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

2008 2009 2010
2009 2010

I II III IV I II

ECONOMIA INTERNACIONAL Previsions Previsions

 Producte interior brut

Estats Units 0,4 –2,4 3,0 –3,3 –3,8 –2,6 0,1 2,4 3,3

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

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

Zona de l’euro 0,5 –4,1 1,0 –5,2 –4,9 –4,1 –2,1 0,6 1,0

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

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

Preus de consum

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

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

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

Zona de l’euro 3,3 0,3 1,4 1,0 0,2 –0,4 0,4 1,1 1,5

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

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

ECONOMIA ESPANYOLA  Previsions Previsions

 Agregats macroeconòmics

Consum de les llars –0,6 –5,0 0,1 –5,5 –6,0 –5,0 –3,5 –0,6 1,3

Consum de les AP 5,5 3,8 –0,2 6,0 4,7 4,1 0,8 1,5 –0,4

Formació bruta de capital fix –4,4 –15,2 –6,7 –14,9 –17,0 –16,0 –12,9 –9,9 –6,9

Béns d’equipament –1,8 –23,0 0,4 –24,0 –28,3 –23,8 –15,3 –2,5 0,0

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

Demanda nacional (contr. al n PIB) –0,5 –6,4 –1,6 –6,3 –7,4 –6,6 –5,3 –2,5 –1,1

Exportació de béns i serveis –1,0 –11,5 8,1 –16,6 –14,7 –10,8 –2,9 8,0 8,2

Importació de béns i serveis –4,9 –17,9 2,6 –22,3 –21,7 –17,0 –9,6 2,6 4,2

Producte interior brut 0,9 –3,6 –0,4 –3,3 –4,2 –4,0 –3,1 –1,3 –0,2

Altres variables

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

Taxa d’atur (% població activa) 11,3 18,0 19,4 17,4 17,9 17,9 18,8 20,0 19,3

Índex de preus de consum 4,1 –0,3 1,6 0,5 –0,7 –1,1 0,1 1,1 1,6

Costos laborals unitaris 4,6 0,4 –0,5 0,9 0,9 –0,1 –0,1  0,1  

Saldo operacions corrents (% PIB) –9,5 –5,1 –4,1 –7,9 –4,5 –3,8 –4,2  –6,8  

Cap. o nec. finanç. resta món
(% PIB) –9,1 –4,7 –3,7 –7,6 –4,0 –3,6 –3,7  –6,1  

Saldo públic (% PIB) –4,1 –11,2 –9,5   

MERCATS FINANCERS Previsions Previsions

 Tipus d’interès internacionals

Fed Funds 2,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Repo BCE 3,9 1,2 1,0 1,8 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0

Bons EUA 10 anys 3,6 3,2 3,6 2,7 3,3 3,5 3,4 3,7 3,5

Bons alemanys 10 anys 4,0 3,3 3,1 3,1 3,4 3,3 3,2 3,2 2,8

Tipus de canvi

 $/Euro 1,48 1,39 1,30 1,30 1,36 1,43 1,48 1,38 1,27

AC
ACTIVITAT FINANCERA Milions e

Recursos totals de clients 237.799

Crèdits sobre clients 178.026

Resultat atribuït al Grup 1.510

PERSONAL, OFICINES I MITJANS DE PAGAMENT

Empleats 27.505

Oficines 5.326

Terminals d’autoservei 7.951

Targetes (milions) 10,3

OBRA SOCIAL: PRESSUPOST PER ACTIVITATS PER AL 2010 Milions e

Socials 356

Ciència i medi ambient 62

Culturals 55

Educatives i investigació 27

TOTAL PRESSUPOST 500

L’Informe Mensual edició iPad s’ha generat en un format que es pot llegir des de l’iPad d’Apple i des de la
majoria de lectors de llibres electrònics (e-Book readers). S’inclou el format específic dels lectors Kindle
d’Amazon.

Més informació a www.laCaixa.es/estudis
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edició iPad
L’economia des del teu sofà



JULIOL-AGOST 2010 1INFORME MENSUAL

 Benestar social, progrés econòmic i felicitat

1 Editorial

 2 Resum executiu

 6 Conjuntura internacional

 6 Estats Units

10 Japó

12 Xina

13 Brasil

15 Mèxic

17 Primeres matèries

 18 Els diners no donen 
la felicitat... O sí?

 22 Unió Europea

22 Zona de l’euro

25 Alemanya

27 França

29 Itàlia

30 Regne Unit

31 Europa emergent

34 Mercats financers

34  Mercats monetaris 
i de capital

 42 Valors en la cartera 
de valors: la inversió 
socialment responsable

 45 Conjuntura espanyola

45 Activitat econòmica

 49 Serveix el PIB 
per mesurar la felicitat?

 52 Mercat de treball

56 Quan l’economia 
no somriu, somriure 
és més difícil

 58 Preus

62 Sector exterior

65 Sector públic

67 Estalvi i finançament

 Índex La recerca de la felicitat és una constant en la història individual i col·lectiva de
l’ésser humà. Un munt de refranys i de dites populars ho confirmen. Fins i tot la
declaració d’independència dels Estats Units establia que, entre els drets dels ho-
mes, hi havia la recerca de la felicitat. Fa 25 segles, Aristòtil també considerava la 
persecució de la felicitat com l’objectiu de la seva ètica filosòfica. Però en què con-
sisteix la felicitat? Les respostes poden ser múltiples: els plaers, les riqueses, la fama 
o el poder, o una vida intel·lectiva satisfactòria, practicar la virtut o ajudar els altres.
O una combinació. La carta és extensa i molt variada, i, per tant, ens trobem davant
d’un concepte totalment subjectiu i difícilment aprehensible.

 Per això pot sorprendre que l’economia, la ciència trista o lúgubre que va definir
Thomas Carlyle, es dediqui també a la felicitat. Richard Layard, un dels grans refe-
rents del debat, defineix els principals determinants de la nostra satisfacció personal 
o felicitat subjectiva: les relacions familiars; un treball estable i gratificant; la comu-
nitat i els amics; la salut; la llibertat individual; els valors personals, i, com no podia
ser d’una altra manera, la situació financera. Els diners són un dels components de 
la felicitat, però no són, ni de bon tros, determinants. És clar que fem referència a
situacions «normals». La privació i la pobresa són difícilment compatibles amb un
estat personal satisfactori. Però, un cop resoltes les necessitats bàsiques, els diners 
passen a un segon terme. O no, perquè es comprova que la comparació amb els
nostres semblants activa uns ressorts que modifiquen la nostra percepció subjectiva 
del que entenem per «necessitats bàsiques». Si guanyem més diners o si el nostre
cotxe és més car que el dels nostres veïns, probablement ens sentirem més satis-
fets, i viceversa. Si un país té una renda per capita superior a la del país veí, també
se sentirà més satisfet. Les comparacions també incideixen en termes temporals.
Un augment o una disminució del sou, la pèrdua o l’obtenció d’una feina, afecten
la felicitat individual, perquè ho comparem amb la nostra situació anterior. Però
també és cert el principi de les expectatives adaptatives, és a dir, que els augments
de riquesa només exerceixen un impacte temporal i limitat sobre la felicitat i que els
individus ens adaptem a gairebé qualsevol situació, sigui cap a millor o cap a pitjor.

En qualsevol cas, les comparacions, tot i ser odioses, són transcendentals a l’hora de
valorar la felicitat o la satisfacció personal o col·lectiva. Però com es pot mesurar la
felicitat? Una forma és preguntar directament als ciutadans la seva opinió subjectiva 
personal, en una escala, per exemple, del 0 al 10. Es tracta d’una informació inte-
ressant, però de la qual és difícil extreure conclusions aplicables, atesa la variabilitat 
del que cadascú entén per felicitat. Una altra via és utilitzar indicadors objectius
que defineixin què s’entén per un estat de benestar social, com l’esperança de vida, 
el nivell d’educació, la taxa d’atur, etc. Però és complicat encertar la combinació
d’indicadors adequada per a la finalitat buscada, la qual cosa ens torna a la situació
de subjectivitat inicial. El més fàcil seria que algun dels mesuraments macroeconò-
mics, singularment el producte interior brut (PIB) per capita, ens informés de for-
ma adequada de la marxa del benestar social. Aquesta idea és rebutjada, sovint de 
forma vehement, perquè el PIB no inclou aspectes com la salut, la puresa de l’aire 
o l’alegria de viure. No obstant això, també és cert que, en general, el PIB manté
una correlació estreta amb les variables objectives de benestar social i que el progrés
econòmic és determinant en la seva millora. Els diners no ho són tot, però, com diu 
el refrany, ajuden força.
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L’ajustament fiscal, protagonista

La incertesa generada per la crisi del deute
sobirà de la zona de l’euro ha determinat
una bona part de l’actualitat econòmica
en els últims mesos. Les iniciatives insti-
tucionals europees han aconseguit pal·liar
una mica les tensions. Tant el Banc Cen-
tral Europeu (BCE) com l’Ecofin (Consell
de Ministres d’Economia i Finances de la
Unió Europea) han adoptat mesures efi-
caces per enfrontar-se a la crisi. A la re-
unió del G-20, celebrada al final de juny,
els líders de les principals economies han
llançat un senyal clar, en adoptar el ferm
compromís de reduir el dèficit públic a la
meitat el 2013.

Però on l’activitat política és més inten-
sa és a l’epicentre de la crisi del deute: la
zona de l’euro. El mes passat es va aprovar
el Mecanisme Europeu d’Estabilització,
que, juntament amb l’aportació del Fons
Monetari Internacional, posa a disposició
dels països amb problemes de liquiditat
750.000 milions d’euros. Aquest acord
ha estat clau per reduir una mica les ten-
sions als mercats. Les polítiques nacionals
de contenció del dèficit públic que s’han
anat anunciant amb posterioritat també
han estat molt importants. Després de
conèixer les d’Espanya, Portugal i Grècia,
aquest mes han estat les grans potències
europees les que s’han afegit al corrent de
contenció fiscal.

Un dels plans més esperats i quantiosos ha
estat l’alemany, que ha aixecat tanta ex-
pectació com controvèrsia. El paquet pre-
sentat per la cancellera alemanya Angela
Merkel preveu que les arques públiques

estalviïn gairebé 80.000 milions d’euros
entre el 2011 i el 2014. El paquet afecta
la gran majoria de partides de la despesa
pública, llevat de l’educació i de la inves-
tigació. Aquestes mesures permetran re-
duir de forma progressiva el dèficit públic
fins al 3% del producte interior brut (PIB)
el 2013 i situar el dèficit públic estructu-
ral de l’economia alemanya per sota del
0,35% a partir del 2016, una exigència
inclosa recentment en la Constitució. El
problema d’aquestes mesures és, segons
els seus detractors, que no estimulen la
demanda interna d’Alemanya, de manera
que difícilment la tradicional locomotora
europea podrà, a curt termini, assumir el
liderat econòmic que tant se li reclama.

El camí pres per la resta de potències
europees és similar. El paquet anunciat
per David Cameron era també molt es-
perat, ja que el dèficit del Regne Unit ha
pujat fins a l’11% del PIB. El nou primer
ministre espera reduir aquesta xifra fins a
l’1,1% del PIB en els pròxims cinc anys
amb l’estalvi d’uns 50.000 milions d’euros
anuals, mitjançant, fonamentalment, les
reduccions de la despesa pública. França,
que preveu reduir el dèficit en 100.000
milions d’euros en tres anys, ho farà amb
una contribució similar de la despesa i
dels ingressos pressupostaris. El pla pre-
sentat per Itàlia és més modest, 24.000
milions d’euros entre el 2011 i el 2012, tot
i ostentar un dels nivells d’endeutament
públic més elevats de la zona de l’euro.

Un altre exemple de la intensitat amb
què treballa la maquinària política eu-
ropea són els acords assolits pel Consell
Europeu. Els caps d’Estat i de Govern

RESUM EXECUTIU

El G-20 acorda reduir el
dèficit públic a la meitat
el 2013.

Les principals potències
europees presenten
els seus plans d’austeritat.

El Consell Europeu també
adopta mesures per reduir
la incertesa...
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dels diferents països membres van pac-
tar la introducció d’un nou impost en el
sector financer, la recaptació del qual es
destinarà a la creació d’un fons que per-
meti afrontar amb més seguretat futures
crisis financeres. A més a més, també es
va acordar la publicació de les proves
d’esforç per part dels principals bancs de
la zona de l’euro i la millora de les normes
de disciplina pressupostària i de vigilància
macroeconòmica de la regió.

Tot plegat ha contribuït a reduir les ten-
sions als mercats financers internacionals,
però la situació encara està lluny de nor-
malitzar-se. De fet, la inestabilitat ha con-
tinuat essent la tònica dominant durant
les últimes setmanes, amb una incipient,
però esperançadora, millora en la segona
quinzena de juny. El principal focus de
tensió continua essent la crisi del deute
sobirà a la zona de l’euro, però també hi
contribueixen factors com les sorpreses
negatives en alguns indicadors d’activitat
econòmica als Estats Units, la perspectiva
d’enduriment de la política monetària en
diversos països i l’incessant, i en ocasions
confús, flux de notícies sobre la reforma
de la regulació financera.

Als Estats Units, després d’un primer tri-
mestre de fort creixement, la recuperació 
es continua consolidant, però es reforça
la convicció que l’expansió assolirà taxes 
de creixement modestes. Els indicadors
de les últimes setmanes apunten a un es-
cenari de menor creixement del que feien 
suposar les dades del primer trimestre.
Així, augmenten els riscos deflacionistes
i d’un manteniment de la demanda agre-
gada més feble del que s’esperava. Les
empreses no financeres continuen essent 
el punt més fort de l’expansió, amb el su-
port d’un notable increment dels bene-
ficis empresarials en el primer trimestre
i d’un nivell de sentiment empresarial
que es manté en cotes pròpies d’etapes
d’expansió robusta.

 El desglossament del PIB del primer tri-
mestre de la zona de l’euro també ha con-
tribuït a moderar el to optimista. La raó
és que les dues forces que van impulsar
el creixement del segon trimestre van ser
l’acumulació d’existències i l’alça del con-
sum públic. El ritme de recuperació del
consum privat i de la inversió, pilars sobre
els quals s’ha de basar la recuperació, es
manté molt feble.

El contrapunt el continuen posant els
principals països emergents. Des del
creixement de l’11,9% interanual de la
Xina en el primer trimestre del 2010 fins al
8,6% de l’Índia, l’altre gegant de la regió,
passant pels avanços de Singapur (15,5%),
Taiwan (13,3%), Hong Kong (8,2%) i Co-
rea (8,1%), entre d’altres, la recuperació
es basa en l’Àsia emergent. Les dades més
recents de la Xina, corresponents al mes
de maig, corroboren aquesta recuperació.
Una prova d’això la trobem en el reprès
vigor de les exportacions i en la fermesa
de la inversió. Atès aquest ressorgiment
comercial i, potser, cedint a les pressions
nord-americanes, el passat 19 de juny el
Banc Central de la Xina es va pronunciar
sobre l’esperada flexibilització del tipus
de canvi i va anunciar un relaxament dels
controls que mantenen gairebé fix el tipus
de canvi del renminbi enfront del dòlar.
No obstant això, haurem d’esperar un
temps abans de valorar les conseqüències
d’aquesta mesura, que, a primera vista, no
permet anticipar canvis sobtats. El més
probable és que doni lloc a una apreciació
molt gradual de la moneda xinesa enfront
de la divisa nord-americana.

La situació de l’economia espanyola se-
gueix el deixant de la recuperació de la
zona de l’euro. Després de set trimes-
tres de recessió, l’activitat va registrar un
creixement positiu en el primer trimestre
del 2010. Els escassos indicadors econò-
mics disponibles del segon trimestre
apunten, en general, a la continuïtat de

...però la situació
encara està lluny 
de normalitzar-se. 

 No obstant això, els
principals països emergents 
continuen mostrant 
símptomes de fortalesa. 

 L’economia espanyola
manté l’expansió 
en el segon trimestre. 
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la tendència de recuperació. No obstant
això, l’índex de sentiment econòmic va
interrompre la trajectòria de millora al
maig, probablement a conseqüència de
la desfavorable evolució dels mercats fi-
nancers en aquest mes i de les mesures
d’ajustament pressupostari anunciades
pel Govern.

En aquest sentit, cap a la meitat de juny,
la Comissió Europea va avaluar els plans
del Govern espanyol per a la correcció del
dèficit públic excessiu, juntament amb
els presentats per onze països europeus.
Per bé que va considerar que les decisions
d’ajustament pressupostari adoptades per
l’executiu espanyol per al 2010 eren su-
ficients, va fer una invitació perquè s’es-
pecifiquessin mesures addicionals fins a
un import de l’1,75% del PIB per al 2011
per tal d’assegurar l’objectiu d’assolir un
dèficit públic del 6% del PIB en aquest
exercici. El volum de la retallada prescrita
per la Comissió és una mica superior al
definit pel Govern en el paquet del maig,
ja que la previsió del Govern espanyol de
creixement del PIB el 2011 se situa per
damunt de la projecció de la Comissió
Europea.

A més a més, com a complement del pa-
quet d’ajustament pressupostari del mes
de maig del 2010, s’ha anunciat que el
Govern i algunes comunitats autònomes
preparen pujades d’impostos per contri-
buir a la reducció del dèficit públic. Tot
i que encara no s’ha definit la major part
d’aquestes alces, sembla que apunten a
gravar més les rendes altes.

En aquest context, el Fons Monetari In-
ternacional va realitzar un diagnòstic de
l’economia espanyola en què indicava les
seves principals febleses, com el mercat
laboral, el desinflament de la bombolla
immobiliària, el dèficit pressupostari, un
escàs creixement de la productivitat i un
sector bancari afeblit. La seva recepta, a
més de la consolidació fiscal, incloïa re-

formes en el mercat laboral, en el règim de
les pensions i en el sistema financer.

En aquests últims mesos, la política eco-
nòmica s’ha aplicat a implementar un se-
guit de disposicions que tracten d’afrontar
el repte d’aconseguir una recuperació sos-
tinguda. Així, la reforma laboral va entrar
en vigor al final de juny amb la pretensió
de reduir la dualitat del mercat laboral –la
divisió entre assalariats amb contracte fix
i assalariats amb contracte temporal– i de
facilitar a les empreses l’ajustament a les
condicions econòmiques; a més a més, es-
tableix subsidis a la contractació dels
col·lectius més afectats per l’atur. Es tracta
d’implantar les condicions necessàries per
facilitar la inversió empresarial i, d’aquesta
manera, la creació de llocs de treball en el
moment en què les perspectives millorin,
en una economia que ostenta un nivell
d’atur molt elevat.

També s’ha avançat considerablement en
un altre aspecte clau: la reestructuració
del sistema financer. Així, el nombre de
caixes d’estalvis quedarà reduït a menys
de la meitat de les existents a l’inici del
procés, per la via de les fusions i també
de dues intervencions directes per part
del Banc d’Espanya. El Fons de Reestruc-
turació Ordenada Bancària ha estat un
element clau en aquest procés.

El procés de reformes no s’atura aquí,
ja que s’ha plantejat la modificació de la
normativa relativa a les caixes d’estalvis,
entitats que engloben al voltant de la mei-
tat del sistema bancari nacional, la pro-
longació de l’edat de jubilació, un major
ajustament entre contribucions i presta-
cions a la Seguretat Social, la reforma del
sector energètic, etc. Es tracta d’encarrilar
l’economia definitivament pel camí de la
recuperació i d’assegurar una millora sos-
tinguda de la productivitat.

30 de juny de 2010

La Comissió Europea
fa una invitació perquè 
s’especifiquin més les 
mesures de contenció fiscal 
a Espanya. 

 La reforma laboral entra
en vigor i, a llarg termini, 
haurà de contribuir a crear 
llocs de treball. 

 Avança la reestructuració
del sistema financer 
i es plantegen reformes 
en la Seguretat Social 
i en determinats sectors 
productius. 
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CRONOLOGIA
 2009
juny 12

26
El Govern apuja els impostos que graven el tabac, la benzina i el gasoil d’automoció.
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

9
10
12

El Govern presenta el Pla extraordinari d’Infraestructures, que mobilitzarà 17.000 milions d’euros en els
pròxims dos anys.
El Govern aprova un nou paquet de mesures per impulsar l’activitat econòmica.
Els ministres de finances de la zona de l’euro anuncien les condicions de l’ajuda a Grècia.
El Govern proposa un nou pla de reformes del mercat laboral per discutir-lo en el marc del diàleg social.

maig 2
10

20

Els països de la zona de l’euro aproven l’ajuda financera a Grècia, que pujarà a 110.000 milions d’euros.
La Unió Europea adopta un Mecanisme Europeu d’Estabilització dotat amb 750.000 milions d’euros, amb
participació del Fons Monetari Internacional.
El Govern aprova un Decret-llei pel qual s’adopten mesures extraordinàries per avançar la reducció pre-
vista del dèficit públic.

juny 17

22

26

27

El Consell Europeu decideix publicar les proves d’esforç dels principals bancs europeus, l’aplicació d’un nou
impost als bancs i la millora de les normes de disciplina pressupostària i macroeconòmica.
El Congrés dels Diputats convalida el Decret-llei de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball
proposat pel Govern.
Un any després de la creació del FROB, el Banc d’Espanya considera gairebé acabat el procés de reestructu-
ració de les caixes d’estalvis a Espanya.
El G-20 decideix reduir a la meitat els dèficits de les economies avançades el 2013.

AGENDA
 Juliol Agost

2

8
13
14
20
23
27
28
29
30

Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (juny).
Índex de producció industrial de la UE (maig).
Índex de producció industrial (maig).
Consell de Govern del Banc Central Europeu.
IPC (juny).
Inflació de la UE (juny).
Comerç exterior (maig).
Preus industrials (juny).
Ingressos i despeses de l’Estat (juny).
Vendes al detall (juny).
Avanç de l’IPCH (juliol).
Enquesta de població activa (segon trimestre).
Balança de pagaments (maig).
PIB dels Estats Units (segon trimestre).

3

5

12
13

16
17
25
26
27
30
31

Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (juliol).
Índex de producció industrial de la UE (juny).
Índex de producció industrial (juny).
Consell de Govern del Banc Central Europeu.
IPC (juliol).
Avanç del PIB (segon trimestre).
Avanç del PIB de la UE (segon trimestre).
Inflació de la UE (juliol).
Comerç exterior (juny).
Preus industrials (juliol).
Comptabilitat nacional trimestral (segon trimestre).
Vendes al detall (juliol).
Avanç de l’IPCH (agost).
Ingressos i despeses de l’Estat (juliol).
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Estats Units: una expansió
més moderada

Amb un producte interior brut (PIB) que,
en el primer trimestre del 2010, va créixer
el 2,7%, en termes intertrimestrals anua-
litzats, la recuperació es continua consoli-
dant, però es reforça la convicció que
l’expansió tindrà taxes de creixement
modestes. Les decisions econòmiques són
sovint una qüestió d’acceptar mals
menors per evitar mals majors. En el seu
retorn a Ítaca, Ulisses va passar per un
estret en què va haver d’escollir entre
apropar-se al costat d’Escil·la, un mons-
tre inflacionista amb diversos caps, o al
costat de Caribdis, un forat deflacionista
que engolia tot el que s’hi apropava.
L’Escil·la de l’economia nord-americana
actual és un dèficit públic que, en el pri-
mer trimestre del 2010, va arribar al

10,9% del PIB. El Caribdis és el risc d’un
creixement massa reduït, amb una taxa
d’atur del 9,7% i un mercat immobiliari
que continua en el pou.

Els indicadors de les últimes setmanes
apunten a un escenari amb un creixe-
ment menor al que feien suposar les
dades del primer trimestre. Així, els ris-
cos inflacionistes d’Escil·la es redueixen
una mica, mentre que augmenten els de
Caribdis, de feblesa de la demanda agre-
gada. Durant l’últim trimestre del 2009 i
el primer del 2010, el consum privat va
tenir una reacció alcista com a compen-
sació de les privacions imposades per la
major aversió al risc de les famílies del
final del 2008 i principi del 2009. Però els
últims indicadors apunten a un retorn a
la normalitat, amb un estalvi privat que
compensa la major part de l’increment

Els Estats Units creixen
el 2,7% i encaren una
recuperació modesta.

CONJUNTURA INTERNACIONAL

Estalvi de les llars en percentatge de la renda disponible

ESTATS UNITS: L’AVERSIÓ AL RISC I L’ESTALVI

FONTS: Bureau of Economic Analysis i elaboració pròpia.
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 El consum es desaccelera
després d’un repunt
de nou mesos.

Els empresaris veuen
augmentar els beneficis
i mantenen una percepció
optimista.

del dèficit públic i amb uns preus que
continuen mostrant la seva cara més
moderada.

Els comptes nacionals de l’abril mostren
aquesta desacceleració del consum. En el
primer trimestre de l’any, l’augment del
consum va absorbir el 80% dels 89.000
milions de dòlars d’increment de la ren-
da disponible de les llars durant el perío-
de. No obstant això, a l’abril, el decorat
va canviar per complet, ja que la totalitat
dels 64.000 milions de creixement de la
renda disponible es va destinar a l’estalvi.
Confirmant aquest refredament de les
ànsies de consum, les vendes al detall,
sense cotxes ni benzina, van recular al
maig en relació amb el mes d’abril i van
posar fi a nou mesos consecutius d’a-
vanços. L’increment interanual va conti-
nuar essent positiu, el 4,7%, però va
mostrar una tendència de desaccelera-
ció. També les vendes d’automòbils van
patir reculades després de dos mesos
alcistes.

