyola?, quin serà el nou model productiu?

En aquest Informe Mensual, s’ofereixen diverses línies de reflexió: la capacitat dels
països per convertir el coneixement tecnològic en creixement; com els canvis so-
cioeconòmics, demogràfics i culturals generaran noves oportunitats de creixement;
quins sectors poden resistir el reflux immobiliari, i com finançar els sectors o les
empreses més dinàmics. Són visions complementàries que tracten d’il·luminar els
camins pels quals l’economia pot transitar en els pròxims anys, considerant que an-
ticipar les accions adequades per facilitar aquest trànsit pot ser clau per a la recupe-
ració dels nivells d’activitat i d’ocupació perduts.

Així, hi ha un convenciment general que el futur està en la innovació, però la qües-
tió és traduir els avanços científics, tecnològics o organitzatius en productes comer-
cialitzables que generin valor afegit. En aquest punt, les diferències entre països són
molt importants, i Espanya es troba en una posició molt millorable. A més a més, la
recessió econòmica ha provocat una retallada en les despeses de les empreses en in-
novació, de manera que es planteja un gran interrogant sobre aquesta via de millo-
ra. La innovació, en qualsevol cas, s’ha d’adequar als canvis en els patrons de con-
sum i en l’estructura productiva: envelliment demogràfic als països desenvolupats,
noves classes mitjanes als països emergents, noves sensibilitats energètiques, me-
diambientals i de sostenibilitat de l’ecosistema. Es desprèn de tot plegat que cal cen-
trar-se en el desenvolupament d’aquests nous sectors? Ni de bon tros. Hi ha prou
empreses d’èxit en sectors considerats tradicionals, on sovint germina la llavor de
noves activitats que transformen contínuament el teixit productiu. Recuperar la ca-
pacitat d’innovar, aprofitant la rica i diversificada base industrial i de serveis de què
disposa l’economia espanyola, serà clau en la recuperació de la normalitat d’una ex-
pansió que torni a generar ocupació i riquesa.
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Esclata la crisi del deute públic
europeu

La recuperació de l’economia mundial
progressa a un ritme superior a l’esperat
fa uns mesos. L’Organització per a la 
Cooperació i el Desenvolupament Econò-
mic preveu que el producte interior brut
(PIB) del planeta creixi a una taxa anual
del 4,5%, aproximadament, el 2010 i el
2011. A més a més, anticipa que el volum
del comerç mundial, després d’enfonsar-
se l’11% el 2009, compensi el 2010 aques-
ta caiguda, en créixer el 10,6%, i mantin-
gui l’expansió el 2011, amb un avanç del
8,4%. Les taxes d’ocupació encara es
mouen amb retard, i les polítiques mone-
tàries estan pendents de ser normalitza-
des, però la Gran Recessió del 2008-2009
va quedant enrere.

No obstant això, la tempesta del deute pú-
blic generada a Europa al maig ens recor-
da que la via de la recuperació no està del
tot lliure de perills i que la inestabilitat fi-
nancera iniciada cap a la meitat del 2007
és un episodi que encara no està tancat. La
desconfiança ha estat originada per un 
esdeveniment relativament menor, com és
el desequilibri dels comptes públics d’un
país que representa menys del 3% del PIB
de la zona de l’euro. Uns comptes sobre els
quals, ja cap al final del 2009, es va comen-
çar a estendre la certesa que no reflectien la
realitat, situació que va fer créixer els te-
mors que el Govern grec fos incapaç de
complir les seves obligacions amb els teni-
dors de bons. Les primes de risc i el cost
d’assegurar el deute es van disparar, van
reflectir la fugida dels inversors i van em-
pènyer el país hel·lènic a un carreró sense
sortida. La desconfiança no es va limitar al

cas grec, sinó que es va estendre a la resta
de deutes sobirans i es va acarnissar en
particular en els corresponents a països
amb una major feblesa financera, fet que
va provocar una reculada en la cotització
de l’euro.

Atès el risc de crisi sistèmica, els ministres
de finances de la zona de l’euro van acce-
dir a activar, el 2 de maig, un mecanisme
de suport a Grècia que comporta un fi-
nançament de 110.000 milions d’euros.
Els estats de la zona de l’euro aporten
80.000 milions i el Fons Monetari Interna-
cional (FMI) cobreix la resta. A canvi d’es-
tabilitzar la seva situació financera en els
tres pròxims anys, Atenes va acceptar apli-
car un dur pla d’ajustament, que ja ha pro-
vocat diverses vagues generals. Les mesu-
res inclouen la pujada de l’impost sobre el
valor afegit (IVA) i d’altres impostos indi-
rectes, la reducció del sou i de les plantilles
de funcionaris, la reducció de les pensions
i la lluita contra el frau fiscal. La retallada
de la despesa permetrà que el dèficit pú-
blic passi del 13,6% del PIB el 2009 a
menys del 5% el 2013, però no evitarà que
el deute públic s’enfili fins al 150% del PIB
el 2012.

El suport a Grècia no va ser suficient per
apaivagar les turbulències dels mercats. El
risc d’impagament del deute hel·lènic es va
mantenir elevat, i van augmentar els te-
mors que altres països de la zona de l’euro,
com Portugal, Irlanda, Espanya o Itàlia,
poguessin seguir el mateix camí. Atès
aquest escenari, el Consell es va reunir
d’urgència i, en la matinada del dilluns 10
de maig, va assolir un acord transcenden-
tal per evitar que el pànic es generalitzés.
Així, es va crear un mecanisme europeu

RESUM EXECUTIU

L’economia i el comerç
mundial tornen a créixer
amb força...

...però a Europa esclata 
la tempesta del deute públic
per la desconfiança dels
mercats en la capacitat 
dels governs de respondre
de les seves obligacions.

La Unió Europea reacciona
de forma contundent 
i aprova un mecanisme
europeu d’estabilització
dotat de 750.000 milions
d’euros.
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d’estabilització dotat de 750.000 milions
d’euros, en què participa l’FMI aportant la
meitat de les contribucions nacionals.
Aquests fons es posen a disposició dels
països de la zona de l’euro que hagin 
d’afrontar problemes de liquiditat i adop-
ten la forma de préstecs o línies de crèdit.
Al mateix temps, es va adoptar un ferm
compromís d’estabilitat fiscal, i, concreta-
ment, Espanya i Portugal es van compro-
metre a adoptar mesures de reducció del
dèficit públic addicionals a les ja anuncia-
des per als anys 2010 i 2011. Paral·lela-
ment, el Banc Central Europeu (BCE) va
anunciar que compraria deute públic i pri-
vat si els seus respectius mercats patien
problemes de liquiditat, com així ho ha fet.
Com l’objectiu de la mesura és restablir el
normal funcionament d’aquests mercats,
les intervencions s’esterilitzen, o es com-
pensen, amb operacions de tipus invers
perquè la política monetària no es vegi
afectada. Així mateix, el BCE va anunciar
la tornada al règim d’adjudicació total i a
tipus d’interès fix de les subhastes a tres
mesos i la reactivació de la línia de permu-
tes amb la Reserva Federal dels Estats
Units per facilitar liquiditat en dòlars.

La magnitud i la contundència de les me-
sures van aconseguir introduir una certa
calma en els mercats i van servir per reduir
sensiblement els diferencials de tipus d’in-
terès entre el deute públic dels països pe-
rifèrics de la zona de l’euro i els d’Alema-
nya, tot i que es troben en nivells encara
superiors als vigents abans de l’esclat de la
crisi. Gràcies a la seva condició d’actiu re-
fugi, el deute alemany amb venciment a 10
anys s’ha situat per sota del 3% i, al final
de maig, ha ofert una rendibilitat del
2,74%.

Els mercats de deute públic mantenen
una alta volatilitat, i les pròximes setma-
nes seran molt importants per recuperar
l’estabilitat després de les significatives
mesures anunciades tant en el conjunt de
la zona de l’euro com en diversos països

que estan realitzant ajustaments pressu-
postaris. No es pot descartar, durant
aquest període, algun moment de tensió.
Però, a mitjà termini i a mesura que les
dades econòmiques continuïn confirmant
el creixement econòmic mundial, els di-
ferencials perifèria-Alemanya tendiran a
estabilitzar-se i, fins i tot, a reduir-se en el
marc d’una tendència suaument alcista de
les rendibilitats ofertes pel deute públic
sobirà.

Un altre actiu financer que ha patit amb
intensitat la volatilitat als mercats ha estat
la borsa. Els inversors de renda variable
han mostrat una elevada preocupació pel
sector financer, només comparable a la si-
tuació viscuda el 2008 amb Lehman Bro-
thers, a causa de la crisi sobirana europea
i dels anuncis sobre la regulació del siste-
ma financer efectuats als Estats Units.

Per la seva banda, l’euro també ha rebut la
seva dosi de tensió. En mig de declaracions
extremes per part de determinats econo-
mistes i inversors internacionals, que po-
saven fins i tot data a la desaparició de la
moneda comuna, la Unió Europea ha de-
cidit, en paraules del comissari d’Econo-
mia i Finances, Olli Rehn, «fer tot el que
sigui necessari per defensar l’euro». En
qualsevol cas, l’euro ha intensificat la ten-
dència de depreciació enfront del dòlar
iniciada cap al final de novembre de l’any
passat, quan un euro es canviava per 1,50
dòlars. Actualment, un euro cotitza a 1,23
dòlars, amb una depreciació, en l’últim
mes, del 8%, aproximadament.

Així i tot, un euro feble no és una mala
notícia, ja que ajudarà que el sector exte-
rior continuï impulsant la recuperació
econòmica de la zona de l’euro. Al maig,
Eurostat ha anunciat la seva estimació de
creixement del PIB de la zona de l’euro
corresponent al primer trimestre del
2010, el 0,2% en relació amb el trimestre
anterior, de manera que la taxa de variació
interanual ja ha assolit el terreny positiu i

El BCE accepta comprar
deute públic i privat per
desencallar uns mercats
amb problemes
de liquiditat.

Els mercats no s’acaben 
de calmar del tot, i l’euro
pateix una notable reculada
enfront del dòlar...

...que és una bona notícia
per a les perspectives de
creixement de la zona 
de l’euro.

 



se situa en el 0,5%. Tot i que l’avanç de l’e-
conomia europea pot semblar una mica
feble, en especial si el comparem amb les
xifres presentades pels Estats Units, és bo
que es torni a situar clarament en el ter-
reny positiu. Cal recordar que la variació
intertrimestral de l’últim període del 2009
es va quedar en el 0,0%.

La solidesa de la recuperació europea pre-
ocupa pel corrent de retirada anticipada
dels estímuls fiscals posats en marxa per
frenar la recessió. A més de Grècia, Portu-
gal i Espanya han presentat plans detallats
per accelerar la reducció del dèficit públic,
i també altres països, com França o Itàlia,
actuaran en aquesta línia. Alemanya, per
exemple, ja ha anunciat que no farà efecti-
va la rebaixa d’impostos promesa per la
canceller Angela Merkel. Fora de la zona
de l’euro, David Cameron, el primer mi-
nistre britànic escollit recentment, ja ha as-
senyalat que la reducció del dèficit públic
és una de les seves prioritats.

En el cas d’Espanya, el president del Go-
vern ha anunciat un nou paquet de me-
sures extraordinàries per accelerar la re-
ducció del dèficit públic previst en el
Programa d’Estabilitat 2010-2013 aprovat
al gener. D’aquesta manera, el dèficit del
2010 es reduiria en mig punt en relació
amb l’inicialment previst, fins al 9,3% del
PIB, i el del 2011 seria 1,5 punts inferior i
se situaria en el 6%. Per assolir aquests ob-
jectius, es retallaran el 5% els sous de la
major part dels empleats del sector públic,
es congelaran les pensions el 2011 (llevat
de les no contributives i de les mínimes),
es modificaran algunes condicions d’accés
a l’ajuda a la dependència i a la jubilació
parcial, se suprimirà el «xec nadó» (2.500
euros per naixement), es reduirà la despe-
sa de la Seguretat Social en farmàcia, es
disminuirà l’ajuda exterior al desenvolu-
pament, es retallaran les inversions públi-
ques i es reduiran les despeses de comuni-
tats autònomes i ajuntaments.

Com a complement a aquestes mesures,
s’ha avançat que el Govern està estudiant
un nou impost dirigit a les grans fortunes.
A més a més, els interlocutors socials, pa-
tronal i sindicats, estan negociant un acord
de reforma laboral que permeti una major
creació d’ocupació quan la recuperació es
consolidi.

Precisament, cap a la meitat del mes, l’Ins-
titut Nacional d’Estadística va confirmar
que el PIB havia crescut en el primer tri-
mestre del 2010 per primer cop en set tri-
mestres en relació amb els tres mesos an-
teriors. En altres paraules, la recessió
hauria acabat, per bé que la taxa de varia-
ció interanual del PIB encara era del
–1,3% en el primer trimestre del 2010.
D’aquesta manera, l’economia espanyola
tanca la pitjor recessió de les últimes dèca-
des, perquè la seva durada ha estat supe-
rior a l’anterior del 1992-1993, de cinc tri-
mestres, i també perquè ha tingut una
intensitat sensiblement superior, ja que la
caiguda acumulada del PIB ha estat del
4,6%, enfront de l’1,7% de l’anterior.

Malgrat tot, no descartem que, en els prò-
xims trimestres, es pugui produir alguna
reculada del PIB. La demanda interior està
encara molt deprimida i les mesures de
correcció del dèficit adoptades al maig po-
den afectar la confiança dels consumidors
i retallar la seva capacitat de despesa. Cal
recordar que, cap a la meitat de l’any, es
produirà un augment de l’IVA, que pot al-
terar també el perfil del consum de les fa-
mílies. No obstant això, si es consolida la
millora dels desequilibris públics i s’esta-
bilitzen els mercats financers, com és d’es-
perar, la confiança de les empreses expe-
rimentarà una millora, en un entorn
d’expansió internacional i de clarificació
de les expectatives econòmiques i finance-
res que permetrà deixar definitivament en-
rere la pitjor recessió de l’últim mig segle.

27 de maig de 2010
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De tota manera, preocupa 
la retirada anticipada 
dels estímuls fiscals.

Espanya presenta un
ambiciós ventall de mesures
destinades a avançar 
la reducció prevista 
del dèficit públic...

...que han de permetre
recuperar la confiança 
i deixar definitivament
enrere la recessió.

 



AGENDA

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

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

Juliol
2 Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (juny).

Índex de producció industrial de la UE (maig).
Índex de producció industrial (maig).

8 Consell de Govern del Banc Central Europeu.
13 IPC (juny).
14 Inflació de la UE (juny).
20 Comerç exterior (maig).
23 Preus industrials (juny).
27 Ingressos i despeses de l’Estat (juny).
28 Vendes al detall (juny).
29 Avanç de l’IPCH (juliol).
30 Enquesta de població activa (segon trimestre).

Balança de pagaments (maig).
PIB dels Estats Units (segon trimestre).
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CRONOLOGIA

2009
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.

maig  2 Els països de la zona de l’euro aproven l’ajuda financera a Grècia, que pujarà a 110.000 milions d’euros.
10 La Unió Europea adopta un Mecanisme Europeu d’Estabilització dotat amb 750.000 milions d’euros, amb

participació del Fons Monetari Internacional.
20 El Govern aprova un Decret-llei pel qual s’adopten mesures extraordinàries per avançar la reducció

prevista del dèficit públic.



FONTS: BEA, Reserva Federal i elaboració pròpia.

ESTATS UNITS: UN ESTALVI NECESSARI PER REDUIR DEUTES PENDENTS

Deute brut de les llars en percentatge de la renda disponible
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Estats Units: els consumidors 
perden la por

La menor aversió al risc dels consumidors
consolida la recuperació. El producte in-
terior brut (PIB) del primer trimestre del
2010 va créixer el 3,0% intertrimestral
anualitzat, el 2,5% en relació amb el ma-
teix període de l’any anterior. L’origen de
la major fortalesa del PIB cal buscar-lo en
el consum privat, que, tot sol, va contri-
buir en quatre cinquenes parts al creixe-
ment total en el trimestre. L’altre pilar de
la recuperació és la inversió en equipa-
ment, reforçada pels bons indicadors de
sentiment empresarial i pels beneficis.
Entre els components febles, cal esmentar
encara la inversió residencial, que, mal-
grat tot, mostra indicis d’una lenta recu-
peració. També el sector exterior va restar
forces a l’avanç, per la desacceleració ex-

portadora i per la pressió a l’alça de la de-
manda interna sobre les importacions.

El consum públic va tornar a punxar i,
després de les últimes turbulències als
mercats de deute, no és probable que, en
els pròxims trimestres, aporti gaire al
creixement. Es reforça així el panorama
alcista per al 2010, però hi ha dubtes so-
bre la continuïtat de la recuperació als rit-
mes actuals. En aquest sentit, el repunt
del consum, per bé que obeeix a una re-
versió positiva de l’aversió al risc, no és
degut tant a l’increment dels ingressos
com al retorn a taxes d’estalvi baixes, in-
feriors al 3% de la renda disponible, des-
prés d’haver superat el 5% al comença-
ment del 2009. Una taxa d’estalvi baixa
que dificulta la continuïtat del procés de
reducció del deute de les llars. Entre el
març del 2008 i el desembre del 2009, el

CONJUNTURA INTERNACIONAL

Els Estats Units creixen 
el 3,0% gràcies al consum
privat i a la inversió 
en equipament...

...però es redueix la taxa
d’estalvi i continua pendent
la reducció del deute.
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EVOLUCIÓ DEL PIB DELS ESTATS UNITS PER COMPONENTS

Percentatge de variació interanual en termes reals

PIB Consum privat
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FONTS: Bureau of Economic Analysis i elaboració pròpia.
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deute brut de les llars va passar del 130,1%
al 122,7% de la renda disponible, un ni-
vell sensiblement superior al que podria
ser considerat normal, atesa la tendència
a llarg termini. D’altra banda, amb ritmes
de creixement propers al 3%, serà difícil
reduir ràpidament l’elevada taxa d’atur,
tot i constatar-se que l’economia nord-
americana crea ocupació des de l’inici
d’enguany.

Els últims indicadors de demanda refor-
cen el patró d’una recuperació liderada
pel consum privat. Les vendes al detall,
sense cotxes ni benzina, van prosseguir el
repunt del primer trimestre, van mostrar
un avanç del 5,5% interanual, el 4,5% si
es descompta l’efecte de les variacions de
preus, i voregen els nivells previs a la crisi.
Tot i que menys convincent que les ven-
des al detall, l’índex de confiança del con-
sumidor del Conference Board, que és un
indicador endarrerit en les recuperacions,
va avançar, a l’abril, fins al nivell més alt
des del setembre del 2008, mes previ a la
fallida de Lehman Brothers.

Pel costat de l’oferta, les empreses no fi-
nanceres s’han mostrat com un dels punts
forts al llarg d’aquesta crisi. En un primer
moment, per un menor endeutament en
comparació amb els bancs i les famílies i,
després, per l’augment dels beneficis. Així,
l’índex de sentiment empresarial de l’Ins-
titute for Supply Management va presen-
tar lleugers avanços fins al nivell dels 60,4
punts en manufactures i dels 60,3 punts
en serveis, resultats coherents, en els dos
casos, amb situacions de forta expansió
de l’economia. Inscrita en la via de la re-
cuperació, però amb un perfil més baix, la
producció industrial va repuntar a l’abril
i va arribar a avançar el 5,1% interanual,
tot i que l’indicador continua el 9% per
sota del nivell de desembre del 2007, previ
a la crisi. Amb un comportament sem-
blant, la utilització de la capacitat produc-
tiva voreja el 74,0% del total, el percentat-
ge més alt des del final del 2008, però lluny
de la mitjana històrica del 81,0%.

El mercat immobiliari continua feble,
però els tímids indicis de recuperació pel
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Les vendes al detall
s’acceleren i es redueix 
el pessimisme 
dels consumidors.

Els empresaris són
optimistes i la indústria
manté la lenta recuperació.

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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ESTATS UNITS: LA REACCIÓ DELS CONSUMIDORS

%



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

–695,9 –378,6 –503,7 –414,2 –378,6 –403,2 ...

2,8 0,7 0,8 0,4 0,3 0,3 0,3

74,4 77,8 79,4 75,4 73,6 75,5 76,0

El mercat laboral ja crea
ocupació, però la taxa d’atur
es manté a prop del 10%.

costat de l’oferta fan preveure que, en els
pròxims trimestres, deixarà de ser un llast
per al creixement del PIB, tot i que es par-
teix d’un nivell molt baix. A l’abril, es van
iniciar 672.000 habitatges, en termes
anuals, el 40,9% per damunt del mateix
període de l’any anterior, però lluny del
1.600.000 habitatges iniciats representa-
tius dels anys anteriors a la bombolla. El
final dels ajuts governamentals a la com-
pra de la primera residència a l’abril i l’e-
levat nombre d’hipoteques executades,
que alimenten la sobreoferta, continua-
ran dificultant la recuperació dels preus.
L’índex Case-Shiller de preus de l’habitat-
ge de segona mà va continuar gairebé es-
tancat al febrer, amb un increment del
0,1% en relació amb el mes previ, en ter-
mes desestacionalitzats, i el 29,9% per
sota dels màxims del 2006.

El mercat de treball es continua recupe-
rant. A l’abril, es van crear 290.000 llocs
de treball nets, un avanç vigorós que du
l’increment total des de l’inici de l’any

fins als 573.000 llocs de treball. No obs-
tant això, la taxa d’atur va augmentar
lleugerament del 9,7% al 9,9%, i la seva
disminució es presenta com un procés
lent. En primer lloc, la proporció d’atu-
rats de llarga durada, de més difícil
recol·locació, arriba al 45,9% del total
d’aturats, el doble que en la recessió del
1983, quan l’atur va arribar a nivells si-
milars als actuals. En segon lloc, el gran
nombre de treballadors desanimats i de
treballadors a temps parcial de forma in-
voluntària podria anar absorbint el crei-
xement de la demanda de treball a mesu-
ra que la recuperació vagi avançant.

Les tensions inflacionistes s’allunyen cada
vegada més. Els preus donen, així, un res-
pir a les polítiques de suport a la deman-
da, al mateix temps que són un avís que la
recuperació de la demanda podria ser
més fràgil del que sembla. A l’abril, l’aba-
ratiment dels preus energètics va fer que
l’índex general de preus al consum (IPC)
disminuís en relació amb el març, en ter-

La construcció presenta 
una tímida recuperació,
però els preus continuen 
al fons.
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2009 2010
2008 2009

II III IV I Abril

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



mes desestacionalitzats, i presentés una
variació interanual del 2,2%. La persis-
tent baixa utilització de la capacitat pro-
ductiva va continuar fent que les pujades
de l’índex subjacent també fossin mode-
rades, amb un increment interanual de
l’1,0%. L’índex subjacent sense els llo-
guers de l’habitatge imputats als propie-
taris també va moderar els avanços, del
2,4% fins al 2,2% interanual.

