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Economia i Societat

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

2009 2010 2011
2009 2010

III IV I II III IV

ECONOMIA INTERNACIONAL Previsions Previsions

 Producte interior brut

  Estats Units –2,6 2,8 2,2 –2,7 0,2 2,4 3,0 3,2 2,5

  Japó –5,2 2,8 1,4 –4,8 –1,4 4,4 2,4 2,7 1,9

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

  Zona de l’euro –4,0 1,5 1,7 –4,0 –2,0 0,8 1,9 1,7 1,8

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

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

 Preus de consum

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

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

  Regne Unit 2,2 3,1 2,5 1,5 2,1 3,3 3,4 2,5 2,1

  Zona de l’euro 0,3 1,4 1,6 –0,4 0,4 1,1 1,5 1,6 1,5

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

    França 0,1 1,5 1,5 –0,4 0,4 1,4 1,6 1,6 1,6

ECONOMIA ESPANYOLA  Previsions Previsions

 Agregats macroeconòmics

  Consum de les llars –4,3 0,4 0,7 –4,2 –2,6 –0,3 2,0 –0,1 0,1

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

  Formació bruta de capital fix –16,0 –6,6 –0,7 –16,4 –14,0 –10,5 –7,0 –5,1 –3,7

    Béns d’equipament –24,8 3,7 6,3 –25,5 –16,9 –4,8 8,7 6,0 5,0

    Construcció –11,9 –10,0 –3,9 –11,7 –11,9 –11,4 –11,4 –9,5 –7,6

  Demanda nacional (contr. al � PIB) –6,4 –1,4 0,0 –6,5 –5,3 –2,8 –0,5 –1,3 –0,9

  Exportació de béns i serveis –11,6 10,3 8,6 –11,0 –2,1 8,8 10,5 10,9 10,9

  Importació de béns i serveis –17,8 5,2 5,6 –17,2 –9,2 2,0 8,1 4,9 5,9

  Producte interior brut –3,7 –0,3 0,7 –3,9 –3,0 –1,3 –0,1 0,0 0,2

 Altres variables

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

  Taxa d’atur (% població activa) 18,0 19,8 20,0 17,9 18,8 20,0 20,1 19,4 19,9

  Índex de preus de consum –0,3 1,7 1,4 –1,1 0,1 1,1 1,6 1,9 2,1

  Costos laborals unitaris 1,0 –1,0 –0,5 0,3 0,0 –0,7 –1,0   

  Saldo operacions corrents (% PIB) –5,5 –5,1 –4,3 –4,0 –4,7 –6,0 –5,0   

  Cap. o nec. finanç. resta món 
   (% PIB) –5,1 –4,6 –3,7 –3,7 –4,4 –5,3 –4,3   

  Saldo públic (% PIB) –11,1 –9,5 –6,4     

MERCATS FINANCERS Previsions Previsions

 Tipus d’interès internacionals

  Fed Funds 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

  Repo BCE 1,2 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

  Bons EUA 10 anys 3,2 3,2 3,1 3,5 3,4 3,7 3,5 2,8 2,9

  Bons alemanys 10 anys 3,3 2,7 2,7 3,3 3,2 3,2 2,8 2,5 2,4

 Tipus de canvi

  $/Euro 1,39 1,31 1,27 1,43 1,48 1,38 1,27 1,29 1,28
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Índex Les crisis de deute sobirà són, probablement, tan antigues com els mateixos estats, im-
peris, regnes o federacions que han optat per finançar-se mitjançant l’emissió de títols
de deute. Un dels episodis més llunyans és l’impagament del deute d’algunes de les ciu-
tats-estat de la confederació marítima atenesa, ja en el segle IV a.C. Molt més documen-
tades estan les crisis de les grans nacions europees a partir del final de l’Edat Mitjana.
Els episodis de problemes en els pagaments del deute públic enfront de l’exterior en els
dos-cents últims anys –a partir de les guerres napoleòniques– han estat molt més fre-
qüents del que s’acostuma a creure.

El 2010 estem travessant un nou i greu episodi de crisi de deute sobirà, que sorgeix
com a derivació de la profunda crisi econòmica-financera iniciada el 2007. En aquesta
ocasió, l’ull de l’huracà s’ha situat sobre alguns dels països de la perifèria geogràfica de
la Unió Europea i ha arribat a qüestionar els propis fonaments de l’euro, la moneda
única de la Unió. No obstant això, els riscos s’estenen a molts més països, arran de la
pujada en espiral de les emissions de deute destinades a finançar polítiques de despesa
que havien de compensar la caiguda de l’activitat del sector privat.