Pel costat de l’oferta, les empreses no
financeres continuen constituint el punt
més fort de l’expansió. Els beneficis
empresarials del primer trimestre van
augmentar el 31,0% interanual i van supe-
rar el nivell de desembre del 2007, previ a
la crisi. Dins d’aquesta tònica de sosteni-
bilitat, l’índex de sentiment empresarial
de l’Institute for Supply Management va
presentar canvis molt petits al maig. Les
manufactures van recular lleugerament
fins al nivell dels 59,7 punts, mentre que
els serveis van avançar fins als 61,1 punts.
Per bé que els últims mesos no presenten
avanços notables, d’acord amb la línia de
moderació que segueix el conjunt de
l’economia, els nivells actuals són propis
d’etapes d’expansió robusta. Possiblement
sigui la indústria l’exponent més clar
d’una recuperació que es va consolidant,
però, al mateix temps, confirma la seva
naturalesa modesta. La producció indus-
trial va augmentar el 7,2% interanual al
maig, mentre que la utilització de la capa-
citat productiva va arribar al 74,7%. En els

ESTATS UNITS: PRINCIPALS INDICADORS ECONñMICS

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

2008 2009
2009 2010

II III IV I Abril Maig

PIB real 0,4 ±2,4 ±3,8 ±2,6 0,1 2,4 ± ...

Vendes al detall ±1,0 ±6,3 ±9,9 ±7,1 1,9 5,7 9,0 6,9

Confiança del consumidor (1) 58,0 45,2 48,3 51,8 51,0 51,7 57,7 63,3

Producció industrial ±2,2 ±9,7 ±12,9 ±9,4 ±4,7 2,3 5,2 7,6

Índex activitat manufacturera (ISM) (1) 45,5 46,2 43,0 51,4 54,6 58,2 60,4 59,7

Habitatges iniciats ±32,9 ±38,4 ±46,9 ±32,0 ±14,8 16,5 38,2 7,8

Taxa d’atur (2) 5,8 9,3 9,3 9,6 10,0 9,7 9,9 9,7

Preus de consum 3,8 ±0,4 ±1,2 ±1,6 1,4 2,4 2,2 2,0

Balança comercial (3) ±698,8 ±374,9 ±502,8 ±414,5 ±374,9 ±399,7 ±411,6 ...

Tipus d’interès interbancari 3 mesos (1) 2,8 0,7 0,8 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5

Tipus de canvi efectiu nominal (4) 74,5 77,7 79,6 75,3 72,8 74,8 75,4 78,4

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.
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La construcció i els preus
de l’habitatge es mantenen
en el fons.

La taxa d’atur és del 9,7%,
i la seva reducció queda
per al 2011.

dos casos, els nivells estan a mig camí
entre els mínims històrics recents i la
situació anterior a la crisi.

El mercat immobiliari continua feble, i la
seva contribució al creixement de l’eco-
nomia pot trigar més del que s’esperava.
Al costat de l’oferta, els 593.000 habitatges
iniciats del maig representen un descens
en relació amb l’abril i continuen essent
una petita fracció del 1.600.000 habitatges
iniciats representatius dels anys anteriors
a la bombolla. Queda interrompuda així
la tímida recuperació dels dos mesos pre-
vis i es constata que, al sector de l’habi-
tatge, la vida és dura sense els estímuls
públics, que van acabar a l’abril. La
sobreoferta i les execucions d’hipoteques
continuen essent un llast que també afec-
ta negativament l’evolució dels preus.
L’ índex Case-Shi l ler de preus de
l’habitatge de segona mà va guanyar al
març el 0,2% en relació amb el mes previ,
en termes desestacionalitzats, de manera

que l’apreciació acumulada des de l’agost
del 2009 és d’un magre 1,0%, el 0,5% si es
descompta la inflació. Així, mentre que
San Francisco i San Diego es continuen
recuperant, àrees tan significatives com
Chicago, Nova York i Detroit continuen
sense tocar fons.

El mercat de treball continua en una
situació de feblesa que s’allargarà durant
tot el 2010, malgrat els 431.000 llocs de
treball nets creats al maig, majoritària-
ment pertanyents al sector públic. Així,
mentre que, en el conjunt del 2008 i del
2009, es van perdre més de 8,4 milions de
llocs de treball privats, la meitat dels
982.000 llocs de treball nets creats el 2010
és atribuïble al sector públic. La taxa
d’atur va disminuir lleugerament del
9,9% al 9,7%, però l ’alta proporció
d’aturats de llarga durada, de més difícil
recol·locació, i el gran nombre de treba-
lladors desanimats i de treballadors a
temps parcial de forma involuntària di-

NOTA: (*) Un nivell de 50 implica que hi ha tantes respostes optimistes com pessimistes.
FONTS: Institute for Supply Management i elaboració pròpia.

ESTATS UNITS: ELS EMPRESARIS CREUEN EN LA RECUPERACIÓ

Nivell dels índexs de l’ISM (*)
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 L’IPC puja el 2,0%, i el
subjacent manté l’1,0%.

ficultaran que la taxa d’atur baixi signifi-
cativament si el creixement econòmic no
supera els ritmes actuals.

La moderació de la inf lació continua
essent coherent amb la baixa utilització
de la capacitat productiva. Els preus

ESTATS UNITS: L’HABITATGE, UNA RECUPERACIÓ QUE NO ARRIBA

Valor de l’índex Case-Shiller del preu de l’habitatge (*)

NOTA: (*) Sèrie desestacionalitzada per al conjunt de les deu àrees més significatives.
FONTS: Standard & Poor’s i elaboració pròpia.
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ESTATS UNITS: ESTABILITAT EN ELS PREUS

Variació interanual de l’índex de preus al consum

NOTA: (*) L’índex subjacent exclou els aliments i l’energia.
FONTS: Departament de Treball i elaboració pròpia.
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La fortalesa del d˜lar
afebleix les exportacions.

El Japó creix el 5,0% gràcies
a les exportacions.

deixen, així, espai per a polítiques de su-
port a la demanda i corroboren que, en
aquest moment, els riscos estan més en la
feblesa de la demanda que en les tensions
inflacionistes. Al maig, l’índex general de
preus al consum (IPC) va disminuir en
relació amb el mes previ per segona vega-
da consecutiva, en termes desestacionalit-
zats. Així, la variació interanual va ser del
2,0%, inferior al 2,2% de l’abril. Sense els
efectes del petroli, els preus no haurien
arribat a baixar, però la situació continua
essent de laxitud, com ho mostra l’evolu-
ció de l’índex subjacent, el general sense
aliments ni energia, que va avançar l’1,0%
interanual.

El sector exterior difícilment contribuirà
positivament al creixement de l’economia
en els pròxims mesos, ateses la recupera-
ció de la demanda interna i la relativa for-
talesa del dòlar. El dèficit comercial de
béns i serveis de l’abril va ser de 40.285
milions de dòlars, un nivell similar al del
març. Però aquest manteniment va ser

degut a l’abaratiment de les importacions
de cru. Així, el dèficit comercial que ex-
clou el petroli i els seus derivats va patir
un deteriorament proper als 800 milions
de dòlars, a causa d’unes exportacions
que van patir l’enfortiment del dòlar, tot i
que no van trencar la tendència de correc-
ció a mitjà termini que, des del primer
trimestre del 2006, ha dut el dèficit no
petrolier del 3,9% fins a l’1,3%del PIB.

Japó: exportacions i deute públic

El PIB del Japó va avançar el 5,0% inter-
trimestral anualitzat i allunya els riscos
d’una recaiguda de l’activitat per al con-
junt del 2010. No obstant això, la deman-
da interna continua essent una assignatu-
ra pendent, ja que quatre d’aquests cinc
punts percentuals de creixement van ser
deguts a l’embranzida exportadora. En les
perspectives per al 2011, s’imposa la cau-
tela en una economia que continua en
deflació, amb un deute públic que supera

JAPî: PRINCIPALS INDICADORS ECONñMICS

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

2008 2009
2009 2010

II III IV I Abril Maig

PIB real ±1,2 ±5,3 ±6,0 ±4,9 ±1,4 4,2 ± ...

Vendes al detall 0,3 ±2,3 ±2,8 ±1,9 ±0,7 3,8 4,9 ...

Producció industrial ±3,4 ±21,8 ±26,9 ±20,5 ±5,1 27,1 25,8 ...

Índex d’activitat empresarial
(Tankan) (1) ±2,8 ±40,8 ±48,0 ±33,0 ±24,0 ±14,0 ± ...

Habitatges iniciats 2,5 ±27,6 ±31,9 ±35,9 ±20,7 ±6,7 0,5 ...

Taxa d’atur (2) 4,0 5,1 5,1 5,4 5,2 4,9 5,1 ...

Preus de consum 1,4 ±1,4 ±1,0 ±2,2 ±2,0 ±1,1 ±1,2 ...

Balança comercial (3) 4,2 4,0 1,0 1,8 4,0 6,7 7,3 ...

Tipus interbancari 3 mesos (4) 0,8 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4

Tipus de canvi efectiu nominal (5) 86,6 98,6 95,7 97,0 99,6 101,1 99,0 103,7

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.
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 La reducció del deute públic
haurà d’esperar al final
de la deflació.

La indústria es continua
apropant lentament als
nivells anteriors a la crisi.

L’habitatge continua feble,
i l’atur arriba al 5,1%.

el 200% del PIB i amb envelliment demo-
gràfic.

El deute públic, principalment en mans
de japonesos, ha estat relativament res-
pectat pels mercats, amb un tipus de
referència a 10 anys que es mou al voltant
d’un contingut 1,3%. Una taxa que, mal-
grat tot, si es compara amb l’evolució a la
baixa dels preus, ja no sembla tan favora-
ble. Naoto Kan, el nou primer ministre,
vol neutralitzar el problema del deute
governamental apujant els impostos i
reduint les despeses, però el camí no serà
fàcil. La projectada pujada del 5% al 10%
de l ’ impost sobre les vendes haurà
d’esperar, com a mínim, un parell d’anys,
mentre no arribi el final de la deflació i no
s’enforteixi la demanda interna, ja que, el
1997, aquest impost va ser apujat del 3% al
5% i l’economia va acabar en recessió.

Els últims indicadors de l’oferta mostren
la força del sector industrial, més relacio-
nat amb les exportacions. Així, la produc-
ció industrial de l’abril va mantenir la

vitalitat del març i va culminar la recupe-
ració de dos terços del que s’havia perdut
entre el maig del 2008 i el febrer del 2009.
Les perspectives de la inversió van empit-
jorar a l’abril, amb unes comandes de
maquinària que van cedir una part del re-
punt del març, tant en les compres
destinades al mercat interior com en la de-
manda d’inversió de les empreses expor-
tadores.

Al mercat de l’habitatge, encara no hi ha
signes de recuperació. Els habitatges ini-
ciats de l’abril no van canviar en relació
amb el març i continuen el 35,8% per sota
de la mitjana del 2006, any anterior a la
crisi de la construcció. Una situació sem-
blant a la de les vendes de l’àrea de Tòquio.
Tampoc no millora el panorama al mer-
cat laboral, amb una taxa d’atur que, a
l’abril, va continuar repuntant fins al
5,1% i amb la pèrdua de 300.000 llocs de
treball nets.

A l’apartat dels preus, la feblesa de la de-
manda va intensificar les tendències

JAPÓ: LA DEFLACIÓ SUBJACENT NO TROBA EL FONS

Variació interanual de l’índex de preus al consum

FONTS: Ministeri de Comunicacions del Japó, Oficina Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.
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deflacionistes, les quals, segons el Banc
del Japó, s’haurien de prolongar fins al
començament del 2012. Així, si l’IPC de
l’abril va baixar l’1,2% interanual, l’índex
subjacent, el general sense energia ni ali-
ments, va cedir l’1,6%interanual, el des-
cens més intens des de l’inici de l’indica-
dor, que deixa els preus en els nivells del
primer trimestre de 1992.

?s al sector exterior on la recuperació bri-
lla amb més força. El superàvit comercial
de l’abril va recular lleugerament en rela-
ció amb el març, pel repunt de les impor-
tacions. Però les exportacions es van recu-
perar de la feblesa del març i es van apropar
a la robustesa del gener. Les exportacions
de l’abril es van situar el 57,8% per damunt
de la mitjana del primer trimestre del
2009, el seu període de major feblesa. L’in-
crement de les vendes a @sia explica dos
terços de la millora i el de les vendes a la
Xina una quarta part de la millora. En
contrast, la contribució combinada de les
vendes a Europa i als Estats Units amb
prou feines representa una cinquena part.

Xina: l’expansió es consolida

Des del creixement de l’11,9% interanual
de la Xina del primer trimestre del 2010

fins al del 8,6% de l’Índia, l’altre gegant de
la regió, passant pels avanços de Singapur
(15,5%), de Taiwan (13,3%), de Hong
Kong (8,2%) i de Corea (8,1%), entre d’al-
tres, la recuperació es consolida en l’@sia
emergent. Tot i que, en part, és conseqüèn-
cia dels mínims d’un any enrere, els paï-
sos asiàtics continuen sorprenent a l’alça.

Les dades més recents de la Xina, corres-
ponents al mes de maig, corroboren
aquesta recuperació. Una prova d’això la
trobem en el reprès vigor de les exporta-
cions i en la fermesa de la inversió. En
especial, el superàvit comercial va millo-
rar fins als 19.522 milions de dòlars al
maig, després del dèficit de 7.200 milions
del març i del modest superàvit de l’abril
(1.682 milions). La clara millora és degu-
da a l’espectacular pujada de les exporta-
cions, que, amb un creixement proper al
50% interanual, estan a punt d’assolir el
màxim del juliol del 2008. Per la seva ban-
da, les importacions van seguir el camí
ascendent amb un avanç interanual del
mateix ordre que el de les exportacions.

Davant d’aquest ressorgiment comercial i,
potser, cedint a les pressions nord-ameri-
canes, el passat 19 de juny, el Banc Central
de la Xina es va pronunciar sobre l’espera-
da flexibilització del tipus de canvi i va

L’IPC baixa l’1,2%, i el
subjacent cedeix l’1,6%.

Les vendes a la resta d’Ësia,
en especial a la Xina, són el
motor de les exportacions
japoneses.

L’expansió arrela en l’Ësia
emergent.

XINA: PRINCIPALS INDICADORS ECONñMICS

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

2008 2009
2009 2010

II III IV I Abril Maig

PIB real 9,6 8,7 7,9 9,1 10,7 11,9 ± ±

Producció industrial 12,6 12,5 9,0 12,3 17,9 19,5 17,8 16,5

Producció elèctrica 6,7 6,7 ±0,4 8,0 24,3 22,6 22,2 19,9

Preus de consum (G) 5,9 ±0,7 ±1,5 ±1,3 0,7 2,2 2,8 3,1

Balança comercial (GG) 298 197 296 251 197 150 138 145

Tipus de interès de referència (GGG) 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31

Renminbi per dòlar (G) 6,9 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8

NOTES: (G) Mitjana.

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

(GGG) Percentatge a final de període.

FONTS: Oficina Nacional d’Estadístiques, Thomson Reuters Datastream i elaboració pròpia.
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anunciar un relaxament dels controls que
mantenen gairebé fix el tipus de canvi del
renminbi enfront del dòlar. No obstant
això, haurem d’esperar un temps per
valorar les conseqüències d’aquesta mesu-
ra, que, a primera vista, no fa preveure
canvis sobtats. El més probable és que
doni lloc a una apreciació molt gradual de
la moneda xinesa enfront de la divisa
nord-americana.

En aquest entorn d’activitat es van moure
la resta d’indicadors econòmics. La de-
manda interna va mantenir la vitalitat.
Així, les vendes al detall van augmentar
un contundent 15,1% interanual al maig
en termes reals. La inversió en actius
fixos va pujar el 25,8%, gairebé com a
l’abril, encara sense exhibir signes clars
de desacceleració, tot i les diferents
mesures de refredament del sector im-
mobiliari i de limitació al crèdit. Men-
trestant, el crèdit sí que va començar a
mostrar indicis de moderació al maig, la
concessió de nous crèdits va pujar a
637.470 milions de iuans, per sota dels
771.000 milions de l’abril, de manera que
preveiem un alentiment de la inversió en
els pròxims mesos.

Així mateix, sembla que els indicadors
avançats d’oferta també evidencien un
cert alentiment, tot i no perdre la fortalesa
que els caracteritza. La producció indus-
trial va créixer un significatiu 16,5% inter-
anual al maig, tot i que per sota de la mit-
jana dels primers quatre mesos de l’any
(19,3%). L’índex de gestors de compres
(PMI) encara es va situar per damunt dels
50 punts ±límit entre recessió i expansió±,
però va lliscar des dels 55,7 punts a l’abril
fins als 53,9 al maig.

En l’apartat dels preus, els riscos de sobre-
escalfament continuen planant sobre el
gegant asiàtic. En particular, la inflació va
escalar fins al 3,1% al maig i es va situar

per damunt de l’objectiu mitjà anual del
Govern del 3%, per bé que, a dia d’avui,
això encara és conseqüència dels efectes
de base i dels aliments. De la mateixa
manera, el preu de l’habitatge, prolongant
la tendència alcista, va pujar el 12,4%
interanual i va exposar el sector, de nou, a
una possible bombolla. No obstant això,
no podem oblidar la tenacitat de les auto-
ritats xineses, que s’han compromès a
refredar el mercat immobiliari i que, amb
les noves disposicions, ja han començat a
afectar les vendes.

En conclusió, tot i que la Xina continua
exhibint el vigor que tant ens ha sorprès
durant la crisi global, es comencen a per-
cebre certs tints de moderació. Es tracta,
però, d’una bona notícia, atesos els perills
de reescalfament. Al front exterior, l’anun-
ci sobre la flexibilització del règim can-
viari també és un pas més per a la correc-
ció de l’alt superàvit xinès.

Brasil: a tota màquina

Amb un creixement del 8,9% interanual
en el primer trimestre del 2010, el 2,7% en
relació amb el trimestre anterior, el Brasil
ratifica la seva candidatura a un dels llocs
locomotors de la recuperació. La dada no
solament supera les expectatives del con-
sens, sinó també la seva taxa de creixe-
ment potencial, és a dir, la que es consi-
dera compatible amb un entorn no
inflacionista i que s’estima entre el 4,5% i
el 5%. Això esperona el temor a un possi-
ble sobreescalfament de la primera potèn-
cia llatinoamericana, de manera que no
sorprèn la ràpida reacció del Banc Central
del Brasil, que va apujar la taxa SELIC uns
altres 75 punts bàsics al juny, fins al
10,25%. Així mateix, les minutes de l’úl-
tima reunió del COPOM anticipen noves
pujades aquest mateix estiu... i no sola-
ment de la temperatura.

Els indicadors d’activitat
continuen avan•ant amb
for•a, tot i que es comen•a a
albirar una certa moderació.

La inflació arriba al 3,1%
a la Xina. Possible
sobreescalfament?

L’economia del Brasil creix
el 9% en el primer trimestre
del 2010.
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El que és ben segur que continua pujant
és la demanda interna, sense cap mena de
dubte el principal motor de l’arrencada
brasilera. Amb un avanç del 9,3%, el con-
sum prossegueix el seu ascens imparable
i ratifica la resistència davant de la pro-
gressiva retirada dels suports públics.
Així i tot, la inversió li va robar el prota-
gonisme en el primer trimestre de l’any,
impulsada per una formació bruta de
capital fix que va créixer un extraordina-
ri 26% interanual, el millor registre en
quinze anys. La despesa pública també
torna a sumar, però menys, l’1,8% inter-
anual (el 5,5% en el trimestre anterior).
D’aquesta manera, l’única partida que
continua restant al creixement és la de-
manda externa, malgrat que tant les ex-
portacions com les importacions recu-
peren el signe interanual positiu: les
primeres van pujar el 21% i les segones, el
32% en relació amb el primer trimestre
del 2009 (vegeu el gràfic següent).

Les últimes dades d’indicadors avançats
es mantenen en nivells propis d’expansió
forta, tot i que apunten a una lleugera
moderació. A l’abril, la utilització de la
capacitat productiva instal·lada es va

mantenir estable al voltant del 82%; la
producció industrial va créixer el 16,7%, i
les vendes al detall van avançar el 9% en
relació amb el mateix període de l’any
anterior, tot i cedir el 3% en relació amb el
març. La inflació també es va donar un
respir al maig (el 5,2%, enfront del 5,3%
de l’abril) i es manté dins de la meta esta-
blerta per a enguany i per al 2011 (el 4,5%
[2pp).

Atès aquest panorama, i seguint la tònica
general, hem revisat a l’alça les previsions
de creixement per al Brasil el 2010 i el
2011, fins al 7% i el 5%, respectivament.
Així i tot, l’actuació de les autoritats eco-
nòmiques brasileres serà determinant
tant a l’hora d’encarrilar la sostenibilitat
del creixement a mitjà i a llarg termini,
com a l’hora de salvaguardar el cicle
actual d’excessives pressions inflacionis-
tes. Unes pressions que, si es materialit-
zen els seus riscos, podrien interrompre
el que va camí de convertir-se en la defi-
nitiva arrencada econòmica del Brasil. A
vegades, treure el peu de l’accelerador a
temps pot sortir molt rendible... en espe-
cial si corres el risc de fondre el motor.

BRASIL: PRINCIPALS INDICADORS ECONñMICS

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

2008 2009
2009 2010

II III IV I Abril Maig

PIB real 5,1 ±0,2 ±1,7 ±1,3 4,4 8,9 ± ...

Producció industrial 2,9 ±7,3 ±11,6 ±8,7 6,2 17,3 16,7 ...

Confiança del consumidor (G) 140,4 138,3 128,4 141,9 154,2 158,1 152,1 152,9

Taxa d’atur S\o Paulo (GG) 13,0 12,8 13,9 13,1 11,8 12,3 13,3 13,3

Preus de consum 5,7 4,9 5,2 4,4 4,2 4,9 5,3 5,2

Balança comercial (GGG) 24,8 25,3 27,5 26,4 25,3 23,3 20,8 21,7

Tipus d’interès SELIC (%) 11,25 11,25 9,25 8,75 8,75 8,75 9,50 9,50

Reals per dòlar (G) 1,8 2,3 2,0 1,8 1,7 1,8 1,7 1,8

NOTES: (G) Valor.

(GG) Percentatge sobre població activa.

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

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

La demanda interna mana.

Augmenten els temors a un
eventual sobreescalfament
de l’economia brasilera.
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 Mèxic: un lent despertar

En el primer trimestre del 2010, l’econo-
mia mexicana es va reconciliar definiti-
vament amb el creixement i va anotar el
primer avanç interanual des del setembre
del 2008. Les últimes dades de comptabi-
litat nacional desagregades per compo-
nents de la demanda confirmen el que ja
anticipàvem al número anterior: una
recuperació mexicana que es nodreix de

l’arrencada de la demanda externa i un
mercat intern que es continua resistint a
sortir per complet de l’ensopiment en què
el va sumir la crisi.

La inversió és l’única partida que es man-
té en terreny negatiu, amb una reculada
de l’1,2% en relació amb el primer trimes-
tre del 2009, tot i que també va moderant
progressivament el seu replegament. Així
mateix, també modera la seva tendència,

EVOLUCIÓ DEL PIB DEL BRASIL PER COMPONENTS

Percentatge de variació interanual en termes reals

PIB Consum privat

Importacions de béns i serveisExportacions de béns i serveis

Consum públic Formació bruta de capital fix

FONTS: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Banco Central do Brasil i elaboració pròpia.
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A Mèxic, la demanda
interna es resisteix a sortir
de l’ensopiment.



16 JULIOL-AGOST 2010 INFORME MENSUAL  

però en aquest cas d’avanç, el consum
públic, que va créixer el 0,4% interanual
durant el mateix període. El consum pri-
vat, en canvi, amb un avanç interanual del
2,8%, va donar mostres més clares d’estar
recuperant el to. Un to que, en el cas de les
exportacions i de les importacions, ja no
és de recuperació, sinó de plena arrencada
amb creixements en doble dígit del 23,7%
i del 18,8%, respectivament.

De cara al futur, els indicadors avançats
d’activitat continuen apuntant a una re-

cuperació prolongada i gradual. Pel que fa
a la demanda, les vendes al detall van
recular de nou a l’abril (l’1,1% en relació
amb el març i el 0,1% en relació amb el
mateix mes de l’any anterior) i continuen
sense encarrilar una tendència sostingu-
da d’avanç. Pel que fa a l’oferta, la utilitza-
ció de la capacitat productiva instal·lada
arriba ja al 80,3%, reflex de l’embranzida
de la indústria manufacturera, principal
beneficiària del vigor de l’exportació. Així
i tot, tant la producció industrial com la
de manufactures, tot i avançar el 5,4% a

La recuperació s’anticipa
molt gradual.

EVOLUCIÓ DEL PIB DE MÈXIC PER COMPONENTS

Percentatge de variació interanual en termes reals

PIB Consum privat

Importacions de béns i serveisExportacions de béns i serveis

Consum públic Formació bruta de capital fix

FONTS: Banc de Mèxic i elaboració pròpia.
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l’abril i el 9,1% interanual, respectiva-
ment, van patir lleugeres reculades en
relació amb el mes anterior i van patir la
relativa moderació del creixement als
Estats Units.

En aquest context, i atès que la inflació va
recular fins al 3,9% al maig, Banxico va
optar per no moure fitxa al juny i va dei-
xar el tipus d’interès de referència en el
4,5%. Això confirma la nostra previsió
d’estabilitat de tipus, almenys fins al final
de l’any; sens dubte, un al·licient addicio-
nal perquè la demanda interna abandoni
la seva letargia.

Amainen els efectes
de la inestabilitat financera

El preu del petroli torna a la seva tendèn-
cia anterior a la crisi dels mercats de deu-
te. Després d’haver oscil·lat entre els 90 i
els 70 dòlars per barril, el cru va encarrilar
la via alcista fins als 79,50 dòlars per barril
(qualitat Brent, per a lliuraments a un
mes). Així, entre el 20 de maig i el 21 de
juny del 2010, el petroli es va apreciar

l’11,6%, lleugerament per damunt del
nivell de l’inici de l’any i el 18,2% més car
que al final de juny del 2009.