El sector exterior difícilment tindrà con-
tribucions positives al creixement de l’e-
conomia en els pròxims mesos, ateses la
recuperació de la demanda interna i la
relativa fortalesa del dòlar. Però, a l’ha-
ver, la tendència de correcció es presenta
més sòlida que a l’inici d’enguany. El dè-
ficit comercial de béns i serveis del març
va ser de 40.423 milions de dòlars, uns
1.000 milions per damunt del mes ante-
rior, a causa de les oscil·lacions del preu
del petroli. No obstant això, el dèficit, un
cop exclosos el petroli i els seus derivats,
es va reduir en 800 milions de dòlars, grà-
cies al dinamisme de les exportacions,

que, durant el mes de març, van créixer
per damunt de les importacions. Aquest
bon comportament del saldo no petro-
lier apunta a una continuïtat de la ten-
dència correctora iniciada en el primer
trimestre del 2006, quan el dèficit no pe-
trolier va arribar al 3,9% del PIB nomi-
nal. Després dels vaivens provocats per la
crisi del comerç mundial, en el primer
trimestre del 2010, el dèficit va baixar fins
a l’1,3% del PIB.

Japó: les exportacions 
catapulten l’economia

L’economia japonesa va créixer el 4,9%
intertrimestral anualitzat en el primer tri-
mestre, el 4,2% interanual. La dada re-
dueix el perill d’una recaiguda de l’activi-
tat el 2010. El protagonista principal
d’aquest repunt van ser les exportacions,
que van avançar el 35,2% en relació amb
el mateix període de l’any anterior i van
contribuir així a quatre cinquenes parts
del creixement del total de l’economia. Es

El dèficit comercial
augmenta pel preu 
del petroli, però continua 
la tendència de correcció.

El Japó creix el 4,9% gràcies
a les exportacions, però 
el consum es desaccelera.
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ESTATS UNITS: LA BRETXA ES TANCA, AMB PERMÍS DEL PETROLI

Balança comercial dels Estats Units, dades trimestrals
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FONTS: Departament de Comerç i elaboració pròpia.

Total Sense petroli

L’IPC puja el 2,2%, 
i el subjacent es modera
fins a l’1,0%.

 



repeteix, així, amb més intensitat, el patró
dels últims anys d’una forta escora cap al
sector exterior. Aquest cop, la demanda
interna també va evolucionar a l’alça,
amb el suport del bon comportament de
la inversió en equipament i de la cons-
trucció, que surt del forat. Però, i això és
més del mateix, va decebre el consum pri-
vat, que va créixer menys del que estava
previst i afegeix una ombra de dubte so-
bre la continuïtat de la recuperació. Així,
l’embranzida exportadora fa que el 2010

es presenti millor del que s’esperava, però
la cautela haurà de continuar dominant
les perspectives per al 2011.

L’economia japonesa pateix una deman-
da interna feble, inscrita en una dinámi-
ca deflacionista. L’endeutament de les ar-
ques públiques japoneses és el més elevat
de les economies riques. Els principals
compradors de deute del sector són japo-
nesos. Per bé que això protegeix el bo ja-
ponès de moltes turbulències financeres,

Continuen la deflació 
i la feblesa de la demanda
interna.
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EVOLUCIÓ DEL PIB DEL JAPÓ PER COMPONENTS

Percentatge de variació interanual en termes reals

FONTS: Ministeri de Comunicacions i elaboració pròpia.
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no és menys cert que la col·locació del
deute depèn d’una alta taxa d’estalvi de
les famílies. Una recuperació sostinguda
del consum privat reduiria l’estalvi i dei-
xaria el deute públic sense compradors,
amb el consegüent efecte alcista sobre els
tipus d’interès.

Els últims indicadors de l’oferta mostren
que la millora es limita al sector indus-
trial i exportador. La producció indus-
trial del març es va recuperar del parèn-
tesi del febrer, però la tendència alcista és
menor que al començament de la recu-
peració, i el nivell continua el 13,3% per
sota del mes de maig del 2008. Al març,
també van continuar millorant les pers-
pectives de la inversió, amb unes coman-
des de maquinària que van repuntar tant
en les compres destinades al mercat inte-
rior com en la demanda d’inversió de les
empreses exportadores.

Al mercat de l’habitatge, els habitatges
iniciats van avançar al març, però parlar

de recuperació seria prematur. El preu del
sòl a les principals sis ciutats va tornar a
recular en el quart trimestre del 2009 i va
acumular un descens del 14,9% en relació
amb el nivell de març del 2008. Al mercat
laboral, la taxa d’atur del març va repun-
tar lleugerament fins al 5,0%, tot i que
l’increment de llocs de treball al sector
manufacturer va compensar el que s’ha-
via perdut al febrer.

A l’apartat dels preus, la feblesa de la de-
manda va continuar esperonant les ten-
dències deflacionistes, que s’haurien de
prolongar durant tot el 2010. Així, l’IPC
del març va registrar un descens de
l’1,0% interanual, i l’índex subjacent, el
general sense energia ni aliments, va ce-
dir l’1,1% interanual i va assolir els ni-
vells de l’abril del 1992.

És al sector exterior on la recuperació bri-
lla amb més força. El superàvit comercial
del març va evolucionar a l’alça basant-se
més en la reculada de les importacions

La recuperació de la
indústria i de la inversió
continua.

L’habitatge continua feble 
i l’atur arriba al 5%.
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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



que en la força exportadora. La recupe-
ració exportadora del Japó se sustenta,
principalment, en les vendes a la resta del
continent asiàtic, que, entre les acaballes
del 2008 i març del 2010, van passar de
ser el 47,8% del total al 56,3%. En aquest
context, mentre les exportacions al conti-
nent asiàtic van arribar, al març, als ni-
vells previs a la crisi, les exportacions als
Estats Units i a Europa continuaven el
40% per sota.

Xina: sobreescalfament a la vista?

Tot i les diverses mesures adoptades pel
Govern, els riscos de sobreescalfament
planen sobre el gegant asiàtic. L’accelera-
ció de la inflació, que, a l’abril, es va si-
tuar en el 2,8% interanual, per damunt
del 2,4% del març i de les previsions de
consens, podria ser un símptoma d’a-
quest reescalfament, tot i que, ara com
ara, els aliments són els principals res-

ponsables del repunt dels preus. Així ma-
teix, el preu de l’habitatge va prosseguir
l’ascens i va assolir una taxa interanual
del 12,8% a l’abril, en el que podria re-
presentar una possible bombolla al mer-
cat immobiliari.

En aquest context, les autoritats xineses
han adoptat diverses mesures per drenar
l’abundant liquiditat de l’economia i per
refredar el sector immobiliari. Per tercera
vegada des de l’inici d’enguany, el Banc
Popular de la Xina va anunciar un aug-
ment de 50 punts bàsics del coeficient de
caixa i el va situar en el 17% per als grans
bancs. A això s’ha afegit l’augment dels ti-
pus d’interès hipotecaris i de l’entrada
inicial requerida per a l’adquisició d’un
segon habitatge. Així i tot, el crèdit banca-
ri, que semblava que s’havia moderat al
març, es va revifar a l’abril, la qual cosa va
suscitar dubtes sobre l’efectivitat d’algu-
nes de les polítiques iniciades. En concret,
la concessió de nous crèdits a l’abril va
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L’IPC del Japó baixa l’1%,
però el sector exterior 
es recupera gràcies 
a les exportacions a Àsia.

JAPÓ: LA RECUPERACIÓ ES BASA EN ÀSIA

Les exportacions japoneses a Àsia i als Estats Units

FONTS: Ministeri de Comunicacions del Japó i elaboració pròpia.
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pujar a 771.000 milions de iuans, des de
poc més de 500.000 milions del març. Per
tot plegat, esperem que, durant la segona
meitat de l’any, l’autoritat monetària apu-
gi els tipus d’interès de forma moderada i
flexibilitzi el règim del tipus de canvi, tot i
que no sembla que això últim sigui ara
tan urgent, després de l’apreciació del dò-
lar i del renminbi enfront de l’euro.

Els indicadors d’activitat continuen evi-
denciant la vitalitat de l’economia xine-
sa. La demanda interna prossegueix el
ritme ascendent tant en consum com en
inversió. Així, les vendes al detall van pu-
jar el 15,3% interanual a l’abril en termes
reals. Mentrestant, la inversió en actius
fixos va prosseguir el fort avanç, el 26,0%
a l’abril enfront del 26,1% del març, i
amb prou feines va mostrar senyals de
moderació davant de les noves normati-
ves que limiten l’aprovació de nous pro-
jectes d’inversió i limiten, en teoria, la
concessió de crèdits.

Pel costat de l’oferta, la producció indus-
trial va créixer un robust 17,8% inter-
anual a l’abril, en línia amb la fortalesa
que, pel que sembla, viu globalment el
sector industrial durant aquest segon tri-

mestre. Al capítol del sector exterior, les
coses tornen a la normalitat. El saldo co-
mercial torna a territori positiu, amb un
superàvit de 1.682 milions de dòlars des-
prés del modest dèficit del març. Les ex-
portacions van gaudir d’una pujada del
30,5% interanual a l’abril, enfront del
24,3% del març, i les importacions van
mantenir, amb un creixement interanual
que voreja el 50%, la seva forta ten-
dència.

Finalment, coincidint amb l’enduriment
de les condicions monetàries a alguns paï-
sos, diversos parquets asiàtics han patit
considerables pèrdues en les últimes set-
manes. L’índex Composite de la borsa de
Xangai no ha estat una excepció i ha 
suportat caigudes de l’ordre del 15% en
l’últim mes.

Brasil: a ritme de drac

Cap a la meitat de maig, Luiz Inácio Lula
da Silva es va acomiadar dels assistents a
la trobada Brasil. Aliança per a la nova
economia global celebrada a Madrid amb
un lacònic «Ha arribat l’hora del Brasil!».
Sens dubte, sabia molt bé de què parlava.
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2009 2010
2008 2009

II III IV I Abril

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.

9,6 8,7 7,9 9,1 10,7 11,9 –

12,6 12,5 9,0 12,3 17,9 19,5 17,8

6,7 6,7 –0,4 8,0 24,3 22,6 22,2

5,9 –0,7 –1,5 –1,3 0,7 2,2 2,8

298 198 296 251 198 150 139

5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31

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

XINA: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

Els indicadors d’activitat
continuen avançant.

La borsa pateix davallades
en un entorn de canvis en 
la política monetària.

 



Hores més tard, el Banc Central del seu
país va anunciar que l’economia brasile-
ra hauria anotat, en el primer trimestre
del 2010, l’avanç interanual més impor-
tant dels 15 últims anys. El nou índex
d’activitat econòmica elaborat pel ma-
teix banc apunta a un creixement del
9,8% en relació amb el mateix trimestre
de l’any anterior i del 2,4% en relació
amb l’últim del 2009. Si les dades de la
comptabilitat nacional, que es faran pú-
bliques al juny, confirmen aquesta pri-
mera valoració, confirmaran també la
candidatura de la major potència llatino-
americana a una nova lliga: la de la recu-
peració en doble dígit –fins ara, terreny
exclusiu dels dracs asiàtics.

Aquesta dada arriba només uns dies des-
prés que el Govern donés a conèixer la
seva intenció de realitzar retallades addi-
cionals en el pressupost del 2010 i que la
màxima autoritat monetària apugés la
taxa Selic en 75 punts bàsics. Els dos de-
signis pretenen unir esforços per frenar
l’incontestable arrancada de la demanda
interna i prevenir, d’aquesta manera, un
eventual sobreescalfament de l’economia
brasilera. Un risc que cal tenir en compte

si afegim, a la xifra exorbitant de creixe-
ment, l’última dada d’inflació: el 5,3% a
l’abril. Un total que no viola la meta esta-
blerta (el 4,5% ±2), però que sí perfila
una tendència que demana una certa
cautela.

I no falten els motius. Malgrat que s’esti-
ma que algunes de les pressiones infla-
cionistes són temporals i que el ritme d’a-
vanç econòmic durant el que queda
d’any s’anticipa menor (tant per un efec-
te base com per l’evolució recent de l’ín-
dex de gestors de compra), les últimes da-
des avançades d’activitat continuen
apuntant cap a l’expansió de la despesa
interna i cap a una major pressió sobre la
capacitat productiva instal·lada. Al març,
la utilització d’aquesta capacitat va arri-
bar al 82,4%, mentre que la producció
industrial va prosseguir el vertiginós
avanç amb un creixement del 18,6% en
relació amb el mateix mes de l’any ante-
rior. Pel costat de la demanda, les vendes
al detall també van tornar a sorprendre,
amb un extraordinari augment del
15,7% interanual, animades per l’em-
branzida d’un mercat laboral que, només
en quatre mesos, ha creat gairebé el ma-
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El Banc Central del Brasil
estima que l’activitat
econòmica hauria crescut
gairebé el 10% en el primer
trimestre del 2010.
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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



teix nombre de llocs de treball que en tot
el 2009 (gairebé un milió).

En definitiva, tot i que el flanc extern de
la demanda continua deteriorant-se i pa-
tint la persistent fortalesa del real, la vorà-
gine de la despesa domèstica continua
imposant riscos de reescalfament sobre
l’avanç econòmic del gegant amazònic.
En aquest sentit, la reacció decidida de les
autoritats econòmiques brasileres davant
d’aquests riscos és reconfortant, ja que re-
valida el seu ferm compromís amb l’esta-
bilitat macroeconòmica. Un compromís
que ha comportat que el Brasil s’hagi si-
tuat entre les principals locomotores de la
recuperació global, lloc que ni el govern
ni l’oposició estan disposats a qüestionar,
ni amb les presidencials de l’octubre a la
vista. El president Lula ho va deixar ben
clar: «Brasil és un país seriós i aquest és
un camí sense retorn».

Mèxic: recuperació a mig gas

Les dades de creixement del primer tri-
mestre del 2010 van superar les expectati-

ves del consens. Amb un avanç del 4,4%,
l’economia mexicana anota el primer re-
gistre interanual positiu des del setembre
del 2008 i consolida la recuperació. Per
components, l’augment del PIB es conti-
nua nodrint, sobretot, de l’embranzida de
la indústria, que, amb un creixement del
5,4% en relació amb el mateix període de
l’any anterior, depèn, al seu torn, del re-
novat impuls econòmic als Estats Units.
Les activitats terciàries també van sumar,
amb un creixement del 3,8%, mentre que
les activitats primàries van recular l’1,5%
en termes reals, per la caiguda en la pro-
ducció agrícola.

Malgrat la bona dada anual, la compara-
ció intertrimestral va registrar una lleu-
gera reculada del 0,3% en relació amb 
l’últim trimestre de 2009 i va perfilar una
recuperació a ritme gradual i moderat.
Tot i que el replegament és mínim i po-
dria ser degut, en part, al final del progra-
ma «diners per ferralla» a l’altre costat de
la frontera, l’arrel del problema és una
mancança òbvia de la recuperació asteca:
l’endarreriment del seu segon motor, la
despesa interna. Per bé que la demanda
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La recuperació es consolida
a Mèxic, però continua
depenent de l’embranzida
nord-americana.
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PIB real

Producció industrial

Confiança del consumidor (*)

Índex avançat d’activitat

Taxa d’atur general (**)

Preus de consum

Balança comercial (***)

Tipus d’interès oficial de Banxico (%)

Pesos mexicans respecte al dòlar (*)

NOTES: (*) Valor.

(**) Percentatge sobre població activa.

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

FONTS: Banc de Mèxic i elaboració pròpia.

MÈXIC: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

Els indicadors avançats
d’activitat apunten a 
la moderació del ritme
d’avanç, però persisteix 
el risc de reescalfament.

 



externa, fonamentalment nord-america-
na, continua empenyent la indústria i, so-
bretot, el sector automobilístic, que, entre
els mesos gener i març, va presentar un
augment del 74% de les vendes a l’exte-
rior, la inversió i el consum mexicans con-
tinuen acovardits. La inversió bruta en ca-
pital fix va caure el 2,3% interanual al
febrer, mentre que les vendes al detall
continuen avançant, el 2,3% interanual a
l’abril, però no aconsegueixen enlairar-se,
en especial en béns duradors.

De cara al futur, tot apunta a una pro-
gressiva acceleració de la recuperació,
gràcies a la continuïtat de l’embranzida
econòmica als Estats Units i a la progres-
siva reactivació de la demanda interna.
La producció industrial va créixer el 7,2%
al març, l’increment interanual més im-
portant en 4 anys, i la de manufactures,
el 13%, impulsada per la renovada de-
manda de cotxes i d’electrodomèstics als
Estats Units. L’índex avançat d’activitat
econòmica IGAE també va continuar
avançant al març, tant en termes anuals
com mensuals, a causa, principalment,
de la renovada fermesa del sector terciari.
Així mateix, la confiança dels consumi-
dors mexicans va arribar als 82,5 punts a
l’abril, animada, en gran part, per la mi-
llora del mercat laboral.

Sorprenentment, la inflació va recular en
el quart mes de l’any, de manera que, a
curt termini, continuem sense presagiar
canvis en la política monetària. Això pot
donar gas a la despesa interna perquè
arranqui definitivament de la seva letargia.
Al capdavall, per molt oberta que sigui una
economia, mai deixarà de ser un bimotor.

L’aversió al risc porta descensos
generalitzats

El preu del petroli, després d’haver-se
apropat a la barra dels 90 dòlars al final

d’abril, es va veure afectat per les turbu-
lències als mercats de deute i per una crei-
xent aversió al risc, que el van dur a bai-
xar fins als 71,26 dòlars per barril
(qualitat Brent, per a lliurament a un
mes). Així, entre el 20 d’abril i el 20 de
maig de 2010, el cru va perdre el 16,5%,
arran també en part de l’apreciació del
bitllet verd, que va guanyar el 8,5% en-
front de l’euro.

Les fràgils expectatives de recuperació
econòmica de la zona de l’euro i els dub-
tes sobre el deute sobirà van afectar totes
les primeres matèries en general. Si es
dóna el cas d’un retorn progressiu a la
normalitat dels mercats financers i si
continua la recuperació dels països emer-
gents i dels Estats Units, el cru hauria de
recuperar terreny i podria acabar l’any
dins de la franja dels 80-85 dòlars per 
barril.

La resta de primeres matèries no va defu-
gir l’aversió al risc. Així, l’índex The Eco-
nomist va baixar el 8,1% entre el 20 d’a-
bril i el 20 de maig. Els descensos més
importants van tenir lloc en l’àmbit dels
metalls, on, a l’aversió al risc, es va afegir
la recollida de guanys, després de les for-
tes apreciacions dels últims mesos. Així,
després d’haver assolit, cap al final d’a-
bril, la seva màxima apreciació des del
2008, la majoria dels metalls va patir una
correcció que els va dur a acumular pèr-
dues durant el mes. El níquel va cedir el
22,4%; l’alumini, el 17,5%; el coure, el
15,1%; el pal·ladi, el 22,7%, i el platí,
l’11,6%. L’or, per la seva condició de valor
refugi, va evitar els descensos i va guanyar
el 4,2% en el conjunt del mes, després
d’assolir un màxim històric el passat 13
de maig. Pel que fa als aliments, que ha-
vien pujat menys, les caigudes no van ser
tan generalitzades. El blat va registrar
guanys, i el sucre va ser el més afectat i va
perdre el 10,7%.
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La lenta reactivació 
de la demanda interna
modera el ritme 
de creixement.

El cru cedeix el 16,5% 
per l’augment de l’aversió 
al risc als mercats.

Amb la tornada a la
normalitat, el petroli podria
superar els 80 dòlars 
al final de l’any.

Els metalls pateixen
l’increment de l’aversió 
al risc i recullen guanys.

 



EVOLUCIÓ DE PRIMERES MATÈRIES SELECCIONADES (*)

NOTA: (*) Dades corresponents a l’últim dia del mes (última dada, 20 de maig).
FONTS: «The Economist», Thomson Reuters Datastream i elaboració pròpia.
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El 1905, Einstein va desbaratar la creença newtoniana que el temps era universal, absolut i exactament idèntic a
tot arreu. La seva Teoria Especial de la Relativitat va demostrar que, si fóssim capaços de viatjar a la velocitat de
la llum, el futur podria ser... una destinació turística. Desafortunadament, també va provar que aquesta velocitat
era inassolible, de manera que haurem de recórrer a mètodes alternatius per respondre la pregunta que ens ocu-
pa: quins sectors econòmics encaren el futur amb unes perspectives més positives?

La primera pista sobre el rumb que seguiran les nostres economies ens la donaran les grans tendències, un seguit
de canvis en l’equilibri socioeconòmic mundial que marcaran el futur global en els pròxims anys. Entre aquestes
línies conductores de gran abast, cal destacar-ne tres: el creixement i l’envelliment d’una població més urbanit-

Cap a l’economia del demà
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zada, l’arrencada econòmica dels països emergents, i la pressió sobre els recursos naturals i el medi ambient (ve-
geu el gràfic següent).

L’ONU estima que la població mundial, de gairebé 7.000 milions de persones el 2010, arribarà als 9.000 cap a la
meitat del segle. Així mateix, aquest creixement vindrà acompanyat per un grau més elevat d’urbanització (del
50% de la població mundial el 2010 al 59% el 2030) i per un envelliment progressiu (la mitjana d’edat augmen-
tarà de 29 a 34 anys el 2030). Així i tot, la tendència agregada encobreix una notable heterogeneïtat entre re-
gions. Mentre els països en vies de desenvolupament seran els principals responsables de l’avanç poblacional i
urbà, els més avançats experimentaran un major grau d’inversió en la seva piràmide poblacional: el 2030, la
mitjana d’edat arribarà als 44 anys i més del 20% de la població superarà els 65 anys.

...i envelliment als països rics

GRANS TENDÈNCIES QUE MARCARAN L’ESCENA GLOBAL EN EL FUTUR

FONTS: ONU, Population statistics division i elaboració pròpia.
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Aquest canvi demogràfic contribuirà a una altra de les grans transformacions globals: l’arrencada econòmica
dels països emergents. El menor cost de producció i un seguit de polítiques favorables han traslladat el focus de
producció manufacturera, i recentment d’alguns serveis, cap a l’est europeu i asiàtic i cap a l’Amèrica Llatina.
Tot fa pensar que aquesta progressió continuarà, de manera que, com ho il·lustra el gràfic anterior, el pes eco-
nòmic d’aquestes regions anirà en augment. La majoria d’estimacions indiquen que el PIB dels BRIC (Brasil,
Rússia, Índia i Xina) representarà gairebé el 50% de l’economia mundial el 2030 i que, cap a la meitat del segle,
ja assolirien el pes del G7. Si persisteix la tendència actual, la Xina es podria convertir en la segona economia
del món el 2025.