La gravetat del problema del deute a les economies europees perifèriques, com Irlanda,
Grècia, Portugal o Espanya, no rau solament en un augment gran i ràpid del deute pú-
blic, sinó que, a més a més, aquest deute públic ha estat col·locat, en bona part, a inver-
sors estrangers i que les esmentades economies no poden adoptar alguns dels remeis
tradicionals per a aquestes ocasions. Quan un estat sobirà no pot afrontar els seus deu-
tes, té diverses alternatives: 1) aconseguir més crèdit o reestructurar els pagaments pre-
vistos allargant els venciments; en els dos casos, haurà de demostrar que fa un esforç o
un sacrifici extraordinari per recuperar la solvència i per guanyar de nou la confiança
perduda; 2) reduir el valor del deute, via devaluació o generant inflació, o 3) en últim
extrem, no pagar. Dins de la moneda única, els estats membres perden la sobirania
monetària, és a dir, no poden alterar el tipus de canvi ni modificar de forma autònoma
les condicions monetàries que determinen la taxa d’inflació, accions que permetrien
atenuar la càrrega dels venciments. Si la conjuntura econòmica fa que no puguin
afrontar les seves obligacions i desitgen continuar dins de la zona monetària, l’ajusta-
ment interior és ineludible. Tampoc no poden, en teoria, demanar ajut a la resta d’es-
tats membres ni al Banc Central Europeu, ja que el Tractat de la Unió Europea exclou
explícitament aquesta possibilitat.

La crisi del deute grec, primer, i el contagi d’altres emissors sobirans, després, han obli-
gat a reconsiderar els mecanismes de coordinació i de coacció mutus a la zona de l’eu-
ro. La creació d’un fons de rescat per actuar en cas d’emergència ha estat el pas més
significatiu. Les compres de deute públic de països sota pressió, per part del Banc Cen-
tral Europeu, han tractat de mantenir els seus mercats en funcionament. Els països més
afectats s’han vist obligats a aplicar mesures pressupostàries dràstiques que garanteixin
el retorn a uns dèficits públics acceptables i que frenin l’espiral del deute. Unes mesures
que comporten el risc de frenar el creixement econòmic, però que són imprescindibles
perquè les desmesurades primes de risc que han de pagar per continuar obtenint fons
tornin a nivells sostenibles. En definitiva, l’ajustament interior és l’única alternativa, ja
que, si no es du a terme, l’alça de la prima de risc i la falta de finançament exterior con-
duirien a una situació de quasi estancament econòmic o, fins i tot, a un retorn a la re-
cessió.
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Recuperació a diferents velocitats

A mesura que avança l’any, es confirmen
dos trets distintius de l’atípica fase de recu-
peració del cicle econòmic que travessem.
En primer lloc, la variabilitat o la volatilitat
dels indicadors de conjuntura ha augmen-
tat, i les etapes en què sembla que l’activi-
tat guanya força alternen amb altres perío-
des en què s’afebleix i arriba a amenaçar
amb una recaiguda en la recessió. En segon
lloc, les disparitats geogràfiques s’han in-
tensificat.

En aquest complex context, podem dife-
renciar dos grans grups de països. El pri-
mer està format pels països que es troben
en una fase expansiva ja consolidada, regis-
tren incipients pressions inflacionistes i, en
conseqüència, ja han començat a restringir
la política monetària. En un segon conjunt,
hi ha les economies que mostren dubtes en
matèria de creixement econòmic, presen-
ten taxes d’inflació deprimides i, per aquest
motiu, mantenen, i fins i tot podrien inten-
sificar, una elevada laxitud monetària. Els
principals exponents d’aquest segon cas
són els grans països desenvolupats i els seus
bancs centrals.