Després de les tempestes a la zona de
l’euro i de l’apreciació del dòlar, tornem a
l’escenari central, caracteritzat per una
recuperació liderada per les economies
emergents, més intensives en l’ús de pri-
meres matèries. Això hauria de dur el
petroli per una via de creixement mode-
rat que el deixaria, al final de l’any, dins
de la franja dels 80-85 dòlars per barril.

Les altres primeres matèries també es van
recuperar de les pèrdues del maig, però
només a partir de la segona setmana de
juny, la qual cosa deixa el balanç dels 30
últims dies en taules. Així, l’índex The
Economist va guanyar un inapreciable
0,6% entre el 20 de maig i el 21 de juny. En
els metalls, la recuperació és desigual. L’or
va continuar guanyant terreny i ha acu-
mulat uns guanys del 24% des de l’inici
de l’any, mentre que els metalls nobles
han seguit el seu deixant després de les
pèrdues del mes passat, en especial el
pal·ladi, que es va apreciar el 16,0%. Els

MéXIC: PRINCIPALS INDICADORS ECONñMICS

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

2008 2009
2009 2010

II III IV I Abril Mayo

PIB real 1,5 ±6,6 ±8,5 ±6,2 ±2,4 4,4 ± ...

Producció industrial ±0,9 ±7,0 ±9,5 ±6,5 ±1,9 5,7 5,4 ...

Confiança del consumidor (G) 92,2 80,5 80,5 83,0 78,4 81,5 82,5 84,6

Índex avançat d’activitat 118,0 110,4 108,4 111,0 113,3 113,9 ... ...

Taxa d’atur general (GG) 4,0 5,5 5,2 6,3 5,3 5,4 5,4 ...

Preus de consum ±11,8 0,0 6,0 5,1 4,0 4,8 4,3 3,9

Balança comercial (GGG) ±17,3 ±4,7 ±15,9 ±12,6 ±4,7 ±2,6 ±2,6 ...

Tipus d’interès oficial de Banxico (%) 7,50 6,75 4,75 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50

Pesos mexicans respecte al dòlar (G) 10,6 14,2 13,2 13,5 13,1 12,3 12,2 12,9

NOTES: (G) Valor.

(GG) Percentatge sobre població activa.

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

FONTS: Banc de Mèxic i elaboració pròpia.

El cru guanya l’11,6%
i s’apropa als 80 d˜lars
per barril.

La recuperació liderada per
les economies emergents
empeny el petroli.
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metalls bàsics, per la seva banda, van una
mica endarrerits, amb el níquel i l’alumini
lluny dels nivells anteriors a la correcció.
Entre els aliments, destaca la pujada del

cafè (la qualitat aràbiga va marcar el mà-
xim dels dos últims anys). El te, amb una
depreciació del 19,8%, va ser el cas oposat
al del cafè.

EVOLUCIÓ DE PRIMERES MATÈRIES SELECCIONADES (*)

NOTA: (*) Dades corresponents a l’últim dia del mes (última dada, 22 de juny).
FONTS: «The Economist», Thomson Reuters Datastream i elaboració pròpia.
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Els diners no donen la felicitat... O sí?

Segons Woody Allen, «els diners no donen la felicitat, però produeixen una sensació tan semblant que només un
autèntic especialista podria verificar la diferència». Fins ara, ni els especialistes més audaços han resolt la disjun-
tiva, de manera que el genial cineasta demostra tenir una gran intuïció. Això... o segueix de molt a prop el debat
sobre la relació entre riquesa i felicitat. Un debat que, el 1974, Richard Easterlin va rescatar dels anals de l’economia
i va emplaçar al voltant d’una pregunta: si tots fóssim més rics, seríem més feliços?

Els metalls nobles i el cafè
lideren la recuperació
de les primeres matèries.
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D’entrada, la gran majoria anticiparíem una resposta clarament positiva, i així ho reflecteixen les enquestes.
Quan se’ns pregunta per les circumstàncies que exerceixen una major influència sobre la nostra satisfacció per-
sonal (o felicitat subjectiva), la resposta inclou, gairebé sempre, les finances. Sir Richard Layard, un dels grans
referents del debat en qüestió, va encunyar el terme «els set grans» per referir-se als principals determinants de
la felicitat: les relacions familiars; un treball estable i gratificant; la comunitat i els amics; la salut; la llibertat
individual; els valors personals, i, és clar, la situació financera.

No obstant això, els mateixos sondejos suggereixen que els diners no són, ni de bon tros, la dimensió vital que
més ens afecta. En una escala de 10 a 100, una separació matrimonial disminueix el nostre benestar en 8 punts i
quedar-nos sense feina o el deteriorament físic el redueixen en 6, mentre que la pèrdua d’una tercera part dels
ingressos familiars només resta 2 punts. Així, doncs, l’impacte directe dels canvis en la renda sobre la felicitat
s’anticipa modest, sobretot en relació amb el que generen les circumstàncies familiars, l’atur o la salut.

Un ampli sector de la literatura acadèmica s’adhereix a aquesta tesi. Entre els seus valedors més acèrrims, desta-
quen Sir Layard o el mateix Easterlin, que, en el seu influent article de fa més d’un quart de segle, va revelar un
seguit de resultats aparentment contradictoris, els quals encara avui generen debat, i que el van dur a descartar
una influència permanent de la riquesa sobre la felicitat.(1)

D’una banda, quan es comparen individus d’un mateix país en un determinat moment del temps, les dades
indiquen que més riquesa aporta més satisfacció. Als Estats Units, per exemple, entre els qui guanyen més diners
(el 25% superior de la distribució), el 45% es considera «molt feliç»; en canvi, només el 33% del quartil més

PIB real per capita (milers de dòlars, escala logarítmica)(**)
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Relació entre el grau de satisfacció i la renda per capita

ELS PAÏSOS RICS ACONSEGUEIXEN UN MAJOR GRAU DE SATISFACCIÓ (*)

Índex de satisfacció

116

NOTES: (*) La mostra inclou 141 països el 2005.
(**) PIB per capita en milers de dòlars en PPA, o paritat de poder adquisitiu. En el cas d’Espanya, per exemple, el PIB per capita
en dòlars corrents pujava a 26.033 el 2005, xifra equivalent a 27.367 dòlars en PPA i a 10,2 en logaritmes.
FONTS: World Gallup Poll (2006)I, World Development Indicators (2009) i elaboració pròpia.

Espanya

(1) Easterlin, R. (1974), «Does Economic Growth Improve the Human Lot? Some Empirical Evidence.», a P. A. David&M. W. Reder (eds.), Nations
and Households in Economic Growth: Essays in Honour of Moses Abramowitz. Academic Press, NY.
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pobre es considera de la mateixa manera. No obstant això, la magnitud de l’efecte s’estima clarament modest: un
avanç del 10% en la renda per capita reportaria un augment de felicitat al voltant de 0,1 en una escala d’1 a 10.

La comparativa entre països també revela una relació positiva entre renda per capita i nivell reconegut de felicitat.
Tot i que, en un principi, Easterlin va rebutjar la hipòtesi, l’afluència de noves dades corrobora que els habitants
dels països rics viuen, en general, més satisfets que els dels països pobres (vegeu el gràfic següent). Al mateix
temps, el contrast internacional descarta l’existència d’un llindar de renda a partir del qual més ingressos deixin
de reportar satisfacció, tot i que sí constata que un augment dels ingressos comporta menys satisfacció com més
alta és la renda per capita.(2)

La contradicció sorgeix quan aquests resultats es contrasten amb l’evolució del vincle riquesa-felicitat al llarg del
temps. La majoria d’estudis conclouen que el nivell de felicitat en un país determinat gairebé no varia a llarg
termini, per molt que els seus ciutadans s’enriqueixin. El cas paradigmàtic es dóna als Estats Units, on la satis-
facció mitjana s’ha mantingut estable des de mitjan segle XX, mentre que la renda per capita ha seguit una ten-
dència marcadament ascendent (vegeu el gràfic següent). Com es reconcilia aquesta dada amb el fet que, any rere
any, els nord-americans més rics es proclamin més feliços que els conciutadans menys afortunats? Aquí tenim la
cèlebre paradoxa d’Easterlin: quan la gent progressa en relació amb el seu veí, és més feliç, però, quan tota una
societat s’enriqueix, no aconsegueix ser-ho.

Segons Easterlin, la paradoxa es resol si llegim els resultats amb les lents apropiades: la privació i la pobresa són
molt nocives per a la felicitat, però, quan les necessitats bàsiques estan cobertes, el que ens aporta satisfacció no

ESTATS UNITS: CADA VEGADA MÉS RICS PERÒ... NO MÉS FELIÇOS

Percentatge d’enquestats «molt feliços» als Estats Units i renda per capita

FONTS: Global Social Survey, BEA i elaboració pròpia.
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(2) Cal destacar que el gràfic anterior està en escala logarítmica i que, per tant, reflecteix la naturalesa d’aquesta relació.
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és la renda absoluta, sinó la relativa i, com a molt, l’efecte de la renda en termes absoluts és merament transitori.
La lògica de fons té un origen psicològic. La ment humana no disposa d’una mètrica interna que assigni valor a
qualsevol bé o condició, de manera que recorre a la comparació com a mètode de valoració habitual. En el cas
dels ingressos, els atribuïm més valor com més elevada sigui la seva quantia en relació amb dos barems: el que
percep la gent que ens envolta (comparació social) i els ingressos d’ahir. En la comparació retrospectiva, cal tenir
en compte que l’individu s’adapta eventualment a gairebé qualsevol situació i, en el cas d’un augment de la renda,
aquesta adaptació comporta una revisió a l’alça de les exigències i de les aspiracions: com més guanyem, més
aspirem a guanyar (expectatives adaptatives). Aquesta teoria (estabilitat hedonista o hedonic treadmill) explica
per què un augment de la riquesa només exerceix un impacte temporal i efímer sobre la felicitat.

Des d’aquesta perspectiva, la comparació social justifica per què, si guanyem més diners que els nostres conciu-
tadans o que el país veí, ens sentim més satisfets. D’altra banda, quan l’economia prospera, tant el «llistó» social
com el retrospectiu pugen, de manera que un augment dels ingressos, en un context de creixement econòmic, no
procura una influència permanent sobre la felicitat. Com a molt, aporta una millora transitòria fins que les aspi-
racions s’ajustin completament a les noves circumstàncies. Això explica la tendència humana a romandre en un
nivell relativament estable de felicitat.

Així i tot, es consideren altres hipòtesis, com la que afirma que la riquesa sí hauria contribuït a la felicitat des de
la Segona Guerra Mundial, però que el seu efecte hauria estat contrarestat per un deteriorament de la resta de
determinants, en especial, l’harmonia de les relacions personals. Així mateix, un article recent ha revifat el debat en
defensar amb noves troballes que la felicitat no solament depèn de la renda relativa, sinó, sobretot, de l’absoluta.(3)

La seva tesi sosté que una remuneració més elevada permet satisfer aspiracions addicionals (intel·lectuals, etc.)
més enllà de les necessitats bàsiques, de manera que, quan l’economia creix, la felicitat també ho fa. El mateix
Easterlin no ha trigat a refutar aquestes conclusions, argumentant que el marc temporal que consideren és mas-
sa curt i que la relació que identifiquen captura un impacte transitori dels ingressos sobre la felicitat.

En definitiva, els experts continuen dividits entre els qui descarten una influència permanent dels ingressos
sobre la felicitat i els qui dissenteixen. Així i tot, ningú no nega que un increment de la riquesa comporta un
augment i una millora de les oportunitats. Es tracta d’escollir les que ens aportin un plaer més gran i més dura-
dor i, al mateix temps, de gestionar de forma intel·ligent les emocions, per tal d’evitar, en la mesura del possible,
la trampa de la relativitat i les carreres sense sentit. A més a més, encara que no repercuteixi directament sobre la
felicitat, la millora econòmica comporta avanços en altres dels seus determinants, com la salut o la llibertat per-
sonal. Ho va dir també Woody Allen: «els diners no poden comprar la felicitat, però sí un tipus millor de
misèria». Sens dubte, una altra gran intuïció.

Aquest requadre ha estat elaborat per Marta Noguer
Departament d'Economia Internacional, Estudis i An!lisi Econ"mica, ºla Caixaº

(3) Wolfers and Stevenson (2008), «Economic Growth and Subjective Well-Being: Reassessing the Easterlin Paradox», Brooking Papers of
Economic Activity.
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Zona de l’euro: reformes en marxa

Després d’un mes d’abril ple de notícies
de gran importància econòmica i política
a la zona de l’euro, el mes de maig ha estat
una mica més tranquil. Però només una
mica, ja que la maquinària política conti-
nua a tota marxa per intentar encarrilar
la recuperació econòmica i reduir la ines-
tabilitat als mercats.

Cal destacar, sobretot, els acords assolits
en la reunió del Consell Europeu. Els
caps d’estat i de govern dels països mem-
bres van pactar la introducció d’un nou
impost al sector financer, la recaptació
del qual es destinarà a la creació d’un
fons que permeti afrontar amb més segu-
retat futures crisis financeres. A més a
més, la proposta es va dur a la reunió del
G-20 celebrada a Toronto al final de juny
per convèncer la resta de països que
segueixin el mateix camí. Això és de gran
importància, ja que, si no es fa així, la
banca europea podria ser menys compe-
titiva a nivell internacional.

El Consell Europeu també va acordar la
publicació dels resultats de les proves
d’esforç que els bancs centrals de cada
país estan fent per als principals bancs.
Això té com a objectiu neutralitzar la
creixent incertesa sobre la solvència del
sistema financer d’alguns països de la
Unió Europea (UE). Amb les proves
d’esforç, s’analitza la capacitat de resis-
tència de cada banc a un empitjorament
de les condicions econòmiques. L’anunci
de la publicació dels resultats d’aquests
exercicis ha estat interpretada com una
mostra de la salut del sistema financer i,

per tant, s’ha aconseguit reduir el to pes-
simista de les últimes setmanes.

L’últim gran eix sobre el qual va girar la
reunió del Consell Europeu va ser la
millora de les normes de disciplina pres-
supostària i de vigilància macroeconò-
mica de la zona de l’euro. Els principals
líders europeus es volen assegurar que no
es tornarà a dubtar, en el futur, de la
capacitat de pagament del deute públic
d’un Estat membre de la Unió Europea.
Per aquest motiu es prioritza també la
introducció de reformes pressupostàries
que asseguren la solvència de les finances
públiques a curt termini, tot i que això
afebleixi l’anhelada recuperació econò-
mica. Els països que més dubtes havien
generat –Grècia, Portugal i Espanya– ja
han presentat severs plans d’ajustament
fiscal, i, ara com ara, la prima de risc del
deute sobirà s’ha allunyat del màxim
assolit en el mes de maig, per bé que es
manté encara en nivells molt elevats.

Pel que fa a les notícies estrictament rela-
cionades amb la conjuntura econòmica,
al llarg del mes de maig, es va publicar el
desglossament del producte interior brut
(PIB) de la zona de l’euro per compo-
nents. L’of icina estadística europea,
Eurostat, va confirmar que l’avanç de la
zona de l’euro es va quedar en el 0,2%
intertrimestral en el primer trimestre, va
augmentar en una dècima el creixement
estimat per a l’últim trimestre del 2009 i
el va situar en el 0,1%. De tota manera,
tot i que aquestes xifres facin pensar que
la recuperació està ben encarrilada, el
desglossament per components ens obli-
ga a moderar el to optimista. La raó és

El Consell Europeu adopta
mesures per esvair
la incertesa.

Aprova un impost a la banca
i anuncia la publicació
de les proves d’esforç...

...i la millora de les normes
de disciplina pressupostària.

UNIî EUROPEA



JULIOL-AGOST 2010 23  INFORME MENSUAL

 Els components del PIB del
primer trimestre mostren
la feblesa de la recuperació.

La millora del consum privat
continua essent molt lenta.

que les dues forces que van impulsar el
creixement del segon trimestre van ser
l’acumulació d’existències i l’alça del con-
sum públic. El consum privat va tornar a
recular una dècima en relació amb
l’anterior i la taxa de variació interanual
es mostra estancada. El ritme de recupe-
ració de la inversió tampoc no és gens
esperançador, ja que va recuperar l’1,1%
en relació amb el trimestre anterior, de
manera que la taxa de variació interanual
es queda en el –5,0%.

Tant la recuperació del consum privat
com la de la inversió són molt lentes, però
segueixen la pauta prevista en el nostre
escenari de previsions. El que sí va sor-
prendre va ser l’evolució del sector exte-
rior, que va contribuir negativament al
creixement del PIB.

El ritme de recuperació de les exporta-
cions no es va aturar, ja que van avançar
el 2,5% en termes intertrimestrals, vuit
dècimes més que en l’últim trimestre del

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

Percentatge de variació interanual

PIB Consum privat

Importacions de béns i serveisExportacions de béns i serveis

Consum públic Formació bruta de capital fix

FONTS: Eurostat i elaboració pròpia.
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L’avanç de les exportacions
no para...

...però les importacions
sorprenen a l’alça.

2009. Però les importacions van progres-
sar, ni més ni menys, que el 4%, prop de
tres punts percentuals més que en el tri-
mestre anterior.

El fort repunt de les importacions és
degut, en part, a la recuperació de les exis-
tències, de manera que creiem que el
ritme d’avanç es moderarà lleugerament
en els pròxims trimestres i seguirà un
patró de recuperació més similar al del
consum privat i la inversió. Pel que fa a
aquests dos components, els indicadors
avançats continuen anticipant que el
segon trimestre continuarà marcat per un
to força feble. En el mes d’abril, les vendes
al detall van tornar a anotar una impor-
tant reculada, de manera que, pel que
sembla, el consum encara no ha iniciat un
procés sòlid de recuperació. Les dades de
confiança del consumidor apunten en la
mateixa direcció, atesa la important recu-
lada del mes de maig. El més preocupant,
però, és que la confiança s’està estabilit-
zant en uns nivells molt baixos, lluny de
valors compatibles amb una expansió.

L’evolució dels preus també ref lecteix
molt bé la feblesa de la demanda. L’índex
de preus de consum (IPC) harmonitzat
presenta una tendència clarament positi-
va. En el mes de maig, la taxa d’inflació
es va situar en l’1,6%, però això va ser
degut, fonamentalment, al repunt del
component energètic. L’evolució de l’ín-
dex subjacent, que representa millor l’es-
tat d’ànim de la demanda, continua di-
buixant una tendència clarament a la
baixa, tot i que, en el mes de maig, va re-
cuperar una dècima i es va situar en el
0,9%. El deteriorament del mercat labo-
ral, que continua sense oferir bones notí-
cies, és, sense cap mena de dubte, un dels
principals responsables. En el mes d’abril,
la taxa d’atur va pujar una dècima i es va
situar en el 10,1%. Tot i que és cert que,
en els últims mesos, el ritme de deterio-
rament s’ha alentit notablement, no sem-
bla que hagi assolit el màxim.

Pel que fa a la inversió, el ritme de recu-
peració de la producció industrial conti-
nua essent excel·lent. En el mes d’abril, la

LA FEBLESA DE LA DEMANDA CONTINUA LLASTANT LA RECUPERACIÓ

Indicadors d’inflació i atur

FONTS: Eurostat i elaboració pròpia.
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 La millora de l’’ndex
de producció industrial
continua a bon ritme.

El Govern alemany aprova
un pla d’estalvi de 80.000
milions d’euros...

variació interanual va arribar al 9,6%, un
màxim històric. De tota manera, la baixa
utilització de la capacitat productiva,
que, per al segon trimestre, s’estima en el
75,5%, farà que això no es tradueixi im-
mediatament en un augment de la inver-
sió, la qual, de fet, no esperem que avanci
fins al segon semestre de l’any.

En definitiva, la trajectòria de fons de
l’economia europea és bona. A més a
més, és d’esperar que la incertesa es vagi
esvaint en els pròxims mesos, ja que, fi-
nalment, sembla que els líders europeus
han posat en marxa la maquinària per
dur a terme les reformes necessàries.

Alemanya presenta les directrius
de l’ajustament pressupostari

Després de diversos mesos aconsellant
una major austeritat fiscal als governs
amb un elevat deute públic, la cancellera
alemanya Angela Merkel va decidir donar
exemple i va anunciar, al començament

de juny, un pla d’ajustament pressuposta-
ri. Segons les estimacions del Govern ger-
mànic, aquest pla representarà un estalvi
per a les arques públiques proper als
80.000 milions d’euros entre el 2011 i el
2014, equivalent a poc més del 3%del PIB.

Aquest paquet afecta la gran majoria de
partides de la despesa pública, llevat de
l’educació i de la investigació. Cal desta-
car les retallades de la despesa social,
amb reduccions del subsidi d’atur de llar-
ga durada i la desaparició de les ajudes
per fill a les persones que cobrin l’asse-
gurança d’atur. Altres carteres afectades
són la d’Infraestructures i la de Defensa,
on es preveu una contracció del nombre
d’efectius de 40.000 persones. En aquesta
mateixa direcció se situen la reducció del
salari dels funcionaris del 2,5% el 2010 i
la disminució, en 10.000, del nombre de
treballadors públics durant els pròxims
quatre anys. A més a més, pel costat dels
ingressos, figura la creació de nous im-
postos sobre el tràfic aeri, les centrals nu-
clears i les transaccions fiscals.

ZONA DE L’EURO: PRINCIPALS INDICADORS ECONñMICS

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

2008 2009
2009 2010

II III IV I Abril Maig

PIB 0,4 –4,1 –4,9 –4,1 –2,1 0,6 – ...

Vendes al detall –0,7 –2,2 –2,6 –2,2 –0,9 0,3 –1,7 ...

Confiança del consumidor (1) –18,1 –24,7 –27,9 –21,4 –17,0 –16,8 –15,0 –17,8

Producció industrial –1,7 ... –18,8 –14,6 –7,7 4,6 9,6 ...

Sentiment econòmic (1) 93,5 80,8 75,6 84,1 91,9 96,6 100,6 98,4

Taxa d’atur (2) 7,5 9,4 9,3 9,7 9,8 10,0 10,1 ...

Preus de consum 3,3 0,3 0,2 –0,4 0,4 1,1 1,5 1,6

Balança comercial (3) –1,2 –14,1 –30,5 –5,0 15,1 27,0 29,2 ...

Tipus d’interès euríbor 3 mesos 4,6 1,2 1,3 0,9 0,7 0,7 0,6 0,7

Tipus de canvi efectiu nominal de l’euro (4) 110,6 111,7 111,0 112,1 113,8 108,8 106,1 102,8

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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...que permetrà reduir
el dèficit públic estructural
fins al 0,35% el 2016.

El Bundesbank revisa les
previsions de creixement
del 2010 fins a l’1,9%.

Aquestes mesures permetran, segons els
càlculs del Govern, reduir de forma pro-
gressiva el dèficit públic per arribar al 3%
el 2013 (més de dos punts percentuals
inferior a les previsions per al 2010) i
situar el dèficit estructural alemany per
sota del 0,35% a partir del 2016, una exi-
gència inclosa, recentment, en la Consti-
tució. D’aquesta manera, el Govern ale-
many ha volgut marcar el rumb que han
de seguir els seus homòlegs europeus per
sanejar els deteriorats comptes públics
dels seus països, amb l’objectiu de refor-
çar l’estabilitat de l’economia europea.

No obstant això, l’aprovació d’aquest
paquet ha despertat molts recels fora de
les fronteres alemanyes. Des del país ger-
mànic, es critica el fet que la major part de
la càrrega recaigui sobre els més desfavo-
rits, sense gravar específicament les ren-
des més altes. Més dures han estat les
opinions sorgides a la resta de països
europeus, segons les quals el pla d’auste-
ritat no té en compte les peticions d’esti-
mular la demanda interna germànica,
dificultarà el finançament del deute de la
resta de països europeus i farà perillar el
creixement de l’economia europea.

Pel que fa a l’economia alemanya, aquesta
reducció de la despesa pública mantindrà
la feblesa de la demanda interna, la qual,
segons el desglossament del PIB, va con-
tribuir negativament, per tercera vegada
consecutiva, al creixement del primer tri-
mestre del 2010. A més a més, el fort
increment de les importacions en aquest
mateix període va provocar que les exis-
tències es convertissin en el principal fac-
tor de creixement. No obstant això,
s’espera una important recuperació de
l’economia durant la resta de l’any, impul-
sada per la inversió i pel sector exterior.
Conseqüentment, el Bundesbank va revi-
sar mig punt a l’alça el creixement del
2010 i el va pujar fins a l’1,9%.

L’anàlisi dels indicadors de més alta fre-
qüència mostra una clara millora de
l’activitat industrial en el mes d’abril,
amb creixements intermensuals de la
producció i de les comandes industrials
del 0,9% i del 3,3% respectivament. En
aquest últim cas, destaca, com s’aprecia
en el gràfic següent, la forta recuperació
de les comandes de fora de la zona de
l’euro, arran del creixement dels països
emergents i de la depreciació de la divisa

ALEMANYA: PRINCIPALS INDICADORS ECONñMICS

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

2008 2009
2009 2010

II III IV I Abril Maig

PIB 1,0 –4,9 –5,8 –4,8 –2,2 1,5 – ...

Vendes al detall 0,0 –2,3 –1,9 –2,5 –1,8 –0,1 ... ...

Producció industrial –0,1 –15,9 –19,2 –15,6 –8,5 5,3 13,2 ...

=ndex d’activitat empresarial (IFO) (>) 96,8 87,7 84,7 89,9 93,5 96,5 101,6 101,5

Taxa d’atur (>>) 7,8 8,2 8,3 8,3 8,2 8,1 7,8 7,7

Preus de consum 2,6 0,4 0,3 –0,3 0,4 0,7 1,0 1,2

Balança comercial (>>>) 195,0 140,2 140,4 131,0 129,5 140,6 148,3 ...