Tot i que el ritme trepidant d’avanç d’aquestes economies és positiu en múltiples dimensions, també planteja
dubtes en relació amb la sostenibilitat del patró de creixement i la seva pressió creixent sobre el medi ambient i
els recursos estratègics: aigua, aliments i, sobretot, energia. Actualment, més de tres quartes parts del consum
energètic global prové de combustibles fòssils, amb reserves limitades, no renovables i una producció que emet
grans quantitats de CO2. Si continua aquesta tendència, i amb les tecnologies actuals, el Grup Intergovernamen-
tal sobre el Canvi Climàtic (CIGG) estima que, al final del segle, les emissions vinculades al consum energètic es
podrien fins i tot doblar en relació amb els nivells del 2000, la qual cosa representaria un augment mitjà de la
temperatura entre 2 i 6ºC i comportaria un sever canvi climàtic i perjudicis mediambientals irreparables. Per tot
plegat, s’espera que una major consciència social d’aquests riscos i la progressiva reducció de les reserves de
combustibles fòssils impulsin la inversió en energies renovables, menys contaminants. Si no és així, o si no es
produeixen avanços substancials, la seva contribució al consum energètic continuarà essent molt limitada: el
2030, augmentaria un punt percentual en relació amb el 13% actual (10% de biomassa i rebuig, 1% d’hidroelèc-
triques, 1% d’altres).

Un cop esbossat el perfil del nou escenari socioeconòmic a mitjà termini, el següent pas és pronosticar com re-
percutirà sobre els patrons de consum i sobre l’estructura productiva. A priori, i a nivell global, els sectors que
més es beneficiaran de les grans tendències descrites seran els dirigits a satisfer les necessitats d’una societat més
rica, més envellida i amb més exigències energètiques, ecològiques i tecnològiques (vegeu el gràfic següent).

Quan s’arriba a l’edat de jubilació, la proporció de la renda destinada a determinades partides (habitatge, men-
jar a casa, sanitat, transport o atenció personal) augmenta, mentre que disminueix en altres (en especial, parti-
des vinculades a l’activitat laboral, com vestuari, calçat o menjar fora de casa). Això explica que, als països rics,
sectors encaminats a millorar la qualitat de vida en edats avançades, com el farmacèutic o els serveis assisten-
cials, gaudeixin de bones perspectives. Paral·lelament, el desenvolupament dels països emergents, amb més crei-
xement econòmic i demogràfic, una població relativament més jove i una classe mitjana a l’alça, obrirà noves
oportunitats de negoci en sectors que serveixen a un estrat de població en edat laboral i familiar (vestuari, habi-
tatge, oci, educació, transport familiar, etc.) i en sectors destinats a cobrir una major demanda d’infraestructu-
res (construcció, enginyeria, serveis financers). Aquests últims rebran l’impuls addicional de la progressiva ur-
banització i de la major exigència energètica. Així mateix, cal esperar que una major consciència ecològica
esperoni la demanda de sectors involucrats en l’estalvi energètic (adaptació d’habitatges, etc.) o en la millora de
la sostenibilitat de l’ecosistema (biotecnologia, R+D, etc.).

En definitiva, hi ha un seguit de sectors que, si saben aprofitar les seves oportunitats, tindran grans perspecti-
ves de futur. El dilema que es plantegen alguns és si les autoritats econòmiques, davant de l’evolució tendencial
i de la imperiosa necessitat de reactivar el creixement, haurien d’adoptar un paper més proactiu en el desenvo-
lupament d’aquests sectors. No obstant això, s’ha demostrat que aquesta estratègia (picking winners) és una



tasca complexa i amb escasses garanties d’èxit. A més a més, les dades indiquen que el que determina les dife-
rències de productivitat entre països no és tant la composició sectorial de les seves respectives economies, sinó
la major eficiència agregada en relació amb la dels seus competidors. Dit d’una altra manera, no és tan impor-
tant estar especialitzat en un sector capdavanter com disposar d’empreses capdavanteres i competitives en
cada sector.(1) Ara bé, aconseguir aquest increment de la competitivitat exigeix un marc institucional flexible,
que afavoreixi la innovació i que premiï el talent. I això sí correspon a les autoritats econòmiques: establir un
terreny de joc adequat perquè les empreses puguin créixer i competir en el mercat global i perquè es puguin
adaptar amb èxit a les noves exigències.

Les nostres economies ja han iniciat el viatge cap al futur. Tot i no anar a la velocitat de la llum, les tendències de
canvi avancen sense treva, i arribar entre els primers a la pròxima estació exigirà un esforç substancial i col·lec-
tiu. Si les institucions aplanen el terreny, si les empreses assumeixen el liderat en innovació i en estratègia i si les
persones aporten el talent i l’esforç, el bon rumb està garantit.

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

(1) Vegeu, per exemple, «How to compete and grow: A sector guide to policy», McKinsey Global Institute, 03/2010.
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Tendència

Sectors
beneficiats(*)

Canvi patró
de demanda

NOTA: (*) Anàlisi no exhaustiva.
FONT: Elaboració pròpia.

LES GRANS TENDÈNCIES COMPORTEN NOUS REPTES, PERÒ TAMBÉ NOVES OPORTUNITATS

Envelliment
de la població

Béns i serveis
adequats a les
necessitats
de grups d’edat
més avançada

• Serveis:
Assistencials
Sanitat
Estètica
Habitatge adequat

• Manufactures:
Farmàcia
Ortopèdia
Cotxe petit

Escassetat de recursos
i medi ambient

Noves tecnologies
i adaptació de patrons
de producció
i consum per a
l’estalvi energètic

• Serveis
professionals:
Enginyeria
R+D

• Serveis consum:
Adaptació habitatges

• Infraestructures

Desenvolupament
emergents

Béns i serveis
de major elasticitat,
renda i adequats
a una classe mitjana en
edat laboral i familiar

• Serveis:
Infraestructures
Oci
Empresarials
Assistencials
Famílies
Educació

• Manufactures:
Cotxe econòmic/
familiar
Electrodomèstics
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...i obliga els diferents
països de la zona de l’euro a
adoptar mesures històriques.

Zona de l’euro: mesures històriques
en temps excepcionals

El mes de maig ha estat ple d’esdeveni-
ments econòmics de gran importància a
la Unió Europea, els quals tindran conse-
qüències tant a curt com a llarg termini.
El pla d’ajuda a Grècia aprovat pels diver-
sos països de la zona de l’euro i el Fons
Monetari Internacional (FMI) i les mesu-
res extraordinàries d’austeritat econòmi-
ca adoptades pel Govern grec no van ser
suficients per convèncer els mercats. El
risc d’impagament del deute hel·lènic es
va mantenir elevat, i van augmentar els
temors que altres països de la zona de
l’euro, com Portugal, Irlanda, Espanya o
Itàlia, poguessin seguir el mateix camí.
Atès aquest escenari tan turbulent, els mi-
nistres de finances dels diferents països de

la zona de l’euro es van reunir d’urgència
i van adoptar mesures dràstiques per evi-
tar que el pànic es generalitzés. El resultat
de la reunió va ser la creació d’un meca-
nisme europeu d’estabilització dotat amb
750.000 milions d’euros. Una xifra més
que impressionant i que va aconseguir, en
un primer moment, reduir la tendència a
la baixa dels mercats de valors.

Aquests fons es posen a disposició dels
països de la zona de l’euro que, eventual-
ment, tinguin problemes de liquiditat i
adopten la forma de préstecs o línies de
crèdit. Una tercera part serà aportada per
l’FMI. La resta prové dels diferents estats
membres en funció de la seva quota en el
Banc Central Europeu. Finalment, la Co-
missió Europea ampliarà la dotació per
ajudar els països amb problemes de ba-

El pla de rescat de Grècia 
no aconsegueix calmar 
els mercats...

L’EURO PATEIX L’AUGMENT DE LA INCERTESA

Tipus de canvi euro-dòlar

FONTS: Thomson Reuters Datastream i elaboració pròpia.
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lança de pagaments de 50.000 milions
d’euros fins a 110.000 milions d’euros i la
posarà a disposició de tots els països de 
la UE, no solament dels països que no for-
men part de la zona de l’euro. Això es farà
amb l’emissió de bons garantits pel pres-
supost de la Comissió Europea.

A més a més, el Banc Central Europeu
(BCE) ha començat a comprar directa-
ment deute públic dels diferents estats de
la zona de l’euro. Això també és històric,
ja que fins ara el BCE s’havia mostrat to-
talment oposat a adoptar aquestes mesu-
res pel risc inflacionista que comporten.
De tota manera, Jean Claude Trichet, mà-
xim responsable del BCE, ho va justificar
no com un ajut als estats amb problemes,
sinó com una mesura per restablir la nor-
malitat als mercats financers. A més a
més, va anunciar que les operacions de
compra de deute públic serien neutralit-
zades amb l’emissió de dipòsits a termi-
ni. Un altre fet destacat és el suport inter-
nacional que han rebut les mesures

adoptades, en especial des dels Estats
Units. Un exemple és la reobertura de les
línies de swap entre la Fed i el BCE per as-
segurar la liquiditat del sistema financer.

A totes aquestes mesures, també s’ha afe-
git l’acceleració de les polítiques de con-
solidació fiscal, en especial als països on
el risc de contagi és més gran. Aquest era,
precisament, un dels punts que més pre-
ocupava l’FMI i la Comissió Europea, i
així ho van remarcar en les respectives
publicacions sobre perspectives eco-
nòmiques de la zona de l’euro. Ara com
ara, Portugal i Espanya ja han presentat
noves mesures per accelerar la reducció
del dèficit públic, i, probablement, altres
països ho faran en els pròxims mesos.
Alemanya, per exemple, no farà efectiva
la rebaixa d’impostos promesa per la can-
cellera Angela Merkel, i David Cameron,
escollit recentment primer ministre bri-
tànic, ja ha anunciat que la reducció del
dèficit públic és una de les seves prio-
ritats.

El BCE compra deute públic.

Preocupen els efectes de 
la retirada de les mesures
d’estímul fiscal.

Variació del PIB de la zona de l’euro

FONTS: Eurostat i elaboració pròpia.

LA RECUPERACIÓ CONTINUA A BON RITME
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La resposta a la bateria de decisions
anunciades va ser molt positiva, en espe-
cial per part dels mercats financers. Una
mostra d’això és l’històric rebot de les
borses el dilluns 10 de maig, el dia des-
prés de l’anunci. Però els nervis han tor-
nat ràpidament. En primer lloc, perquè
només és un anunci genèric de la mag-
nitud i del tipus de mesures que es pre-
tén adoptar. Falta corroborar la seva
adopció final; algunes mesures requerei-
xen l’aprovació del parlament de cada
país, i, sobretot, encara falta escriure la
lletra petita de cada mesura.

Ara com ara, el risc d’impagament s’ha
moderat sensiblement, de manera que
una part de l’objectiu s’ha aconseguit.
Però això està tenint un preu: la depre-
ciació de l’euro. La incertesa econòmica,
que es manté molt elevada, i l’inesperat
canvi de rumb de la política del BCE han
fet que l’euro s’enfonsés en un temps rè-
cord i arribés a cotitzar a 1,22 dòlars,
quan només dos mesos enrere el tipus de
canvi amb el bitllet verd se situava al vol-
tant d’1,35.

Però no hem d’oblidar que un euro feble
no és una notícia tan negativa, ja que aju-
darà que el sector exterior continuï im-
pulsant la recuperació econòmica. De fet,
una vegada més, les dades referents a la
recuperació econòmica han tornat a que-
dar en un segon pla, malgrat que, al llarg
del mes de maig, es va anunciar el pro-
ducte interior brut (PIB) de la zona de
l’euro per al primer trimestre del 2010, el
qual ha avançat el 0,2% en relació amb 
el trimestre anterior, de manera que la
taxa de variació interanual ja ha assolit el
terreny positiu i se situa en el 0,5%. Tot i
que l’avanç de l’economia europea pugui
semblar feble, en especial si el comparem
amb les xifres presentades pels Estats
Units, és bo que es torni a situar clara-
ment en el terreny positiu. Cal recordar
que la variació intertrimestral de l’últim
trimestre del 2009 es va quedar en un
modest 0,0%.

La xifra de creixement del primer trimes-
tre ha estat en línia amb les nostres pre-
visions, de manera que continuem espe-
rant un creixement del PIB de l’1,0% per

...i l’euro pateix 
una caiguda important.
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2009 2010
2008 2009

II III IV I Abril

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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Les noves decisions
aconsegueixen una part 
del seu objectiu, però 
el nerviosisme persisteix...

 



al conjunt de l’any. Per això serà necessa-
ri que, en el pròxim trimestre, el ritme de
creixement es mantingui, com a mínim,
al nivell actual i acceleri una mica més
durant el segon semestre. Una trajectòria
que sembla força plausible si ens guiem
pels registres dels indicadors d’alta 
freqüència. La recuperació de la produc-
ció industrial continua essent notable,
com també ho és la dels diversos índexs
de confiança empresarial i de sentiment
econòmic. La demanda, a la qual no fa
pas gaire li costava una mica més sortir
del pou, podria començar a refer-se en
els pròxims mesos. Les vendes al detall,
per exemple, van aconseguir anotar una
taxa de variació intertrimestral positiva
en el mes de març, i la confiança del 
consumidor, tot i que a un ritme una
mica lent, també segueix una trajectòria
positiva.

La trajectòria de fons de l’economia 
europea és bona i clarament positiva,
però la incertesa ha tornat a augmentar

de forma considerable. Les mesures
anunciades s’haurien de definir aviat i
caldria implementar-les amb celeritat.
Això és fonamental per reprendre la via
del creixement econòmic. Tant la recupe-
ració del mercat laboral, que encara es
troba estancat, com la de la inversió, que
està en la fase inicial, depenen de les ex-
pectatives de creixement futur i de la con-
fiança que les diferents autoritats siguin
capaces de transmetre.

El sector exterior reactiva 
l’economia alemanya

Com s’ha vist, la incertesa sobre la sol-
vència del Govern grec ha servit per
qüestionar l’estabilitat de la zona de 
l’euro durant els últims mesos. Atesa
aquesta amenaça, els països de la unió
monetària van dissenyar un rescat de l’e-
conomia grega que evités, al seu torn, el
possible contagi a altres economies euro-
pees. Aquest rescat va ensopegar amb les

...tot i que és molt fràgil 
i es podria veure afectada
per l’augment de la
incertesa.

De tota manera, 
la recuperació 
econòmica es manté...

JUNY 2010 25INFORME MENSUAL

Variacions interanuals dels fluxos comercials i dades mensuals del saldo comercial

FONTS: Deutsche Bundesbank i elaboració pròpia.

EL CREIXEMENT DE LES EXPORTACIONS DINAMITZA L’ECONOMIA ALEMANYA
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reticències de l’executiu alemany, que, te-
ment un càstig de l’electorat, preferia
ajornar la seva aprovació fins després de
les eleccions a l’estat de Renània del Nord
- Westfàlia.

La pressió dels mercats financers no va
permetre aquest ajornament, situació
que, probablement, va contribuir al dur
correctiu que va patir el partit d’Angela
Merkel en les eleccions regionals. Con-
seqüentment, els dos partits que formen
la coalició de govern van perdre la majo-
ria a la cambra alta del parlament ale-
many (Bundesrat). Aquesta circumstàn-
cia dificultarà la presa de decisions de la
cancellera, quelcom impensable quan va
revalidar el seu càrrec amb prou feines fa
vuit mesos.

No obstant això, aquestes turbulències
ocasionades per la crisi del deute grec no
han ocultat la bona evolució dels indi-
cadors, que, malgrat les condicions cli-
matològiques adverses en el primer tri-
mestre, van mostrar una millora de
l’economia germànica. Així, en aquest
període, el PIB alemany va créixer el
0,2% intertrimestral, per damunt de la
contracció estimada pels analistes. Això i

la revisió a l’alça de la dada del trimestre
anterior van situar la variació interanual
en l’1,5%, el primer increment des de
mitjan 2008.

Tot i que encara no es disposa del des-
glossament del PIB per components, les
dades mensuals situen el sector exterior
com a principal motor de l’economia ale-
manya en aquest període. Això és reflec-
teix en el gràfic anterior, que mostra un
augment de les exportacions del 20,7%
interanual al març, el creixement més in-
tens des de l’any 2000. Durant el mateix
període, les importacions també van re-
gistrar un creixement important, del
16,5%. Durant la segona meitat de l’any,
la depreciació de l’euro i l’increment de la
demanda asiàtica sustentaran les expor-
tacions, les quals, però, mostraran un
menor ritme de creixement, a causa de
l’alentiment del comerç intraeuropeu,
que, actualment, representa el 70% de les
exportacions alemanyes.

La millora de la demanda externa no va
ser emulada pel consum privat. Les ven-
des al detall van igualar, al març, els mí-
nims històrics de l’any 2007, amb una cai-
guda intermensual de l’1,6%. Aquesta
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El PIB germànic creix 
el 0,2% 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

II III IV I Abril

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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dada no deixa de ser sorprenent, en espe-
cial tenint en compte la millora, des de 
l’inici d’enguany, de la confiança del con-
sumidor i de la taxa d’atur, que, a l’abril,
va baixar fins al 7,8%. La tendència d’a-
quests indicadors fa preveure un repunt
del consum privat a curt termini, tot i que
moderat a causa de la incertesa sobre el
mercat laboral i la inflació, la qual es va
situar en l’1,0% a l’abril, impulsada per la
pujada del preu del cru.

Malgrat l’estancament del consum pri-
vat, la recuperació de la demanda ex-
terna ha reactivat la indústria alema-
nya, molt orientada cap a l’exportació.
D’aquesta manera, tant la producció com
les comandes industrials van repuntar
amb força al març, amb creixements del
4,0% i del 5,7% intermensual. Això no 
va evitar que les dues sèries es mantin-
guessin en els nivells del 2005, lluny dels
màxims assolits abans de l’esclat de la cri-
si financera.

No és estrany que, atès el repunt de l’ac-
tivitat industrial, l’índex IFO de senti-
ment econòmic tornés a créixer al maig i
se situés en nivells similars als del 2008.
Això i la recuperació de la utilització de
la capacitat productiva permetran que la
inversió contribueixi de nou al creixe-

ment de l’economia alemanya el 2010,
després d’un any i mig registrant caigu-
des interanuals.

Aquesta recuperació prevista de la inver-
sió i del sector exterior no evitarà, però,
un creixement de l’economia germànica
per sota del seu potencial el 2010. La des-
pesa pública, a diferència del que ha suc-
ceït en els dos últims anys, no contribuirà
positivament al creixement. L’elevat dè-
ficit fiscal alemany, que superarà el 5%
enguany, i l’estimació d’una menor recap-
tació impositiva futura obligaran el Go-
vern a adoptar noves mesures de reducció
del dèficit. Tot i que encara no es coneix
aquest pla d’ajustament pressupostari,
tot indica que les retallades impositives
anunciades durant el període electoral no
s’arribaran a implementar.

França augmenta els esforços 
per controlar les finances públiques

La recessió i les mesures d’estímul fiscal
adoptades per reactivar l’economia han
agreujat els desequilibris pressupostaris.
Així, el 2009, el dèficit públic va ser del
7,5% del PIB, i el deute total va créixer al
77,6% del PIB. A més a més, s’espera que,
el 2010, el dèficit públic arribi a una xifra
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El Govern alemany ha
d’adoptar noves mesures
d’ajustament pressupostari.

El Govern francès 
es compromet a reduir 
el dèficit fins al 3% abans 
de l’any 2013.

FRANÇA: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari
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rècord superior al 8% del PIB. Com en
altres països molt endeutats, el Govern
francès reconeix la necessitat de dur a ter-
me un control més exhaustiu de les fi-
nances i tranquil·litzar així els mercats.
Per tant, es proposa reduir el dèficit al 6%
el 2011, al 4,6% el 2012 i al 3% el 2013.

Amb aquesta mateixa finalitat, el presi-
dent francès, Nicolás Sarkozy, va anun-
ciar, el dia 20 de maig, la seva intenció
d’introduir en la constitució una nova re-
forma destinada a controlar el dèficit: a
partir de les pròximes eleccions generals
del 2012, el Govern fixaria un objectiu de
dèficit públic estructural a cinc anys i el
Consell Constitucional en vigilaria el com-
pliment. Aquesta iniciativa serà sotmesa a
consulta dels partits polítics al juny i, tot
seguit, l’Executiu proposarà un projecte
de llei constitucional.

Un altre àmbit que el Govern francès ha
posat en marxa per millorar les seves fi-
nances públiques és la reforma de les pen-
sions. El ministre de Treball, Eric Woerth,
va presentar als sindicats, el dia 16 de
maig, un memoràndum en què proposa
augmentar l’etapa d’activitat laboral.
Això es faria retardant l’edat legal de jubi-
lació, que, en l’actualitat, és de 60 anys, o
augmentant el període de cotització.

Pel que fa al ritme de recuperació de l’eco-
nomia francesa, les dades de la comptabi-
litat nacional van mostrar una pujada del
PIB en el primer trimestre del 0,1%. Amb
aquesta dada són quatre els trimestres
consecutius amb xifres positives de crei-
xement intertrimestral a França. Per bé que
l’augment del 0,1% és inferior al registrat
en els trimestres precedents, possiblement
a causa d’unes condicions meteorolò-
giques adverses, la majoria d’indicadors
apunten a una millora en el segon tri-
mestre.

Des del costat de l’oferta, cal destacar, en
el mes de març, la forta recuperació de la

producció industrial, la taxa de la qual va
avançar el 6,2% interanual. Per la seva
banda, la lectura de les enquestes és, en
general, positiva, tot i que divergent. Així,
segons l’informe de conjuntura del Banc
de França publicat el passat 10 de maig,
l’índex del clima de negoci del sector ser-
veis va augmentar dos punts i es va situar
en els 95 punts. En canvi, l’índex equiva-
lent per al negoci industrial es va reduir
dos punts. Basant-se en l’evolució del seu
indicador de l’activitat, el mateix informe
preveu un progrés moderat de l’activitat
en els pròxims mesos i estima un creixe-
ment del PIB francès del 0,5% en el segon
trimestre del 2010.