Pel que fa als Estats Units, la seva economia
s’encamina cap a una recuperació de caire
moderat. Així, per al conjunt del 2010, es-
perem un avanç del 2,8%, que, en la seva
major part, és degut a l’impuls del primer
trimestre. En el segon trimestre, l’econo-
mia va patir una notable desacceleració i va
passar de créixer el 0,9% al 0,4% intertri-
mestral. La principal causa de l’atonia de
l’activitat cal buscar-la en els problemes
que afecten el consum privat, per al qual no
veiem creixements superiors al 2% abans

del final del 2011. El consum es veu limitat
per tres factors clau: l’endeutament de les
famílies, la feblesa del mercat de l’habitatge
i un mercat de treball en hores baixes. Tres
factors que s’autoalimenten els uns als al-
tres i que faran que, molt probablement, el
baix creixement continuï essent la princi-
pal preocupació al llarg del 2011, un any
per al qual, en conjunt, esperem un tebi
avanç del 2,2%.

Les expectatives de creixement poc ferm
als Estats Units han impulsat la Fed a rein-
vertir els fons provinents del venciment
d’actius en cartera i, d’aquesta forma, im-
pedir la reducció natural del seu balanç. En
la seva última reunió, la institució va expli-
citar la seva preocupació pel fet que la in-
flació es trobi per sota dels «nivells consis-
tents» per promoure l’estabilitat en preus i
la plena ocupació. Amb aquest missatge,
l’autoritat monetària obre la possibilitat
d’adopció de noves mesures d’estímul
monetari.

A la zona de l’euro, després de les dades del
segon trimestre, el panorama sembla molt
més clar, però la prudència obliga a ajornar
les celebracions. La taxa de creixement del
producte interior brut (PIB) va assolir un
ritme sorprenentment elevat en el segon
trimestre, impulsat per la demanda inter-
na, tant per la inversió com pel consum
privat. Està el procés de recuperació més
madur del que la majoria d’analistes
creien? És possible, però tot fa pensar que
el fort ritme d’avanç no es mantindrà en el
segon semestre de l’any. Els indicadors
avançats de consum i d’inversió apunten a
un creixement més moderat. Per a l’any
vinent, la tendència serà una mica més po-
sitiva, però també feble en conjunt.

RESUM EXECUTIU

La disparitat en les velocitats
de la recuperació entre
els diferents països
ha augmentat.

Les expectatives de
creixement dels països
desenvolupats són més
modestes...

...la qual cosa posa damunt
la taula la possibilitat que
s’adoptin noves mesures
extraordinàries de política
monetària.
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La resposta del Banc Central Europeu
(BCE) ha estat clara: manteniment de les
mesures excepcionals de suport al crèdit i
provisió de liquiditat. No obstant això, a
diferència de la Fed, el BCE ha procurat
emfatitzar que, a mesura que vagi consta-
tant que la normalització dels mercats es va
consolidant, emprendrà la retirada de les
facilitats especials.

Les perspectives per a l’economia del sol
naixent tampoc no són gaire esperançado-
res. En la primera meitat del 2010, el Japó
es va beneficiar de la recuperació del co-
merç mundial i dels estímuls fiscals al con-
sum. Aquests impulsos fan que el creixe-
ment previst per al conjunt del 2010
s’apropi al 2,8%. No obstant això, la feblesa
de la demanda interna i la persistència de
l’entorn deflacionista, que, segons el Banc
del Japó, s’hauria de prolongar fins al co-
mençament del 2012, fan que la nostra pre-
visió per al conjunt del 2011 sigui molt més
cauta, amb un avanç proper a l’1,4%. De
fet, el Ministeri d’Hisenda del Japó, empa-
rat en la deflació de l’economia, ha decidit
intervenir directament en el mercat de di-
vises per frenar l’apreciació del ien i, d’a-
questa forma, no perjudicar encara més el
sector exportador, pilar central del creixe-
ment nipó. Aquesta situació pot afegir
pressió al banc central perquè incrementi
l’expansió monetària per la via d’estendre
el programa de crèdits o, fins i tot, de com-
prar actius.

Al costat oposat, trobem els principals paï-
sos emergents, que ja han iniciat una políti-
ca econòmica més restrictiva per evitar que
els motors de les seves economies s’escalfin.
L’economia xinesa, per exemple, continua
avançant amb pas ferm i demostra la seva
resistència davant de la crisi. Amb unes
perspectives de creixement al voltant del
9%-10% el 2010 i el 2011, respectivament,
el gegant asiàtic es troba lluny de patir una
aturada. Aquesta resistència, però, no signi-
fica que les febleses estructurals del país ha-
gin desaparegut. El creixement continua

depenent massa del sector exterior i de la
inversió. Des de l’inici de l’any, les autori-
tats xineses han posat en marxa nombroses
mesures destinades a neutralitzar aquest
biaix inversor-exterior. Entre d’altres, des-
taquen el relaxament dels controls sobre el
tipus de canvi, que ha comportat una lleu-
gera apreciació del renminbi, i les restric-
cions sobre la concessió de crèdit.