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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 El consum privat es manté
feble.

França reduirà 45.000
milions de despesa pública
en tres anys.

comunitària. Conseqüentment, l’índex
IFO de sentiment econòmic i la utilitza-
ció de la capacitat productiva van arribar,
en el segon trimestre de l’any, a nivells
que permeten preveure el repunt de la
inversió en aquest període.

Al mateix temps, la feblesa mostrada per
l’euro en els últims mesos ha facilitat un
nou creixement de les exportacions ale-
manyes, que, a l’abril, van augmentar el
19,3% en relació amb el mateix mes de
l’any anterior. Va ser el comerç amb els
països de fora de la zona de l’euro el que
va impulsar les exportacions, amb un
creixement del 31,6% en aquest període.
Conseqüentment, el saldo comercial de
l’abril va augmentar el 40,1% en relació
amb el mateix mes del 2009.

Aquesta fortalesa de la demanda exterior
contrasta amb la feblesa del consum pri-
vat alemany. Així, malgrat la millora pro-
gressiva de la taxa d’atur, que, al maig, es
va situar només una dècima per damunt

del mínim assolit en l’últim període d’ex-
pansió (el 7,7%), les vendes al detall es
van reduir el 0,5%intermensual a l’abril.
Una dada que, juntament amb el deterio-
rament de la confiança del consumidor al
maig, no permet albirar la recuperació
del consum a curt termini.

Atès aquest escenari, serà necessari espe-
rar la publicació dels resultats del segon
trimestre per determinar si el creixement
previst pel Bundesbank podrà ser assolit
per l’economia alemanya. Fet que, si es
produeix, alleujaria el desgast polític
patit pel Govern de coalició alemany des
de la seva formació a l’octubre del 2009.

França anuncia un pla de sanejament
de les finances públiques

Seguint la tònica d’estalvi dels governs
europeus, el primer ministre francès,
François Fillon, va anunciar el passat 12
de juny la reducció del dèficit de 100.000

LES COMANDES INDUSTRIALS DE FORA DE LA ZONA DE L’EURO IMPULSEN L’ACTIVITAT INDUSTRIAL

Variació interanual de l’índex de comandes industrials segons origen

FONT: Institut d’Estadística alemany.
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milions d’euros en tres anys. Amb aquesta
mesura, el Govern gal pretén que el dèficit
passi del 8% del PIB al 3% el 2013. Així,
doncs, el sanejament de les finances
públiques adquireix més protagonisme en
el procés de reactivació de l’economia
francesa.

El pla busca que les dues partides, la de la
despesa i la dels ingressos, contribueixin
al mateix temps. D’aquesta manera, es
planeja la reducció de 45.000 milions de la
despesapúblicail’anul·laciód’exempcions
fiscals per un import de 5.000 milions.

Pel que fa a les despeses en Seguretat Social,
destaca el projecte de llei de reforma del
sistema de pensions, que serà presentat el
pròxim 13 de juliol al Consell de Minis-
tres. El seu principal punt és l’ajornament
progressiu de l’edat de jubilació dels 60 als
62 anys fins al 2018. La proposta també
augmenta en dos anys l’edat de jubilació
d’altres grups que tenen una edat legal
menor i apropa les condicions entre assala-
riats i funcionaris. Així mateix, el Govern
proposa incrementar l’1% el tipus imposi-
tiu de les rendes altes per finançar el siste-
ma de pensions. Per controlar la partida en
Seguretat Social també es fixa que l’aug-
ment de la despesa en sanitat no superi el
3% el 2010 i disminueixi de forma pro-
gressiva fins al 2,7% el 2013.

D’altra banda, l’Estat estima ingressar
35.000 milions més provinents de la
millora econòmica i 15.000 de la retirada
de les mesures de reactivació. No obstant
això, aquests càlculs incorporen una taxa
de creixement optimista del PIB, del 2,5%
anual durant el període 2011-2013, de
manera que és possible que el total ingres-
sat acabi essent més baix. Això, juntament
amb el fet que les estimacions utilitzen un
tipus d’interès relativament baix, qüestio-
na que el dèficit se situï finalment en el
3% el 2013. Per tant, els plans d’ajustament
del Govern francès requereixen que la re-
cuperació es consolidi, i, per bé que la
majoria de les dades apunten en aquesta
direcció, hi ha alguns factors que poden
alentir el procés.

Des de la perspectiva de l’oferta, el con-
junt d’indicadors avançats mostra que la
reactivació econòmica continua, tot i que
a un ritme moderat. Després de tres mesos
de pujades, la producció industrial va
recular el 0,3% a l’abril i va situar la taxa
d’increment interanual en el 7,9%. No
obstant això, els resultats de les enquestes
empresarials del maig són, en general,
optimistes, i, per tant, s’estima que la pro-
ducció reprengui la via del creixement.
Així, l’indicador del sentiment econòmic
de la indústria manufacturera de l’INSEE
va avançar un punt i es va apropar a la

El Govern proposa apujar
dels 60 als 62 anys l’edat
de jubilació.

FRAN‚A: PRINCIPALS INDICADORS ECONñMICS

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

2008 2009
2009 2010

II III IV I Abril Maig

PIB 0,1 –2,5 –3,2 –2,6 –0,4 1,2 – ...

Consum de les llars –0,3 0,8 –0,1 0,2 4,1 1,8 1,1 1,9

Producció industrial –2,4 –12,0 –15,5 –11,5 –4,7 4,5 7,9 ...

Taxa d’atur (>) 7,8 9,5 9,4 9,7 9,9 10,0 10,1 ...

Preus de consum 2,8 0,1 –0,2 –0,4 0,4 1,3 1,7 1,6

Balança comercial (>>) –50,2 –48,7 –52,8 –45,0 –41,3 –42,0 –42,4 ...

NOTES; (>) Percentatge sobre població activa.

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

FONTS; OCDE, Eurostat, INSEE, Comissió Europea i elaboració pròpia.
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 Itàlia anuncia retallades
de despesa per valor de
24.000 milions d’euros.

Una implementació massa
precipitada pot afeblir
l’economia.

seva mitjana de llarg termini. Per la seva
part, l’índex del clima de negoci del sector
serveis del Banc de França va augmentar
dos punts, tot i que l’equivalent per al
negoci industrial es va reduir en un punt.

Malgrat la moderació en el consum, tant
el privat com el públic, les vendes a l’ex-
terior poden donar un respir a la deman-
da. En aquest sentit, les exportacions van
augmentar l’1% en el mes d’abril i es van
situar en el 17,6% interanual, una taxa
dos punts superior a la de les importa-
cions.

Finalment, s’espera que la demanda rebi
un impuls per part de la inversió, ja que
els empresaris entrevistats al maig així
ho manifestaven. La reforma de l’impost
sobre l’activitat local (taxe professionne-
lle), efectiva a partir del gener del 2010,
pot contribuir a aquest procés. De fet, el
primer ministre va remarcar també, en
l’esmentat discurs, que l’altre objectiu prin-
cipal del Govern per garantir una recupe-
ració sòlida era l’estímul de les inversions.

Itàlia s’afegeix als plans d’austeritat

Itàlia va tornar, en el primer trimestre del
2010, a la via del creixement, amb un
increment del PIB del 0,4% intertrimes-

tral generat pel sector exterior i per la
inversió. Aquesta recuperació va posar
punt i f inal a un any 2009 en què
l’economia italiana va registrar un fort
deteriorament, del 5,1%. Malgrat això i
també malgrat tenir un dels endeuta-
ments públics més elevats, el país transalpí
es va veure menys afectat que d’altres del
sud d’Europa per la crisi del deute sobirà.
Això, però, no va poder evitar que Itàlia
s’hagués d’afegir als principals països
europeus i hagués de presentar, en l’última
setmana de maig, un paquet d’ajustament
pressupostari estimat en 24.000 milions
d’euros entre el 2011 i el 2012.

La majoria d’iniciatives recollides en
aquest pla es basen en la reducció de la
despesa pública. En aquest sentit, desta-
quen la contractació de menys funciona-
ris al sector públic i la congelació del sou
dels funcionaris durant tres anys, la dis-
minució dels fons per als governs locals,
la reducció de la despesa farmacèutica,
l’ajornament de l’edat de jubilació i la
lluita contra l’evasió fiscal. La seva aplica-
ció significaria, segons els càlculs del
Govern, situar el dèficit públic en el 2,7%
del PIB el 2012, més de dos punts percen-
tuals per sota de l’esperat per al 2010.

No obstant això, hi ha el risc que una
implementació massa precipitada de les

Les exportacions creixen
l’1% a l’abril.

ITËLIA: PRINCIPALS INDICADORS ECONñMICS

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

2008 2009
2009 2010

II III IV I Abril Maig

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

Vendes al detall –0,3 –1,6 –1,8 –1,8 –0,6 –0,4 ... ...

Producció industrial –3,8 –18,2 –23,1 –17,4 –9,2 3,1 7,8 ...

Taxa d’atur (>) 6,7 7,7 7,6 7,9 8,2 ... – ...

Preus de consum 3,3 0,8 0,8 0,1 0,7 1,3 1,5 1,4

Balança comercial (>>) –10,0 –9,9 –11,7 –8,7 –6,0 –6,9 –9,2 ...

NOTES; (>) Percentatge sobre població activa.

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

FONTS; OCDE, organismes nacionals d’estadística i elaboració pròpia.
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L’activitat industrial
es recupera a Itàlia.

L’IVA pujarà del 17,5 al 20%
el 2011 al Regne Unit.

mesures d’ajustament pressupostari
pugui afeblir la incipient recuperació de
l’economia italiana i situar-la de nou en
taxes de creixement properes a zero.

L’anàlisi de les dades disponibles del se-
gon trimestre de l’any mostra diverses
tendències entre els indicadors de la
demanda i els de l’oferta. Dels primers es
desprèn la feblesa del consum privat.
Així, la taxa d’atur va tornar a créixer a
l’abril i va igualar, segons les estimacions
de l’Institut d’Estadística italià, els nivells
assolits el 2001. Aquesta dada podria
haver influït en la recaiguda a nivells del
2009 de la confiança del consumidor al
maig, a causa, principalment, del pessi-
misme de les expectatives futures. Només
la demanda externa va mostrar signes de
creixement, amb un augment interanual
de les exportacions del 15,2% a l’abril.
Això, però, no va ser suficient per generar
superàvit de la balança comercial, a causa
del major augment de les importacions,
del 18,3%, en el mateix període.

Per tant, sembla que serà l’activitat indus-
trial la que agafarà les regnes del creixe-

ment econòmic durant aquest període. En
aquesta línia se situa el creixement inte-
ranual de la producció industrial de
l’abril, del 7,8%. Així mateix, la confiança
industrial del maig va tornar a millorar
per novè mes consecutiu, resultat que
permet pronosticar un nou creixement de
la inversió en el segon trimestre.

El Regne Unit presenta el seu pla
d’austeritat

El Govern britànic va anunciar, el passat
22 de juny, el seu nou projecte de pressu-
postos generals, que contempla l’ajusta-
ment del dèficit públic en els cinc pròxims
anys. Aquest pla busca augmentar la cre-
dibilitat en el compliment de les finances
públiques i, per aquest motiu, incorpora
com a objectiu que la ràtio del deute sobre
el PIB disminueixi abans de l’exercici fis-
cal del 2015-2016. També va entrar en
funcionament l’Office for Budget Res-
ponsibility, un organisme independent
encarregat de realitzar les previsions de
l’economia sobre les quals es basen els
pressupostos.

REGNE UNIT: PRINCIPALS INDICADORS ECONñMICS

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

2008 2009
2009 2010

II III IV I Abril Maig

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

Vendes al detall 2,2 1,4 0,2 2,5 3,0 0,5 1,3 2,2

Producció industrial –3,1 –10,5 –12,0 –10,9 –6,1 0,5 2,1 ...

Taxa d’atur (1) 2,8 4,7 4,7 4,9 5,0 4,9 4,7 4,6

Preus de consum 3,6 2,1 2,1 1,5 2,1 3,2 3,7 3,4

Balança comercial (2) –93,7 –86,7 –88,7 –84,0 –82,2 –82,4 –82,8 ...

Tipus d’interès Líbor 3 mesos (3) 5,5 1,2 1,4 0,8 0,6 0,6 0,7 0,7

Tipus de canvi efectiu nominal de la lliura (4) 97,6 73,9 77,0 83,7 79,0 80,4 78,2 79,1

NOTES; (1) Percentatge sobre població activa.

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

(3) Mitjana del període.

(4) =ndex ponderat pels fluxos de comerç exterior. Valors majors signifiquen apreciació de la moneda.

FONTS; OCDE, Banc d’Anglaterra, ONS, Comissió Europea i elaboració pròpia.
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 En el seu projecte, el Govern es compro-
met a reduir el dèficit de l’11% del PIB
actual a l’1,1% en cinc anys, la qual cosa
situaria el deute, en percentatge del PIB,
en el 67,4% al final d’aquest període. Es
pensa assolir aquest objectiu mitjançant
un ajustament pressupostari anual de
40.000 milions de lliures anuals. Seguint
la regla 80;20 defensada pels tories, el
77% d’aquesta quantitat s’aconseguirà
mitjançant reduccions de despesa públi-
ca, i la resta amb pujades d’impostos.

Entre les mesures per reduir la despesa
destaquen la congelació dels salaris dels
funcionaris que guanyen més de 21.000
lliures durant dos anys i la retallada
d’11.000 milions en subsidis a les famílies
amb nens, l’adquisició d’habitatge o els
pagaments per invalidesa. Pel que fa als
ingressos, s’incrementarà l’IVA del 17,5%
al 20% al gener del 2011. En aquesta
mateixa data, entrarà també en vigor una
taxa bancària aplicable a entitats finance-
res, nacionals o estrangeres, que operin al
Regne Unit i que tinguin un passiu que
superi els 20.000 milions de lliures sense
incloure els dipòsits al detall i el capital
TIER 1. La taxa proposada serà del 0,04%
el 2011 i del 0,07% el 2012. D’altra banda,
per estimular la iniciativa empresarial,
baixaran altres gravàmens, com l’Impost
sobre Societat, que passarà del 28% al
24% en quatre anys.

Aquests comptes s’han elaborat sota el
supòsit que l’activitat econòmica del Reg-
ne Unit creixerà menys que el que havien
establert els pressupostos del Govern
anterior. En particular, l’Office for Bud-
get Responsibility estima que el PIB aug-
mentarà l’1,2% enguany, el 2,3% l’any
vinent, i el 2,8%, el 2,9% i el 2,7% en els
tres pròxims anys.

Pel que fa a l’economia britànica, les
variables d’oferta van mostrar, en gene-
ral, una certa millora. Per bé que la pro-
ducció industrial va baixar el 0,3% a

l’abril i va moderar el seu increment inte-
ranual fins al 2,1%, les enquestes de con-
fiança industrial van experimentar un
fort repunt al maig.

D’altra banda, la demanda avança, tot i
que progressivament, en gran part grà-
cies a un consum de les famílies que
manté el bon to. Malgrat que la confiança
del consumidor va baixar al maig, les
vendes al detall van augmentar el 0,6%
en aquest mes i van situar la taxa de crei-
xement interanual en el 2,2%. El fet que
el mercat laboral mostri també senyals de
recuperació crea bones expectatives per a
l’evolució del consum privat. Així, l’atur
registrat del mes de maig es va reduir en
més de 30.000 persones i acumula així
quatre mesos de descensos.

Finalment, la inflació cedeix quatre dèci-
mes, fins al 3,3%. També es corregeix
dues dècimes la inf lació subjacent i se
situa en el 3,0%. Per bé que l’augment
dels preus es manté en un nivell força
superior a l’objectiu d’estabilitat de preus
del Banc d’Anglaterra, s’espera que hagi
assolit el seu valor més elevat i que dismi-
nueixi de forma gradual a un nivell lleu-
gerament inferior al de l’inici del 2010.

Europa emergent: Hongria,
la baula feble de la regió?

«Està clar que l’economia està en una
situació molt greu». Aquesta declaració,
realitzada el passat 4 de juny per Péter
Szijjártó, portaveu del Govern hongarès,
juntament amb altres afirmacions sobre
la possibilitat d’impagament del deute
sobirà i amb els dubtes sobre la veracitat
de les xifres del sector públic, va empè-
nyer el forint als seus mínims en un any,
va disparar el risc-país en grau extrem, va
afectar la borsa (de Budapest i de moltes
places europees) i va afeblir la moneda
única. En determinats circuits financers
es va començar a pensar que Hongria era

L’Office for Budget
Responsibility estima
que el PIB augmentarà
l’1,2% el 2010.

Finalment, la inflació
recula quatre dècimes,
fins al 3,3%.

El Govern hongarès dispara
les alarmes en comparar la
seva situació pressupostària
amb la de Grècia...
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«la nova Grècia». Es venia d’uns dies amb
els mercats financers exhibint una con-
fiança en el Govern una mica tocada, ja
que el primer ministre, Viktor Orbán,
clar vencedor de les eleccions del passat
mes d’abril, havia sondejat infructuosa-
ment la Comissió Europea sobre la possi-
bilitat de relaxar l’objectiu de dèficit
públic per al 2010 aprovat en el Programa
d’Estabilitat i Creixement, equivalent al
3,8%del PIB.

Després del càstig financer, i amb els
mercats tancats, Mihály Varga, cap de
gabinet d’Orbán i antic ministre de
finances, va afirmar, el 5 de juny, que els
comentaris de dies anteriors havien estat
desafortunats i que el Govern mantindria
el seu objectiu pressupostari. Al llarg de
la setmana, el Govern va concretar aquest
compromís fiscal. Les mesures anuncia-
des finalment incloïen la reducció de la
despesa pública (fonamentalment, mit-
jançant una rebaixa del sou dels funcio-
naris) i un augment global de la fiscalitat
(resultat de combinar un futur tipus únic

del 16% sobre la renda de les persones
físiques i l’aplicació d’una taxa temporal
sobre l’activitat bancària). De llavors
ençà, la tendència de fons ha revertit el
fort deteriorament dels primers dies de
juny, per bé que sense arribar a compen-
sar plenament els danys.

Al final, tot va ser una tempesta (finance-
ra) en un vas (polític)? La resposta és que
no totalment. Les dades de liquidació
pressupostària fins a l’abril indiquen que
les previsions de dèficit públic per al 2010
(el 3,8% esmentat anteriorment) són,
sens dubte, optimistes. El Govern, des-
prés de comptabilitzar un seguit de des-
peses vinculades a empreses públiques i a
entitats locals, ha reconegut un dèficit
addicional de l’ordre de l’1% del PIB. Es
tracta d’una xifra coherent, que, en part,
es donava per descomptada. Així, per
exemple, la mateixa Comissió Europea,
en les previsions de primavera, conside-
rava una xifra del dèficit públic del 4,1%.
Així i tot, les mesures d’ajustament addi-
cional anunciades per Viktor Orbán

...tot i que el desmentiment
posterior i l’adopció d’un
programa d’ajustament
addicional tranquil·litzen
els inversors.

FONT: Thomson Reuters Datastream.
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Valor

La situació pressupostària
no és alarmant, tot i que
el 2010 el dèficit públic
superarà l’objectiu oficial
del 3,8% del PIB.
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equivalen, segons les estimacions del
mateix executiu, a l’1%-1,5% del PIB.
Això permetria absorbir el dèficit addi-
cional ara conegut.

Les xifres pressupostàries ofereixen, de
fet, més informació rellevant. D’entrada,
confirmen que, després de tres anys (del
2007 al 2009) d’estabilització de les des-
peses en el 50% del PIB, la presumpció
continguda en el Programa d’Estabilitat
que podran ser rebaixades en un punt
addicional el 2010 i dos més el 2011 és poc
versemblant. Però, en sentit contrari,
l’evolució dels ingressos pot ser millor
que la prevista. Les xifres d’activitat mos-
tren una economia que es recupera dinà-
micament de la forta recessió del 2009.
En el primer trimestre, el PIB va avançar
el 0,9%intertrimestral, percentatge que
ref lecteix una notable expansió. Els
diversos indicadors del segon trimestre
tendeixen a ratificar que l’activitat va a
més, en especial gràcies al bon comporta-
ment exportador. Això permetrà que,
amb tota probabilitat, el creixement del
2010 i la recaptació fiscal siguin millors
del que estava previst. Tot plegat en un
context de deute públic no excessiu, de
l’ordre del 80% del PIB, si es compleixen
les previsions per al 2010 i el 2011.

Atesa aquesta situació, existeix un risc de
finançament extrem? Segons el nostre
parer, no. Segons les xifres disponibles,
els venciments del deute sobirà el 2010
pugen a l’equivalent del 10,3% del PIB,
que, sumat a un dèficit públic que es
podria situar en la zona del 5% del PIB,
suma una necessitat de finançament
públic propera al 15% del PIB. Les previ-
sions governamentals consideren unes
emissions equivalents al 12% del PIB,

que implicaria que el desfasament finan-
cer fos de l’ordre del 3% del PIB. Atès que
Hongria té compromesa l’assistència
financera internacional (Fons Monetari
Internacional i Unió Europea, fonamen-
talment) per un total equivalent al 6%
del PIB el 2010, el marge de seguretat, del
3% del PIB, hauria de ser suficient per
retenir la confiança dels inversors.

Amb aquestes xifres a la mà, es pot argu-
mentar de forma convincent que Hon-
gria no és Grècia. Més aviat, Grècia pot
ser Hongria si l ’economia hel·lènica
supera els esculls dels pròxims anys. Al
capdavall, Hongria va començar a ajustar
amb força la seva situació pressupostària
el 2006, exercici en què el dèficit públic va
pujar al 9,3% del PIB. En un any, aquest
desequilibri es va situar en el 4,9% i des-
prés va caure al 3,8% el 2008. Fins i tot en
presència de la pitjor recessió en gairebé
dues dècades, el dèficit públic només va
arribar al 4,0% el 2009.

En definitiva, l’episodi hongarès és un
recordatori de la dificultat que comporta
gestionar la comunicació política quan
els seus dos destinataris principals, la ciu-
tadania i els mercats, es troben en estat de
forta incertesa i d’elevada sensibilitat.
Mai no és senzill combinar la mentalitza-
ció de la ciutadania (objectiu que, a vega-
des, requereix apujar el to per ressaltar els
perills de la inacció política) amb la con-
fiança dels inversors, sempre refractaris a
canvis imprevistos de trajectòria i a
anuncis estridents que trenquin esque-
mes anteriors. Els polítics hongaresos
van tenir dificultats per bregar amb la
comunicació, però cal reconèixer que,
malgrat els errors de forma i de fons, la
situació s’ha reconduït.

Hi ha prou marge
de seguretat per garantir
el finançament del dèficit
públic i dels venciments
del deute d’enguany.

El problema hongarès ha
estat, en tot cas, de gestió
de la comunicació amb la
ciutadania i els inversors.

La situació magiar
és radicalment diferent
de la de Grècia.
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La inestabilitat marca la t˜nica
dels mercats financers internacionals

La inestabilitat ha continuat essent la
tònica dominant als mercats financers
internacionals durant les últimes setma-
nes, amb una incipient, però esperan#a-
dora, millora en la segona quinzena de
juny. Clarament, el principal focus de
tensió s’ha situat en la crisi del deute
sobirà a la zona de l’euro, però també hi
han contribuït factors com les sorpreses
negatives en alguns indicadors d’activitat
econòmica als Estats Units, la perspecti-
va d’enduriment de la política monetària
en diversos països emergents, i l’inces-
sant, i en ocasions confús, f lux de notí-
cies sobre la reforma de la regulació fi-
nancera.

El Banc Central Europeu (BCE) ha assu-
mit un rol important en la tasca de neu-
tralitzar la crisi del deute, modificant la
seq/ència de la seva «estratègia de sorti-
da» i posant en marxa un emblemàtic
programa de compra de bons públics i
privats. La Reserva Federal (Fed) ha con-
tribuït a la tasca del BCE amb la reins-
tauració de les línies swap per propor-
cionar liquiditat en dòlars als bancs
europeus i, al mateix temps, ha moderat
les declaracions relacionades amb la
política monetària. Aquestes actuacions
han permès evitar una crisi d’abast sistè-
mic al mercat interbancari, per bé que
són remarcables les disfuncions existents
en alguns segments d’aquest mercat.
Així mateix, sembla que les mesures
adoptades per les instàncies europees
(entre les quals destaca la creació del

Mecanisme Europeu d’Estabilització) i
pels estats membres (en especial els am-
biciosos programes de consolidació
pressupostària) estan contribuint a con-
tenir l’abast de la crisi.

Però els riscos són encara considerables,
i seran claus, a partir d’ara, la determina-
ció i la fermesa que les autoritats mostrin
en l’aplicació de les múltiples mesures de
política econòmica anunciades i, en
bona part a conseq/ència d’això últim,
la recuperació d’un clima de prou con-
fian#a per part dels agents privats i dels
inversors internacionals. Una evolució
satisfactòria en aquests fronts tindria els
mercats de bons corporatius i d’accions
com els grans beneficiats, de manera que
podrien reprendre la tendència alcista
sobre la base d’uns fonaments que conti-
nuen essent favorables. No obstant això,
no sembla que les perspectives de l’euro,
durament castigat durant els últims me-
sos, ofereixin un excessiu potencial més
enllà d’una eventual recuperació tècnica
si desapareix el temor a l’escenari extrem
de desintegració de la zona de l’euro, ja
que la combinació de les polítiques fiscal
i monetària a la regió apunta a un nivell
reduït dels tipus d’interès durant molt de
temps, si més no en relació amb els dels
Estats Units.

El BCE i la Fed es mostren flexibles
davant de la incertesa

En la roda de premsa posterior a la
reunió del Consell de Govern del BCE
–on es va decidir mantenir el tipus ofi-

El Banc Central Europeu
i la Unió Europea eviten
una crisi sistèmica.