Des de la perspectiva de la demanda, la
descomposició per components del PIB
francès mostra el bon comportament de
les exportacions, que van créixer el 3,9%
en el primer trimestre del 2010, per da-
munt de les importacions, que van pre-
sentar un increment del 2,0%. El fet que
molts països europeus tinguin dificultats
econòmiques pot frenar aquesta evolució
favorable de les vendes a l’exterior, ja que
Europa representa dues terceres parts del
total de les exportacions del país gal. No
obstant això, la depreciació de l’euro pot
compensar aquesta situació, en facilitar
l’intercanvi comercial amb països tercers i
en permetre, així, que s’aprofiti el dina-
misme de les zones emergents. Precisa-
ment, aquest va ser un dels objectius de la
visita del president francès a la Xina en el
passat mes d’abril.

Pel que fa al consum privat, habitualment
el motor del creixement francès, les dades
indiquen un estancament total en el pri-
mer trimestre del 2010. Les perspectives
per al segon són una mica millors, tot i
que, a l’abril, el consum de les famílies va
recular una mica. Per la seva banda, la
despesa pública només va augmentar una
dècima, i, a diferència del consum privat,
no s’espera que s’incrementi en els prò-
xims mesos, sinó tot el contrari.
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El PIB francès creix el 0,1%
en el primer trimestre 
del 2010.

El Govern planteja 
la reforma de les pensions.

Les exportacions relleven 
el consum com a motor 
del creixement.

 



La inversió, l’altre component de la de-
manda interna, va recular en el primer
trimestre de l’any, tot i que de forma més
moderada. No obstant això, les enquestes
sobre les decisions d’inversió empresarial
mostren un perfil més favorable per al
2010. En efecte, els empresaris entrevis-
tats en el mes d’abril preveuen augmentar
el 6% la inversió, en especial en equipa-
ment electrònic i en maquinària.

En resum, per bé que, en el primer tri-
mestre del 2010, es va frenar una mica la
recuperació de l’activitat econòmica al
país gal, els indicadors apunten a un crei-
xement més fort per al segon trimestre.
No obstant això, hi ha riscos a la baixa ge-
nerats pels problemes d’endeutament ex-
cessiu de gran part dels països europeus.

Itàlia: els comptes públics no
aigualeixen la tornada al creixement

L’economia italiana va recuperar la via
del creixement en el primer trimestre del
2010, amb un augment del PIB del 0,5%
en relació amb el trimestre anterior.
Aquesta xifra, que va superar les esti-
macions dels analistes, i la revisió a l’alça
de l’última dada del 2009 van empènyer
l’increment interanual del PIB fins al

0,6%, el primer valor positiu en dos anys.
No obstant això, l’evolució dels indica-
dors de més alta freqüència no s’acaba
d’arrenglerar amb aquest repunt, situa-
ció que indica una certa feblesa de la re-
cuperació.

Pel costat de la demanda, les vendes al de-
tall del primer trimestre es van reduir el
0,4% en relació amb el mateix període del
2009 i es van situar en nivells similars als
del 2005. A més a més, l’increment de la
taxa d’atur a l’abril, propera al 8,8%, i la
reduïda confiança del consumidor no an-
ticipen signes d’enfortiment del consum
privat a curt termini. A l’abril, la inflació
va créixer una dècima, fins a l’1,5%, im-
pulsada parcialment per l’augment del
preu del cru, tot i que encara es va mante-
nir en nivells històricament baixos.

La demanda exterior tampoc no va con-
tribuir al creixement de l’economia tran-
salpina en aquest període. Així, malgrat
l’increment, del 9,2% interanual, de les
exportacions en el primer trimestre de
l’any, el dèficit comercial va tornar a aug-
mentar en relació amb el trimestre an-
terior.

És per això que els únics signes de recu-
peració en el primer trimestre del 2010
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El PIB italià torna a créixer
en el primer trimestre.
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van arribar pel costat de l’oferta. La pro-
ducció industrial va registrar un nou
creixement en el primer trimestre de
l’any que la va allunyar del mínim assolit
al març del 2009. El repunt de la confian-
ça i les comandes industrials en el mes
d’abril permeten preveure el manteni-
ment d’aquesta tendència en els pròxims
mesos. Per tant, s’espera una contribució
positiva de la inversió durant la primera
meitat del 2010, en especial si la utilitza-
ció de la capacitat productiva creix lleu-
gerament.

Malgrat la bona notícia de la recuperació
del PIB, el Govern italià ha d’actuar per
sanejar els seus malparats comptes pú-
blics, que van presentar un endeutament
proper al 115% el 2009. Una qüestió
prioritària al si de la Unió Europea arran
de la inestabilitat originada pels desajus-
taments fiscals dels diferents governs. És
per això que l’executiu italià està estu-
diant un pla d’ajustament pressupostari
similar al presentat per altres països euro-
peus, el qual contemplaria mesures com
el retardament de l’edat de jubilació, la

reducció dels treballadors públics, la de-
rogació d’alguns beneficis fiscals i la llui-
ta contra l’evasió fiscal, entre d’altres.
S’estima que totes aquestes mesures re-
presentarien un estalvi de 24.000 milions
d’euros per a les arques de l’Estat en dos
anys (lleugerament inferior al 2% del PIB
italià).

Regne Unit: el nou Govern 
agafa les regnes de l’economia

Després de les eleccions del passat 6 de
maig, la primera coalició liberal conser-
vadora de la història va agafar el relleu del
govern laborista. El nou Govern hereta
una economia en serioses dificultats amb
un enorme dèficit fiscal, de l’11,5% del
PIB el 2009. La nova coalició, per tant,
s’ha de posar a treballar sense demora.

Per bé que qualsevol coalició genera dub-
tes sobre la capacitat d’acord, ara com ara,
el nou Govern britànic ha transmès un
discurs unànime. Efectivament, el tory
David Cameron, el nou primer ministre, i
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El Govern italià presentarà
un pla d’ajustament
pressupostari.

La coalició liberal
conservadora forma 
un nou Govern britànic.
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El creixement interanual 
del PIB pot ser positiu 
en el segon trimestre.

el liberal-demòcrata Nick Clegg, el seu se-
gon, van anunciar la prioritat de sanejar
els comptes públics. Per aquest motiu, el
proper 22 de juny es presentarà un nou
pressupost urgent.

Els dos partits també han acordat aplicar
enguany el pla d’austeritat fiscal, amb una
retallada de 6.000 milions de lliures. A
més a més, el nou secretari del tresor,
George Osborne, va anunciar la creació 
d’una oficina independent de control dels
pressupostos, l’Office for Budget Responsi-
bility. Aquest organisme durà a terme
previsions de l’economia i de les finances
públiques de forma autònoma i partici-
parà en l’ajustament del pressupost ur-
gent. Així mateix, el secretari del tresor
també va notificar la seva intenció de re-
duir l’impost de societats i de simplificar
les regles que regeixen la implantació
d’empreses estrangeres al Regne Unit.
Una altra mesura va ser la pujada a 10.000
lliures del mínim exempt de l’impost a les
persones físiques.

Amb aquests canvis, el Govern tracta
d’impulsar la recuperació britànica ini-
ciada l’últim trimestre del 2009. Després
de la pujada del PIB del 0,3% en el pri-
mer trimestre del 2010, la lectura dels in-
dicadors prediu un increment una mica
superior en el segon. Així, en el mes de
març, la producció industrial va augmen-
tar l’1,9% interanual, la primera taxa po-
sitiva des del mes de març del 2008. La
major part de les enquestes de confiança
també va mostrar un avanç, llevat de la
del consumidor, que va anotar una recu-
lada. Així mateix, les vendes al detall van
créixer el 0,2% en el mes d’abril i van dei-
xar enrere la caiguda important del gener,
propiciada per les fortes nevades.

D’altra banda, en el mes d’abril, la infla-
ció va ser més alta del que s’esperava i es
va situar en el 3,7% interanual, motiu pel
qual el governador del Banc d’Anglaterra

va haver de donar una explicació formal
de les causes que havien empès la taxa per
damunt del 3%. Entre les principals
raons, s’esmenten: la restauració de l’im-
post sobre el valor afegit (IVA) en el
17,5% al gener, després de 13 meses en 
el 15%; la pujada del preu de l’energia, i el
traspàs als preus finals dels components
importats més cars a conseqüència de la
depreciació de la lliura.

Malgrat que la caiguda de valor de la lliu-
ra implica una pèrdua de confiança per
part dels mercats en l’economia britàni-
ca, també té un aspecte positiu si ajuda a
impulsar les exportacions. No obstant
això, ara com ara, el comportament de les
vendes a l’exterior, tot i haver-se incre-
mentat, ha estat menys important del que
es podia esperar atesa la dimensió de la
depreciació de la moneda. De fet, en el
mes de març, les importacions van aug-
mentar per damunt de les exportacions i
van incrementar el volum del dèficit co-
mercial.

Per bé que la consolidació fiscal és im-
prescindible per afermar la confiança dels
mercats financers sobre la capacitat del
Govern britànic de pagar els deutes, això
també repercuteix negativament sobre les
perspectives de creixement a curt termi-
ni. Per tant, la majoria d’organismes han
rebaixat lleugerament les previsions de
creixement per al 2010. Efectivament, a
l’Inflation Report del mes de maig del
2010, el Banc d’Anglaterra incorpora, en
les seves previsions, els riscos a la baixa
originats pels plans de reducció de la des-
pesa pública i els problemes de Grècia i
d’altres països molt endeutats. D’aquesta
manera, l’informe estima un creixement
interanual del PIB al Regne Unit proper a
l’1,5% interanual en el segon trimestre
del 2010. Així i tot, aquesta seria la pri-
mera taxa interanual positiva en sis tri-
mestres, força superior al descens del
0,2% registrat en el primer trimestre.

La inflació se situa en el
3,7% interanual en el mes
d’abril.
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Es crea una oficina
independent de control 
dels pressupostos.

 



Europa emergent: recuperació clara,
malgrat la maror financera

L’Europa emergent consolida l’escenari
de recuperació considerat des de fa uns
mesos. Amb les dades del primer tram del
2010 ja publicats, es constata que el ritme
d’activitat s’ha accelerat. Així, els resultats
en termes de creixement del PIB en el pri-
mer trimestre van ser positius i, en gene-
ral, millors del que estava previst. Entre
els països per als quals es disposa de da-
des, cal destacar el fort avanç intertrimes-
tral d’Hongria i d’Eslovàquia. Fins i tot
als països en què encara va recular el PIB,
com Romania o Lituània, la xifra va ser
inferior a l’esperada. La trajectòria dels ín-
dexs de sentiment econòmic disponibles
del segon trimestre evidencia que el re-
punt de l’activitat es va prolongar a l’abril.

Quin patró de creixement exhibeixen les
economies de l’Europa emergent? Tot i
no disposar del desglossament per com-
ponents que proporciona la comptabili-
tat nacional, l’evolució dels indicadors

assenyala que la demanda interna no té
prou impuls a la majoria de països i que
el gruix de la recuperació prové del sec-
tor exterior. La situació és especialment
intensa a Romania, una economia que, a
conseqüència del fort ajustament dels
comptes públics, registra una de les pit-
jors reculades de la demanda interna de
la regió. Segons estimacions considera-
des per l’Institute of International Finan-
ce, la seva demanda interna haurà caigut,
en taxa interanual, de l’ordre del 4% en
el primer trimestre.

A més de la feblesa contemporània de l’ac-
tivitat romanesa, el nou paquet de mesu-
res d’austeritat, anunciat recentment pel
Govern i que té, com a mesures centrals,
la retallada dels salaris dels funcionaris i
de les pensions, comportarà, probable-
ment, un creixement menor del que s’es-
perava.

Al costat oposat del ventall, hi ha Polònia.
Tot fa pensar que, prolongant la tendèn-
cia del 2009, el consum privat del país 
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L’Europa emergent confirma
que l’expansió s’accelera.

Ara com ara, el motor 
de la recuperació és 
el sector exterior.

FONTS: Comissió Europea i elaboració pròpia.
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s’haurà mantingut, molt probablement,
en expansió en el primer trimestre. En
aquest cas, l’Institute of International Fi-
nance estima que la demanda interna, en
conjunt, podria haver assolit una xifra
d’avanç interanual del 4%, aproximada-
ment, per damunt de les modestes xifres
de creixement que la institució espera per
a la República Txeca i per a Hongria.

En aquest context, el principal motor de
l’activitat a la regió ve, com s’ha dit més
amunt, del sector exterior. Aquí presen-
ciem una doble conjuntura favorable que
incideix en les balances comercials dels
països de la regió. En primer lloc, la mi-
llora dels mercats d’exportació de refe-
rència (en particular, la zona de l’euro)
contribueix a una notable recuperació del
pols exportador. Addicionalment, la feble
embranzida de la demanda interna fa que
les importacions creixin a un ritme infe-
rior al de les vendes a l’exterior. Els casos
d’Hongria i de la República Txeca són pa-
radigmàtics d’aquesta situació.

Sembla que tot circula, per tant, pels ca-
mins previstos: el 2010, la major part de
les economies deixaran enrere la forta re-
cessió del 2009, i l’expansió es prolonga-
rà el 2011. I, no obstant això, la preocu-
pació sobre la regió s’ha intensificat en
les últimes setmanes. El motiu, totalment
extern a la dinàmica interna de la zona,
és el risc d’un hipotètic contagi de la crisi
del deute sobirà grec. Es tracta d’un fac-
tor que ha d’alterar les previsions d’acti-
vitat a la baixa?

Ara com ara, la resposta és negativa per
tres aspectes diferents. En primer lloc, per

les lliçons que es poden extreure de l’epi-
sodi de tensions del maig. Així, d’entrada,
convé destacar que el grau de translació
d’aquestes tensions financeres va ser cla-
rament contingut, lluny de l’empitjora-
ment que van exhibir Grècia i altres eco-
nomies. A més a més, els nivells actuals
dels indicadors de risc-país són, en totes
les economies de la zona, inferiors als
existents al gener passat.

Un segon factor de tranquil·litat és que la
situació de les finances públiques a l’Eu-
ropa emergent està notablement saneja-
da, millor que la de molts dels membres
de la zona de l’euro. Els volums de deute
en ser emesos el 2010 són relativament re-
duïts fins i tot en països com Polònia i
Hongria, amb una situació pressupostà-
ria una mica més exposada. S’està lluny,
en definitiva, d’escenaris d’ajustaments
pressupostaris no desitjats més habituals
en altres latituds.

Finalment, i en una perspectiva més àm-
plia, cal recordar que les previsions de re-
cuperació de les economies de referència
per a l’Europa emergent en termes d’ex-
posició financera i de comerç internacio-
nal –en particular, Alemanya– no han
empitjorat. En definitiva, cal concloure
que l’episodi de contagi va ser contingut,
que les bases fiscals són raonables i que
l’entorn econòmic rellevant es manté sota
les coordenades d’expansió esbossades
mesos enrere. Sense deixar d’escrutar l’e-
volució financera de la Unió amb suma
atenció, aquests tres motius són suficients
per mantenir una aposta de creixement a
l’alça a l’Europa emergent per als dos prò-
xims exercicis.
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Les tensions financeres
s’han saldat amb un grau 
de contagi reduït, que 
no altera les positives
perspectives de la regió.

Polònia mostra un patró
atípic, ja que el consum
resisteix.

La situació pressupostària
de l’Europa emergent 
és raonablement sòlida.
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La capacitat de convertir el coneixement tecnològic en creixement és un dels factors més importants per millo-
rar la competitivitat de les economies modernes. Aquest és un procés complex, i avaluar com els països desenvo-
lupen i comercialitzen els seus descobriments no és senzill. Per tant, el disseny d’indicadors del comportament
innovador és de gran interès, ja que pot orientar els països sobre les seves polítiques d’estímul de la inversió i
desenvolupament. Una altra utilitat d’aquests indicadors, en especial en el context de crisi actual, és avaluar si el
cicle econòmic repercuteix sobre la pràctica de creació d’idees.

Amb aquesta finalitat, la Comissió Europea publica, des del 2001, l’European Innovation Scoreboard (EIS), un
instrument per il·lustrar el grau d’innovació de la UE-27 i d’altres països. En línies generals, l’esforç se centra en
l’elaboració d’un índex, el Summary Innovation Index (SII), calculat a partir d’indicadors que resumeixen set as-
pectes necessaris per al progrés, agrupats, al seu torn, en tres grups.

El primer grup inclou els motors innovadors externs a les empreses: la creació de coneixement o recursos hu-
mans i el finançament de projectes. Per exemple, recull variables com la ràtio de doctorats, la participació en
cursos formatius, la despesa pública en R+D o la ràtio d’empreses amb accés a banda ampla. El segon grup se
centra en la iniciativa empresarial: la inversió de les empreses com a despesa privada en R+D, IT o innovació; la
xarxa de contactes (el grau de col·laboració entre les pimes innovadores o el nombre de publicacions), i la pro-
ducció de drets a la propietat intel·lectual (patents, marques i dissenys). L’últim grup quantifica l’output de l’ac-
tivitat de les empreses: el total de productes innovadors, com, per exemple, la ràtio de pimes que introdueixen
novetats en productes, processos o formes organitzatives i la ràtio d’empreses que aconsegueixen reduir els cos-
tos laborals o energètics gràcies a això, i l’impacte econòmic (vendes, ocupació i exportacions).

Què ens revelen aquests índexs de l’actitud innovadora dels països? El gràfic següent mostra la correlació entre
països de l’índex d’innovació i el seu creixement anual segons els resultats de l’EIS 2009. Cal destacar que l’ín-
dex fa referència a un període anterior, ja que es construeix sobre variables recollides durant els anys 2006,
2007 i 2008. Una anàlisi de dispersió de les dades permet agrupar els països segons la seva capacitat de generar
novetats: innovadors líders, seguidors, moderats i molt moderats. Al seu torn, amb l’increment de l’índex d’in-
novació, es classifica el ritme de progrés de la innovació dels països en tres dimensions: creixement líder, mo-
derat i lent.

Segons aquest estudi, Dinamarca, Finlàndia, Alemanya, Suècia, Suïssa i el Regne Unit encapçalen el rànquing,
amb valors força superiors a la mitjana de la UE-27. No obstant això, el ritme d’avanç varia entre els diversos
països, ja que, mentre Alemanya, Finlàndia i, sobretot, Suïssa milloren la seva capacitat innovadora, Dinamarca
i el Regne Unit mostren senyals d’alentiment. Els casos del Japó i dels Estats Units no han estat tractats aquí,
però un estudi anterior posiciona els dos països entre els líders.

Al grup de seguidors, es troben estats amb un índex lleugerament superior a la mitjana. Tot i que la majoria ex-
perimenta taxes de creixement moderades (Àustria, Bèlgica, Xipre, Estònia, França, Irlanda, Luxemburg i Ho-
landa), cal matisar el bon ritme de Xipre, Estònia, Islàndia i Eslovènia.

Els països moderats se situen per sota de la mitjana pel que fa al seu nivell d’innovació. Dins d’aquest grup, sor-
prenen els casos d’Itàlia, Noruega i Espanya, ja que el seu progrés és, a més a més, molt lent. Això suggereix que
aquests països, possiblement, haurien de revisar les seves polítiques i invertir més en aquelles partides que mi-
llorarien la seva capacitat d’innovació.

El comportament innovador: comparativa de països
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El comportament innovador inferior a la mitjana de la UE-27 del cas espanyol és degut, principalment, a la seva
feble iniciativa empresarial, tant en inversió com en la xarxa de contactes i en la producció de drets de propietat
intel·lectual. En canvi, la seva relativa fortalesa rau en la capacitat de finançar projectes i en l’impacte econòmic
de les seves novetats. En els cinc últims anys, la inversió empresarial ha contribuït positivament al ritme de pro-
grés innovador, gràcies, sobretot, a l’increment del 12% del crèdit privat i del 13% de la despesa en innovació.
Contràriament, tant la partida de recursos humans com la xarxa de contactes i el nombre total de productes in-
novadors han reculat en comparació amb la mitjana de la UE-27.

La resta dels països moderats, la majoria de l’Europa emergent, incrementa de forma gradual l’índex d’innova-
ció (Hongria, Lituània, Polònia i Eslovàquia) o de forma més accelerada (República Txeca, Grècia, Malta i Por-
tugal). Aquests resultats, per tant, apunten a un cert procés de convergència en els nivells d’innovació per part
d’alguns països.

L’últim grup de països, els molt moderats, desenvolupen els seus coneixements tecnològics molt progressiva-
ment i se situen per sota de la mitjana de la UE-27 (Bulgària, Romania, Letònia, Turquia i Croàcia). En particular,
destaca el mal comportament de Croàcia per la seva taxa de creixement de l’actitud innovadora, igualment baixa.

Així, doncs, l’índex d’innovació serveix clarament per informar els respectius països sobre la seva conducta en
relació amb el desenvolupament d’innovacions. No obstant això, no permet valorar si l’actual recessió ha modi-
ficat la pràctica innovadora, ja que no comprèn el període més recent. Amb aquesta finalitat, es pot utilitzar
l’enquesta Innobarometer 2009, elaborada, a l’abril del 2009, per la Gallup Organization per encàrrec de la Co-
missió Europea. L’enquesta demana a les empreses de més de 20 treballadors sobre els seus plans d’inversió. A

NOTA: La línia de punts mostra el comportament i el creixement innovador de la UE-27.
FONTS: European Innovation Scoreboard 2009, INNO METRICS i elaboració pròpia.
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més a més, pregunta directament si han variat la seva despesa en innovació a causa de la desacceleració econò-
mica a partir de mitjan 2008. Els resultats mostren que el 22% de les empreses innovadores van reduir el nivell
de despesa en innovació, xifra força superior al 9% registrat en el període 2006-2008. Això suggereix que la crisi
econòmica ha tingut un notable impacte sobre la inversió en aquesta partida.

No obstant això, no tots els països van actuar de forma similar. De fet, algunes empreses van mostrar-se més
avantguardistes i van utilitzar aquest període recessiu com una oportunitat per invertir en innovació. Cal desta-
car el cas de Suïssa, on només el 9% de les empreses van disminuir la despesa, enfront del 17% que la van aug-
mentar. A Finlàndia, Suècia, Alemanya i Àustria, la proporció d’empreses que van incrementar o que van dismi-
nuir la despesa va ser similar. A la resta, el nombre d’empreses que van baixar el nivell de despesa en innovació
va superar el de les que el van augmentar, de manera que van adoptar una actitud més defensiva. Els resultats de

BAIXA LA DESPESA TOTAL EN INNOVACIÓ ARRAN DE LA CRISI

% d’empreses que expressen que la seva inversió en innovació ha variat
com a conseqüència directa de la crisi

FONTS: Innobarometer 2009 i elaboració pròpia.
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l’Innobarometer 2009 també indiquen que les empreses més innovadores van tendir a retallar menys la despesa
en innovació, de manera que, possiblement, es vegin menys afectades per l’actual recessió.