El Brasil també continua oferint dades es-
pectaculars. En el segon trimestre, va tor-
nar a superar totes les expectatives amb un
creixement interanual del 8,7%. L’augment
de les pressions inflacionistes que això ha
comportat ha fet que el Banc Central del
Brasil iniciï una tònica de pujades del tipus
d’interès de referència, 200 punts bàsics des
de l’inici de l’any.

En aquest context de revisió de les expecta-
tives de creixement, en especial per als paï-
sos avançats, els mercats de deute públic
han estat testimonis d’importants revalora-
cions, amb el consegüent descens de les
taxes de rendibilitat. Els tipus d’interès en
els trams llargs (10 anys) van assolir mí-
nims històrics del 2,1% a Alemanya, men-
tre que, als Estats Units, es van situar per
sota del 2,5% i, al Japó, van trencar a la bai-
xa la cota psicològica de l’1% i es van situar
al voltant del 0,9%. Aquesta dinàmica ha
anat acompanyada d’un repunt de la vola-
tilitat, mostra, potser, del nerviosisme que
aquests nivells –tan poc habituals– generen
entre molts inversors. Els factors que expli-
quen l’evolució d’aquests moviments de les
corbes de tipus d’interès del deute públic
són diversos. Però els temors de desaccele-
ració de l’economia nord-americana i la
determinació de la Reserva Federal de do-
nar suport, si fos necessari, a la recuperació
econòmica amb noves mesures de política
monetària d’expansió quantitativa han es-
tat claus tant per als diferents països de la
zona de l’euro com per als Estats Units.

Pel que fa a l’economia espanyola, la recu-
peració manté un perfil similar al del grup

En canvi, les principals
economies emergents
continuen creixent
a bon ritme...

...la qual cosa les obliga
a adoptar polítiques
econòmiques restrictives.

El deute públic pateix
la revisió de les expectatives
de creixement de les
economies avançades.
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de països avançats, per bé que la progressió
és més lenta i la perspectiva del segon se-
mestre de l’any presenta més incerteses. En
aquest sentit, les dades de la comptabilitat
nacional del segon trimestre van confirmar
una lleugera acceleració del creixement
econòmic, afavorida per alguns factors
transitoris, tot i la retirada dels estímuls fis-
cals. Així, el PIB va augmentar el 0,2% en
relació amb el primer trimestre, una dèci-
ma més que tres mesos abans. El PIB gaire-
bé es va estabilitzar en volum en relació
amb un any abans en registrar una taxa de
variació interanual del –0,1%.

Paga la pena destacar el dinamisme del
consum de les famílies i de la inversió en
béns d’equipament, que van augmentar en
relació amb el segon trimestre del 2009 i
van deixar enrere set trimestres de caigudes
interanuals. D’aquesta manera, la contri-
bució negativa al creixement agregat per
part de la demanda nacional va disminuir
en 2,3 punts fins a –0,5 punts. De tota ma-
nera, l’anticipació de les compres arran de
l’increment dels tipus de gravamen de l’im-
post sobre el valor afegit (IVA) a partir de
l’1 de juliol va jugar un paper determinant.
Així, la despesa en béns de consum dura-
dor va augmentar més del 13% en relació
amb el segon trimestre del 2009.

És previsible que aquest avanç de la despesa
es reverteixi en el tercer trimestre. En aquest
sentit, els indicadors disponibles del perío-
de mostren el corresponent reflux. Les ven-
des al detall, per exemple, van recular el
2,3% a l’agost en relació amb dotze mesos
abans. Per la seva banda, les matriculacions
d’automòbils van caure el 24,0% interanual
al juliol-agost, un cop esgotats els fons per a
ajuts directes a les compres del Pla 2000E, i
van assolir el volum més baix en un mes
d’agost de les últimes dècades. Aquests in-
dicadors d’evolució del consum privat,
combinats amb els d’inversió, i sense dispo-
sar encara de les dades de comerç exterior,

fan preveure que el creixement del PIB en el
tercer trimestre podria registrar una taxa
lleugerament negativa. Així tot, hem revisat
lleugerament a l’alça les previsions de crei-
xement del PIB per al conjunt del 2010 fins
al –0,3%, principalment a causa de la incor-
poració dels canvis en les sèries dels compo-
nents de la demanda introduïts per l’Insti-
tut Nacional d’Estadística.