Malgrat les importants
mesures adoptades
a nivell europeu, els riscos
continuen essent
considerables.

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

Mercats monetaris i de capital

MERCATS FINANCERS
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 La Fed modera el to en tipus,
per˜ continua ajustant les
eines que utilitzarˆ quan
arribi el moment de drenar
les reserves excedentˆries.

cial en l’1,0%–, Trichet va mantenir un
to neutral pel que fa a la política mone-
tària per conservar plena f lexibilitat en
un context d’«incertesa inusualment ele-
vada». A més a més, i com s’esperava,
Trichet no va proporcionar detalls sobre
la nacionalitat del deute ni sobre la quan-
tia total final del programa d’adquisició
de bons de governs. De tota manera, la
institució va publicar que, fins al dia 11
de juny, havia acumulat 47.000 milions
d’euros en bons sobirans. La importàn-
cia d’aquest programa es pot observar en
el comunicat del BCE, ja que el paràgraf
referit a la política monetària s’obre amb
un esment explícit a l’«estabilitat finan-
cera», per després justificar que el pro-
grama és totalment coherent amb el
mandat de la institució. Sens dubte, les
mesures adoptades són crucials perquè
la crisi del deute no assoleixi una dimen-
sió sistèmica.

En l’apartat de provisió de liquiditat als
mercats bancaris, Trichet va destacar tres
punts. En primer lloc, va fer referència
explícita a l’«absència de perfecte funcio-
nament» als mercats monetaris, situació
que observaven, d’una banda, en l’elevada
demanda de liquiditat i, de l’altra, en
l’increment de l’ús de la facilitat de dipò-
sit. En segon lloc, va considerar que el fet
que la línia de liquiditat en dòlars no
s’estigui usant és un símptoma que la
situació no és tan aguda com el 2008.
Finalment, va confirmar que es va adop-
tar per unanimitat la decisió de mantenir
les condicions d’adjudicació total i tipus
fix de l’1,0% per a les subhastes a tres
mesos que es realitzaran el 28 de juliol, el
25 d’agost i el 29 de setembre.

En l’apartat macroeconòmic, es van pre-
sentar les previsions de l’staff del BCE. El
rang de creixement esperat per al 2010 va
ser revisat a l’al#a fins al 0,7%-1,3%,
decisió que reflecteix, principalment, les

perspectives de millora en la demanda
interna. En referència a la previsió
d’inflació, la institució també va incre-
mentar el rang fins a l’1,4%-2,2%, per
incorporar l’al#a dels preus de les prime-
res matèries, amplificada per la deprecia-
ció de l’euro. A més a més, el BCE no des-
carta que, durant la segona meitat de
l’any, es produeixin increments addicio-
nals en la inflació.

Als Estats Units, la Fed manté el rumb de
la seva política monetària convencional i
no convencional, tot i que, com va afir-
mar el governador Ben Bernanke, es
manté molt atenta a l’evolució dels esde-
veniments que es desenvolupen a Europa.

En l’apartat de política monetària con-
vencional, no hi ha canvis ni en el nivell
del tipus director –que es manté en el
0,25%– ni en el llenguatge del comunicat.
Pel que fa a la política no convencional, la
Fed va comen#ar la primera de les tres
operacions que realitzarà per comprovar
el funcionament dels dipòsits a termini,
una de les eines que farà servir quan deci-
deixi drenar les reserves excedentàries del
sistema financer. Així, el 14 de juny, el
Banc Central va subhastar 1.152 milions
de dòlars en dipòsits a 14 dies de termini i
a un tipus d’interès del 0,27%. La segona
subhasta de dipòsits es realitzarà el dia 1
de juliol i el venciment serà de 28 dies.
Finalment, el 12 de juliol tindrà lloc
l’última subhasta de dipòsits, que tindrà
un termini de 84 dies.

El contrapunt a la laxitud monetària
adoptada pel BCE i per la Fed el posen les
autoritats monetàries d’algunes econo-
mies emergents i d’alguns països que en
depenen estretament. Així, al llarg del
mes de juny, el Banc Central del Brasil, el
Banc de la Reserva de Nova Zelanda, el
Banc de la República de Perú i el Banc
Central del Canadà han incrementat els

El BCE mantŽ la flexibilitat
per poder actuar amb
soltesa en un entorn
d’elevada incertesa.

Trichet confirma que el banc
emissor concedirˆ tota
la liquiditat necessˆria.
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tipus oficials fins al 10,25% (;75pb), el
2,75% (;25pb), l’1,75% (;25pb) i el 0,5%
(;25pb), respectivament. (Cent punts
bàsics, pb, és l’1%.) Aquests països com-
parteixen la necessitat d’acomodar la
política monetària a la bona marxa de les
economies i evitar així que es produeixin
tensions inflacionistes.

Als dos costats de l’Atlàntic, el volum de
l’operativa interbancària continua essent
molt baix, raó per la qual els nivells dels
tipus interbancaris no reflecteixen de for-
ma adequada les tensions encara subja-
cents al sistema financer global. La corba
interbancària nord-americana ha pujat al
voltant de 7 punts bàsics de mitjana, i el
seu pendent (diferència entre el tipus a 12

mesos i el tipus a 1 mes) s’ha incrementat
en 5 punts bàsics. En canvi, la corba inter-
bancària de la zona de l’euro continua
registrant pujades molt modestes, al vol-
tant dels 2 punts bàsics de mitjana.

Mercats de deute pœblic:
s’evita el risc sistèmic

El mes de juny es va iniciar amb una forta
aversió al risc, reflectida en un augment
de la volatilitat que va afectar de forma
intensa els mercats de deute públic euro-
peus. La desconfian#a dels inversors es va
traduir en una notable pressió sobre les
rendibilitats exigides al deute públic de
diversos països del sud de la zona de

El BCE continuarˆ donant
suport al sistema financer
per impedir tensions en
el finan•ament del sector
bancari.

TIPUS D’INTERéS A CURT TERMINI ALS MERCATS NACIONALS

En percentatge anual

Zona de l’euro Estats Units Japó Regne Unit Suïssa

Subhastes
BCE (2)

Euríbor (5) Nivell
objectiu de

Reserva
Federal (3)

Tres mesos
(5)

Tres mesos
(5)

Tipus
d’intervenció

Banc
d’Anglaterra (4)

Tres mesos
(5)

Tres mesos
(5)

Tres mesos Un any

2009

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

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

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

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

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

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

Desembre 1,00 0,70 1,25 0,25 0,25 0,28 0,50 0,61 0,35

2010

Gener 1,00 0,67 1,23 0,25 0,25 0,26 0,50 0,62 0,34

Febrer 1,00 0,66 1,22 0,25 0,25 0,25 0,50 0,64 0,36

Mar# 1,00 0,63 1,21 0,25 0,29 0,24 0,50 0,65 0,28

Abril 1,00 0,66 1,24 0,25 0,35 0,24 0,50 0,68 0,21

Maig 1,00 0,70 1,26 0,25 0,54 0,25 0,50 0,71 0,13

Juny (1) 1,00 0,73 1,29 0,25 0,54 0,24 0,50 0,73 0,19

NOTES: (1) Dia 18.

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

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

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

(5) Tipus d’interès interbancari.

FONTS: Bancs centrals nacionals, Bloomberg i elaboració pròpia.

Les mesures implementades
a Europa eviten el colálapse
al mercat de deute pœblic.
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l’euro. Atès aquest panorama, la Unió
Europea va adoptar un seguit de mesures
urgents, entre les quals destaca la concre-
ció dels detalls de la Facilitat Europea per
a l’Estabilització Financera, que és la
pedra angular del programa batejat com
«Mecanisme Europeu d’Estabilització»,
aprovat al maig per un total de 750.000
milions d’euros.

Addicionalment, l’ECOFIN va aprovar
refor#ar l’oficina estadística, Eurostat,
perquè pugui auditar les estadístiques
oficials dels estats membres. D’altra ban-
da, a partir d’ara, la Unió Europea revi-
sarà els pressupostos dels diferents països
que formen part de la Unió Europea i
examinarà les principals hipòtesis que
sostenen els comptes públics, com les
previsions de creixement, la inflació i els
principals agregats dels comptes. Totes
les mesures anteriors, conjuntament amb
les posades en marxa pel BCE, han recon-
duït la situació, han evitat el risc de rup-

tura a la zona de l’euro i han reduït l’aver-
sió al risc dels inversors.

Com es pot observar a la taula anterior,
durant els mesos de maig i de juny, els
inversors es van refugiar en el deute públic
de màxima qualitat creditícia, en concret
d’Alemanya i dels Estats Units. La forta
demanda va apujar els preus i va fer caure
les rendibilitats d’aquests actius. A la zona
de l’euro, els diferencials del deute públic
del bo espanyol amb venciment a 10 anys
i el bo alemany van arribar als 220 punts
bàsics. Sembla, però, que, cap a la meitat
de juny, ha comen#at un destensionament
temptatiu, gràcies a les mesures esmenta-
des més amunt, les quals han estat fona-
mentals perquè els països perifèrics de la
zona de l’euro hagin pogut emetre deute
públic al mercat primari, que ha estat aco-
llit raonablement bé per una part dels
inversors, tot i que han hagut d’oferir ren-
dibilitats més altes, coherents amb les
cotitzades als mercats secundaris de deute

TIPUS D’INTERéS A LLARG TERMINI ALS MERCATS NACIONALS

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

Alemanya Fran#a Espanya Itàlia Estats Units Japó Regne Unit Suïssa

2009

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

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

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

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

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

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

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

2010

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

Febrer 3,10 3,40 3,86 4,00 3,61 1,31 4,03 1,90

Mar# 3,09 3,42 3,82 3,98 3,83 1,40 3,94 1,88

Abril 3,02 3,29 4,03 4,02 3,65 1,29 3,85 1,78

Maig 2,66 2,92 4,26 4,14 3,28 1,27 3,58 1,54

Juny (*) 2,71 3,14 4,76 4,01 3,29 1,23 3,53 1,56

NOTA: (*) Dia 17.

FONT: Bloomberg.

Els inversors es refugien en
el deute pœblic d’Alemanya
i dels Estats Units.

Els Tresors dels països
perifèrics han hagut d’oferir
rendibilitats mŽs altes en
les colálocacions de deute
pœblic.
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A mesura que les actuacions
econ˜miques vagin mostrant
la seva eficˆcia, s’haurien de
reduir els diferencials entre
Alemanya i la perifèria.

L’euro es recupera desprŽs
de la forta depreciació
enfront del d˜lar.

públic. Però el que és important és que els
Estats han pogut col´locar, mitjan#ant els
mercats primaris, les quantitats que ne-
cessiten per renovar els venciments del
deute públic i finan#ar els elevats dèficits
públics.

Als Estats Units, les dades de reducció del
dèficit públic han estat un baló d’oxigen
per al comportament del seu deute sobirà,
que també s’ha vist beneficiat per l’efecte
refugi durant aquests mesos d’augment
de l’aversió al risc. Ara com ara, el deute
públic dels Estats Units continua tenint la
confian#a dels inversors internacionals,
però el risc de crisi encara no pot ser eli-
minat totalment, i seria aconsellable que
el Govern faci els deures per reconduir
progressivament l’ingent dèficit fiscal.

A mitjà termini, la implementació de les
mesures de política econòmica aprovades
per les diferents institucions governa-

mentals hauria de reconduir la situació i
corregir l’ampliació dels diferencials de
tipus d’interès que han experimentat els
països que han estat percebuts com a més
vulnerables al risc d’impagament.

El d˜lar es pren un descans

La cotització de l’euro enfront del dòlar va
accelerar la seva tendència de depreciació
durant el mes de maig i al comen#ament
de juny i va perforar fins i tot el nivell psi-
cològic d’1,20, ja que, el 7 de juny, un euro
es canviava per només 1,19 dòlars. Aquest
moviment va reflectir la crisi del deute so-
birà a la zona de l’euro. A partir de la sego-
na setmana de juny, però, l’euro va acon-
seguir recuperar la cota d’1,24 dòlars per
euro, gràcies a dos factors. El primer
motiu va ser l’oferta de dòlars a disposició
dels bancs comercials europeus, mit-
jan#ant el mecanisme de préstecs per part

TIPUS DE CANVI DE LES PRINCIPALS MONEDES

17-06-2010

Tipus de canvi
% variació (*)

Mensual s@desembre 2009 Anual

Enfront del dòlar dels Estats Units

Ien japonès 91,3 –1,4 –1,9 –4,9

Lliura esterlina 0,675 2,3 –9,1 –10,7

Franc suís 1,113 –1,6 7,0 3,0

Dòlar canadenc 1,023 –0,9 –3,0 –10,6

Pes mexicà 12,551 –0,4 –4,3 –6,9

Enfront de l’euro

Dòlar dels EUA 1,239 0,0 13,5 11,1

Ien japonès 113,1 –1,4 –17,7 –18,0

Franc suís 1,379 –1,7 –7,6 –9,2

Lliura esterlina 0,836 –2,4 –6,0 –1,7

Corona sueca 9,588 0,3 –7,0 –14,1

Corona danesa 7,439 0,0 0,0 –0,1

Zloty polac 4,070 1,2 –0,7 –11,3

Corona txeca 25,74 0,8 –2,7 –3,8

Forint hongarès 279,1 0,5 3,1 –1,1

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

FONT: Bloomberg.
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 Els Estats Units continuen
pressionant la Xina perquè
apreciï el renminbi.

Notable recuperació de
l’activitat als països
del centre d’Europa.

del BCE en funció de la línia swap amb la
Fed. El segon factor ha estat l’eliminació,
en el debat econòmic, d’un escenari que
impliqui la desaparició de l’euro. Escenari
que, després de les mesures implementa-
des per part de la Unió Europea, sembla
descartable.

Aquest moviment de correcció de la forta
depreciació experimentada per l’euro
enfront del dòlar des del desembre de
l’any passat es pot mantenir en les pròxi-
mes setmanes. A mitjà termini, però, el
diferencial de tipus d’interès entre els
Estats Units i la zona de l’euro hauria
d’afavorir el dòlar.

D’altra banda, el secretari del Tresor dels
Estats Units, Timothy Geithner, en un
discurs preparat per a una audiència
davant de la Comissió de Finances del
Senat dels Estats Units, va afirmar que un
iuan més f lexible és extremadament
important per a l’economia mundial. El
19 de juny, la Xina va contestar anunciant
una major flexibilitat en el canvi oficial de

la seva moneda. La decisió va ser molt ben
acollida per Washington i per l’FMI.

Signes de millora en el deute
corporatiu

Després de dos mesos d’intens deteriora-
ment als mercats de renda fixa privada,
amb caigudes de preus en els índexs, sor-
tides de fluxos dels fons i dràstica reduc-
ció de les emissions, en la segona meitat
de juny, s’ha observat una prometedora
recuperació de l’activitat, sobretot als paï-
sos del centre de la zona de l’euro, mentre
que, als països perifèrics del sud d’Europa,
el mercat espera l’estabilització dels riscos
sobirans per reprendre les emissions. És a
dir, els països de la perifèria continuen al
marge de la millora en l’activitat, fins i tot
al sector de covered bonds, on han estat els
més actius en els últims anys.

Una vegada més, l’actuació dels bancs
centrals ha estat determinant per a la re-
cuperació dels mercats de renda fixa pri-
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El sector financer ha
estat el gran beneficiat
per l’expansió de la
liquiditat del BCE.

Les empreses amb ratings
d’alta qualitat aprofiten
per emetre deute.

Les borses recuperen
lentament el pols, subjectes
a diferències regionals
i sectorials.

vada i, en especial, la gestió del BCE, que,
amb l’anunci de mesures extraordinàries
de provisió de liquiditat, ha propiciat un
ràpid increment de les emissions a la zona
de l’euro.

També, una vegada més, el sector finan-
cer ha estat el més beneficiat per l’expansió
de la liquiditat dels bancs centrals. Això es
ref lecteix en la forta reactivació de les
emissions de bons per part d’entitats
financeres d’alta solvència i en la incipient
reducció de les primes de risc. Així mateix,
el compromís dels bancs centrals de man-
tenir obertes les facilitats per al descomp-
te de paper ofereix l’oportunitat d’emetre
bons a altres institucions de menor quali-
tat creditícia.

Per la seva banda, el sector corporatiu no
financer i, en concret, les empreses de ser-
veis públics amb ratings d’alta qualitat
(electricitat, gas, aig/es, concessionàries,
etc.) estan aprofitant la millora del mercat
per augmentar el nombre i el volum de
noves emissions. Geogràficament, les
empreses que lideren la recuperació tam-
bé pertanyen essencialment al grup de
països del centre i del nord d’Europa, on
els riscos de crèdit sobirà romanen en
nivells molt moderats.

La resta de sectors de més risc i, sobretot,
els emissors catalogats com a high yield
esperen que el mercat consolidi la millora
i els ofereixi l’oportunitat d’obtenir fi-
nan#ament a mitjà i a llarg termini. En
aquest sentit, el sentiment dels gestors de
fons d’inversió europeus està canviant de
nou cap a una visió més positiva a mitjà
termini. Les enquestes més recents recu-
llen la intenció d’aquests agents d’incre-
mentar les carteres amb la compra de
bons d’alt risc.

En definitiva, sembla que l’estabilització
dels riscos financers estigui inclinant els
inversors privats i institucionals a orien-

tar les seves carteres cap a bons de renda
fixa privada, augmentant la ponderació
dels bons de més risc. L’eficàcia de les
mesures adoptades pels bancs centrals i
pels governs per reduir els riscos del deu-
te sobirà ha estat fonamental per a la res-
tauració de l’activitat al mercat de renda
fixa privada.

Les borses cotitzen positivament
els esfor•os

Durant el mes de juny, els principals ín-
dexs borsaris han presentat un compor-
tament mixt i han acabat amb un balan#
mensual positiu en la majoria dels casos.
Tot i que el focus de tensió continua
essent la crisi del deute sobirà europeu, la
incidència d’altres factors –com el ritme
de creixement econòmic i les actuacions
de política monetària– genera aspectes
diferenciadors als mercats de renda
variable tant a nivell regional com secto-
rial. D’una part, les borses dels Estats
Units i dels països emergents han aconse-
guit recuperar els guanys mitjans de
l’any, gràcies a la continuïtat de la millora
del cicle econòmic. En canvi, els índexs
de la zona de l’euro, tot i haver millorat
des dels mínims anuals, amb el suport de
les actuacions dels governs i del BCE, es
troben encara lluny dels màxims de
l’exercici.

Des del punt de vista sectorial, també
s’aprecien disparitats. Destaca el sector
financer, que, tot i que, en els trimestres
anteriors, va ser la locomotora dels mer-
cats, s’ha desmarcat de la resta de sectors
en veure’s més afectat per les tensions
d’aquests últims mesos. Els motius res-
ponsables d’aquest comportament són
tres: (i) l’exposició directa al deute públic
dels països amb dificultats; (ii) el futur
enduriment de la regulació financera, i
(iii) les dificultats de finan#ament als
mercats de capitals de les entitats de paï-
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Índex
(*)

% variació
mensual

% variació
acumulada

% variació
anual

Nova York

Dow Jones 10.434,2 –0,7 0,1 22,0

Standard & Poor’s 1.116,0 –0,4 0,1 21,5

Nasdaq 2.307,2 –0,4 1,7 27,6

Tòquio 9.995,0 –2,4 –5,2 3,0

Londres 5.276,1 –0,6 –2,5 23,2

Zona de l’euro 2.738,8 1,5 –7,6 13,4

Frankfurt 6.230,6 1,2 4,6 28,8

París 3.687,7 1,9 –6,3 15,5

Amsterdam 336,3 1,6 0,3 32,6

Milà 20.643,9 1,6 –11,2 7,3

Madrid 9.909,2 2,9 –17,0 5,6

Zuric 6.474,9 0,1 –1,1 20,4

Hong Kong 20.286,7 1,7 –7,3 14,1

Buenos Aires 2.314,5 6,0 –0,3 51,3

São Paulo 64.540,9 6,1 –5,9 26,8

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

Times 100; Frankfurt: DAX; París: CAC 40; Amsterdam: AEX; Milà: MIBTEL; Madrid: Ibex 35 de les borses espanyoles; Zuric: Swiss Market Index; Hong Kong: Hang Seng;

Buenos Aires: Merval; São Paulo: Bovespa.
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sos amb dèficits elevats, com és el cas de
les espanyoles.

Cal destacar el cas puntual del vessa-
ment de petroli de la companyia britàni-

ca BP al golf de Mèxic, que ha provocat
pèrdues en el preu de l’acció properes al
50%, tot i que no ha afectat amb la ma-
teixa intensitat la resta d’empreses del
sector energètic.

Atesa la incertesa,
el sector financer es
desmarca de la resta.

Valors en la cartera de valors: la inversió socialment responsable

La Inversió Socialment Responsable (ISR) és una estratègia mitjan#ant la qual els inversors incorporen en les
seves decisions de selecció de cartera, a més dels tradicionals paràmetres financers de rendibilitat i risc, altres
criteris relacionats amb els valors morals, ètics, socials, mediambientals o de govern corporatiu de les empreses.
La ISR sorgeix pel convenciment d’una part del col´lectiu inversor que es pot obtenir «quelcom més» que un
rendiment econòmic-monetari per a un mateix en finan#ar determinats projectes empresarials. En aquest sentit,
es presenta com un comportament solidari i filantròpic, que, segons veurem més endavant, pot tenir el seu ori-
gen en diverses motivacions.

En termes pràctics, mitjan#ant la ISR, els inversors pretenen influir, directament o indirectament, en les empre-
ses perquè adoptin pràctiques que promoguin i tinguin cura de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC).
Òbviament, la preocupació individual i empresarial per invertir en projectes que contribueixin al desenvolupa-
ment de bones causes no és nova. No obstant això, ha estat en els 10 o 15 últims anys quan el moviment de la
responsabilitat social s’ha consolidat de forma sòlida. Tant els volums mobilitzats com l’entramat institucional
al voltant de les ISR han experimentat un notable desenvolupament als Estats Units i a Europa. Així, per exem-
ple, les empreses que vulguin incorporar voluntàriament en les seves decisions de negoci criteris que promoguin
l’RSC disposen ara de marcs institucionals de referència, com els Principis d’Equador, el Pacte Mundial de
Nacions Unides i els recents Principis d’Inversió Responsable creats sota la tutela de Nacions Unides.(1) Sobre la
base d’aquests principis i criteris, han sorgit entitats especialitzades que valoren el grau de responsabilitat social
de les diferents empreses, que atorguen qualificacions i que elaboren rànquings. A partir d’aquestes qualifica-
cions, s’han confeccionat diversos índexs borsaris d’empreses cotitzades amb elevat respecte cap a la responsabi-
litat social. Finalment, aquests índexs serveixen de benchmark per a nombrosos fons d’inversió, fons de pensions
i qualsevol inversor que es decanti per la ISR.

El remarcable desenvolupament de la ISR contrasta, a la pràctica, amb l’escàs tractament rebut per la teoria
financera. Tant les anàlisis de les decisions de selecció de cartera com les de valoració d’actius solen ometre els
factors ètics i morals que ressalta la ISR. Hi ha hagut algunes aportacions que han intentat estendre o comple-
mentar el model clàssic de selecció de cartera, inicialment proposat per Markowitz, però no han aconseguit
crear un cos teòric prou sòlid i contrastat. D’acord amb Bénabou i Tirole (2010),(2) el creixent interès dels
individus per la ISR obeeix a complexes motivacions interdependents. En primer lloc, les persones es guien
per un «altruisme genuí»: tothom vol fer el bé. En segon lloc, hi ha motivacions que, en realitat, són econòmi-
ques. Per exemple, la major probabilitat de col´laborar en obres de caritat si l’aportació és deduïble fiscalment
o si la comissió de gestió d’un fons d’ISR és menor. Finalment, atès que els nostres actes defineixen quina
classe de persona som, hi ha una preocupació per la imatge social i, no ho oblidem, per l’autoestima. Per la

(1) www.unpri.org.
(2) R. Bénabou I J. Tirole, «Individual and Corporate Social Responsibility», Nota di Lavoro 23.2010, Fondazione Eni Enrico Mattei, 2010.
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seva banda, a nivell empresarial, l’RSC pot respondre, bàsicament, a dues visions. La primera és la visió on les
empreses adopten una perspectiva a llarg termini per maximitzar els seus guanys, de manera que els accionis-
tes es posicionen per evitar que els administradors caiguin en la temptació de prendre decisions massa enfo-
cades al curt termini, que podrien generar costos socials que, a la llarga, perjudiquessin l’empresa. La segona
visió s’anomena «filantropia delegada». En poques paraules, quan els costos d’informació o de transacció són
alts, els inversors poden utilitzar les empreses com un instrument efectiu perquè canalitzin les demandes
individuals de responsabilitat social.

Sota l’enfocament pràctic de la ISR, és possible amalgamar allò que és purament financer amb el compromís
social que emana dels agents. Per això, els inversors realitzen una preselecció de les inversions basada en una
anàlisi excloent o negativa (negative screening), en un criteri positiu (best in class) o una combinació dels dos.
L’anàlisi excloent, en general, involucra criteris ètics, és a dir, s’exclouran els sectors o les empreses vinculats a
activitats que vagin en contra de les conviccions o dels valors de l’inversor (armament nuclear, pornografia,
explotació infantil o violació dels drets humans, etc.). Utilitzant el criteri de discriminació positiva, es preselec-
cionen les empreses que, en cada sector, se situen millor en el marc del que és socialment responsable, el medi
ambient, la transparència i el compromís amb la seva missió i amb la societat, però sense deixar de valorar, a
continuació, l’aspecte financer.