En definitiva, l’anàlisi del comportament innovador indica que hi ha diferències notables entre economies.
Atesa la importància que el progrés tecnològic té sobre el benestar general, els resultats manifesten la necessitat
que els anomenats països moderats (i els molt moderats) revisin les seves estratègies d’inversió en innovació.
Així mateix, les dades mostren que el procés de convergència s’ha frenat una mica arran de la crisi, ja que són,
precisament, els països menys innovadors els que experimenten les reculades més importants en la despesa
d’aquesta partida.

Aquest requadre ha estat elaborat per Maria Gutiérrez-Domènech
Departament d’Economia Europea, Servei d’Estudis de ”la Caixa”
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El BCE compra bons i esterilitza,
mentre la Fed avança 
en l’estratègia de sortida 

Com ja va succeir a l’abril, durant el mes
de maig, l’atenció dels inversors es va cen-
trar en les fortes tensions al voltant del
deute sobirà de Grècia i en el potencial
impacte negatiu que es produiria si el
contagi a altres països no era contingut a
temps. Per aquesta raó, els mercats espe-
raven que el 6 de maig, dia de la reunió
del Consell de Govern del Banc Central
Europeu (BCE), s’anunciés alguna mesu-
ra o es fes algun pronunciament dirigit a
normalitzar el funcionament dels mer-
cats. No obstant això, el banc emissor va
comunicar que mantenia el tipus oficial
en l’1%, i el seu president, Jean-Claude
Trichet, va declarar que no s’havia tractat
la possibilitat d’intervenir en els mercats
comprant deute públic.

En la roda de premsa posterior a la reu-
nió, Trichet va afegir que la política mo-
netaria no convencional romandria inal-
terada en tots els aspectes. A més a més, el
president del banc central va subratllar
que l’evolució dels mercats no era impe-
diment per mantenir la progressiva reti-
rada dels estímuls monetaris.

En matèria de perspectives econòmiques,
el BCE va transmetre una visió més posi-
tiva sobre la recuperació de l’activitat, que
rep el suport del creixement global i del
comerç exterior. D’altra banda, tot i que
va declarar que es preveia que les pressions
inflacionistes a la regió de l’euro es man-
tindran contingudes, va constatar que hi
ha el risc d’importar inflació per l’incre-
ment de preus de les primeres matèries.

El 7 de maig, l’elevada incertesa i la vola-
tilitat regnant als mercats es van traduir
en una espectacular caiguda dels preus del
deute sobirà grec, que es va encomanar,
tot i que amb menys intensitat, al deute
públic d’Espanya, Portugal, Irlanda i Ità-
lia. Això va provocar que, el dilluns 10 de
maig, en un esforç coordinat sense prece-
dents, els governs de la zona de l’euro,
juntament amb el BCE, anunciessin un
conjunt de mesures enfocades a salva-
guardar l’estabilitat financera de la regió.

Entre les diferents mesures, destaca la de-
cisió del BCE de començar a comprar
deute públic i privat per donar suport al
correcte funcionament dels mercats. A
més a més, Trichet va anunciar que la li-
quiditat provinent de les compres de deu-
te s’esterilitzaria mitjançant dipòsits a ter-
mini. En aquest sentit, el 18 de maig, el
BCE va realitzar una subhasta de dipòsits
en què va acceptar 16.500 milions d’eu-
ros, al tipus marginal del 0,29%, i va con-
trarestar així la quantia total de les com-
pres de bons realitzades fins al 17 de maig.

Altres mesures adoptades pel BCE van in-
cidir sobre l’agenda de les operacions de
refinançament a tres i sis mesos i la liqui-
ditat en dòlars. En primer lloc, el 12 de
maig, es va realitzar una nova subhasta a
sis mesos, a un tipus d’interès indexat a la
mitjana mínima de les subhastes setma-
nals, en què van adjudicar 35.688 milions
d’euros entre 56 bancs comercials. En se-
gon lloc, les subhastes a tres mesos, que es
realitzaran al maig i al juny, tornen a ser
en règim d’adjudicació total i a tipus d’in-
terès fix de l’1%. Finalment, el BCE va re-
activar la línia swap en dòlars amb la Re-
serva Federal (Fed), per proveir liquiditat

MERCATS FINANCERS

Mercats monetaris i de capital

El BCE es mostra positiu 
en activitat i mostra més
cautela amb l’evolució 
de la inflació.

El BCE manté el tipus
d’interès oficial en l’1%.

La compra de bons per part
del BCE es complementa
amb la subhasta de dipòsits
per esterilitzar la liquiditat
resultant d’aquestes
operacions.

 



JUNY 2010 39INFORME MENSUAL

en dòlars a les institucions financeres de
la zona de l’euro.

A l’altre costat de l’Atlàntic, pel que fa a la
Fed, les novetats més rellevants han estat
relacionades amb la política monetària
no convencional i, en particular, amb els
dipòsits a termini. El banc central ha co-
municat que, cap a la meitat de juny, co-
mençarà a provar a petita escala el fun-
cionament de la facilitat de dipòsits, una
de les eines que serà utilitzada per la insti-
tució quan comenci a drenar les reserves
excedentàries del sistema financer. El test
consistirà a subhastar cinc operacions, a
tipus d’interès fix i a un termini màxim
de 84 dies.

En matèria de política monetària conven-
cional, no hi ha canvis substancials. Si
més no això és el que es desprèn de les úl-

times declaracions realitzades pels gover-
nadors de la Fed de Dallas i de Minneso-
ta, Richard Fisher i Narayana Kocherla-
kota, respectivament. Els dos governadors
van dibuixar una visió positiva de l’acti-
vitat, però sempre indicant que, al si de
l’autoritat monetària, es considera que
encara és aviat per apujar el tipus oficial.

Els últims esdeveniments financers han
incrementat la disparitat en el comporta-
ment dels mercats interbancaris de la
zona de l’euro i dels Estats Units. La cor-
ba interbancària nord-americana ha pu-
jat en 16 punts bàsics de mitjana (100
punts bàsics és l’1%), i el seu pendent (di-
ferència entre el tipus a 12 mesos i el ti-
pus a 1 mes) s’ha incrementat en 9 punts
bàsics. No sembla que aquest comporta-
ment sigui fruit de tensions financeres,
sinó, més aviat, del fet que els Estats Units

La major estabilitat
financera dels Estats Units
s’observa en l’evolució 
de la corba interbancària.
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es troben en una fase més avançada del
cicle de recuperació.

En canvi, l’aparent estabilitat de la corba
interbancària de la zona de l’euro, que ha
pujat només 3 punts bàsics de mitjana, es
produeix en el context d’un mercat amb
certs problemes de funcionament. En
aquest sentit, les mesures d’emergència
del BCE per aportar liquiditat deixen en-
treveure la falta de confiança entre les ins-
titucions financeres de la zona de l’euro.
Aquesta situació suggereix que la suau
tendència alcista de rendibilitats, que era
previsible per a aquest mercat fa uns me-
sos, s’ajornarà una mica en el temps.

Mercats de deute públic: 
fugida cap a la qualitat

Durant el mes de maig, l’increment de l’a-
versió al risc als mercats de deute públic
de la zona de l’euro va arribar a situacions
extremes. L’augment de la incertesa sobre

la capacitat per afrontar els pagaments del
deute públic de països com Grècia, Por-
tugal o Espanya va impulsar de forma sig-
nificativa l’ampliació dels diferencials en-
tre Alemanya i aquests països.

Els inversors, coartats per la por a la pos-
sibilitat d’impagaments o de reestructu-
racions, van transferir els diners cap al
deute públic d’altres països, com els Es-
tats Units i Alemanya, els quals són consi-
derats un bon refugi quan es produeixen
situacions de pànic com les viscudes en
les últimes setmanes.

L’aprovació el 2 de maig del pla de rescat
de Grècia, per un import de 110.000 mi-
lions d’euros, va semblar, inicialment, que
evitaria un efecte contagi a la resta de paï-
sos perifèrics. Però el llum verd al pla no
va aconseguir calmar gaire temps els mer-
cats. Un exemple del nerviosisme es va
plasmar en el diferencial entre el bo es-
panyol i l’alemany amb venciment a 10
anys, que, el 23 d’abril, es va ampliar des
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Alemanya França Espanya Itàlia Estats Units Japó Regne Unit Suïssa
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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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Augmenta l’aversió al risc
als mercats de deute públic.

L’aprovació del pla de rescat
grec es complementa amb 
la creació d’un fons
d’estabilització a la Unió
Europea.

 



del 0,83% fins a un màxim de l’1,64%
marcat el 10 de maig.

Davant la gravetat dels esdeveniments i
del fort augment de la volatilitat als mer-
cats financers, la Unió Europea va adop-
tar un important fons d’ajuda financera
per a membres en dificultats, el qual con-
sisteix en la creació d’un mecanisme d’es-
tabilització dotat amb 750.000 milions
d’euros. A més a més, com s’ha comentat
més amunt, el BCE es va comprometre a
comprar deute públic per desbloquejar
alguns mercats.

La magnitud de les mesures va tenir un
efecte balsàmic i va aconseguir reduir sen-
siblement els diferencials perifèria-Ale-
manya, tot i que a nivells encara superiors
als vigents abans de l’esclat de la crisi. Grà-
cies a la seva condició d’actiu refugi, el
deute alemany amb venciment a 10 anys
s’ha situat per sota del 3% i, cap al final de
maig, ha ofert una rendibilitat del 2,74%.

El moviment va ser també intens en els
treasuries dels Estats Units. Mentre les da-
des econòmiques continuen avalant la
sensible millora de la situació econòmica
d’aquest país, el bo dels Estats Units amb
venciment a 10 anys, que oferia una ren-
dibilitat del 3,65% al final d’abril, cotitza-
va una yield només del 3,31% un mes des-
prés. Aquesta reducció de la rendibilitat
reflecteix les importants tensions viscu-
des als mercats financers internacionals i
la forta demanda de bons del Tresor nord-
americà en què els inversors van decidir
refugiar-se.

El 19 de maig, l’organisme alemany de su-
pervisió dels mercats financers (BaFin)
va anunciar que, a partir d’aquest mateix
dia i fins al 31 de març del 2011, queden
prohibides a Alemanya les vendes al des-
cobert de títols de deute públic dels paï-
sos de la zona de l’euro. A més a més, ha
prohibit les transaccions al descobert dels

derivats de crèdit anomenats Credit De-
fault Swaps (CDS) que, com a subjacent,
tinguin un bo de deute públic d’un país
de la zona de l’euro si no s’és titular del
subjacent. Els CDS són assimilables a as-
segurances de protecció davant del risc
d’impagament de l’actiu subjacent sobre
el que es contracta el producte. BaFin va
justificar aquesta mesura per l’extraordi-
nària volatilitat dels títols de deute públic
emesos a la zona de l’euro, que amenaça
l’estabilitat del sistema financer.

Els mercats de deute públic mantenen
una alta volatilitat, i les pròximes setma-
nes seran molt importants per recuperar
l’estabilitat després de les significatives
mesures anunciades tant a nivell del con-
junt de la Unió Europea com en diversos
països que estan realitzant ajustaments
pressupostaris. No es pot descartar, du-
rant aquest període, algun moment de
tensió. A mitjà termini, i a mesura que les
dades econòmiques continuïn confir-
mant el creixement econòmic mundial,
però, els diferencials perifèria-Alemanya
tendiran a estabilitzar-se i, fins i tot, a re-
duir-se en el marc d’una tendència suau-
ment alcista de les rendibilitats ofertes pel
deute públic sobirà.

Es manté la tendència 
de depreciació de l’euro

L’altre actiu financer que ha patit amb in-
tensitat la volatilitat als mercats ha estat
l’euro. En mig de declaracions extremes
per part de nombrosos economistes i in-
versors internacionals, que fins i tot posa-
ven data a la desaparició de la moneda co-
muna, la Unió Europea ha decidit, en
paraules del Comissari d’Economia, Olli
Rehn, «fer tot el que sigui necessari per
defensar l’euro».

Malgrat totes les mesures adoptades,
però, l’euro ha intensificat la tendència de
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Els inversors es van 
refugiar en el deute públic
d’Alemanya i dels Estats
Units.

Alemanya prohibeix 
les vendes al descobert 
de CDS sobre deute públic
de la zona de l’euro.

A mitjà termini, i a mesura
que vagin remetent les
tensions, caldrà reduir 
els diferencials del deute
perifèria-Alemanya.

L’euro es deprecia de forma
significativa durant el mes
de maig.

 



depreciació enfront del dòlar iniciada al
final de novembre de l’any passat, quan
un euro es canviava per 1,50 dòlars. Ac-
tualment, un euro cotitza 1,23 dòlars,
amb una depreciació, en l’últim mes, del
8%, aproximadament.

Dos factors expliquen el violent movi-
ment experimentat per l’euro. En primer
lloc, els fonamentals econòmics es decan-
ten a favor del dòlar. És a dir, les divergèn-
cies en les perspectives de creixement i
dels tipus d’interès entre els Estats Units i
la zona de l’euro han impulsat l’aprecia-
ció del dòlar enfront de l’euro. És normal
que, en aquest entorn, augmenti la de-
manda de dòlars en detriment de l’euro,
per a l’adquisició d’actius financers nord-
americans, tant de renda fixa com de ren-
da variable, que són més atractius per als
inversors internacionals.

En segon lloc, l’increment de la percepció
del risc sobirà als països perifèrics de la
zona de l’euro ha comportat un intens
moviment en les carteres dels inversors
internacionals. Per exemple, els hedge funds
han augmentat les posicions que es bene-
ficien d’una depreciació de l’euro, i els in-
versors han reduït la ponderació d’actius
en euros per contenir el risc en les seves
carteres d’inversió.

Tot i que el manteniment dels factors fo-
namentals econòmics que afavoreixen la
depreciació de l’euro hauria de continuar
impulsant aquest moviment, no és des-
cartable, després de l’excepcional intensi-
tat recent, que l’euro s’apreciï a curt ter-
mini, si més no parcialment. Per això serà
necessari que les decisions adoptades per la
Unió Europea permetin recuperar la con-
fiança en el projecte de la moneda comuna.
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La crisi del deute sobirà a Europa
arrossega el deute corporatiu

Com s’ha indicat, la crisi del deute sobirà
de diversos països de la zona de l’euro s’ha
transformat en una crisi de confiança en
l’euro o, el que és el mateix, en la incapa-
citat per part de la Unió Europea de ges-
tionar els desequilibris econòmics i finan-
cers. Arran d’aquesta situació, les primes
de risc han augmentat substancialment al
mercat de renda fixa privada.

Una vegada més, el sector financer és el
més afectat, i les primes de risc d’algunes
institucions han superat àmpliament els
màxims registrats durant la crisi de Leh-
man Brothers. D’altra banda, les primes
de risc han pujat de manera notable a les
grans empreses i als sectors amb riscos re-
guladors –energia, telecomunicacions,
etc.– o amb exposició a la inversió públi-
ca. En general, les empreses amb un alt
nivell d’endeutament pateixen un dete-
riorament molt notable en la capacitat de
finançament i s’enfronten a un notable
encariment del crèdit.

Com és lògic, les empreses localitzades als
països que han estat els causants d’aques-
ta inestabilitat financera pateixen amb
més intensitat l’encariment i, no cal dir-
ho, l’escassetat de crèdit als mercats inter-
nacionals.

En les últimes setmanes, la incertesa ha
saltat d’Europa als Estats Units i, fins i tot,
ha arribat a alguns mercats emergents. El
mercat de bons d’alt risc o high yield, re-
presentatiu de les empreses més sensibles
a l’evolució del cicle econòmic ha acabat
patint de forma més intensa els efectes del
contagi.

Els efectes negatius als mercats de capitals
es fan sentir també en l’activitat del mer-
cat de capital risc als Estats Units, que,
aprofitant l’alt nivell de liquiditat als mer-
cats en els anys previs a l’inici de la crisi,
es van endeutar amb adquisicions d’em-
preses amb un gran palanquejament fi-
nancer. L’endeutament que cal refinançar
durant els pròxims anys puja a 2 bilions
de dòlars.
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La crisi del deute sobirà
colpeix el deute privat, 
en especial les institucions
financeres.

La crisi arriba al mercat de
bons high yield i amenaça
amb la possibilitat de
paralitzar el procés de
despalanquejament 
dels fons de capital risc.
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En aquest entorn d’incertesa, a Europa
s’ha produït una ràpida caiguda de l’ac-
tivitat, amb la dràstica reducció de noves
emissions i el descens de transaccions als
mercats secundaris. Als Estats Units, el
volum de negoci es va mantenir estable a
la majoria dels sectors, però, en les últi-
mes setmanes, s’ha produït una caiguda
de l’activitat al mercat primari, tot i que,
al mercat secundari, no s’ha observat una
reducció excessiva del nivell d’opera-
cions.

Les agències de qualificació creditícia, al
marge de les turbulències dels mercats,
ofereixen un retrat molt clar de les ten-
dències, amb una notable millora de les
qualificacions del deute de les empreses
als Estats Units. A la zona de l’euro, on la
ràtio de qualificacions positives sobre les
negatives es mou en els nivells més bai-
xos dels deu últims anys, la situació és la
contrària.

Els dubtes dominen les borses

El comportament de la renda variable du-
rant el mes de maig ha estat negatiu. La
incertesa generada sobre el risc del deute
sobirà d’alguns països de la zona de l’euro
s’ha encomanat clarament als mercats de
renda variable, tot i que amb diferent in-
tensitat. Els índexs europeus han patit el
descens més important i han presentat re-
tallades mensuals properes al 10%. Men-
trestant, en els índexs de les borses dels
Estats Units i de països emergents, la re-
percussió és més moderada, gràcies a la
bona marxa de les seves economies, plas-
mada en la millora dels marges empresa-
rials. Però els efectes de la crisi es filtren a
la renda variable mitjançant la deprecia-
ció del tipus de canvi de l’euro.

L’aversió al risc s’ha reflectit en un fort
augment de la volatilitat en els índexs
borsaris, acompanyada per la fugida dels

Les agències de rating
certifiquen la diferència
d’expectatives entre les
empreses nord-americanes 
i les europees.

Les borses cedeixen davant
de les preocupacions
generades per la crisi 
del deute sobirà.
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fluxos inversors institucionals des de la
renda variable cap a altres alternatives
d’inversió que representen un risc més
baix.

Els inversors de renda variable han mos-
trat una elevada preocupació pel sector
financer, només comparable a la situació
viscuda el 2008 amb Lehman Brothers, a
causa de dos aspectes. En primer lloc, la
crisi sobirana europea ha incrementat la
incertesa sobre les entitats financeres, ja
que tenen als seus balanços al voltant del
10% del deute dels seus governs nacionals
i, addicionalment, també tenen deute
d’altres països de la zona de l’euro. I, en
segon lloc, als Estats Units es continua de-
batent la regulació del sistema financer,
per tal de redefinir les normes operatives
amb la finalitat de preservar el sector de
noves crisis.

En els últims dies, Alemanya ha dut a ter-
me un gir inesperat per als mercats finan-
cers. Atesa la forta volatilitat a la borsa ale-
manya, el supervisor del mercat financer
germànic ha imposat la prohibició tem-
poral –amb final el 31 de març del 2011–
de la venda «en descobert» d’accions de
les deus principals entitats financeres del
país.

Malgrat aquest escenari contemporani,
les perspectives a mitjà termini es conti-
nuen mostrant favorables per a la renda
variable, gràcies a la recuperació de l’acti-
vitat econòmica. A curt termini, però, ate-
ses l’elevada vulnerabilitat dels mercats
financers i la falta de confiança en les me-
sures que els polítics estan implementant
als dos costats de l’Atlàntic, es pot mante-
nir un període de moviments erràtics en
un entorn de volatilitat en nivells elevats.

Repunt de la volatilitat dels
mercats de renda variable 
i de les primes de risc.
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La presència de fons de Private Equity (PE)(1) i, en especial, de Capital Risc (CR)(2) és esmentada amb freqüència
com un dels factors associats a l’elevat dinamisme de determinades empreses i sectors d’activitat, com, per exem-
ple, la biotecnologia. Avaluada en conjunt, sembla que l’evidència empírica dóna suport a aquesta observació, per
bé que amb importants matisacions i excepcions. A més a més, la idea dominant que aquest comportament més
positiu és conseqüència de l’activisme dels fons de PE/CR és qüestionada per alguns experts, que es pregunten si
la causalitat podria anar en sentit contrari, és a dir, si el que passa és que els gestors de PE/CR l’encerten quan se-
leccionen els sectors que creixeran més de pressa. Sigui com vulgui, no deixa de tenir interès examinar quins són
els negocis als quals es dirigeix actualment la inversió d’aquests agents. Seran aquests els sectors de futur?

En primer lloc, és convenient emfatitzar les diferències de model entre els fons de Private Equity generalistes i els
fons de Capital Risc «pur». L’objectiu dels PE és reestructurar empreses madures, amb pràctiques de gestió 
ineficients i que sovint no tenen una estratègia competitiva adequada. Per la seva banda, els CR se solen centrar
en sectors pioners, amb alt potencial de creixement i amb gran capacitat de generar externalitats positives per a
l’economia. El CR és la forma d’intermediació financera més vinculada amb la dinàmica de les empreses empre-
nedores tipus «start-up», en especial en les indústries d’alta tecnologia, com biotecnologia, tecnologia de la in-
formació (IT) i tecnologia energètica, tot i que estan presents en algunes àrees tradicionals i madures.

Els fons CR destaquen per tres característiques bàsiques. En primer lloc, són vehicles de finançament d’empre-
ses pioneres amb dificultats d’accés a fons externs –atès que els seus col·laterals no són tangibles i les fonts de fi-
nançament es basen en la credibilitat dels projectes. En segon lloc, els gestors d’aquests fons atresoren la qualifi-
cació i l’experiència que fan factible la transformació d’un «projecte de negoci» en una «realitat», mitjançant la
correcta avaluació i finançament dels riscos. En tercer lloc, el promotor del fons és també el protagonista de la
gestió i el principal inversor.