Els principals indicadors del mercat de tre-
ball també evidencien la lenta sortida de
l’etapa recessiva. El nombre total d’afiliats
en alta a la Seguretat Social es va situar en
17,7 milions a l’agost, de manera que el des-
cens interanual és manté en el mateix nivell
del mes de juliol, l’1,6%. L’evolució dels
preus també és significativa. La pujada dels
tipus de gravamen general i reduït de l’IVA
s’ha traslladat als preus finals només parcial-
ment. Estimem que, dels aproximadament
1,2 punts percentuals del seu impacte teòric,
la repercussió final serà només de la meitat,
i la resta s’absorbirà per la via dels marges
empresarials dels productors o dels distribuï-
dors, en un entorn de feblesa del consum.

En definitiva, el camí cap a la plena norma-
lització de l’economia no és fàcil. Són molts
els riscos que encara amenacen les princi-
pals economies desenvolupades. A Espa-
nya, sembla que un dels focus de tensió
sorgit fa pocs mesos s’ha controlat gràcies a
les decidides mesures de consolidació pres-
supostària adoptades en el passat exercici i
en l’actual, les quals, segons es desprèn dels
Pressupostos Generals de l’Estat presentats
recentment, també seran molt presents el
2011. La reducció del dèficit públic, patent
ja en els vuit primers mesos del 2010, ha
comportat que, als mercats de deute públic
internacionals, Espanya es diferenciï de la
resta de països perifèrics de la zona de l’euro
que, com Irlanda o Portugal, tornen a patir
els durs embats de la crisi del deute sobirà.

29 de setembre de 2010

L’economia espanyola
presenta una progressió
una mica més lenta.

El dinamisme del consum
de les famílies perd força
en el tercer trimestre.

Les mesures de consolidació
fiscal comencen a donar
fruits.
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CRONOLOGIA
2009
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 sindi-
cats.

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 parti-
cipació del Fons Monetari Internacional.
El Govern aprova un Decret-llei pel qual s’adopten mesures extraordinàries per avançar la reducció prevista 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 pro-
posat pel Govern.
Un any després de la creació del FROB, el Banc d’Espanya considera gairebé acabat el procés de reestructuració de
les caixes d’estalvis a Espanya.
El G-20 decideix reduir a la meitat els dèficits de les economies avançades el 2013.

juliol 1
9

22
23

Augmenta el tipus de gravamen de l’IVA general, del 16% al 18%, i del reduït, del 7% al 8%.
El Govern aprova la reforma de la Llei d’Òrgans Rectors de les Caixes d’Estalvis.
El Ministeri de Foment concreta la retallada de la inversió en obra pública.
El Comitè de Supervisors Bancaris Europeus publica els resultats de les proves d’esforç dels bancs europeus.

setembre 9
24

29

El Congrés dels Diputats aprova la reforma laboral.
El Govern aprova el projecte de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2011, que representen un intens ajustament
destinat a reduir el dèficit públic.
Jornada de vaga general, convocada en contra de la reforma laboral.

AGENDA
Octubre Novembre

4

6
7

14
15
20
25
26
27
29

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

2
3

4
5

11
12

16
17
23
25
29

30

Comitè de Mercat Obert de la Fed.
Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (octubre).
Comitè de Mercat Obert de la Fed.
Consell de Govern del Banc Central Europeu.
Índex de producció industrial (setembre).
Avanç del PIB (tercer trimestre).
IPC (octubre).
PIB de la UE (tercer trimestre).
IPC harmonitzat de la UE (octubre).
Comptabilitat Nacional Trimestral (tercer trimestre).
Comerç exterior (setembre).
Preus industrials (novembre).
Vendes al detall (octubre).
Avanç IPCH (novembre).
Ingressos i pagaments de l’Estat (octubre).
Balança de pagaments (setembre).
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Estats Units: una feblesa
que va per llarg