La pregunta que ve al cap d’un inversor comú és: en termes de rendiment monetari, té un cost o un preu elevat
ser socialment responsable? En un principi, la resposta no ha de ser un «sí» clar i contundent, com sovint
proclamen alguns estudis o inversors de manera dogmàtica. Òbviament, la resposta dependrà de la definició
que cada inversor faci de «fer el bé» i, per tant, dels actius o de les empreses seleccionats sota l’estratègia d’ISR
i, si és el cas, de l’estratègia anti-ISR (que alguns anomenen «pecadora» o «de vici»). El gràfic presenta l’evolució
de tres actius representatius de diferents estratègies de responsabilitat social en els últims anys als Estats Units.

Índex de borses

FONT: Bloomberg.
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De la simple inspecció visual no resulta evident la superioritat de cap d’elles. Per desgràcia, els estudis empí-
rics rigorosos tampoc no arriben a resultats concloents i depenen molt del període mostral, de l’àmbit geo-
gràfic o de les tècniques estadístiques utilitzades. No és estrany, per tant, que la q/estió estigui envoltada de
polèmica.

En un costat del debat, alguns controvertits estudis sostenen que un inversor no es pot plantejar la doble meta de
ser virtuós i pròsper, ja que es tracta d’objectius contraposats.(3) En aquesta mateixa línia, es deriva l’argument
que els tòpics mediambientals i socials corren el risc de ser marginats de les decisions si els inversors no aconse-
gueixen percebre que aquests factors poden ser materialitzats financerament. Un estudi realitzat per Dupre,
Girerd-Potin i Kassoua (2003)(4) –per a companyies europees– presenta una visió poc optimista del futur de la
ISR, ja que els autors sostenen que els inversors no han de fer-se il´lusions de guanyar a llarg termini si decideixen
incloure criteris relacionats amb la ISR, ja que el sacrifici financer s’incrementarà a mesura que l’«afany ètic» dels
inversors creixi. En línia amb aquesta posició, Fabozzi, Ma i Oliphant (2008)(5) presenten uns resultats que criden
molt l’atenció. Els autors documenten que haver invertit un dòlar el 1970 en una cartera formada per «empreses
pecadores» hauria donat fins al 2007 el 19% anual, mentre que, amb una cartera convencional, s’hauria obtingut
el 7,9% anual.

A l’altre costat, els qui donen suport a una visió socio-econòmica a llarg termini sostenen que la ISR ja no pot ser
considerada una estratègia exòtica, sinó que és una alternativa rendible i vàlida. Així, Meir Statman (2007)(6)

ofereix un punt de vista més positiu sobre la ISR. Al seu estudi, Statman compara l’índex DS 400(7) i l’índex S&P
500 per al període 1990-2006 i conclou que la ISR registra retorns marginalment superiors (0,04%) –tot i que no
estadísticament diferents– als que es poden obtenir amb una cartera convencional. Per bé que aquesta evidència
no inclina la balan#a cap a la ISR, sí és cert que indueix els inversors a plantejar-la com una alternativa que els
permeti preservar el rendiment al mateix temps que es dóna suport a les empreses que fomenten la sostenibilitat
en diferents aspectes socials o àrees econòmiques (doing well while doing good).

Aquest requadre ha estat elaborat per Eduardo Pedreira Collazo
Departament de Mercats Financers, Estudis i Anàlisi Econ#mica, ºla Caixaº

(3) Wesley Cragg i Benjamin J. Richardson, «Being `irtuous and Prosperous: SRI’s Conflicting Goals», SSRN 1463936, 2009.
(4) Denis Dupre, Isabelle Gierd-Potin i Raghid Kassoua, «Adding an Ethical Dimension to Portfolio Management», SSRN 394101, 2003.
(5) Frank J., Fabozzi, K. C., Ma i Becky J. Oliphant, «Sin Stock Returns», The Journal of Porfolio Management, `ol. 35, núm. 1, tardor 2008.
(6) Meir Statman, «Social Responsible Investments», Working Paper, Santa Clara University, 2007.
(7) Índex format per empreses socialment responsables que construeix KLD Research and Analysis.
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 Modest avanç de l’activitat econòmica

Després de set trimestres de recessió, l’e-
conomia va registrar un creixement posi-
tiu en el primer trimestre del 2010. Els
escassos indicadors econòmics disponi-
bles del segon trimestre apunten, en gene-
ral, a la continuació de la tendència a la
recuperació. No obstant això, l’índex de
sentiment econòmic va interrompre la
tendència a la millora al maig, probable-
ment a conseqüència de la desfavorable
evolució dels mercats financers en aquest
mes i de les mesures d’ajustament pressu-
postari anunciades pel Govern espanyol.

El consum ha continuat creixent en els
últims mesos, però de forma desigual. La
producció de béns de consum va augmen-

tar el 3,4% a l’abril en relació amb el ma-
teix mes de l’any anterior, per damunt del
0,6% anotat en el primer trimestre. No
obstant això, les vendes al detall van bai-
xar l’1,1% a l’abril en relació amb dotze
mesos abans. Així i tot, l’equipament per-
sonal mostrava un ascens interanual de
l’1,9% i l’equipament de la llar, de l’1,6%.

D’altra banda, les vendes d’automòbils
van continuar polsant amb vigor al maig
i van anotar una alça interanual del 44,6%.
No obstant això, aquest fort augment va
estar inf luït per un avançament de la
demanda arran del final dels fons dispo-
nibles de les ajudes directes del pla 2000E
i de l’increment previst del tipus de gra-
vamen de l’impost sobre el valor afegit en
el mes de juliol.

L’índex de sentiment
econòmic interromp
la tendència a la millora
al maig.

A l’abril augmenta
la producció de béns
de consum, però cauen les
vendes al detall en relació
amb dotze mesos abans.

Activitat econòmica

CONJUNTURA ESPANYOLA

LES VENDES DE COTXES PUGEN GRÀCIES AL PLA 2000E

Variació interanual de les matriculacions d’automòbils
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Bon to de la matriculació
de vehicles de càrrega.

L’embranzida de la demanda
exterior dóna suport
al creixement industrial.

Les vendes interiors a les grans empreses
de béns i serveis de consum van pujar el
0,6% a l’abril en relació amb el mateix
mes del 2009 i es van desaccelerar en re-
lació amb els mesos anteriors. Tant els
béns com els serveis van anotar taxes in-
teranuals inferiors a les del mes prece-
dent. D’altra banda, l’índex de confiança
dels consumidors, després d’haver-se
recuperat a l’abril, va recaure al maig fins
a un nivell no registrat des del maig del
2009, a causa de l’enrariment del clima
econòmic.

Pel que fa a la inversió en béns d’equipa-
ment, en general persisteix una certa feble-
sa. Així, la producció de béns d’equipa-
ment es va reduir el 5,5% a l’abril en
relació amb el mateix mes de l’any previ,
caiguda superior a l’anotada en el primer
trimestre. Les vendes interiors d’equipa-
ment i software a les grans empreses van
disminuir el 5,2% a l’abril en relació amb
el mateix mes de l’any anterior i van inter-
rompre tres mesos consecutius d’ascensos

interanuals. En canvi, la matriculació de
vehicles de càrrega va continuar mostrant
un bon to, amb una alça interanual del
30,3% en el mes de maig.

Quant a la inversió en construcció, un
indicador avançat com el consum aparent
de ciment va baixar l’11,0% a l’abril-maig
en relació amb un any abans. No obstant
això, aquesta taxa és la meitat de l’anotada
en el primer trimestre, la qual cosa reflec-
teix una desacceleració de la caiguda. No
obstant això, al maig, l’indicador de con-
fiança a la construcció va tornar a flexio-
nar a la baixa i es va col·locar en el nivell
del final del 2009.

Des de l’òptica de l’oferta, la producció
industrial va créixer moderadament a
l’abril, el 2,4%, en relació amb el mateix
mes de l’any anterior. L’alça interanual
més intensa corresponia als béns interme-
dis, del 8,0%. Aquest impuls provenia, en
gran part, de l’embranzida de la demanda
exterior.

INDICADORS DE DEMANDA

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

2008 2009
2009 2010

II III IV I Abril Maig

Consum

Producció de béns de consum (*) –4,7 –8,2 –9,4 –8,6 –1,7 0,6 3,4 ...

Importació de béns de consum (**) –7,7 –6,1 –14,9 –3,4 3,7 –10,8 –0,2 ...

Matriculacions d’automòbils –28,1 –17,9 –33,7 –0,6 29,3 44,5 39,3 44,6

Crèdit al consum de béns duradors 3,6 –11,5 –14,1 –10,8 –9,1 –5,6 – …

 Indicador de confiança dels consumidors (***) –33,8 –28,3 –28,0 –20,7 –20,0 –18,2 –19,6 –24,0

Inversió

Producció de béns d’equipament (*) –8,8 –22,1 –24,7 –20,2 –10,3 –2,3 –5,5 ...

Importació de béns d’equipament (**) –19,6 –27,0 –35,1 –23,4 –16,9 –1,2 11,1 ...

Matriculació de vehicles industrials –43,6 –40,0 –51,9 –30,8 –7,8 8,5 17,9 30,3

Comerç exterior (**)

Importacions no energètiques –4,9 –17,5 –26,8 –13,4 –0,7 10,4 16,7 ...

Exportacions 1,9 –9,8 –14,7 –9,6 4,3 17,4 10,5 ...

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

(**) En volum.

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

FONTS: ANFAC, Institut Nacional d’Estadística, Banc d’Espanya, Ministeri d’Economia i Hisenda, Comissió Europea i elaboració pròpia.
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 Recuperació del tràfic aeri
de passatgers al maig.

No obstant això, l’indicador de confiança
a la indústria va cedir lleugerament al
maig després d’haver millorat en els me-
sos precedents. En el mateix sentit, l’en-
trada de béns de comandes va alentir el
creixement a l’abril.

Pel que fa a la construcció, el segment
residencial prosseguia l’ajustament propi-
ciat per l’excés d’oferta, que continuava
pressionant els preus a la baixa. Així i tot,
s’apreciaven signes d’una certa animació,
a causa, en part, de l’avançament de la
demanda abans de la pujada del tipus de
gravamen de l’impost sobre el valor afegit
al juliol i de la supressió parcial de la
deducció fiscal per la compra d’habitatge
al gener del 2011. Així, en el mes d’abril, el
nombre de compravendes d’habitatges va
registrar una alça interanual per quart
cop consecutiu, segons les dades de
l’Institut Nacional d’Estadística.

A l’abril, la xifra de negocis del sector ser-
veis va augmentar l’1,9% en relació amb
el mateix mes del 2009. Aquesta taxa

representa una atenuació del ritme de
creixement. El comerç i el transport han
estat les branques que han presentat una
evolució més positiva en els dotze últims
mesos. En canvi, informació i comunica-
cions i les activitats administratives i els
serveis auxiliars mostraven descensos
superiors al 5,0%. Per la seva banda,
l’hoteleria va baixar l’1,5% en relació amb
dotze mesos abans. El tràfic aeri de pas-
satgers va reprendre al maig la via alcista i
es va incrementar el 3,0% en relació amb
el mateix mes de l’any anterior, després
d’haver patit un descens del 8,6% a l’abril,
afectat pels problemes derivats de la clau-
sura temporal de força aeroports per les
cendres d’un volcà islandès.

Un altre signe de millora de la conjuntura
el constitueix l’augment del nombre de
societats mercantils creades a l’abril en re-
lació amb el mateix mes de l’any anterior,
del 4,1%. No obstant això, el capital subs-
crit en el mes era el 9,7% inferior al regis-
trat a l’abril del 2009 i el nombre de socie-
tats que van ampliar capital va disminuir

CREIXEMENT MODERAT DE LA PRODUCCIÓ INDUSTRIAL

Variació interanual de l’índex general de producció industrial (*)

%

NOTA: (*) Filtrat de diferències del calendari laboral.
FONT: Institut Nacional d’Estadística.
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El director gerent del Fons
Monetari Internacional
expressa la seva confiança
en les perspectives de
l’economia espanyola,
després de les mesures
adoptades pel Govern.

el 4,4% en relació amb dotze mesos abans.
Així mateix, el nombre de societats mer-
cantils dissoltes va augmentar el 7,0%.
D’altra banda, el nombre d’efectes de
comerç impagats es va reduir el 34,4% a
l’abril en relació amb el mateix mes de
l’any precedent, situació a la qual va con-
tribuir un rigorós control del risc. D’a-
questa manera, el percentatge d’efectes de
comerç impagats sobre vençuts va conti-
nuar baixant i es va situar en el 4,0%.

Cap al final de maig, el Fons Monetari In-
ternacional va fer un diagnòstic de l’eco-
nomia espanyola en què indicava com a
principals problemes el funcionament

inadequat del mercat laboral, el desinfla-
ment de la bombolla immobiliària, un
gran dèficit pressupostari, l ’excessiu
endeutament del sector privat i amb l’ex-
terior, un escàs creixement de la producti-
vitat i un sector bancari afeblit. La seva
recepta, a més de la consolidació fiscal,
incloïa reformes en el mercat laboral, en el
règim de les pensions i en el sistema fi-
nancer.

De llavors ençà, a més d’avançar en la
consolidació pressupostària, el Govern va
aprovar, cap a la meitat de juny, una refor-
ma laboral i també ha progressat la rees-
tructuració del sistema financer.

INDICADORS D’OFERTA

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

2008 2009
2009 2010

II III IV I Abril Maig

Indústria

Consum d’electricitat (1) 0,5 –4,3 –6,4 –2,1 –1,4 3,0 5,8 3,2

Índex de producció industrial (2) –7,3 –15,8 –18,6 –14,6 –5,6 0,4 2,4 ...

Indicador de confiança en la indústria (3) –18,0 –31,2 –35,0 –29,0 –24,1 –20,1 –14,3 –15,0

Utilització capacitat productiva (4) 79,5 69,2 69,5 68,5 69,9 69,0 – 70,9

Importació béns interm. no energ. (5) –0,7 –21,6 –31,1 –17,1 0,1 26,9 28,4 ...

Construcció

Consum de ciment –23,8 –32,6 –36,0 –26,4 –16,7 –20,8 –10,5 –11,4

Indicador de confiança en la construcció (3) –22,6 –30,6 –35,0 –26,3 –24,5 –24,9 –17,0 –24,0

Habitatges (visats obra nova) –59,4 –58,1 –62,8 –52,4 –45,5 –24,4 ... ...

Licitació oficial 3,0 –8,1 –8,4 –1,4 –16,7 –50,2 ... ...

Serveis

Vendes comerç minorista (6) –6,0 –5,4 –6,4 –4,5 –2,7 0,7 –1,1 ...

Turistes estrangers –2,5 –8,8 –8,2 –7,8 –3,5 0,3 –13,3 1,1

Ingressos turisme –0,4 –9,0 –8,0 –9,2 –5,5 0,2 ... ...

Mercaderies ferrocarril (t-km) –7,7 –28,4 –34,9 –32,4 –7,7 4,5 15,5 ...

Tràfic aeri passatgers –3,0 –8,0 –8,6 –5,2 –0,8 3,5 –8,6 3,0

Consum de gasoil automoció –3,8 –5,1 –5,1 –3,0 –2,0 –0,6 ... ...

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

(2) Filtrat de diferències del calendari laboral.

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

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

(5) En volum.

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

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

Comerç i Turisme, Ministeri d’Economia i Hisenda i elaboració pròpia.
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En aquest context, al final de la tercera
setmana de juny, el director gerent del
Fons Monetari Internacional, Domini-
que Strauss-Khan, es va reunir amb el
president del Govern espanyol, José Luis
Rodríguez Zapatero, i li va manifestar

que les mesures adoptades pel Govern
espanyol són «decisives i crucials» i «es-
tan col·locant les bases per al creixement
en el futur». A més a més, li va expressar
la seva confiança en les perspectives de
l’economia espanyola.

Serveix el PIB per mesurar la felicitat?

El producte interior brut (PIB) és la forma més habitual de mesurar l’activitat econòmica, i el seu ritme de creixe-
ment serveix per valorar la situació o l’evolució econòmica d’un país. Si el dividim pel nombre d’habitants,
obtenim un indicador, el PIB per capita, utilitzat freqüentment per valorar el nivell econòmic relatiu d’un país o
d’una regió. No obstant això, mesura el PIB de forma adequada el progrés i el benestar de la societat? Tal com
està concebut, els esforços dirigits a resoldre el devastador vessament de petroli al golf de Mèxic representen un
augment del PIB. El mateix passa amb els treballs de reconstrucció després d’un terratrèmol o amb l’augment
dels efectius de policia destinats a prevenir el terrorisme. El mateix Simon Kuznets, l’economista russo-nord-
americà que va concebre el sistema nord-americà de comptes nacionals, va prevenir en una ocasió el Congrés del
seu país sobre la inadequació d’utilitzar el PIB per mesurar el benestar d’una nació.

Hi ha moltes iniciatives per aconseguir formes alternatives de mesurament del progrés i del benestar social.
Aquestes propostes apunten en tres direccions: corregir el PIB existent, ampliant-ne l’enfocament cap a la dimen-
sió social o mediambiental (per exemple, l’índex de desenvolupament humà de les Nacions Unides o el Genuine
Progress Indicator de l’organització Redefining Progress); elaborar altres indicadors a partir de variables

EL NIVELL DE RENDA COM A INDICADOR DEL BENESTAR ÉS MENYS ADEQUAT EN PAÏSOS RICS

Índex de desenvolupament humà de les Nacions Unides

FONTS: Nacions Unides (2009), «Informe de desenvolupament humà»; Abdallah, S., Thompson, S., Michaelson, J., Marks, N. i Steuer, N. (2009), «The (un)Happy Planet
Index 2.0.Why good lives don’t have to cost the Earth», i elaboració pròpia.
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objectives no vinculades directament amb el creixement econòmic, com els índexs de qualitat de vida Calvert-
Henderson, i utilitzar mesuraments subjectius sobre el benestar que inclouen conceptes com la satisfacció o
la felicitat.

Aquest requadre avalua fins a quin punt, a la pràctica, els resultats del PIB difereixen substancialment dels que
es poden obtenir a partir d’indicadors com els esmentats. Per això, es realitzen tres exercicis. Al primer, es con-
trasta la renda per capita de cada país amb l’esmentat índex de desenvolupament humà (IDH), que engloba
l’esperança de vida, l’educació i el nivell de renda. Per calcular l’IDH és necessari crear abans subíndexs per a
cada component i, per fer-ho, s’escullen valors màxims i mínims, els quals són de 85 i 25 anys per a l’esperança
de vida en néixer, del 100% i el 0% per als dos components d’educació (taxa d’alfabetització adulta i taxa bruta de
matriculació) i de 40.000 i 100 dòlars per al PIB per capita en paritat de poder adquisitiu (PPA). L’IDH es calcu-
la fent la mitjana dels seus tres components principals.

El segon exercici compara el PIB per capita amb una mitjana més subjectiva del benestar, és a dir, un índex de
satisfacció personal, construït per la New Economics Foundation. Aquesta variable prové de qüestionaris en què
els entrevistats valoren, en una escala de 0 a 10, el grau de complaença amb la seva situació de vida.

Dels dos primers exercicis es desprèn que el PIB aproxima de forma raonablement adequada el progrés d’una
societat quan la comparativa és de caràcter molt global i inclou zones de riquesa molt diverses. En efecte, tal com
es desprèn dels gràfics anteriors, els països rics es localitzen en els trams més elevats de benestar, ja sigui en ter-

NOTA: L’índex compost de benestar es construeix a partir dels següents indicadors: i) nombre mitjà d’alumnes per professor
(Ministeri d’Educació); ii) percentatge d’adults que consideren que la seva salut és bona o molt bona (Enquesta de Condicions de
Vida); iii) percentatge de llars que arriben al final de mes sense dificultat (Enquesta de Condicions de Vida); iv) satisfacció al lloc
de treball (ECVT, Ministeri de Treball); v) nombre de delictes per 1.000 habitants (INE); vi) emissions totals de GEI per km2

(Ministeri de Medi Ambient). S’estandarditza cada indicador restant la mitjana i dividint per la desviació estàndard. L’índex és la
suma dels individuals. Dades corresponents al 2008.
FONTS: INE, Ministeri d’Educació, Ministeri de Treball, Ministeri de Medi Ambient i elaboració pròpia.
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mes purament de renda com en variables de caire menys econòmic. No obstant això, aquesta associació positiva
entre el PIB i la resta dels indicadors perd consistència a mesura que s’incrementa el nivell de renda. Això sugge-
reix que, entre les regions més riques, una combinació d’índexs de benestar o una valoració de satisfacció perso-
nal probablement expressi millor el grau de benestar de la població.

Això és el que persegueix el tercer exercici, on realitzem una comparació entre el PIB per capita de les comunitats
autònomes a Espanya, totes elles amb nivells de riquesa relativament elevats en una perspectiva mundial, i un
indicador sintètic de benestar construït a partir dels criteris d’Stiglitz, Sen i Fitoussi.(1) En l’indicador incloem sis
dimensions: salut, educació, treball, capital social, medi ambient i seguretat. Perquè siguin comparables, els PIB
per capita regionals s’han normalitzat amb els índexs relatius de poder de compra.

El gràfic anterior mostra que la correlació entre els dos mesuraments continua essent positiva, però relativament
feble. Cal tenir en compte especialment el grau de subjectivitat que impliquen aquests tipus d’elaboracions, ja
que la tria dels indicadors pot influir notablement en el resultat final. Així, per exemple, Navarra encapçalaria el
rànquing de benestar social i superaria fins i tot el que li correspondria pel seu elevat PIB per capita gràcies a la
bona salut de la seva població, a l’escàs nombre de llars amb dificultats i a la seva bona situació mediambiental.
D’altra banda, el benestar de Madrid se situa una mica per sota del que li correspondria pel seu elevat PIB per
capita a causa de l’indicador de satisfacció laboral, mentre que, al País Basc, resta molt el component mediam-
biental. Entre les autonomies amb menys capacitat adquisitiva, cal esmentar Extremadura, el benestar de la qual
superaria el que correspon a la seva renda per capita a causa del baix nombre de delictes per habitant i de la poca
contaminació.

Cal insistir que la construcció d’índexs de benestar pot dur a resultats que no reflecteixin de forma adequada la
realitat, a causa de múltiples factors: disponibilitat de les dades, adequació de les variables, nombre de variables
utilitzades, metodologia, etc. Per tant, l’exercici efectuat en aquest requadre és purament il·lustratiu. Però, en
general, els resultats no s’aparten significativament dels que ens proporciona el PIB per capita. És per aquest
motiu que, mentre esperem la incorporació d’instruments estadístics millors, el PIB per capita, utilitzant les

degudes prevencions, continua essent una forma raonable de mesurar el benestar de les nacions.

Aquest requadre ha estat elaborat per Joan Elias i Maria Gutiérrez-Domènech
Departament d’Economia Europea, Estudis i Anàlisi Econòmica ”la Caixa”

(1) Stiglitz, J. E., Sen, A. I., Fitoussi, J. P. (2009), «Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress»,
http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/en/index.htm.
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Entra en vigor la reforma
del mercat de treball

El Congrés dels Diputats va convalidar, el
22 de juny, el Reial Decret Llei de mesures
urgents per a la reforma del mercat de tre-
ball. Es tracta d’un conjunt de modifica-
cions que, tot i que tindran efectes a curt
termini, a mitjà i a llarg termini hauran
de contribuir a crear llocs de treball quan
es donin les condicions necessàries per-
què l’economia es recuperi i creixi. En
línies generals, la reforma inclou mesures
per facilitar l’ajustament de les plantilles

empresarials, incrementar la flexibilitat
de la jornada i facilitar la desvinculació
salarial dels convenis. Així mateix, intro-
dueix canvis en els grups subjectes a boni-
ficacions i en les mesures d’orientació
laboral.

L’èxit d’aquesta reforma dependrà del
grau d’implementació que acabi tenint, i
això està subjecte, en gran part, a la rapi-
desa i a la confiança de les empreses en els
diferents processos, especialment pel que
fa als acomiadaments, canvis de jornada o
salarials per raons econòmiques.

Reducció de la dualitat
i facilitats per desvincular-
se del conveni colálectiu,
eixos de la reforma laboral.

Mercat de treball

PRINCIPALS MESURES DE LA REFORMA LABORAL

Contractació fixa

– Més concreció en les causes d’acomiadament objectiu de 20 dies.

– S’afavoreix el contracte de foment amb indemnització per acomiadament improcedent de 33 dies.

– El Fogasa pagarà 8 dies de la indemnització per acomiadament.

– Creació, a partir del 2012, d’un Fons de Capitalització per finançar part de l’acomiadament.

Contractació temporal

– Es limita la durada del contracte d’obra o serveis a 3 anys, ampliable 12 mesos.

– Es dificulta l’encadenament de contractes temporals.

– La indemnització per acomiadament passa de 8 a 12 dies.

Desvinculació del conveni

– Més facilitat per desvincular-se si perilla l’estabilitat econòmica de l’empresa.

– Es limita el període de negociació a 15 dies abans d’anar a un procediment arbitral.

Reducció de jornada per ajustar l'ocupació

– Es pot retallar entre el 10% i el 70% la jornada per raons econòmiques.

– S’amplia la bonificació de les cotitzacions del 50% al 80% si hi ha formació.

– Es limita el període de negociació a 15 dies abans d’anar a un procediment arbitral.

Bonificacions per a joves (16-30) i m"s grans de 45 anys

– Més quantia per a les dones.

– Validesa fins al final del 2011.

Mesures d'orientació laboral

– Les agències de col·locació amplien el seu rol com a col·laboradores dels Serveis Públics d’Ocupació.
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 La taxa de caiguda
interanual de l’ocupació es
modera i se situa en l’1,9%.