Hi ha múltiples estudis(3) que, basant-se en l’evolució de paràmetres com els ingressos, l’ocupació, la inversió i
els beneficis a nivell empresarial i sectorial, analitzen l’impacte econòmic i social derivat de la presència dels
fons de PE i/o CR. Les xifres mostren amb notable claredat(4) que les empreses participades pels fons PE/CR
presenten uns resultats més positius que la resta d’empreses del mateix sector. Així mateix, per regla general, es
detecten(5) millores en el comportament dels sectors en què estan més presents els PE/CR, tant en termes de ta-
xes de creixement com de productivitat, i sense menyscapte de l’estabilitat. La conclusió més habitual d’aquests
estudis és que la gestió realitzada pels fons millora la productivitat de les empreses participades, estimula la
resta del sector i incrementa la competitivitat. No obstant això, la naturalesa de les tècniques estadístiques uti-
litzades en aquests estudis no permet descartar, com s’ha indicat més amunt, que la causalitat vagi en sentit
contrari, de manera que «el mèrit» del PE/CR no seria el de millorar la gestió sinó el d’encertar en la selecció
d’empreses i de sectors on invertir.

Capital risc, un pas per davant

(1) Activitat financera que consisteix en l’aportació de capital en forma de recursos propis a empreses que no cotitzen en borsa.
(2) És un subconjunt del Private Equity que es distingeix perquè les aportacions es realitzen a projectes empresarials en etapes prematures o
incipients.
(3) Vegeu, per exemple, el repàs realitzat a EEAG/Cesifo Report 2009, cap. 3, «Private Equity».
(4) Vegeu, per exemple, Bloom, Sadun i Van Reenen (2009), «Do Private Equity-Owned firms have better managament practises?», a Globalization
of Alternative Investments Working Papers, vol. 2, World Economic Forum USA, 2009.
(5) Vegeu, per exemple, Bernstein, Lerner, Sorensen i Stromberg (2010), «Private Equity and Industry Performance», Working Paper 10-045, Harvard
University, 2010.
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Sota el prisma de la rendibilitat i de la creació de valor per als inversors en els fons de PE/CR, els resultats dife-
reixen notablement en funció del tipus de fons, de la zona geogràfica en què actuen i de l’horitzó temporal de la
inversió. En conjunt,(6) la rendibilitat obtinguda històricament pels fons de PE/CR és superior a la de la majoria
d’actius financers, en part perquè també gestionen eficientment els cicles dels mercats i aprofiten moments de
tipus d’interès baixos i d’abundància de liquiditat. La rendibilitat dels fons als Estats Units és normalment supe-
rior a la dels europeus, perquè la indústria de fons està més desenvolupada i especialitzada i també perquè els
gestors estan, aparentment, més qualificats. L’activitat dels CR va començar als Estats Units en la dècada dels
vuitanta, als sectors aeroespacial i de defensa. Després, durant els anys noranta, la seva activitat va créixer inten-
sament i va marcar el seu moment culminant el 2000 amb l’espectacular boom de les TMT (tecnologia, mitjans
de comunicació i telecomunicacions). En canvi, el desenvolupament d’aquests instruments a Europa va ser més
tardà, i el volum d’inversió va ser també notablement inferior al dels Estats Units. Malgrat aquesta circumstàn-
cia, els resultats obtinguts també han estat molt positius.

(6) Vegeu, per exemple, Kaplan i Schoar (2005), «Private Equity Performance: Returns, Persistence and Capital Flows», Journal of Finance, agost 2005.

LOS DESEQUILIBRIOS GLOBALES CRECIERON... Y EL DÓLAR CEDIÓ PARA CORREGIRLOS
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Arribats al moment actual, els fons de PE/CR mantenen unes expectatives de creixement molt positives. En pri-
mer lloc, perquè les empreses participades per aquests fons han esquivat la crisi millor que la resta, gràcies a una
estructura financera més forta. A més a més, els PE/CR, sobretot als Estats Units, s’han basat en la major expe-
riència dels seus gestors i en l’avantatjosa especialització sectorial per augmentar la seva quota en els mercats fi-
nancers. Això significa que hi ha elements per pensar que, avui en dia i després de la recessió econòmica, les em-
preses participades per PE/CR ofereixen unes possibilitats de desenvolupament particularment atractives.
Aquesta circumstància, juntament amb el vincle històric d’aquest tipus d’empreses amb la innovació, ha propi-
ciat que molts governs promoguin diverses polítiques de suport a aquestes activitats i que, fins i tot, participin
en la creació i el finançament d’alguns fons de CR «pur». Addicionalment, les administracions ofereixen marcs
reguladors i fiscals favorables a la concentració d’aquests fons en sectors considerats estratègics. Actualment, les
facilitats reguladores estan orientades al desenvolupament d’indústries relacionades amb les energies netes i re-
novables i amb la recerca en biotecnologia.

Tot plegat explica que, juntament amb la pròpia vocació inversora original dels fons de CR cap a les indústries
pioneres i innovadores, les mires dels gestors de capital risc pur estiguin enfocades cap a aquests sectors per als
pròxims anys,(7) en contraposició a les escasses possibilitats que s’ofereixen en negocis madurs, com, per exem-
ple, la construcció o l’agricultura. Així mateix, l’especialització d’aquests fons per zones geogràfiques provoca
un desplaçament dels fluxos d’inversió des dels Estats Units i l’Europa occidental cap a economies emergents.
Els fons emprenedors poden crear empreses en qualsevol emplaçament a nivell global i escollir la ubicació en
què les condicions són favorables i el talent humà és competitiu. En aquest sentit, el sud-est asiàtic, en concret la
Xina i l’Índia, ofereix les millors oportunitats.

(7) Vegeu Deloitte (2009), «Global Trends in Venture Capital, 2009 Global Report», i EVCA Yearbook, 2009.

Aquest requadre ha estat elaborat per Fernando San José i Beatriz Villafranca
Departament de Mercats Financers, Servei d’Estudis de ”la Caixa”
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El consum i el sector exterior
impulsen el creixement

Després de set trimestres de recessió,
l’economia va començar a créixer en el
primer trimestre del 2010 en registrar un
augment del producte interior brut (PIB)
del 0,1% en relació amb el trimestre ante-
rior, segons les dades de la comptabilitat
nacional de l’Institut Nacional d’Estadís-
tica. Aquesta recessió va ser la pitjor de les
últimes dècades i va durar més que l’ante-
rior del 1992-1993, de cinc trimestres.
També va tenir una intensitat sensible-
ment superior, ja que la caiguda acumula-
da del PIB va ser del 4,6%, enfront de
l’1,7% de l’anterior. No obstant això, la

taxa de variació interanual del PIB encara
era del –1,3% en el primer trimestre del
2010, per bé que va augmentar 1,8 punts
en relació amb el quart trimestre del 2009.

En el primer trimestre del 2010, la de-
manda nacional va continuar millorant i
va reduir la seva aportació negativa al
creixement interanual del PIB en 2,8
punts, fins a –2,5 punts. La contribució
de la demanda externa va ser positiva per
novè trimestre consecutiu, però va baixar
un punt, fins a 1,2 punts.

El consum de les llars es va accelerar i va
anotar un creixement intertrimestral per
segona vegada consecutiva, tot i que la

CONJUNTURA ESPANYOLA

Activitat econòmica

La caiguda acumulada 
de la recessió del 2008-2009
va ser del 4,6%, enfront 
de l’1,7% de l’anterior del
1992-1993.

Variació del producte interior brut

FONT: Institut Nacional d’Estadística.

L’ECONOMIA SURT DE SET TRIMESTRES DE RECESSIÓ
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EVOLUCIÓ DEL PIB D’ESPANYA PER COMPONENTS

Percentatge de variació interanual (*)

PIB Consum de les llars

Consum públic Inversió en béns d’equipament
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3,8
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Importacions de béns i serveisExportacions de béns i serveis

Inversió en construcció Demanda nacional (**)

NOTES: (*) Dades corregides d’efectes estacionals i de calendari.
(**) Contribució al creixement del PIB.
FONT: Institut Nacional d’Estadística.
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seva taxa de variació interanual continua-
va essent negativa, del –0,6%. Aquesta re-
activació estava en sintonia amb l’evo-
lució de la renda disponible. Així, la
remuneració dels assalariats va frenar 
la reducció fins a l’1,2% interanual en ter-
mes nominals, gràcies a la desacceleració
de la caiguda del nivell d’ocupació fins al
3,6%. En el primer trimestre, destaca el
vigor de la despesa en béns duradors i,
amb menys pes, en aliments, ja que la res-
ta de components se situava per sota del
nivell d’un any abans.

La despesa en consum públic es va accele-
rar en el primer trimestre i va presentar
un augment interanual de l’1,5%, 7 dèci-
mes més que en el trimestre precedent.
Tant la remuneració del personal ocupat
a les administracions públiques com les
compres de béns i serveis i les transferèn-
cies socials de productes adquirits al mer-
cat per subministrar directament a les fa-
mílies van registrar increments.

A l’abril, les vendes d’automòbils van
continuar a bon ritme, gràcies als ajuts
directes del Pla 2000E. També hi va con-
tribuir un avançament de demanda a cau-
sa de l’alça prevista de l’impost sobre el
valor afegit al juliol del 2010 i de la volun-
tat dels compradors d’anticipar-se al prò-
xim final del total disponible per a les
subvencions. D’altra banda, la confiança
dels consumidors va repuntar a l’abril,
després de descensos en els dos mesos
precedents.

La inversió va continuar llastada per una
baixa utilització de la capacitat producti-
va i pel deteriorament dels beneficis em-
presarials. Així i tot, la seva taxa de varia-
ció interanual va pujar 3 punts, fins al
–9,9%. Aquesta atenuació va provenir, so-
bretot, dels béns d’equipament i, amb
menor grau, dels altres productes, com les
prospeccions mineres i petrolieres i el
software. La inversió en maquinària es va
situar el 3,8% per sota del primer trimes-

tre del 2009, mentre que, en material de
transport, es va col·locar en el mateix ni-
vell que dotze mesos abans.

En canvi, la inversió en construcció va
caure el 10,6% en termes interanuals, 4
dècimes més que en el trimestre anterior.
Aquesta reculada va ser deguda a les obres
en infraestructures, de manera que les
construccions diferents dels habitatges
van baixar el 2,8% en relació amb un any
abans, enfront d’un augment anual del
2,4% en el quart trimestre. Per la seva
banda, la inversió en habitatges va conti-
nuar afectada per la crisi del mercat im-
mobiliari i va anotar un descens inter-
anual del 20,7%. No obstant això, aquesta
davallada va ser menor en 3,8 punts a la
registrada tres mesos abans. Així mateix,
les transaccions d’habitatges van repun-
tar el 9,7% interanual en el primer tri-
mestre, esperonades per la davallada dels
tipus d’interès, per uns preus més baixos i
per un avançament de la demanda abans
de l’alça de l’impost sobre el valor afegit
al juliol i de la supressió parcial de la de-
ducció fiscal el 2011.

D’altra banda, el descens del consum
aparent de ciment, un indicador avançat,
es va continuar desaccelerant a l’abril. No
obstant això, la confiança a la construc-
ció va empitjorar en relació amb el mes
de març.

Pel que fa a la demanda exterior, tant les
exportacions com les importacions de
béns i serveis van créixer en relació amb
el primer trimestre del 2009, situació que
no es donava des de la primera meitat del
2008, però l’avanç de les exportacions va
ser superior al de les importacions. L’em-
branzida de les exportacions va ser im-
pulsada per la millora de la situació dels
mercats exteriors, en especial a la Unió
Europea. En els dos casos, la pujada va
ser deguda als béns, ja que els serveis con-
tinuaven amb taxes de variació anual ne-
gatives.

Repunt de la confiança 
dels consumidors a l’abril.

La inversió va deixant
enrere els pitjors moments
de la recessió.

Tant les exportacions com
les importacions registren
taxes de variació
interanuals positives.
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Des de l’òptica de l’oferta, cal destacar la
millora de la indústria. En canvi, a l’agri-
cultura, es va produir un deteriorament,
influït per les males condicions meteoro-
lògiques en els tres primers mesos de
l’any.

El valor afegit brut del sector secundari es
va contreure el 3,1% en relació amb el pri-
mer trimestre del 2009, però 7,4 punts
menys que en el trimestre anterior. El sub-
sector de l’energia va registrar una alça

interanual del 0,3% després de cinc tri-
mestres de descensos. Altres branques di-
nàmiques van ser la fabricació de vehicles
de motor i la metal·lúrgia. D’altra banda,
la confiança a la indústria va continuar
millorant a l’abril, i les entrades de co-
mandes van pujar el 13,6% al març en re-
lació amb el mateix mes de l’any anterior.

Els serveis privats van patir un decrement
del 0,7% en relació amb el mateix trimes-
tre de l’any precedent, però 1,1 punts

Milloren la confiança 
i l’entrada de comandes 
a la indústria.

EVOLUCIÓ DEL PIB D’ESPANYA PER SECTORS D’OFERTA

Percentatge de variació interanual (*)

NOTA: (*) Dades corregides d’efectes estacionals i de calendari.
FONT: Institut Nacional d’Estadística.
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menys que en el trimestre anterior. Les
branques que van polsar amb més vigor
van ser les del comerç. Al pol oposat fi-
guraven les tecnologies de la informació i
les comunicacions, així com els serveis a
empreses.

Arran de l’evolució del PIB i de l’ocupa-
ció, la productivitat aparent del treball es
va continuar alentint i va mostrar un in-
crement interanual del 2,4%, 8 dècimes
menys que en el quart trimestre del 2009.
Atès que la desacceleració de la remune-
ració per assalariat va ser menor, el cost la-
boral unitari va repuntar lleugerament fins
al 0,1% i es va situar, però, 3 dècimes per
sota del deflactor implícit de l’economia.

Un altre signe de la millora del to de l’e-
conomia va ser que el nombre d’efectes
de comerç impagats va disminuir el 35,9%

en el primer trimestre en relació amb el
mateix període de l’any anterior, situació
a la qual va contribuir un control més es-
tricte del risc. Així mateix, el nombre
d’empreses concursades es va reduir el
4,1% interanual en el període gener-
març. D’altra banda, el nombre de socie-
tats mercantils creades va pujar l’1,1% en
els tres primers mesos de l’exercici en re-
lació amb dotze mesos abans.

Els escassos indicadors disponibles del se-
gon trimestre apunten a la continuïtat de
la reactivació econòmica. No obstant
això, el paquet de mesures pressupostà-
ries restrictives aprovades pel Govern en
la tercera setmana de maig, que compor-
tarà una reducció addicional del dèficit
públic de mig punt del PIB el 2010 i d’un
punt i mig el 2011, pot alentir una mica la
recuperació econòmica.

Descens del nombre
d’empreses concursades 
i augment de la creació 
de societats.
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Alentiment de 
la productivitat.

La construcció va jugar un paper determinant en l’últim cicle expansiu de l’economia espanyola. El seu intens
creixement no solament va incrementar el seu pes en el PIB, sinó que, en tractar-se d’una activitat amb un po-
tent efecte d’arrossegament, va generar fortes sinergies de creixement en altres sectors de l’economia. Un cop
desencadenada la recessió, s’ha girat la truita, i la frenada de l’immobiliari repercuteix sobre la resta de sectors
que hi estan vinculats. A més a més, la crisi del deute sobirà exigeix una retirada anticipada dels estímuls fiscals
posats en joc per frenar l’enfonsament de la demanda, de manera que les perspectives de creixement de la de-
manda interior s’han vist enfosquides. No obstant això, la capacitat de recuperació de les economies emergents
(la Xina, el Brasil, l’Índia, etc.) i la sortida de la recessió dels Estats Units han fet que el sector exterior sigui un
dels que més tiren de la demanda d’una bona part dels països europeus.

Totes aquestes pertorbacions han sumit l’economia en una fase cíclica complicada, però s’estima que el pitjor va
quedant enrere. En aquesta tessitura, una de les preguntes que més sovint es formulen és la capacitat o el poten-
cial de creixement de l’economia en la pròxima etapa expansiva. Més concretament, l’interrogant es planteja so-
bre quins seran els sectors que «tirin» de l’activitat, donant per descomptat que el paper que, en la fase anterior,
van exercir la construcció i les activitats immobiliàries no es repetirà.

Respondre aquesta pregunta exigeix una anàlisi i un exercici de prospectiva que està més enllà de l’abast d’a-
questes línies. No obstant això, una forma d’efectuar un primer tempteig del potencial de creixement dels dife-
rents sectors i branques de l’activitat consisteix a confeccionar-ne una taxonomia segons la destinació de les
vendes. El criteri per efectuar la divisió parteix d’un escenari futur a mitjà termini definit d’acord amb els parà-

Més enllà del totxo: perspectiva sectorial a mitjà termini
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metres esmentats més amunt, és a dir, la construcció i l’immobiliari continuaran deprimits, la demanda interior
es recuperarà lentament i les majors oportunitats de creixement es produiran als mercats d’exportació, prefe-
rentment cap a països no Unió Europea. En aquest sentit, distingim cinc grups de sectors, partint de la informa-
ció disponible de les taules input-output per a l’economia espanyola que elabora l’Institut Nacional d’Estadísti-
ca. Aquest instrument estadístic relaciona l’oferta total de béns i serveis d’una economia, distingint entre
producció i importació, amb la seva destinació, diferenciant entre consums intermedis i demanda final i, al seu
torn, dividint aquesta última entre els seus diversos components, és a dir, consum final, formació de capital, ex-
portacions... Aquesta informació permet fer aflorar les relacions intersectorials i és de gran utilitat per entendre
l’estructura de producció i de demanda d’una economia.

D’acord amb els criteris descrits, el primer grup està format pels sectors més orientats a l’exportació i menys de-
pendents de les activitats de construcció, de manera que seria el més ben posicionat. El seu pes en el conjunt del
valor afegit seria una mica superior al 17% (les dades corresponen al 2005, última taula input-output disponi-
ble). Trobem aquí sectors importants de l’economia espanyola, com el químic, l’agricultura i la ramaderia, la fa-
bricació d’automòbils, la fabricació de maquinària i d’equipament mecànic, el tèxtil, confecció i calçat i l’equi-
pament electrònic, informàtic i material d’oficina.

En segon lloc, definim un grup format per sectors poc o gens dependents de la construcció i escassament orien-
tats a l’exportació, per bé que una bona part presenten un potencial de creixement de les seves exportacions.
Constitueixen també una mica més del 27% del valor afegit total, i el més important és el que agrupa les activi-
tats de la indústria de l’alimentació, begudes i tabac. També hi trobem els serveis a les empreses, el comerç a l’en-
gròs i la distribució de combustibles, edició i arts gràfiques, mobles, intermediació financera i assegurances, etc.

FONTS: INE i elaboració pròpia.

UNA ECONOMIA DIVERSIFICADA SECTORIALMENT

Grups sectorials per valor afegit sobre el total

Orientats a l’exportació
i poc exposats a la construcció: 17%

Química i matèries plàstiques
Hoteleria i turisme
Agricultura i ramaderia
Fabricació de vehicles motor
Maquinària i equipament mecànic
Refinatge i combustibles nuclears
Transport aeri, espacial i marítim
Paper
Tèxtil, confecció, cuir i calçat
Electrònica, informàtica i
màquines d’oficina

Serveis públics
i serveis no exportables: 29%

Orientats a l’exportació
i molt exposats a la construcció: 2%

Administració pública i defensa
Educació
Sanitat
Servei domèstic i a les persones

Poc orientats a l’exportació
i molt exposats a la construcció: 25%

Construcció i immobiliari
Fabricació de productes metàl·lics
Ciment, calç i guix
Fusta i suro
Reciclatge

Metal·lúrgia
Fabricació de maquinària i material elèctric
Ceràmica i vidre

Menys orientats a l’exportació
i poc exposats a la construcció: 27%

Alimentació, begudes i tabac
Comerç a l’engròs i de combustible
Intermediació financera i assegurances
Transport terrestre i per ferrocarril
Edició i arts gràfiques
Mobles
Recerca i desenvolupament
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El tercer grup el constitueixen els sectors molt dependents de la construcció, però també orientats a l’exporta-
ció, circumstància que els hauria de permetre compensar, si més no en part, l’ajustament immobiliari. Es tracta
de la metal·lúrgia, la maquinària i material elèctric i la ceràmica i vidre. És el menor dels grups, ja que amb prou
feines arriba al 2% del valor afegir.

En quart lloc, hi hauria les activitats directament o indirectament molt vinculades a la construcció i a l’immobi-
liari i poc orientades a l’exportació, que serien les més mal posicionades. El grup engloba, a més dels sectors es-
mentats, la fabricació de productes metàl·lics, el ciment, calç i guix, la fusta i suro i el reciclatge. Constitueix el
25% del valor afegit de l’any 2005, any d’auge d’aquestes activitats, de manera que, després de l’ajustament re-
gistrat fins ara, el seu pes haurà disminuït de forma apreciable.

Finalment, definim un grup format pels serveis oferts per les administracions públiques i pels serveis de mercat
no exportables, com el servei domèstic o els serveis a les persones, que pondera gairebé el 30% en el total de l’e-
conomia.

Aquesta classificació permet verificar que l’ajustament immobiliari, els efectes del qual en termes de creixement
són, certament, rellevants, té un abast limitat, ja que unes tres quartes parts de l’economia tenen reduïts vincles
directes i indirectes amb la construcció. En canvi, el nucli exportador de l’economia té un pes important, que,
per bé que no compensarà la caiguda de les activitats immobiliàries, sí que té capacitat d’arrossegament sobre
una bona part de la resta de sectors de mercat i, a més a més, es podria veure reforçat per altres activitats amb un
potencial exportador poc explotat. Cal destacar que aquest nucli inclou sectors industrials tradicionals que nor-
malment no són tinguts en compte quan es debat sobre «sectors de futur» (automoció, tèxtil, química, alimen-
tació, etc.), però que, per la seva capacitat vertebradora del creixement i de generació d’ocupació, han de ser in-
closos en una estratègia de desenvolupament. La clau està en aconseguir que els sectors amb potencial de
creixement trobin un entorn regulador, financer i fiscal adequat i que, orientant-se cap a les activitats en què
maximitzin els seus beneficis i el seu creixement, siguin capaços d’afrontar la dura competència internacional.

Aquest requadre ha estat elaborat per Joan Elias i Pere Miret
Departament d’Economia Europea, Servei d’Estudis de ”la Caixa”
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El deteriorament del mercat de treball
continua sense tocar fons

Les dades de l’enquesta de població activa
(EPA) confirmen que, durant el primer
trimestre, el procés de destrucció d’ocu-
pació del 2010 no s’ha aturat. Així, en els
dotze últims mesos, el nombre d’ocupats
ha disminuït en 696.600 persones, el 3,7%
interanual, i ha arribat a un total de
18.394.200. Per bé que el ritme de caigu-
da és menor que la taxa del 6,4% anotada
en el mateix trimestre de l’any anterior,
aquestes xifres no auguren un final prò-
xim del declivi del mercat laboral, tal com
ho ratifiquen les dades de l’afiliació a la
Seguretat Social.