La reforma laboral s’aborda en una situa-
ció encara precària del mercat de treball,
com ho confirmen les xifres dels afiliats a
la Seguretat Social i de l’atur registrat del
mes de maig. Les dades del total d’afiliats
palesen que el final del procés de destruc-
ció d’ocupació està més a la vora. Així, en
aquest mes, es va registrar un descens de
l’ocupació d’11.400 en termes desestacio-
nalitzats (un augment de 113.237 perso-
nes en dades brutes). Aquesta reducció de
l’ocupació va ser menor que en mesos pre-
cedents i va permetre que la taxa inte-
ranual es moderés a l’1,9%. Per sectors
d’activitat, tot i que tots van incrementar
el nombre d’efectius en dades brutes, la
millora es va concentrar en els serveis, ja
que, un cop corregida l’estacionalitat, va
ser l’únic sector on va créixer l’ocupació.
D’aquesta manera, fa set mesos que el sec-
tor serveis genera ocupació.

Per gènere, en el mes de maig, la caiguda
de la taxa interanual de l’ocupació es va
alentir tant en dones com en homes i es va
situar en el 0,3% i en el 3,2%, respecti-
vament. D’altra banda, l’ocupació per
compte propi va augmentar per tercer
mes consecutiu, i això va moderar el seu
descens interanual fins al 3,0%. El total
d’assalariats també va créixer en el mes,
de manera que la seva taxa de caiguda es
va reduir dues dècimes i es va situar en
l’1,7%.

D’altra banda, segons l’enquesta de con-
juntura laboral del primer trimestre del
2010, la destrucció d’ocupació en els dotze
últims mesos va ser relativament més
intensa a la petita empresa (centres amb
menys de 50 treballadors), amb una cai-
guda del nombre d’efectius laborals del
6%. El descens de l’ocupació a l’empresa

INDICADORS D’OCUPACIÓ

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

2008 2009
2009 2010

II III IV I Abril Maig

Afiliats a la Seguretat Social (1)

Sectors d’activitat

Indústria 2,1 –10,6 –11,5 –11,5 –10,0 –7,2 –5,4 –4,9

Construcció –10,3 –23,1 –25,4 –22,0 –18,9 –16,4 –13,6 –13,0

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

Situació professional

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

No assalariats 0,4 –4,8 –5,0 –5,3 –4,9 –4,0 –3,3 –3,0

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

Població ocupada (2) –0,5 –6,8 –7,2 –7,3 –6,1 –3,6 – –

Llocs de treball (3) –0,6 –6,7 –7,2 –7,2 –6,1 –3,6 – –

Contractes registrats (4)

Indefinits –14,3 –31,0 –35,3 –28,6 –22,5 –11,9 –7,6 –0,8

Temporals –10,4 –13,5 –17,8 –9,4 –2,1 3,7 6,0 7,3

Total –10,9 –15,5 –19,9 –11,4 –4,3 2,0 4,6 6,5

NOTES: (1) Dades mitjanes mensuals.

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

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

(4) A l’INEM.

FONTS: Institut Nacional d’Estadística, Ministeri de Treball i Assumptes Socials, Institut d’Ocupació i elaboració pròpia.
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La petita empresa perd
més llocs de treball.

L’atur registrat augmenta
el 12%.

mitjana (de 50 a 250 treballadors) va ser
de l’1% i, a la gran empresa, del 2,3%.

Al maig, el nombre de contractes registrats
va augmentar el 6,5% interanual, i això
contrasta amb la caiguda del 19,8% en el
total de contractes anotada en el mateix
mes de l’any anterior. Les dades també
mostren que l’ajustament de l’ocupació es
concentra en els temporals, els contractes
dels quals han crescut el 7,3% en els dotze
últims mesos. En canvi, els contractes in-
definits van registrar una taxa interanual
encara negativa, del 0,8%.

Pel que fa a l’atur registrat, tot i que la xifra
va baixar en 76.223 persones, fins a un
total de 4.066.202, la dada, un cop desesta-
cionalitzada, es converteix en una pujada
de 52.200, tal com va succeir en el mes
anterior. Així i tot, la taxa d’increment
interanual es va situar en el 12,3%, força
per sota del 53,8% anotat en el mateix mes
de l’any anterior.

El descens de l’atur registrat, en dades bru-
tes, va ser generalitzat en tots els sectors

econòmics, però la caiguda més intensa va
correspondre als serveis. Així mateix,
l’atur va baixar en el mes en els dos sexes i
a totes les comunitats autònomes, en espe-
cial a les Balears, Astúries i Catalunya.

Els costos laborals reflecteixen
l’ajustament laboral

El cost laboral per treballador i mes de les
empreses va augmentar l’1% en el primer
trimestre del 2010 en relació amb el mateix
període de l’any anterior. Aquesta taxa és
la més baixa des que es realitza aquesta
estadística i contrasta amb l’increment
del 4,1% registrat en el primer trimestre
del 2009. Per tant, l’ajustament en els cos-
tos laborals arriba finalment després de
dos anys de recessió econòmica.

La desacceleració en els costos laborals és
deguda a la frenada en l’increment sala-
rial, la taxa de creixement interanual del
qual es va situar en l’1,9%, per sota del
4,6% d’un any abans. També hi va contri-
buir el component no salarial, que va cau-

FONTS: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.

ELS SALARIS TRIGUEN A RESPONDRE A LES CONDICIONS DEL MERCAT LABORAL

Variació interanual d’indicadors d’ocupació i salaris
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re l’1,1%, gràcies, principalment, al des-
cens dels costos de les indemnitzacions
per acomiadament.

En canvi, el 2009, l’increment dels costos
laborals superiors al salari pactat en con-
veni s’explicava pel pagament d’indem-
nitzacions. Això evidencia la importància
que poden tenir les condicions d’acomia-
dament, en especial pel que fa a les indem-
nitzacions, sobre el cost laboral de les
empreses. En aquest context, la clarifica-
ció sobre què s’entén per causes objectives
d’acomiadament és una peça fonamental
de la reforma laboral, ja que, en aquest
cas, el cost de la indemnització és menor.

Pel que fa al cost laboral per hora, va
créixer el 2,1% en el primer trimestre del
2010, superior al cost per treballador, a
causa del descens en el nombre d’hores
efectives de treball, de l’1%.

Finalment, destaca el fet que, per primer
cop, els costos laborals per hora van
créixer menys a Espanya que en la mitjana
de la Unió Europea. Segons Eurostat,
l’augment dels costos laborals per hora
treballada a Espanya en el primer trimes-
tre del 2010 va ser del 2,0% interanual,
inferior al 2,2% de la mitjana europea.

Els costos laborals per
treballador creixen l’1%
interanual en el primer
trimestre del 2010.

INDICADORS DE SALARIS

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

2008 2009
2009 2010

II III IV I

Increment pactat en convenis (*) 3,6 2,5 2,7 2,6 2,5 1,4

Salari per lloc de treball equivalent
a temps complet (**) 6,1 3,8 4,2 3,3 3,1 2,0

Enquesta trimestral de cost laboral

Costos salarials

Total 5,1 3,2 4,1 3,1 2,7 1,9

Indústria 4,8 2,1 2,4 2,0 2,5 2,8

Construcció 6,3 5,2 5,8 4,9 5,3 1,9

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

Guanys mitjans per hora treballada 4,9 5,3 9,8 3,9 5,3 2,9

Altres costos laborals 4,1 4,3 3,5 3,9 1,9 –1,1

Jornada laboral (***) 0,2 –2,1 –5,1 –0,9 –2,4 –1,0

Jornals agraris 5,1 2,6 4,0 0,3 2,8 –

Cost laboral a la construcció 5,7 4,7 4,3 3,7 3,6 3,1

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

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

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

FONTS: Institut Nacional d’Estadística, Ministeri de Treball i Assumptes Socials, Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Ministeri de Foment i elaboració pròpia.
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Quan l’economia no somriu, somriure és més difícil

La gran recessió que va afectar l’economia mundial el 2008 i el 2009 ha deixat una llarga llista de damnificats. El
seu impacte sobre el PIB i l’ocupació és relativament conegut. El que no està tan clar, però, és quin ha estat el seu
efecte sobre el benestar o la felicitat, un concepte molt més difícil de mesurar. Tot i que no hi ha dubte que els
cicles econòmics alteren la nostra felicitat, els esforços per determinar la magnitud de la seva influència han estat
més aviat escassos.

Un estudi de fa uns anys de Di Tella et al. (2003)(1) analitza la relació entre les principals variables macroeconòmi-
ques i el nivell de satisfacció personal dels ciutadans europeus, mesurat mitjançant les enquestes de l’Eurobaròme-
tre. Conclouen que el deteriorament del PIB influeix, certament, sobre la felicitat, però, aïlladament, no explica
la pèrdua reconeguda de benestar que ocasiona una crisi econòmica (vegeu el gràfic anterior esquerre). Sembla
que els efectes no pecuniaris dels cicles econòmics són molt significatius. En particular, una reculada de l’activitat
econòmica comporta la pèrdua de llocs de treball i l’augment de la incertesa, la qual cosa genera un cost psicolò-
gic que pot reduir la felicitat de les persones fins i tot més que la pèrdua del sou. Segons les estimacions de l’estudi
esmentat, estaríem disposats a renunciar al 3% de la nostra renda anual a canvi d’evitar la inseguretat que com-
porta una recessió típica en què la taxa d’atur augmenta 1,5 punts percentuals.

L’atur s’anticipa, certament, molt costós per a la felicitat: el treball no solament ens reporta ingressos, sinó que,
al mateix temps, afegeix sentit a les nostres vides, ja que ens permet desenvolupar el nostre impuls creatiu i sentir

(1) Entre les referències utilitzades en l’elaboració d’aquest requadre, destaquen Di Tella, R., R. MacCulloch i A. Oswald (2003), «The Macroeco-
nomics of Happiness», The Review of Economics and Statistics, vol. 85 (4), pàgs. 809-827 i Clark, A. (2003), «Unemployment as a Social Norm:
Psychological Evidence from Panel Data», Journal of Labor Economics, vol. 21 (2), pàgs. 323-351.

LA FELICITAT DELS ESPANYOLS, A MERCÈ DEL CICLE ECONÒMIC

Creixement econòmic i índex de felicitat a Espanya

FONTS: Comissió Europea i INE.
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que contribuïm a la societat. Per això, la pèrdua del lloc de treball no solament comporta un cost pecuniari
immediat, pel salari que es deixa de percebre, sinó també una pèrdua d’autoestima i de vincles socials, factors
que influeixen notablement sobre l’estat d’ànim. A més a més, perdre la feina pot representar una pèrdua irrecu-
perable d’una part del potencial productiu si el treballador havia desenvolupat capacitats i aptituds específiques
que no són transferibles a una altra feina.

Sigui quin sigui el mecanisme d’influència, els estudis constaten un notable impacte de la propensió d’una eco-
nomia a crear o destruir ocupació sobre la felicitat (vegeu el gràfic anterior dret). S’estima que perdre la feina
redueix la probabilitat de reportar nivells positius de satisfacció en un 20% i que el desgast addicional de benes-
tar que comporta l’atur, més enllà de la pèrdua d’ingressos, equival a la meitat de la renda anual que es deixa de
percebre. A més a més, no solament pateixen els qui es queden sense feina, sinó també els qui continuen treba-
llant però afronten un major risc d’atur i viuen, per tant, en circumstàncies incertes i inestables. Així i tot, alguns
resultats suggereixen que, com més elevada és la taxa d’atur, menys infeliços es consideren els qui no tenen feina.
Sembla que l’estigma que comporta estar aturat en un context d’altes taxes d’atur és molt menor que en un con-
text de baix atur, i això compensa amb escreix les majors dificultats de trobar una nova feina.

La importància de l’atur sobre el benestar suggereix que les expansions i les recessions de l’activitat econòmica
tenen un impacte asimètric sobre la felicitat. Això és degut, en gran part, al fet que, típicament, una expansió del
PIB provoca una disminució gradual de la taxa d’atur, o la seva estabilització, mentre que una recessió tendeix a
associar-se amb una destrucció intensa d’ocupació i amb un repunt més abrupte de la taxa d’atur.

El cas d’Espanya il·lustra aquest fenomen: entre el 2000 i el 2008, el PIB real va créixer el 27,6% en termes acu-
mulats i l’atur es va reduir en 2,5 punts percentuals, fins a l’11,3%. El 2009, en canvi, un descens del PIB del 3,6%
ha representat un increment de 6,7 punts percentuals en la taxa d’atur. Això ens pot ajudar a entendre per què la
proporció de ciutadans que es declaren satisfets amb la seva vida ha reculat el 2009 fins als nivells del 1998. Tot i
que aquests trets s’aprecien en altres països desenvolupats, ho fan amb menys intensitat. L’any passat, el PIB de
les principals economies industrialitzades va disminuir, de mitjana, el 4,2% i l’atur va augmentar en 2,1 punts
percentuals.

D’altra banda, s’ha demostrat que, a nivell individual, atribuïm molt més valor a una pèrdua, sigui pecuniària o
personal, que a un guany de la mateixa magnitud. Així, doncs, per exemple, la pèrdua de satisfacció que compor-
ta una disminució de la renda de 2.000 euros és, en general, major que la millora que genera un augment equi-
valent del sou. Aquest fenomen, conegut com «aversió a la pèrdua», també explica, en part, l’asimetria observada
en l’impacte del cicle econòmic sobre el benestar, segons si el cicle està en fase expansiva o recessiva.

En definitiva, una crisi econòmica comporta costos sobre el benestar que van més enllà de la pèrdua de la caigu-
da del PIB i de la pèrdua dels ingressos. L’atur fa que siguem especialment infeliços, i no solament els qui perden
la feina, sinó també els qui temen perdre-la. Per això, emprendre mesures que minimitzin la pèrdua d’ocupació
pot tenir un impacte gens menyspreable sobre el benestar de la societat. D’ençà que va començar la recessió,
Espanya ha cedit sis llocs en el rànquing de la felicitat de la Unió Europea. Per recuperar els nivells anteriors a la
crisi, la taxa d’atur s’hauria de reduir al voltant del 10%-11% en els pròxims cinc anys. Fins llavors, no podrem
sentenciar el final de la recessió. No, si més no, en termes de felicitat.

Aquest requadre ha estat elaborat pel Departament d’Economia Internacional
Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”
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La inflació continua pujant, però
es manté en un nivell moderat

En línia amb el que s’esperava, l’índex de
preus de consum (IPC) va continuar
pujant en el mes de maig. L’increment
mensual va ser de 2 dècimes, de manera
que la taxa de variació interanual es va
situar en l’1,8%, 3 dècimes més que en el
mes anterior. D’aquesta manera, es va
situar 2,6 punts per damunt de dotze
mesos abans, quan la taxa d’inflació era
negativa. A diferència dels mesos ante-
riors, l’impuls alcista de la inflació no va
provenir del component energètic.

Gairebé la totalitat de la contribució a
l’increment de la inflació al maig va deri-

var del nucli més estable dels preus, de
l’anomenat índex subjacent, que exclou
els elements més volàtils, els aliments no
elaborats i els productes energètics. La
inflació subjacent va pujar 3 dècimes al
maig, fins al 0,2%, i va deixar enrere la
cota mínima de les últimes dècades a
l’abril. En part, aquest increment va ser
degut al final de l’efecte de l’avançament
de la Setmana Santa enguany en relació
amb l’any anterior. Els tres grups que for-
men la inflació subjacent van experimen-
tar increments al maig, però, malgrat tot,
les seves taxes de variació romanen en
nivells baixos.

El repunt dels béns industrials no ener-
gètics va aportar una dècima a l’ascens de

La inflació dels preus
de consum se situa en l’1,8%
al maig, i l’impuls alcista
no prové dels productes
energètics...

...sinó de la inflació
subjacent, que puja
3 dècimes fins al 0,2%
i deixa enrere la cota mínima
de les últimes dècades.

Preus

LA INFLACIÓ SUBJACENT TORNA A SER POSITIVA

Variació interanual de l’IPC

FONT: Institut Nacional d’Estadística.
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la inflació interanual al maig. Així i tot, la
taxa de variació de l’índex de preus
d’aquest grup era del –1,1%, gràcies a la
pressió de la forta competència als mer-
cats internacionals.

El conjunt dels serveis també va aportar al
voltant d’una dècima a l’ascens de la in-
f lació interanual al maig. La taxa de
variació dels seus preus en l’últim any va
ser de l’1,0%, 2 dècimes més que el nivell

ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM

2009 2010

%
variació
mensual

% variació
s/desembre

2008

%
variació

anual

%
variació
mensual

% variació
s/desembre

2009

%
variació

anual

Gener –1,2 –1,2 0,8 –1,0 –1,0 1,0

Febrer 0,0 –1,2 0,7 –0,2 –1,2 0,8

Març 0,2 –1,1 –0,1 0,7 –0,5 1,4

Abril 1,0 –0,1 –0,2 1,1 0,6 1,5

Maig 0,0 –0,1 –0,9 0,2 0,8 1,8

Juny 0,4 0,3 –1,0

Juliol –0,9 –0,5 –1,4

Agost 0,3 –0,2 –0,8

Setembre –0,2 –0,4 –1,0

Octubre 0,7 0,3 –0,7

Novembre 0,5 0,8 0,3

Desembre 0,0 0,8 0,8

FONT: Institut Nacional d’Estadística.

LLEUGER REPUNT DEL PREU DELS ALIMENTS

Variació interanual de l’índex de preus dels aliments

FONT: Institut Nacional d’Estadística.
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més baix de les últimes dècades en el mes
previ. L’impacte més significatiu va pro-
cedir del viatge organitzat i, amb menys
pes, dels hotels.

També va ser notable la contribució a
l’alça de la inflació per part dels aliments
elaborats, els preus dels quals han aug-
mentat el 0,9% en els dotze últims mesos,
4 dècimes més que a l’abril.

Els aliments frescos també van contribuir
a l’increment de la inf lació, però amb

menys intensitat. Al maig, els seus preus
van caure el 0,8% en relació amb el mateix
mes de l’any anterior, però 6 dècimes
menys que a l’abril. L’impacte de les pata-
tes, dels llegums i les hortalisses fresques,
de les fruites i del pollastre va ser remar-
cable. En canvi, l’altre component erràtic
de l’IPC, els productes energètics, va tenir
una repercussió lleugerament negativa
sobre la inflació general en disminuir la
seva taxa interanual en 0,3 punts percen-
tuals, fins al 16,4%.

ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM PER GRUPS DE COMPONENTS

Maig

Índexs
(*)

% variació
mensual

% variació
s/desembre anterior

% variació
anual

2009 2010 2009 2010 2009 2010

Per classes de despesa

Aliments i begudes no alcohòliques 107,0 –0,5 0,0 –2,0 –0,9 –0,8 –1,4

Begudes alcohòliques i tabac 129,7 0,0 0,0 3,5 3,0 3,9 12,1

Vestit i calçat 105,7 1,6 2,0 –2,4 –2,1 –1,5 –0,5

Habitatge 115,2 –0,1 0,3 –0,6 2,3 0,8 3,8

Parament 107,4 0,3 0,2 0,6 0,0 1,6 0,2

Medicina 96,9 –2,1 –0,7 –1,5 –0,6 –0,9 –0,4

Transport 108,9 0,8 0,5 1,4 5,4 –9,1 7,9

Comunicacions 98,4 –0,2 0,0 –0,1 –0,9 –0,7 –1,2

Oci i cultura 96,9 –1,5 –0,6 –1,2 –1,7 0,0 –1,7

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

Hotels, cafès i restaurants 112,8 –0,1 0,0 1,1 0,9 2,1 1,0

Altres 111,7 0,0 0,2 1,7 1,7 2,7 2,1

Agrupacions

Aliments amb elaboració 111,3 –0,4 0,0 –0,7 –0,5 0,0 0,9

Aliments sense elaboració 106,5 –0,5 0,0 –2,6 –0,2 –0,6 –0,8

Conjunt no alimentari 108,1 0,1 0,3 0,2 1,2 –1,1 2,1

Béns industrials 105,1 0,4 0,7 –0,7 1,9 –4,6 3,3

Productes energètics 116,8 0,9 0,7 0,6 8,9 –15,3 16,4

Carburants i combustibles 114,2 1,2 0,9 –0,4 11,6 –22,8 20,9

Béns industrials sense productes energètics 100,8 0,3 0,6 –1,2 –0,6 –0,8 –1,1

Serveis 111,4 –0,3 –0,1 1,1 0,5 2,6 1,0

Inflació subjacent (**) 107,6 –0,1 0,2 0,0 –0,1 0,9 0,2

ÍNDEX GENERAL 108,7 0,0 0,2 –0,1 0,8 –0,9 1,8

NOTES: (*) Base 2006 = 100.

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

FONT: Institut Nacional d’Estadística.
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L’índex de preus de consum harmonitzat
amb la Unió Europea també va anotar
una variació interanual de l’1,8% al maig.
D’aquesta manera, el diferencial d’inflació
amb la zona de l’euro es va ampliar fins a
0,2 punts, en situar-se la inf lació de la
zona de l’euro en l’1,6%. No obstant això,
el diferencial de la inflació subjacent con-
tinuava essent favorable a Espanya.

Al juny, probablement la inflació baixarà
algunes dècimes. No obstant això, amb
posterioritat, tornarà a pujar arran de l’in-
crement dels tipus de gravamen de l’im-
post sobre el valor afegit a partir del juliol,
per bé que sembla que, atesa la feblesa de la
demanda, una part de l’impacte serà ab-
sorbida pels marges empresarials. Així, al
final de l’exercici, la inf lació es podria
mantenir en un nivell moderat.

Alça dels preus a l’engròs

A l’abril, la inflació interanual dels preus a
l’engròs va continuar pujant i va reflectir
l’increment dels preus de les primeres
matèries en l’últim any, per bé que s’ha
frenat en els últims mesos. Així, els preus
industrials van augmentar el 3,7% en
relació amb l’abril del 2009, 1,3 punts més
que en el mes precedent. El principal
impuls va provenir del gas i dels produc-
tes metal·lúrgics. D’altra banda, els preus
agraris en origen van registrar, per primer
cop des de l’agost del 2008, un increment
anual positiu en anotar, al febrer, una alça
de l’1,0% en relació amb dotze mesos
abans.

INDICADORS D’INFLACIÓ

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

Preus
agraris

Índex de preus industrials Preus d’importació
Deflactor

del PIB
(*)Índex

general
Béns de
consum

Béns d’equi-
pament

Béns
intermedis

Béns
energètics Total Béns de

consum
Béns de
capital

Béns inter-
medis (**)

2009

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2010

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

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

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

Abril ... 3,7 0,1 –0,2 2,4 13,5 7,8 2,0 0,5 6,6 –

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

(**) Excepte energia.

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

Al juny, probablement, la
inflació baixarà algunes
dècimes, per bé que, a partir
del juliol, la pujada de l’IVA
pressionarà a l’alça.

Els preus agraris en origen
registren un augment anual
positiu al febrer per primer
cop des de l’agost del 2008.
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El dèficit comercial deixa
de contreure’s

El dèficit comercial del mes d’abril va ser
de 5.004 milions d’euros, el 37,6% supe-
rior al registrat en el mateix mes del 2009.
El creixement interanual de les exporta-
cions, inferior al de les importacions, del
10,8% i del 16,6%, respectivament, va
provocar aquest desequilibri, el tercer des
de l’inici de l’any. Conseq"entment, el
dèficit acumulat durant els quatre pri-

mers mesos del 2010 es va mantenir gaire-
bé invariable en relació amb el mateix
període de l’exercici anterior, amb una
reducció de l’1,6% interanual, lluny de les
importants contraccions registrades al
llarg del 2009.

Atès aquest escenari, cal preguntar-se
quins han estat els motius que han frenat
la correcció del desequilibri comercial i
quina evolució pot presentar el saldo
comercial fins al final de l’any.

El dèficit comercial
augmenta el 38% interanual
a l’abril.

Sector exterior

COMERÇ EXTERIOR

Gener-abril 2010

Importacions Exportacions Saldo
Taxa de

cobertura
(%)

Milions
d’euros

% variació
anual

en valor

%
partici-
pació

Milions
d’euros

% variació
anual

en valor

%
partici-
pació

Milions
d’euros

Per grups de productes

Energètics 13.690 24,9 18,3 2.156 4,5 3,8 –11.533 15,8

Béns de consum 18.792 –14,8 25,1 20.563 –1,4 35,9 1.771 109,4

Alimentaris 4.566 –0,9 6,1 7.956 5,3 13,9 3.390 174,2

No alimentaris 14.226 –18,5 19,0 12.608 –5,3 22,0 –1.619 88,6

Béns de capital 5.598 –3,2 7,5 4.590 14,0 8,0 –1.009 82,0

Béns intermedis no energètics 36.642 25,3 49,0 30.045 28,1 52,4 –6.597 82,0

Per !rees geogr!fiques

Unió Europea 41.839 5,8 56,0 39.675 11,9 69,2 –2.165 94,8

Zona de l'euro 33.796 1,2 45,2 32.697 11,8 57,0 –1.100 96,7

Altres països 32.882 15,3 44,0 17.679 18,4 30,8 –15.203 53,8

R!ssia 1.504 14,2 2,0 510 15,8 0,9 –994 33,9

EUA 2.861 –10,9 3,8 1.876 –1,5 3,3 –985 65,6

Jap" 1.220 26,1 1,6 471 25,4 0,8 –749 38,6

Am#rica Llatina 4.204 24,1 5,6 2.881 17,8 5,0 –1.323 68,5

OPEP 7.226 33,1 9,7 2.060 –1,5 3,6 –5.166 28,5

Resta 15.867 11,7 21,2 9.882 28,7 17,2 –5.986 62,3

TOTAL 74.722 9,8 100,0 57.354 13,8 100,0 –17.368 76,8

FONTS: Ministeri d’Economia i elaboració pròpia.



JULIOL-AGOST 2010 63  INFORME MENSUAL

 El dèficit no energètic
s’amplia després de dos anys
de contracció.

El dèficit corrent es redueix
el 35% al març.

Entre els principals factors explicatius
d’aquest canvi de tendència, destaca
l’ampliació del dèficit energètic, que, a
l’abril, va augmentar el 38,8% interanual,
a causa, principalment, de l’increment del
preu dels béns energètics. A més a més, al
contrari del que ha succeït durant els dos
últims anys, el component no energètic
del dèficit comercial també va augmentar
el seu desequilibri en el mateix període, el
35,9%. Això va ser degut, d’una banda, a
l’increment gradual de les importacions,
en especial de béns de consum durador, i,
de l’altra, a la caiguda de les exportacions
del sector de l’automòbil, del 12,2% inte-
ranual, arran de l’acabament dels plans
d’estímul per a la compra de vehicles als
principals països europeus.

Aquest últim fet ref lecteix l’efecte que
poden tenir sobre les exportacions les
noves mesures d’ajustament fiscal apro-
vades pels principals governs europeus.
Així, és possible que la demanda de béns
provinent d’Alemanya, França, el Regne
Unit, Portugal i Itàlia, que va representar
el 54% de les exportacions espanyoles el
2009, es redueixi a mesura que s’imple-

mentin aquests plans d’austeritat. Atès
aquest escenari, i amb la depreciació de
l’euro, Espanya hauria d’aprofitar-ho per
incrementar la quota exportadora cap a
països de fora de la zona de l’euro. Quel-
com que, com s’observa al gràfic anterior,
ja està succeint amb la Xina.

La balança de rendes manté
la reducció del dèficit corrent

Les últimes dades disponibles de la
balança per compte corrent del mes de
març situen el dèficit en 4.334 milions
d’euros, el 34,6% per sota del nivell
registrat en el mateix mes de l’any ante-
rior. No obstant això, a diferència del
que succeïa en els mesos anteriors, aquest
ajustament va ser generat, fonamental-
ment, per una reducció del dèficit de la
balança de rendes del 54,7% interanual.
Aquesta forta contracció del dèficit de
rendes s’explica per la reducció dels
pagaments de les rendes d’inversió. A
més a més, en aquest mateix període,
tant la balança de transferències corrents
com la de serveis van millorar el seu sal-

LES EXPORTACIONS A LA XINA GUANYEN QUOTA

Percentatge de les exportacions a la Xina sobre el total

FONTS: Ministeri d’Economia i elaboració pròpia.
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La inversió en cartera
continua caient i augmenta
el finançament a curt
termini.

do i van neutralitzar el deteriorament del
dèficit comercial.

L’anàlisi de les dades acumulades dels
dotze últims mesos mostra, al març, una
reducció del dèficit corrent del 45,5% en
relació amb el mateix període de l’any
anterior i el situa en 52.541 milions
d’euros. Aquesta xifra equival al 5,0% del
PIB i s’allunya dels màxims assolits al
juny del 2008, del 10,6%. L’augment del
superàvit del compte de capital va situar
la necessitat de finançament en els 47.770
milions d’euros, equivalent al 4,6% del
PIB, un nivell similar a l’assolit el 2004.

Pel que fa als fluxos financers, en el mes
de març, es va registrar una nova reducció
de la inversió en cartera neta, de 1.757
milions d’euros. Aquesta xifra, tot i que
inferior a les sortides netes de 18.036
milions d’euros del mes anterior, va ser el
resultat de la retirada de capital per part
dels inversors estrangers, a causa d’una
major desconfiança sobre l’evolució del
mercat borsari i el deute sobirà espanyol.
D’altra banda, el finançament a curt ter-
mini, que s’havia reduït dràsticament en
els últims mesos, va tornar a augmentar al
març, amb una entrada neta de 5.844
milions d’euros.

BALANÇA DE PAGAMENTS

Març 2010

Acumulat any Dotze últims mesos

Saldo en
milions
d’euros

% variació
anual

Saldo en
milions
d’euros

Variació anual

Absoluta %

Balança corrent

Balança comercial –10.842 –14,0 –43.275 32.113 –42,6

Serveis

Turisme 4.412 –0,3 26.186 –1.478 –5,3

Altres serveis 79 – 37 1.434 –

Total 4.491 13,3 26.223 –44 –0,2

Rendes –6.338 –37,6 –26.026 13.055 –33,4

Transferències –4.750 45,8 –9.463 –1.238 15,1

Total –17.439 –20,9 –52.541 43.885 –45,5

Compte de capital 1.678 72,2 4.771 537 12,7

Balança financera

Inversions directes 11.513 – 19.939 37.117 –

Inversions de cartera –10.923 – 26.716 –7.233 –21,3

Altres inversions 16.561 –27,2 –2.614 –38.501 –

Total 17.150 –15,3 44.041 –8.618 –16,4

Errors i omissions –4.535 – –9.621 –7.008 268,2

Variació d’actius del Banc d’Espanya 3.146 – 14.004 –26.540 –65,5

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.
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 Reducció del dèficit públic
acumulat fins al maig

Cap a la meitat de juny, la Comissió Euro-
pea va avaluar els plans del Govern espa-
nyol per a la correcció del dèficit públic
excessiu, juntament amb els presentats
per onze països europeus més. Tot i que
va considerar que les decisions d’ajusta-
ment pressupostari adoptades per l’exe-
cutiu espanyol per al 2010 eren suficients,
va invitar que s’especifiquessin mesures
per un import de l’1,75% del producte
interior brut (PIB) per al 2011 per assolir
realment l’objectiu d’un dèficit públic del
6,0% del PIB en aquest exercici. El volum
de la retallada prescrita per la Comissió és
una mica superior al definit pel Govern al
paquet del maig, de l’1,5% del PIB, ja que

la previsió del Govern espanyol del creixe-
ment del PIB el 2011, de l’1,3%, que ja va
ser revisada a la baixa al final de maig, se
situa per damunt de la projecció de la
Comissió Europea.

Al final de maig, el Govern va reduir el
límit de despesa no financera de l’Estat en
termes de comptabilitat nacional fins als
150.056 milions d’euros per al 2011, que
representa un descens del 7,7% en relació
amb el 2010, en termes homogenis. A més
a més, com a complement al paquet
d’ajustament pressupostari del mes de
maig del 2010, s’ha anunciat que el Govern
i algunes comunitats autònomes prepa-
ren pujades d’impostos per contribuir a la
reducció del dèficit públic. Tot i que enca-
ra no s’ha definit la major part d’aquestes

El Govern retalla el límit
de despesa de l’Estat per al
2011 el 7,7% i es preparen
pujades d’impostos per a la
reducció del dèficit públic.

Sector públic

ELS INGRESSOS TRIBUTARIS ES RECUPEREN

Taxa de variació interanual homogènia dels ingressos tributaris (*)

NOTA: (*) De la mitjana mòbil de dotze mesos centrada.
FONT: Agència Tributària.
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La recuperació gradual
de la conjuntura econòmica
i les mesures fiscals
restrictives contribueixen
a la disminució del dèficit
públic.

La millora del consum i l’alça
de tipus de gravamen dels
impostos especials impulsen
la pujada dels impostos
indirectes.

El dèficit públic baixa el 6%
en els cinc primers mesos
de l’exercici i es col·loca
en l’1,8% del PIB.

alces, sembla que apunten a gravar més les
rendes altes.

Pel que fa a l’evolució dels comptes de
l’Estat, la gradual recuperació de l’activitat
econòmica i l’efecte de les primeres mesu-
res fiscals per reduir el dèficit públic tenen
una repercussió favorable. Així, en els
cinc primers mesos de l’exercici 2010, va
destacar el repunt dels ingressos. En ter-
mes de caixa, és a dir, d’acord amb els flu-
xos monetaris efectivament registrats, els
ingressos impositius totals de l’Estat van
pujar el 2,4% en el període gener-maig en
relació amb el mateix període de l’any
anterior, enfront d’un descens anual del
13,9% el 2009.

La recaptació per impostos directes es va
incrementar el 0,2% en relació amb el
període gener-maig del 2009. L’impost
sobre la renda de les persones físiques, la
principal figura impositiva, va pujar el
3,6% gràcies a l’augment de les retencions
del treball, que van augmentar el 4,4%
interanual, sobretot per l’efecte de l’elimi-
nació parcial de la deducció anticipada
fins a 400 euros a partir del gener del
2010. Les retencions del capital mobiliari
van baixar el 15,7% i les dels arrenda-
ments i els fons d’inversió, l’1,8% i el
25,9%, respectivament. L’impost de so-
cietats va caure el 18,1%. Aquest decre-
ment reflecteix, sobretot, la reculada dels
beneficis empresarials.

Per la seva banda, els impostos indirectes
van pujar amb vigor, el 16,4%, en relació
amb els cinc primers mesos del 2009. A
causa de la millora de les vendes interiors
i de les importacions, l’impost sobre el
valor afegit va recaptar el 21,9% més,
influït per l’avançament de la demanda
davant de la pujada del tipus de grava-
men al juliol del 2010 i del final de les aju-
des directes per a la compra d’automòbils.

Així mateix, els impostos especials van
presentar un increment interanual del
4,8%.

Pel que fa als pagaments no financers de
l’Estat, van pujar el 14,5% en el període
gener-maig en relació amb els mateixos
mesos de l’any precedent. Quant a les
despeses corrents, l’augment relatiu més
important va correspondre a les transfe-
rències, que es van incrementar el 28,2%,
a causa, sobretot, de l’augment dels paga-
ments al Servei Públic d’Ocupació Esta-
tal per afrontar les prestacions per atur i
dels avançaments a les comunitats autò-
nomes pel seu nou sistema de finança-
ment. Els pagaments per interessos van
pujar el 26,5%. Les despeses de personal
van augmentar el 5,6%, mentre que les
despeses corrents en béns i serveis van
recular el 0,1%.

Pel que fa a les despeses de capital, les
inversions reals van baixar el 3,2% inte-
ranual, a causa de la caiguda de les mili-
tars, mentre que la civil va augmentar el
6,6%. Per la seva banda, les transferències
de capital es van contreure el 29,8%.

Atesa l’evolució dels ingressos i dels paga-
ments, es va anotar un dèficit no financer
acumulat de l’Estat de 22.878 milions
d’euros, el 19,8% per damunt de la xifra
corresponent al mateix període del 2009.
No obstant això, en termes de comptabi-
litat nacional, d’acord amb els drets i les
obligacions reconegudes, que permet una
visió més fidedigna de l’evolució dels
comptes, els recursos no financers de
l’Estat van augmentar el 15,6%, mentre
que les despeses van augmentar el 9,0%.
D’aquesta manera, la necessitat de finan-
çament de l’Estat es va reduir el 5,7% en
relació amb el període gener-maig del
2009 i es va col·locar en l’1,79% del pro-
ducte interior brut.



JULIOL-AGOST 2010 67  INFORME MENSUAL

 Prossegueix el despalanquejament
del sector privat

Els tipus d’interès dels préstecs i crèdits
bancaris a les empreses i a les famílies van
continuar lliscant a la baixa en general en
el mes d’abril. Aquest descens reflecteix,
en part, la feblesa de la demanda. Aquest
fet, juntament amb unes condicions
financeres més rigoroses pel costat de
l’oferta, va determinar que prosseguís
l’ajustament del finançament al sector
privat, que havia assolit nivells molt ele-
vats en l’última fase expansiva del cicle
econòmic. Així, el finançament a les
empreses i a les famílies va registrar un
descens interanual de l’1,4% a l’abril, 3
dècimes més que l’anotat al març.

Aquesta lleugera acceleració de l’ajusta-
ment va ser deguda a les societats no fi-
nanceres, el finançament de les quals va
baixar el 2,5% en relació amb l’abril del
2009, mig punt més que en el mes prece-
dent. Aquesta contracció és atribuïble als
préstecs, tant als interiors, que van caure
el 4,7% interanual, com als exteriors, que
han reculat el 2,0% en els dotze últims
mesos.

Per sectors, amb dades que arriben fins al
final del primer trimestre del 2010, s’apre-
cia que el saldo del crèdit se situava en
totes les grans agrupacions per sota del
nivell d’un any abans, per bé que amb
apreciables diferències. La construcció
continuava mostrant la major contracció,

Estalvi i finançament

RECULADA DEL FINANÇAMENT A LES EMPRESES

Variació interanual del finançament a les societats no financeres

FONT: Banc d’Espanya.
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de l’11,9% interanual, però inferior a la de
tres mesos abans. El crèdit destinat al sec-
tor primari va caure el 6,9% en relació
amb el primer trimestre del 2009, però
aquesta taxa era superior en cinc punts a
la del trimestre anterior. En canvi, el crè-
dit a la indústria va intensificar la recula-
da interanual fins al 6,0%. També es va
reduir el crèdit als serveis, però amb
menys força, fins a un decrement inte-
ranual del 0,8%. Dins d’aquest sector, el
crèdit als promotors immobiliaris ha
baixat el 0,4% en els dotze últims mesos.

Sembla que el saldo dels préstecs a les llars
va tocar fons i va repuntar lleugerament a
l’abril. Així, després d’haver anotat un
decrement anual del 0,3% l’any passat, va
pujar el 0,2% a l’abril en relació amb el
mateix mes de l’any anterior.

Aquest rebot va ser degut a l’habitatge, ja
que els préstecs per comprar-ne van aug-
mentar el 0,4% en relació amb dotze
mesos abans, situació a la qual va contri-
buir el menor esforç per a l’adquisició

d’una casa, en haver-se situat els tipus
d’interès en nivells molt baixos i en haver
caigut els preus. De fet, l’euríbor a un any,
referència per a la majoria d’hipoteques,
va marcar un mínim històric al març, en
l’1,22%, va pujar molt lleugerament fins a
l’1,23% a l’abril i a l’1,25% al maig, de
mitjana, i va continuar pujant suaument
fins a l’1,29% en la quarta setmana de
juny. També hi va influir una anticipació
de la demanda d’hipoteques, propiciada
per la pujada del tipus del gravamen de
l’impost sobre el valor afegit a partir del
juliol i per la supressió parcial de la des-
gravació fiscal al gener del 2011.

Després d’haver-se pres un respir en el
mes de març, la taxa de morositat del con-
junt de les entitats de crèdit va reprendre
la via alcista a l’abril, es va col·locar en el
5,5%, un punt més que un any abans, i va
tornar al nivell del 1996. No obstant això,
la morositat varia substancialment en
funció de la classe d’actiu. Així, la taxa de
morositat de les hipoteques per a la com-
pra d’habitatge es va situar en el 2,7% al

FINANÇAMENT ALS SECTORS NO FINANCERS (1)

Abril 2010

Saldo Variació any actual Variació 12 mesos %
participacióMilions d’euros Milions d’euros % (2)

Sector privat 2.204.982 –9.983 –1,4 79,3

Empreses no financeres 1.304.619 –7.313 –2,5 46,9

Préstecs d’entitats residents (3) 904.637 –11.721 –4,7 32,5

Valors diferents d’accions 63.851 7.597 39,5 2,3

Préstecs de l’exterior 336.131 –3.188 –2,0 12,1

Llars (4) 900.364 –2.670 0,2 32,4

Préstecs per a l’habitatge (3) 678.987 416 0,4 24,4

Altres (3) 218.654 –3.173 –0,5 7,9

Préstecs de l’exterior 2.723 87 6,0 0,1

Administracions públiques (5) 577.103 17.454 20,3 20,7

TOTAL 2.782.086 7.471 2,4 100,0

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.

Lleuger repunt dels préstecs
a les llars.

Disminució de la morositat
de la compra d’habitatge
amb hipoteca.
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final del primer trimestre, una dècima
menys que un any abans. En canvi, la taxa
de morositat del finançament dels béns de
consum durador es va col·locar en el
7,7%, 3 dècimes més que dotze mesos
abans. D’altra banda, la taxa de morositat
de les activitats immobiliàries era del
10,9%, 3 punts més que al final del pri-
mer trimestre del 2009.

D’altra banda, en els dotze últims mesos,
s’ha accelerat el procés de reestructuració
del sistema financer espanyol, que ha
afectat, sobretot, les caixes i també alguns
bancs. Així, de 45 caixes d’estalvis exis-
tents al final del 2009, es passarà a 19
quan culminin properament els proces-
sos d’integració en curs a través de Siste-
mes Institucionals de Protecció o bé de
fusions.

Tot i que, en paraules del governador del
Banc d’Espanya, Miguel Fernández
Ordóñez, s’imposava un redimensiona-
ment per «adequar-se a la nova realitat en

què ha d’operar el sector financer en el
futur pròxim», «el sector en conjunt està
en una posició sana», i el Banc d’Espanya
es proposa publicar el resultat de les pro-
ves d’esforç de les entitats bancàries espa-
nyoles perquè els mercats ho reconeguin.

Pel que fa al finançament de les adminis-
tracions públiques, va continuar reduint
el ritme de creixement a l’abril. Així, el
saldo del deute va augmentar el 20,3% en
els dotze últims mesos fins a l’abril, però
aquesta taxa és netament inferior al 35,2%
anotat a l’octubre del 2009.

No obstant això, l’augment de la descon-
fiança dels mercats internacionals es va
manifestar en un increment de la prima
de risc del deute sobirà espanyol. Així, el
diferencial de rendibilitat de les obliga-
cions de l’Estat a 10 anys en relació amb
les alemanyes al mateix termini va pujar a
221 punts bàsics cap a la meitat de juny,
rècord des del llançament de l’euro el
1999.

Les proves d’esforç
mostren que el sector
financer espanyol està
en una posició sana.

Puja la prima de risc
del deute públic espanyol.

CRÈDIT PER FINALITATS AL SECTOR PRIVAT

Primer trimestre de 2010

Saldo (*) Variació any actual Variació 12 mesos

Milions
d’euros

Milions
d’euros %

Milions
d’euros %

Finançament d’activitats productives

Agricultura, ramaderia i pesca 22.791 –332 –1,4 –1.681 –6,9

Indústria 149.302 –2.897 –1,9 –9.604 –6,0

Construcció 126.374 –4.064 –3,1 –17.140 –11,9

Serveis 686.630 1.029 0,2 –5.380 –0,8

Total 985.097 –6.264 –0,6 –33.805 –3,3

Finançament a persones físiques

Adquisició i rehabilitació d’habitatge propi 655.570 1.004 0,2 4.075 0,6

Adquisició de béns de consum durador 47.716 –1.557 –3,2 –2.845 –5,6

Altres finançaments 107.956 –2.145 –1,9 1.296 1,2

Total 811.242 –2.697 –0,3 2.527 0,3

Finançament a institucions privades sense ànim de lucre 5.372 –151 –2,7 247 4,8

Resta sense classificar 25.278 –926 –3,5 –3.713 –12,8

TOTAL 1.826.989 –10.039 –0,5 –34.745 –1,9

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

FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.
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El saldo dels dipòsits
bancaris del sector
privat anota una caiguda
interanual per primera
vegada des del 1997.

Els dipòsits bancaris també
es contreuen

La remuneració dels dipòsits bancaris, a
diferència dels crèdits, va continuar
pujant en el mes d’abril, amb la consegüent
compressió dels marges bancaris. En efec-
te, el tipus mitjà dels dipòsits va pujar fins
a l’1,36%, 6 punts bàsics més que en el mes
previ, per bé que es va situar 22 punts bàsics
per sota de dotze mesos abans. El repunt
de les retribucions dels dipòsits bancaris
en els últims mesos és degut, sobretot, a la
intensificació de la competència.

No obstant això, el saldo dels dipòsits de
les empreses i de les famílies a les entitats
de crèdit es va continuar desaccelerant a
l’abril, fins a una davallada interanual,
per primera vegada des del 1997, del 0,7%.
Cal destacar que també a la zona de l’euro
es va produir un descens del saldo dels
dipòsits bancaris del sector privat. No
obstant això, a Espanya, el decrement va
ser inferior al dels crèdits, de manera que
es va continuar reduint la bretxa entre els
crèdits i els dipòsits, situació que forma
part del procés d’ajustament general de
l’economia espanyola. D’altra banda, així
disminueix la dependència del finança-
ment de l’exterior, que ha adquirit relle-
vància al maig i al juny arran de les di-
ficultats de les entitats bancàries espa-

nyoles per aconseguir préstecs a l’exterior,
a causa del contagi de la crisi del deute a
diversos països europeus.

L’agressiva competència dels dipòsits ban-
caris, la desfavorable evolució dels mercats
financers i la incertesa sobre possibles
canvis en la fiscalitat van influir negativa-
ment en els fons d’inversió mobiliària al
maig. Així, es van registrar reemborsa-
ments nets en aquest mes per valor de
3.729 milions d’euros. Les retirades van
afectar sobretot els fons més conservadors,
com la renda fixa euro a curt termini i els
monetaris, però va haver-hi entrades netes
en algunes modalitats, com els garantits
de rendiment fix, la renda variable nord-
americana i la renda fixa internacional.
D’aquesta manera, el patrimoni dels fons
d’inversió mobiliària va patir un descens
mensual del 3,5% i es va situar en 152.667
milions d’euros, amb una davallada del
5,7% en relació amb el maig del 2009.

Així i tot, totes les categories de fons d’in-
versió mobiliaris mostraven rendibilitats
anuals positives al final de maig, i el ren-
diment mitjà va ser del 2,5%, per bé que
hi havia una gran dispersió. La renda va-
riable dels mercats emergents encapçalava
la classificació amb el 35,3%, mentre que
els fons monetaris presentaven una rendi-
bilitat mitjana del 0,5%.

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

Abril 2010

Saldo Variació any actual Variació 12 mesos
%

participacióMilions
d’euros

Milions
d’euros % Milions

d’euros %

A la vista 252.597 –10.138 –3,9 9.197 3,8 18,3

D’estalvi 203.870 –3.921 –1,9 19.234 10,4 14,8

A termini 706.052 –13.959 –1,9 –31.274 –4,2 51,1

En moneda estrangera 21.975 –40 –0,2 –4.927 –18,3 1,6

Total dipòsits 1.184.494 –28.059 –2,3 –7.770 –0,7 85,8

Resta del passiu (*) 196.009 –17.120 –8,0 –23.514 –10,7 14,2

TOTAL 1.380.503 –45.179 –3,2 –31.284 –2,2 100,0

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.

Totes les modalitats
de fons d’inversió mobiliària
assoleixen rendibilitats
anuals positives,
tot i la negativa evolució
dels mercats al maig.
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Previsions
% de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat d’indicació expressa

2008 2009 2010
2009 2010

I II III IV I II

ECONOMIA INTERNACIONAL Previsions Previsions

 Producte interior brut

Estats Units 0,4 –2,4 3,0 –3,3 –3,8 –2,6 0,1 2,4 3,3

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

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

Zona de l’euro 0,5 –4,1 1,0 –5,2 –4,9 –4,1 –2,1 0,6 1,0

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

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

Preus de consum

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

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

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

Zona de l’euro 3,3 0,3 1,4 1,0 0,2 –0,4 0,4 1,1 1,5

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

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

ECONOMIA ESPANYOLA  Previsions Previsions

 Agregats macroeconòmics

Consum de les llars –0,6 –5,0 0,1 –5,5 –6,0 –5,0 –3,5 –0,6 1,3

Consum de les AP 5,5 3,8 –0,2 6,0 4,7 4,1 0,8 1,5 –0,4

Formació bruta de capital fix –4,4 –15,2 –6,7 –14,9 –17,0 –16,0 –12,9 –9,9 –6,9

Béns d’equipament –1,8 –23,0 0,4 –24,0 –28,3 –23,8 –15,3 –2,5 0,0

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

Demanda nacional (contr. al n PIB) –0,5 –6,4 –1,6 –6,3 –7,4 –6,6 –5,3 –2,5 –1,1

Exportació de béns i serveis –1,0 –11,5 8,1 –16,6 –14,7 –10,8 –2,9 8,0 8,2

Importació de béns i serveis –4,9 –17,9 2,6 –22,3 –21,7 –17,0 –9,6 2,6 4,2

Producte interior brut 0,9 –3,6 –0,4 –3,3 –4,2 –4,0 –3,1 –1,3 –0,2

Altres variables

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

Taxa d’atur (% població activa) 11,3 18,0 19,4 17,4 17,9 17,9 18,8 20,0 19,3

Índex de preus de consum 4,1 –0,3 1,6 0,5 –0,7 –1,1 0,1 1,1 1,6

Costos laborals unitaris 4,6 0,4 –0,5 0,9 0,9 –0,1 –0,1  0,1  

Saldo operacions corrents (% PIB) –9,5 –5,1 –4,1 –7,9 –4,5 –3,8 –4,2  –6,8  

Cap. o nec. finanç. resta món
(% PIB) –9,1 –4,7 –3,7 –7,6 –4,0 –3,6 –3,7  –6,1  

Saldo públic (% PIB) –4,1 –11,2 –9,5   

MERCATS FINANCERS Previsions Previsions

 Tipus d’interès internacionals

Fed Funds 2,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Repo BCE 3,9 1,2 1,0 1,8 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0

Bons EUA 10 anys 3,6 3,2 3,6 2,7 3,3 3,5 3,4 3,7 3,5

Bons alemanys 10 anys 4,0 3,3 3,1 3,1 3,4 3,3 3,2 3,2 2,8

Tipus de canvi

 $/Euro 1,48 1,39 1,30 1,30 1,36 1,43 1,48 1,38 1,27

AC
ACTIVITAT FINANCERA Milions e

Recursos totals de clients 237.799

Crèdits sobre clients 178.026

Resultat atribuït al Grup 1.510

PERSONAL, OFICINES I MITJANS DE PAGAMENT

Empleats 27.505

Oficines 5.326

Terminals d’autoservei 7.951

Targetes (milions) 10,3

OBRA SOCIAL: PRESSUPOST PER ACTIVITATS PER AL 2010 Milions e

Socials 356

Ciència i medi ambient 62

Culturals 55

Educatives i investigació 27

TOTAL PRESSUPOST 500

L’Informe Mensual edició iPad s’ha generat en un format que es pot llegir des de l’iPad d’Apple i des de la
majoria de lectors de llibres electrònics (e-Book readers). S’inclou el format específic dels lectors Kindle
d’Amazon.
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