Així, el nombre d’afiliats a la Seguretat
Social de l’abril tampoc no presenta una

perspectiva gaire esperançadora de cara
al segon trimestre. Tot i que el total d’afi-
liats va augmentar en 53.852, la xifra cor-
regida de variacions estacionals repre-
senta una caiguda, aproximadament, de
13.000. No obstant això, cal destacar que
aquest descens és inferior als anotats en
mesos anteriors, de manera que la dada
d’abril és una mica menys negativa.

Tornant a l’EPA, en el primer trimestre
del 2010, s’observa que la destrucció d’o-
cupació va tornar a ser superior entre els
homes que entre les dones, amb una taxa
de caiguda interanual del 5,5% i de
l’1,3%, respectivament. Aquest resultat és
conseqüència, principalment, del fet que
l’ocupació masculina predomina als sec-
tors d’activitat més castigats per la crisi,
és a dir, la construcció i la indústria. Així,

Mercat de treball

En els 12 últims mesos, 
es perden 700.000 llocs 
de treball.

FONTS: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.

EL SECTOR PÚBLIC CONTINUA CREANT OCUPACIÓ EN L’ETAPA RECESSIVA
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en termes relatius, el sector que va conti-
nuar expulsant més treballadors va ser la
construcció, amb una reducció anual del
15,9%. En l’últim any, la caiguda també
ha estat important a la indústria, del
10,4%, afectada per la feble demanda. En
canvi, la pèrdua d’ocupació ha estat molt
menys intensa als serveis, del 0,6% inter-
anual.

D’altra banda, l’EPA constata que l’evo-
lució de l’ocupació és molt diferent en
funció del tipus d’ocupador. Mentre que,
en el primer trimestre del 2010, el sector

privat va destruir 274.400 llocs de treball,
la plantilla d’efectius públics va augmen-
tar en 22.700 treballadors. D’aquesta ma-
nera, en termes relatius, la taxa de des-
trucció d’ocupació al sector privat es va
situar en el 4,7% interanual. En canvi, en
els dotze últims mesos, el total de treba-
lladors a les administracions i a les em-
preses públiques ha crescut l’1,9%. En
aquest context, cal recordar la voluntat
de reduir la plantilla del sector públic
plasmada en l’Acord per a la Funció Pú-
blica en el període 2010-2012 entre el
Govern i els sindicats. Segons aquest pac-

El sector públic continua
creant ocupació mentre 
es planteja abaixar 
les retribucions.

Variació trimestral Variació anual

Absoluta % Absoluta %

Per sectors

Agricultura 

No agraris

Indústria

Construcció

Serveis

Per empleadors

Sector privat 

Sector públic

Per situació professional

Assalariats

Contracte indefinit

Contracte temporal

No assalariats

Empresaris empleadors

Empresaris no empleadors

Ajudes familiars 

Altres

Per temps d’ocupació

A temps complet

A temps parcial

Per sexes

Homes

Dones

TOTAL

FONTS: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.

835,2 52,6 6,7 –2,6 –0,3 4,5

17.558,9 –304,4 –1,7 –694,1 –3,8 95,5

2.599,8 –81,1 –3,0 –300,3 –10,4 14,1

1.663,0 –139,7 –7,7 –315,0 –15,9 9,0

13.296,1 –83,6 –0,6 –78,8 –0,6 72,3

15.305,8 –274,4 –1,8 –755,6 –4,7 83,2

3.088,4 22,7 0,7 58,9 1,9 16,8

15.253,2 –239,4 –1,5 –589,8 –3,7 82,9

11.532,7 –73,7 –0,6 –284,6 –2,4 62,7

3.720,5 –165,7 –4,3 –305,2 –7,6 20,2

3.130,8 –9,8 –0,3 –109,7 –3,4 17,0

1.047,9 –3,1 –0,3 –52,4 –4,8 5,7

1.912,6 –18,1 –0,9 –43,5 –2,2 10,4

170,3 11,4 7,2 –13,8 –7,5 0,9

10,1 –2,6 –20,5 2,8 38,4 0,1

15.942,4 –232,8 –1,4 –725,5 –4,4 86,7

2.451,7 –19,0 –0,8 28,8 1,2 13,3

10.239,9 –200,7 –1,9 –591,0 –5,5 55,7

8.154,2 –51,1 –0,6 –105,7 –1,3 44,3

18.394,2 –251,7 –1,3 –696,6 –3,6 100,0

OCUPACIÓ ESTIMADA

Primer trimestre 2010

Ocupats
(milers)

%
participació

 



te, el nombre total de places públiques
ofertades no superarà el 15% de la taxa
de reposició, llevat dels àmbits de Justí-
cia, Sanitat, Educació i altres.

Aquest increment de l’ocupació del sec-
tor públic també contrasta amb el com-
promís d’accelerar els plans de consolida-
ció fiscal del Govern espanyol. De fet, una
de les mesures d’austeritat fiscal anuncia-
des el passat 12 de maig consisteix a re-
duir el 5%, de mitjana, les retribucions de
personal del sector públic a partir del juny
del 2010 i a congelar-les el 2011.

D’altra banda, l’ocupació assalariada to-
tal va disminuir el 3,7% interanual. L’a-
justament va recaure més sobre els treba-
lladors amb contracte temporal, amb una
caiguda del 7,6%, superior a la taxa nega-
tiva del 2,4% anotada pel conjunt d’assa-
lariats amb contracte indefinit. D’aquesta
manera, la taxa de temporalitat va baixar
fins al 24,3%. Per la seva banda, els no as-
salariats també es veuen afectats per la
crisi econòmica i experimenten una recu-
lada del 3,4% dels llocs de treball en els
dotze últims mesos. Així, el nombre d’o-
cupadors va caure el 4,8% interanual, taxa
superior al descens del 2,2% anotat pel
col·lectiu d’autònoms.

Pel que fa al tipus de jornada, les dades
mostren que el deteriorament de l’ocupa-
ció es concentra més en els treballs a
temps complet. Així, mentre aquest grup
experimenta una caiguda del 4,4% en re-
lació amb l’any anterior, l’ocupació a
temps parcial, més flexible, augmenta
l’1,2% interanual. No obstant això, cal
destacar que, al llarg d’aquest primer tri-
mestre, també es van perdre llocs de tre-
ball, el 0,8%, entre els treballs a temps
parcial. Així, doncs, la ràtio d’ocupats a
temps parcial va créixer 8 centèsimes en
el primer trimestre fins al 13,3%.

Per edats, el nombre d’ocupats baixa a
tots els grups, llevat del format per treba-

lladors de 50 a 54 anys, i la caiguda més
intensa es dóna entre els més joves. Així
mateix, cal destacar que s’observen aug-
ments apreciables d’ocupació entre les
dones de més de 50 anys, probablement a
causa del treball domèstic. En canvi, l’o-
cupació disminueix a tots els grups d’edat
entre els homes, llevat dels que tenen en-
tre 35 i 39 anys.

La població activa estimada per l’EPA va
pujar per segon trimestre consecutiu. Per
tant, es va trencar la tendència decreixent
dels trimestres precedents provocada pel
desànim derivat de les dificultats per tro-
bar un lloc de treball, propi d’èpoques re-
cessives. Aquest increment de l’activitat és
degut a la incorporació neta de dones, ja
que la participació masculina en el mer-
cat laboral va disminuir. Una possible ex-
plicació podria ser el fet que, en l’actual
conjuntura, les dones tenen més oportu-
nitats de trobar feina al sector serveis.

L’evolució de l’atur és el resultat del com-
portament de la població activa i de l’o-
cupació. D’aquesta manera, amb la puja-
da total d’actius, es redueix l’efecte
pal·liatiu que el descens de la participa-
ció en el mercat laboral té sobre la taxa
d’atur. No obstant això, el factor més im-
portant que explica l’increment del nom-
bre total d’aturats en el primer trimestre
del 2010 ha estat la destrucció d’ocupa-
ció. Així, durant aquest període, la po-
blació aturada va augmentar en 286.200 i
va arribar a un total de 4.612.700 perso-
nes. Com a resultat, la taxa d’atur es va
situar en el 20,0%, la més alta des del pri-
mer trimestre de 1995. Per sexes, l’atur va
pujar més entre els homes que entre les
dones i va quedar situat en el 20,0% i en
el 20,2%, respectivament, de manera que
continua la progressiva aproximació de
les dues taxes.

Cal destacar el fet que l’atur continua
creixent amb més intensitat en els col·lec-
tius amb més risc social. Efectivament, la

L’ajustament de l’ocupació
afecta, sobretot, els joves
amb contracte temporal.

La població activa trenca,
aquest trimestre, 
la tendència decreixent.

La taxa d’atur se situa 
en el 20,0%.
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taxa d’atur dels més joves de 25 anys va
arribar al 40,9% en el passat exercici. Així
mateix, la ràtio de llars en què tots els
membres actius estan aturats va conti-
nuar augmentant i es va situar en el
10,1%. A això cal afegir l’escalada del to-
tal d’aturats de llarga durada, que ja re-
presenta el 38,7% del total. Aquest grup
és especialment preocupant, perquè els
seus aturats tendeixen a tenir més dificul-
tats per col·locar-se fins i tot quan el cicle
econòmic es recupera.

Pel que fa a l’àmbit territorial, en els 12
últims mesos, cap comunitat autònoma
ha presentat un augment del nombre d’o-
cupats. De fet, durant aquest període, to-
tes les comunitats han experimentat in-
crements de l’atur, llevat del País Basc. Les

taxes d’atur més elevades corresponen a
Canàries i Andalusia, amb xifres superiors
al 27%. Al costat oposat de la taula, la taxa
més baixa d’atur es registra al País Basc, el
10,9%.

Finalment, les xifres de l’atur registrat a
les oficines d’ocupació del mes d’abril
tampoc no apunten a un final de la puja-
da de l’atur en el segon trimestre del 2010.
Per bé que l’atur registrat va baixar en
24.188 persones, fins a 4.142.425, la dada
desestacionalitzada mostra un increment
proper a 63.000. No obstant això, s’obser-
va una moderació en el ritme de creixe-
ment de l’atur, ja que, en el mes d’abril, la
taxa interanual es va situar en el 13,7%,
força per sota del 55,9% registrat en el
mateix mes de l’any anterior.
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El 10,1% de les llars té tots
els membres actius a l’atur.

El País Basc és la comunitat
autònoma menys afectada
per l’increment de l’atur.

FONTS: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.

L’ATUR CONTINUA PUJANT EN ELS COL·LECTIUS DE MÉS RISC

Evolució de l’atur en diferents col·lectius

Taxa d’atur dels més
joves de 25 anys
(escala esquerra)

Llars amb tots els 
membres actius en atur
(escala dreta)

Ràtio d’aturats de llarga
durada sobre el total
d’aturats (escala esquerra)

% %

2006 20082007 2009 2010

15

20

25

30

35

40

45

0

2

4

6

8

10

12



60 JUNY 2010 INFORME MENSUAL 

Primer descens de la inflació
subjacent en dècades

La inflació va continuar pujant suaument
en el mes d’abril i va reflectir l’evolució
del petroli i de l’euro. Així, la taxa de va-
riació interanual de l’índex de preus de
consum (IPC) es va situar en l’1,5% al fi-
nal del primer quadrimestre, una dècima
més que en el mes anterior i 1,7 punts més
que dotze mesos abans, quan l’economia
es trobava en recessió.

En efecte, el principal grup impulsor a
l’alça de la inflació a l’abril va ser el dels
carburants i combustibles, que es va in-
crementar el 21,3% en els dotze últims
mesos, gairebé 4 punts més que en el mes
previ. De fet, a l’abril, l’impuls cap amunt

més ferm va provenir de la revisió trimes-
tral del preu del gas.

L’altre component volàtil de l’IPC, els ali-
ments frescos, també va contribuir a
l’augment de la inflació, per bé que molt
menys, en passar d’una taxa de variació
anual del –2,2% al març al –1,3% a l’abril.
Les aportacions més importants a l’incre-
ment van ser les de les patates i el pollas-
tre, tot i que les seves taxes interanuals de
variació continuaven essent negatives.

Malgrat que l’evolució de l’IPC a l’abril es
va apropar a les previsions, la principal
sorpresa va propiciar-la la inflació subja-
cent, el nucli més estable de la inflació,
que exclou els aliments no elaborats i els
productes energètics, que va caure 3 dèci-

Preus

La taxa interanual d’inflació
puja una dècima a l’abril
fins a l’1,5%.

LA INFLACIÓ SUBJACENT MARCA LA COTA MÍNIMA DE LES ÚLTIMES DÈCADES

Variació interanual de l’IPC

FONT: Institut Nacional d’Estadística.
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L’ALÇA DELS CARBURANTS I COMBUSTIBLES EMPENY LA INFLACIÓ

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

FONT: Institut Nacional d’Estadística.
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mes i es va col·locar en el –0,1%. D’aques-
ta manera, va adoptar un valor negatiu
per primera vegada en les últimes dèca-
des. Cal destacar que aquest descens està
influït per un efecte de calendari, en cele-
brar-se enguany la Setmana Santa abans

que l’any passat. No obstant això, el baix
nivell de la inflació subjacent també és ex-
ponent de l’escàs vigor del consum.

Els aliments elaborats es van alentir una
dècima i van presentar un increment in-

La inflació subjacent 
es col·loca en el –0,1%, 
el primer valor negatiu 
en moltes dècades.

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 1,1 0,6 1,5

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



El diferencial d’inflació amb
la zona de l’euro es manté
lleugerament positiu.

teranual del 0,5%. Aquesta davallada s’ex-
plica, sobretot, per la caiguda del preu de
la llet, que va presentar un descens inter-
anual del 8,7%.

Més intensa va ser la desacceleració dels
serveis, la taxa de variació anual dels quals
va davallar mig punt fins al 0,8%, el nivell
més baix de les últimes dècades. El prin-
cipal impuls a la baixa va provenir del
viatge organitzat, els preus del qual van
disminuir lleugerament, enfront de l’aug-
ment de l’abril del 2009. Altres serveis,

com els telefònics, també van contribuir a
la desacceleració.

L’índex de preus de consum harmonitzat
amb la Unió Europea va experimentar un
increment interanual de l’1,6% a l’abril,
una dècima més que en el mes anterior.
D’aquesta manera, el diferencial d’infla-
ció amb la zona de l’euro es va mantenir
lleugerament positiu. No obstant això, el
diferencial d’inflació subjacent era més
de mig punt negatiu.
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ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM PER GRUPS DE COMPONENTS

Abril

% 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.

107,1 –0,3 –0,1 –1,4 –0,9 –0,1 –1,9

129,6 0,0 0,0 3,5 2,9 4,0 12,1

103,7 9,4 9,5 –3,9 –4,0 –1,7 –0,9

114,8 –1,4 0,7 –0,5 2,0 1,6 3,4

107,2 0,5 0,3 0,3 –0,3 1,8 0,2

97,6 0,3 0,0 0,6 0,1 0,7 –1,7

108,4 1,4 1,5 0,7 4,9 –7,5 8,3

98,4 0,0 –0,9 0,1 –0,9 –0,5 –1,3

97,5 1,4 –0,2 0,3 –1,1 1,6 –2,5

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

112,8 0,6 0,5 1,3 0,9 2,4 0,9

111,5 0,2 0,2 1,7 1,5 2,8 1,9

111,3 –0,2 –0,4 –0,3 –0,5 0,7 0,5

106,5 –0,4 0,5 –2,0 –0,3 0,0 –1,3

107,8 1,3 1,4 0,1 0,9 –0,4 1,9

104,4 2,1 2,7 –1,1 1,2 –3,7 3,0

116,0 0,3 2,7 –0,3 8,2 –12,4 16,7

113,2 0,4 3,7 –1,6 10,7 –19,3 21,3

100,2 2,7 2,7 –1,4 –1,2 –0,7 –1,5

111,4 0,6 0,1 1,4 0,6 3,1 0,8

107,4 1,2 0,9 0,1 –0,2 1,3 –0,1

108,4 1,0 1,1 –0,1 0,6 –0,2 1,5

Índexs
(*)



Pel que fa a l’evolució de la inflació en els
pròxims mesos, és probable un lleuger
augment al maig. En el segon semestre, es
notarà l’efecte de la pujada de l’impost
sobre el valor afegit. No obstant això,
la feblesa del consum i la forta competèn-
cia als mercats internacionals tendiran a
mantenir continguts els preus, de manera
que, al final de l’exercici, la inflació s’a-
proparà al límit màxim per al conjunt de
la zona de l’euro, el 2%.

Els preus a l’engròs reflecteixen
l’ascens de les primeres matèries

Al març, els preus a l’engròs van prosse-
guir el gir alcista dels últims mesos, que,
al seu torn, reflecteix la tendència alcista
de la majoria de les primeres matèries en
l’últim any. Així, l’índex general dels preus

industrials ha augmentat el 2,4% en els
dotze últims mesos, gairebé 5 punts més
que al març del 2009. La majoria de com-
ponents van mostrar una evolució a l’al-
ça, en especial els béns energètics. No obs-
tant això, els béns de consum presentaven
una lleugera taxa de variació interanual
negativa, i els béns d’equipament mante-
nien els preus en el mateix nivell que l’any
anterior.

La pujada interanual dels preus d’impor-
tació, afectats per la depreciació de l’euro
en l’últim any, va ser, fins i tot, més im-
portant, del 7,2%. Per la seva banda, al ge-
ner, els preus agraris en origen van conti-
nuar presentant un descens anual del
5,5%, en compensar-se un decrement
més intens dels animals d’abastament i
dels productes ramaders amb una reduc-
ció menor dels preus agrícoles.

Perspectives d’una inflació
moderada en els pròxims
mesos.
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INDICADORS D’INFLACIÓ

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

Índex de preus industrials Preus d’importació

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

Total
consum capital medis (**)

2009

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

2010

Gener

Febrer

Març

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

(**) Excepte energia.

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

–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 –1,0 0,8 –1,9 –

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

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

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

Deflactor
del PIB

(*)

Preus
agraris

La depreciació de l’euro
contribueix a la major
pujada dels preus
d’importació.
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El dèficit energètic frena la correcció
del desequilibri comercial

L’esclat de la crisi global al final de l’any
2008 va representar la contracció del co-
merç a nivell internacional. Espanya no es
va mantenir al marge d’aquesta situació i va
registrar, durant els mesos següents, una
important disminució de les exporta-
cions. No obstant això, van ser les impor-
tacions les que, esperonades per l’enfon-
sament de la demanda interna i per la
caiguda del preu del petroli, van patir una

reducció més intensa i van permetre, així,
una correcció del dèficit comercial del
46,7% el 2009.

La recuperació de l’economia global i
l’estabilització de la conjuntura espanyo-
la han significat l’esgotament de la reduc-
ció del dèficit comercial, que, al març, va
ser el 17,4% superior al generat un any
enrere. Aquest increment, el segon des de
l’inici d’enguany, va tenir lloc en un con-
text d’augment interanual de les expor-
tacions i de les importacions, del 21,4% i

Sector exterior

El dèficit comercial deixa 
de contreure’s i s’amplia 
el 17% al març...

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.

9.979 20,5 18,1 1.510 –5,4 3,5 –8.469 15,1

13.979 –17,7 25,4 15.840 2,7 37,1 1.861 113,3

3.325 –2,8 6,0 5.984 6,1 14,0 2.660 180,0

10.655 –21,4 19,3 9.856 0,8 23,1 –799 92,5

4.086 –5,8 7,4 3.367 9,7 7,9 –719 82,4

27.050 25,1 49,1 22.013 28,6 51,5 –5.036 81,4

30.757 4,9 55,8 29.633 13,6 69,3 –1.124 96,3

24.745 –0,4 44,9 24.513 14,4 57,4 –231 99,1

24.337 11,1 44,2 13.098 17,8 30,7 –11.240 53,8

1.180 22,2 2,1 367 11,0 0,9 –813 31,1

2.133 –13,7 3,9 1.382 –5,1 3,2 –751 64,8

906 23,6 1,6 338 23,4 0,8 –568 37,3

3.006 18,4 5,5 2.213 21,3 5,2 –792 73,6

5.267 24,7 9,6 1.490 –4,9 3,5 –3.778 28,3

11.845 8,0 21,5 7.307 28,9 17,1 –4.538 61,7

55.094 7,5 100,0 42.731 14,8 100,0 –12.364 77,6

COMERÇ EXTERIOR

Gener-març 2010

Taxa de
cobertura

(%)
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del 20,6%, respectivament. Consegüent-
ment, les dades de comptabilitat nacio-
nal situen el dèficit acumulat en els qua-
tre últims trimestres en nivells similars
als del 2009, lleugerament per damunt
del 4% del PIB.

Cal preguntar-se quin ha estat el motiu
d’aquest canvi de tendència. El desglossa-
ment del dèficit comercial mostra una
ampliació del desequilibri energètic en el
mes de març, del 43,5% interanual. El re-
punt del preu del cru des de l’inici del
2010 va augmentar el valor de les impor-
tacions energètiques i va contrarestar la
millora, del 19,1%, del dèficit no energè-
tic. Tot plegat va comportar que més del
70% del desequilibri en el mes de març
fos de naturalesa energètica (el 60% si te-
nim en compte les dades acumulades en
els dotze últims mesos). Destaca, també
al març, la caiguda de les exportacions
d’automòbils a l’exterior, després de di-
versos mesos convertint-se en el principal
bé exportat.

S’espera que el dèficit comercial es re-
dueixi lleugerament al llarg del 2010, en
particular si es té en compte la pèrdua de
valor de l’euro enfront de les principals
divises mundials. Malgrat la forta concen-
tració de les exportacions espanyoles en
el marc de la unió monetària, aquesta de-
preciació està reactivant les relacions co-
mercials amb altres països. Així, les ex-
portacions fora de la zona de l’euro van
augmentar el 26,4%. Les zones on l’incre-
ment va ser més intens van ser la resta
d’Europa, l’Amèrica Llatina i Àsia.

Es redueix l’entrada 
de finançament estranger

Segons les dades de comptabilitat nacio-
nal, publicades per l’Institut Nacional
d’Estadística, l’ajustament del dèficit cor-
rent es va reduir durant el primer trimes-
tre del 2010. Així, el saldo final del total
d’operacions espanyoles acumulat durant
els quatre últims trimestres va ser de

...impulsat pel dèficit 
del component energètic.

El dèficit corrent es redueix
fins al 4,8% del PIB.

FONTS: Ministeri d’Economia i elaboració pròpia.

Dèficit energètic acumulat dels dotze últims mesos i percentatge sobre el dèficit total

EL CREIXEMENT DEL DÈFICIT ENERGÈTIC FRENA L’AJUSTAMENT DEL DÈFICIT COMERCIAL

Proporció del dèficit (escala dreta)Dèficit energètic (escala esquerra)
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50.561 milions d’euros, equivalent al
4,8% del PIB. Una xifra que, com va suc-
ceir amb el dèficit comercial, no dista gai-
re de la registrada en el trimestre anterior.
Anàlogament, la necessitat de finançament
es va situar en el 4,3% en el mateix perío-
de, quatre dècimes per sota de la del pe-
ríode anterior.

Les dades de la balança de pagaments del
febrer confirmen la desacceleració d’aquest
ajustament. Durant els dos primers me-
sos, el dèficit corrent acumulat es va re-
duir el 15,1% en relació amb el mateix 
període del 2009, una xifra significativa-
ment inferior a les dels mesos precedents.
En aquest període, la reducció del dèficit

comercial va liderar l’ajustament del des-
equilibri corrent, amb el suport d’una
nova disminució del dèficit de la balança
de rendes i del lleuger superàvit de la ba-
lança de serveis. D’altra banda, el saldo de
la balança de transferències es va tornar a
deteriorar per tercer mes consecutiu.

Pel que fa als fluxos financers, en el mes
de febrer, es va registrar una reducció de la
inversió en cartera neta de 18.036 milions
d’euros. Aquesta reducció de la inversió
en cartera va ser compensada per la menor
inversió directa espanyola a l’estranger,
7.351 milions d’euros. D’altra banda, el fi-
nançament a curt termini va augmentar al
febrer, després de més d’un any reduint-se.

La inversió exterior 
en cartera es redueix.
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Acumulat any Dotze últims mesos

Variació anual

Absoluta %

Balança corrent

Balança comercial

Serveis

Turisme

Altres serveis

Total

Rendes

Transferències

Total

Compte de capital

Balança financera

Inversions directes

Inversions de cartera

Altres inversions

Total

Errors i omissions

Variació d’actius del Banc d’Espanya

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

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

FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.

–7.188 –23,9 –42.781 36.966 –46,4

2.755 –1,2 26.165 –1.806 –6,5

–66 –47,2 –443 1.209 –73,2

2.689 0,9 25.722 –597 –2,3

–4.592 –27,1 –28.138 9.539 –25,3

–4.015 70,6 –9.633 –898 10,3

–13.105 –15,1 –54.830 45.010 –45,1

1.466 148,7 4.944 747 17,8

10.902 – 14.305 29.793 –

–9.166 – 29.578 14.293 93,5

10.716 16,8 5.122 –53.885 –91,3

12.453 17,5 49.005 –9.800 –16,7

–2.184 – –8.044 –7.076 –

1.370 –39,3 9.578 –26.624 –73,5

BALANÇA DE PAGAMENTS

Febrer 2010

Saldo en
milions
d’euros

Saldo en
milions
d’euros

% variació
anual
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Noves mesures d’austeritat per
accelerar la reducció del dèficit públic

En el marc d’una reunió extraordinària
dels ministres d’economia i finances de la
Unió Europea (Ecofin) celebrada el dia 9
de maig, la ministra d’Economia i Hisen-
da, Elena Salgado, va anunciar un nou pa-
quet de mesures d’austeritat que perse-
gueix una reducció addicional del dèficit
públic. D’aquesta manera, l’objectiu és el
9,3% del producte interior brut (PIB) per
al 2010 i el 6% del PIB per al 2011, 0,5 i
1,5 punts per sota de la previsió del Pro-
grama d’Estabilitat 2009-2013, respecti-
vament. Aquesta intensificació de l’esforç
de reconducció del dèficit públic és ne-
cessària per al restabliment de la confian-
ça dels mercats internacionals.

Amb posterioritat, es van concretar aques-
tes mesures addicionals. Les més impor-
tants pel volum que representen són una
reducció en la inversió pública estatal i la
retallada de les retribucions de personal del
sector públic en un 5% anual de mitjana a
partir del juny del 2010 i la seva congelació
el 2011, amb una disminució superior dels
membres del Govern i d’altres alts càrrecs.

També són notables la suspensió de la 
revaloració de les pensions per al 2011,
llevat de les no contributives i de les pen-
sions mínimes, i l’eliminació de la presta-
ció per naixement de 2.500 euros a partir
de l’1 de gener del 2011. A més a més, es
preveu un estalvi addicional de 1.200 mi-
lions d’euros per part de les comunitats
autònomes i de les entitats locals.

Sector públic

Retallada de la inversió
pública, rebaixa de 
les retribucions dels
funcionaris i congelació de
les pensions, entre d’altres
mesures d’ajustament.

Dèficit del total d’administracions públiques en relació amb el PIB

S’AVANÇA EL CALENDARI PREVIST DE REDUCCIÓ DEL DÈFICIT PÚBLIC
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FONTS: Ministeri d’Economia i Hisenda i elaboració pròpia.
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Altres mesures del paquet són: la rebaixa,
entre aquest exercici i el vinent, de 800
milions d’euros en l’ajuda oficial al de-
senvolupament; la reducció de les despe-
ses en farmàcia, mitjançant una davallada
del preu dels medicaments exclosos del
sistema de preus de referència; la supressió
de la retroactivitat del pagament de presta-
cions per dependència al dia de presenta-
ció de la sol·licitud per als nous sol·licitants,
i l’eliminació del règim transitori per a la
jubilació parcial prevista en la Llei 40/2007.

Pel que fa a l’evolució dels comptes de
l’Estat, la feblesa conjuntural continua in-
cidint negativament, tot i que la progres-
siva millora de l’activitat i algunes me-
sures fiscals adoptades en el sentit de
retirada d’estímuls han permès una certa
recuperació de les entrades. Així, en el
primer trimestre, els ingressos no finan-

cers totals de l’Estat van baixar l’1,9% en
relació amb el mateix període de l’any an-
terior, percentatge que, malgrat tot, és fa-
vorable en relació amb el descens del
13,9% del conjunt del 2009.

La recaptació dels impostos directes en el
període gener-març va pujar a 20.804 mi-
lions d’euros, amb un descens interanual
del 0,5%. Les entrades pels impostos in-
directes reflecteixen la millora del con-
sum i de la inversió. Així, van anotar un
augment interanual del 2,2%. Arran de
l’evolució dels ingressos i dels paga-
ments, en termes de comptabilitat na-
cional, és a dir, segons els drets i les obli-
gacions reconeguts, la necessitat de fi-
nançament de l’Estat en el primer trimes-
tre va ser de 8.908 milions d’euros, el
15,2% més que en el mateix període de
l’any passat.

La progressiva millora de
l’activitat i algunes mesures
fiscals permeten una certa
recuperació dels ingressos.

REPUNT DELS IMPOSTOS INDIRECTES

Taxes de variació interanual homogènies dels ingressos (*)

NOTA: (*) De la mitjana mòbil de dotze mesos centrada.

FONT: Agència Tributària.

Impostos especialsImpost sobre el valor afegit
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La necessitat de
finançament de l’Estat
puja el 15% interanual 
en el primer trimestre.
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La contracció del crèdit
comercial es frena.

Lleugera pujada del finançament 
a les famílies

En un context de tipus d’interès molt bai-
xos i de sortida de la recessió, en els úl-
tims mesos, l’ajustament del finançament
al sector privat ha tendit a frenar-se. Així,
el saldo total del finançament a les socie-
tats no financeres i a les llars va baixar
l’1,0% al març en relació amb un any
abans, però una dècima menys que en el
mes precedent.

El descens del finançament a les empre-
ses no financeres es va atenuar. Al març,
el saldo total va disminuir l’1,9% en rela-
ció amb dotze mesos abans, la mateixa
taxa que en el mes previ. Els préstecs de
les entitats de crèdit residents van caure
el 4,2% en relació amb el març del 2009.

Així mateix, les emissions de renda fixa
s’han revifat i han pujat el 32,2% en els
dotze últims meses, 2,8 punts més que en
el mes anterior. En canvi, els préstecs de
l’exterior s’han estancat en relació amb
un any abans.

L’enfonsament del crèdit comercial, des-
tinat a finançar el capital circulant de les
empreses, es va continuar desaccelerant
fins a presentar una taxa de variació
interanual del –17,9% al març, 3,7 punts
més que al febrer. Aquesta frenada del
descens del crèdit comercial concorda
amb una certa millora de l’activitat eco-
nòmica. En canvi, els arrendaments fi-
nancers, vinculats a la inversió, van bai-
xar el 16,2% en taxa interanual al març,
0,3 punts més que en el mes anterior.

Estalvi i finançament

El finançament al sector
privat baixa l’1% en els
dotze últims mesos fins 
al març.

LLEUGER REPUNT DEL FINANÇAMENT A LES LLARS PER A L’HABITATGE

Variació interanual del finançament a les llars per a l’habitatge (*)

NOTA: (*) Inclou les institucions sense ànim de lucre al servei de les llars.
FONT: Banc d’Espanya.
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Pel que fa al finançament a les llars, al
març va continuar repuntant lleugera-
ment i va anotar una taxa de variació
interanual del 0,2%, el segon creixement
anual consecutiu. El mínim històric de
l’euríbor a dotze mesos al març, que ser-
veix de referència per a la majoria de les
hipoteques, i una certa reactivació del
mercat de l’habitatge, en part per l’avan-
çament de la demanda per la pujada de
l’impost sobre el valor afegit al juliol i per
la supressió parcial de la desgravació fis-
cal a partir del 2011, són factors que ex-
pliquen aquesta evolució. Per la seva ban-
da, l’euríbor a dotze mesos va pujar molt
lleugerament a l’abril i es va situar en
l’1,225% de mitjana mensual. Durant les
primeres setmanes de maig, l’euríbor a
un any va continuar augmentant suau-
ment i es va col·locar en l’1,26% en la
quarta setmana del mes.

El descens de la resta de préstecs a les per-
sones físiques es va continuar frenant.
D’aquesta manera, va mostrar una taxa

de variació interanual del –0,5% al març,
3 dècimes més que en el mes anterior.

D’altra banda, la morositat es va prendre
un respir al març. En aquest mes, la taxa
de morositat del conjunt de les entitats de
crèdit es va reduir en una dècima fins al
5,3%. Així i tot, se situava 1,1 punts per
damunt del nivell d’un any abans.

Pel que fa al finançament públic, es va
continuar alentint, per bé que, al març,
encara creixia el 23,9% en relació amb un
any abans. Cal destacar que, cap al final
d’abril, l’agència de qualificació creditícia
Standard & Poor’s va rebaixar en un es-
glaó la qualificació del deute sobirà es-
panyol a llarg termini fins a AA i el va si-
tuar en perspectiva negativa, per bé que
les agències Moody’s i Fitch el van mante-
nir en el grau màxim. Aquesta rebaixa va
comportar un lleuger augment de la pri-
ma de risc del deute públic, i el diferencial
a deu anys amb el deute de l’Estat alemany
es va ampliar lleugerament. Al final de la

La taxa de morositat 
es pren un respir al març.

S’alenteix el finançament
públic.

Saldo Variació any actual Variació 12 mesos

Milions d’euros Milions 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.

2.205.932 –9.046 –1,0 79,3

1.305.801 –6.153 –1,9 46,9

907.540 –8.841 –4,2 32,6

60.065 3.811 32,2 2,2

338.196 –1.123 0,0 12,2

900.131 –2.892 0,2 32,3

679.254 1.347 0,5 24,4

218.175 –4.305 –0,5 7,8

2.701 65 5,6 0,1

576.553 16.903 23,9 20,7

2.782.485 7.858 3,3 100,0 

FINANÇAMENT ALS SECTORS NO FINANCERS (1)

Març 2010

%
participació

 



primera setmana de maig, es va incre-
mentar la desconfiança dels mercats i el
diferencial va pujar fins a 1,7 punts, la
cota més elevada des del llançament de
l’euro. No obstant això, després de l’anun-
ci d’un paquet de mesures del Banc Cen-
tral Europeu i de l’eurogrup per salva-
guardar l’estabilitat fiscal i financera de la
zona de l’euro, el diferencial es va reduir
fins a 1,1 punts en la següent setmana.
Així i tot, va tornar a pujar amb posterio-
ritat fins a 1,6 punts en la quarta setmana
de maig, en no esvair-se les tensions als
mercats de deute, i, el dia 28 del mes, l’a-
gència Fitch va reduir en un esglaó la qua-
lificació del deute sobirà espanyol.

En conjunt, el finançament total als sec-
tors residents va frenar el descens i va re-
gistrar un increment del 3,3% al març en
relació amb el mateix mes de l’any ante-
rior. Aquesta taxa representa un incre-
ment d’una dècima en relació amb el mes
de febrer.

Modest creixement dels dipòsits
bancaris

Les retribucions dels dipòsits bancaris
van augmentar lleugerament al març
arran dels moviments d’algunes entitats
per guanyar quota de mercat. Així, el ti-
pus d’interès mitjà dels dipòsits a termini
dels particulars es va col·locar en el
2,19%, 15 punts bàsics per damunt d’un
mes abans, per bé que se situava 2 punts
bàsics per sota del desembre del 2009. No
obstant això, el baix nivell de l’activitat
econòmica va motivar que amb prou fei-
nes variés la desacceleració del conjunt
dels dipòsits bancaris, que es van incre-
mentar el 0,3% en relació amb un any
abans, 7 dècimes menys que al febrer. No
obstant això, es va continuar reduint la
bretxa entre els crèdits i els dipòsits, un
element més de l’ajustament de l’econo-
mia espanyola.

Tant els comptes a la vista com els d’estal-
vi van reduir el ritme de creixement. No
obstant això, els comptes d’estalvi eren els
que presentaven una major expansió
interanual, del 12,5%, resultat que expres-
sa la preferència per la liquiditat dels es-
talviadors davant de les incerteses econò-
miques i de l’escalada de l’atur. En canvi,
els comptes en moneda estrangera van
frenar l’enfonsament, probablement per
les expectatives que ha generat la depre-
ciació de l’euro en els últims mesos. Així,
al març, el seu saldo baixava el 22,1% en
relació amb dotze mesos abans, però 2,3
punts menys que en el mes anterior.

La competència dels dipòsits bancaris i la
volatilitat dels mercats financers van con-
tinuar impactant negativament en els
fons d’inversió a l’abril. Així, el patrimoni
dels fons d’inversió mobiliària es va re-
duir en 2.123 milions d’euros a l’abril fins
als 158.271 milions, amb un decrement
interanual del 2,3%. La disminució men-
sual va ser deguda, sobretot, a uns reem-
borsaments nets de 1.349 milions d’eu-
ros, provinents, bàsicament, de les
categories més conservadores, com la ren-
da fixa a curt termini i els monetaris. No
obstant això, el nombre de partícips dels
fons d’inversió mobiliària es va incremen-
tar en 16.802 a l’abril fins als 5.675.764,
xifra que representava una alça de l’1,0%
en relació amb el mes de desembre.

Les rendibilitats es van ressentir de la fe-
blesa de la renda fixa i variable europea en
el mes, però el rendiment mitjà anual es
va col·locar en un notable 4,1%. Totes les
classes de fons d’inversió mobiliària van
aconseguir guanys anuals, encapçalades
pels mercats emergents, amb el 54,4%.

Per la seva banda, els fons d’inversió im-
mobiliària es van mantenir gairebé esta-
bles a l’abril, amb un patrimoni de 6.333
milions d’euros i 81.498 partícips. No
obstant això, registraven descensos anuals

La seva rendibilitat anual
mitjana se situa en el 4,1%.
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La prima de risc del deute
sobirà a llarg termini marca
el màxim nivell des del
llançament de l’euro, però
després disminueix.

La competència dels
dipòsits bancaris i la
volatilitat dels mercats
financers motiven nous
reemborsaments nets dels
fons d’inversió mobiliària.
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del 4% i del 14%, respectivament, arran
de la crisi immobiliària.

Pel que fa als fons de pensions, el saldo dels
seus actius va arribar als 85.325 milions
d’euros al final del primer trimestre, amb
una alça interanual de l’11,7%. Les apor-
tacions durant el primer trimestre del 2010
van ser el 7,5% inferiors a les del primer
trimestre d’un any abans, però les aporta-
cions netes van ser superiors, ja que les
prestacions es van reduir el 20%. La rendi-

bilitat anual mitjana dels fons de pensions
va ser de l’11,0%. En els vint últims anys,
el rendiment mitjà dels fons de pensions
ha estat del 5,5% anual, percentatge que
supera amb escreix la inflació del període.

Els ingressos per primes d’assegurança
també van recular en el primer trimestre
del 2010, el 3,8% en relació amb un any
abans, i es van col·locar en gairebé 15.790
milions d’euros. Més important va ser el
descens al ram de les assegurances de

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.

258.660 –4.075 –1,6 12.826 5,2 18,5 

204.365 –3.426 –1,6 22.740 12,5 14,6 

709.209 –10.803 –1,5 –25.813 –3,5 50,6 

22.161 146 0,7 –6.304 –22,1 1,6 

1.194.395 –18.158 –1,5 3.449 0,3 85,3 

206.495 –6.634 –3,1 –21.926 –9,6 14,7 

1.400.890 –24.792 –1,7 –18.477 –1,3 100,0 

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

Març 2010

%
participació

ELS FONS DE PENSIONS CONTINUEN PUJANT

Patrimoni total dels fons de pensions

FONT: Inverco.
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Els fons de pensions
assoleixen un rendiment
anual mitjà de l’11%.

 



vida, del 5,9%. Entre els rams de no vida,
alguns, com els de salut, van experimen-
tar una evolució favorable, amb un incre-
ment anual del 4,4%. En canvi, d’altres
més vinculats a l’activitat econòmica i in-
dustrial van continuar afectats per l’ato-
nia conjuntural, i les seves primes van
caure el 8,8% interanual.

Augment de la riquesa financera 
de les famílies el 2009

Els dipòsits bancaris van continuar essent
el principal actiu financer dels estalvia-
dors el 2009, en representar el 42,2% del
total. No obstant això, la seva participació
es va reduir una dècima en créixer una
mica menys que el conjunt dels actius.

La cartera de renda variable va augmentar
el 5,2%, tant per les plusvàlues com per les
compres d’accions. No obstant això, es
van produir vendes netes de participa-
cions en els fons d’inversió, per bé que van
ser molt inferiors a les registrades el 2008.

Després d’haver registrat el primer des-
cens en les últimes dècades, els productes
d’assegurances van remuntar el 2009 i van
anotar l’increment anual més intens, del
5,5%. D’aquesta manera, el seu pes en el
total es va enfilar fins al 15,0%, 3 dècimes
més que l’any anterior.

A l’altre costat del balanç financer de les
famílies, els passius financers es van con-
tinuar desaccelerant fins a registrar una
caiguda anual del 0,7%, la primera de les
últimes dècades. La major part la consti-
tueixen els préstecs, que van representar
el 125,4% de la renda disponible bruta,
2,3 punts menys que l’any anterior.

Finalment, la riquesa financera neta de
les famílies, definida com els seus actius
menys els seus passius financers, va créi-
xer el 9,4% el 2009, després d’haver patit
la caiguda més intensa de les últimes dè-
cades el 2008. D’aquesta manera, va arri-
bar a 802.100 milions d’euros, el 76,3%
del producte interior brut.

Les assegurances remunten
el 2009 i anoten l’increment
anual més important 
dels actius de les famílies.

L’endeutament de les
famílies registra la primera
caiguda anual de les últimes
dècades el 2009.
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2009 Variació anual Variació en 5 anys

Milions Estructura
% s/PIB

Milions
%

Milions
%d’euros en % d’euros d’euros

Actius financers

Efectiu

Dipòsits

Valors diferents d’accions

Accions i participacions 

en fons d’inversió

Reserves tècniques d’assegurança

Altres

Total

Passius financers

Préstecs

Altres

Total

Riquesa financera neta

NOTA: (*) Inclou les institucions sense ànim de lucre al servei de les llars.

FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.

92.986 5,3 8,8 769 0,8 23.684 34,2

738.579 42,2 70,3 24.968 3,5 267.363 56,7

45.603 2,6 4,3 –498 –1,1 14.282 45,6

556.741 31,8 53,0 27.297 5,2 7.832 1,4

263.393 15,0 25,1 13.622 5,5 54.448 26,1

54.754 3,1 5,2 –3.992 –6,8 10.121 22,7

1.752.056 100,0 166,7 62.166 3,7 377.730 27,5

906.505 95,4 86,2 –6.280 –0,7 364.582 67,3

43.450 4,6 4,1 –413 –0,9 –5.463 –11,2

949.956 100,0 90,4 –6.693 –0,7 359.119 60,8

802.100 – 76,3 68.858 9,4 18.612 2,4

RIQUESA FINANCERA NETA DE LES FAMÍLIES (*)
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2008 2009 2010

I II III IV I II

ECONOMIA INTERNACIONAL Previsions Previsions

Producte interior brut

Estats Units

Japó

Regne Unit

Zona de l’euro

Alemanya

França

Preus de consum

Estats Units

Japó

Regne Unit

Zona de l’euro

Alemanya

França

ECONOMIA ESPANYOLA Previsions Previsions

Agregats macroeconòmics

Consum de les llars

Consum de les AP

Formació bruta de capital fix

Béns d’equipament

Construcció

Demanda nacional (contr. al � PIB)

Exportació de béns i serveis

Importació de béns i serveis

Producte interior brut

Altres variables

Ocupació

Taxa d’atur (% població activa)

Índex de preus de consum

Costos laborals unitaris

Saldo operacions corrents (% PIB)

Cap. o nec. finanç. resta món
(% PIB)

Saldo públic (% PIB)

MERCATS FINANCERS Previsions Previsions

Tipus d’interès internacionals

Fed Funds

Repo BCE

Bons EUA 10 anys

Bons alemanys 10 anys

Tipus de canvi

$/Euro

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3,3 0,3 1,2 1,0 0,2 –0,4 0,4 1,1 1,3

2,6 0,3 1,0 0,8 0,3 –0,2 0,4 0,8 1,0

2,8 0,1 1,5 0,7 –0,2 –0,4 0,4 1,4 1,6

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

5,5 3,8 –0,2 6,0 4,7 4,1 0,8 1,5 –0,4

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

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

–5,5 –11,2 –9,7 –11,3 –11,6 –11,4 –10,2 –10,6 –10,1

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

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

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

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

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

11,3 18,0 19,4 17,4 17,9 17,9 18,8 20,0 19,3

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

4,6 0,4 –0,5 0,9 0,9 –0,1 –0,1 0,1

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

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

–4,1 –11,2 –9,5

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

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

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

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

1,48 1,39 1,30 1,30 1,36 1,43 1,48 1,38 1,29
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