L’economia nord-americana s’encamina
cap a una recuperació modesta. Així, per
al conjunt del 2010, esperem un avanç del
2,8%, que, en la seva major part, és degut
a l’impuls del primer trimestre, quan les
existències van tenir una contribució rè-
cord al creixement. No obstant això, en el
segon trimestre, l’economia va patir una
notable desacceleració i va passar de créi-
xer el 0,9% a fer-ho el 0,4% intertrimes-
tral. Les últimes taxes interanuals poden
ser aquí enganyoses, ja que estan esbiaixa-
des per importants efectes de base. El baix
creixement continuarà essent la principal
preocupació al llarg del 2011, un any per al

qual, en conjunt, esperem un avanç tebi del
2,2%. D’altra banda, tot i que els creixe-
ments ferms es faran esperar, les últimes
dades fan pensar que el risc d’una recaigu-
da i la possibilitat d’un període deflacio-
nista són petits.

La principal causa de l’atonia de l’activitat
cal buscar-la en els problemes que afecten
el consum privat, que representa, aproxi-
madament, el 70% de l’economia nord-
americana, i per al qual no veiem creixe-
ments superiors al 2,0% abans del final del
2011. El consum es veu limitat per tres fac-
tors clau: l’endeutament de les famílies, la
feblesa del mercat de l’habitatge i el mercat
detreball.Tresfactorsques’interrelacionen
com un peix que es mossega la cua.

Els Estats Units creixeran per
sota del 3,0% el 2010, i la
feblesa continuarà el 2011.

L’endeutament de les llars,
la feblesa de l’habitatge
i el mercat de treball llasten
la recuperació.

CONJUNTURA INTERNACIONAL

ESTATS UNITS: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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 II Juliol Agost

PIB real 0,0 –2,6 –4,1 –2,7 0,2 2,4 3,0 – ...

Vendes al detall –1,0 –6,3 –9,9 –7,0 1,9 5,7 6,9 5,4 3,6

Confiança del consumidor (1) 58,0 45,2 48,3 51,8 51,0 51,7 58,2 51,0 53,5

Producció industrial –3,3 –9,3 –12,7 –8,6 –3,8 2,7 7,2 7,4 6,2

Índex activitat manufacturera (ISM) (1) 45,5 46,2 43,0 51,4 54,6 58,2 58,8 55,5 56,3

Habitatges iniciats –32,9 –38,4 –46,9 –32,0 –14,8 16,5 12,0 –7,0 ...

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

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

Balança comercial (3) –699 –375 –502 –415 –375 –399 –450 –460 ...

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

Tipus de canvi efectiu nominal (4) 74,5 77,7 79,6 75,3 72,8 74,8 77,6 76,7 75,9

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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El bon to de la inversió en
equipament i els estímuls
fiscals redueixen els riscos
de recaiguda.

L’endeutament de les llars representa el
118,4% de la seva renda disponible anual,
un nivell molt superior al que es correspon
amb la tendència a llarg termini. Per bé
que els baixos tipus d’interès actuals en-
dolceixen aquest cost del deute, la baixa
taxa d’inflació també provoca que el prin-
cipal no baixi en termes reals de manera
significativa. Això obliga les llars a estal-
viar més per reduir el deute, el 5,9% de la
renda disponible al juliol, amb el conse-
güent efecte restrictiu en el pressupost per
a la cistella de la compra.

Un segon factor que limita el consum pri-
vat és la pèrdua de valor dels actius immo-
biliaris, que, per la via de l’efecte riquesa,
també modera les apetències consumistes.
Però la recuperació del mercat de l’habi-
tatge passa per la reducció de la sobreofer-
ta que llasta el sector. Amb la construcció
sota mínims, aquesta sobreoferta es basa,
sobretot, en el gran nombre d’execucions
per impagament de les quotes hipote-
càries, que continua alimentant les exis-
tències d’habitatges buits.

Però l’impagament de les quotes hipote-
càries és una conseqüència directa de
l’anèmia del mercat laboral, un tercer fac-
tor de feblesa de l’activitat econòmica, que,
al seu torn, condiciona el consum privat
per la via de la reducció dels ingressos.
Així, el peix es mossega la cua, perquè,
amb un creixement feble del consum pri-
vat, el creixement de l’economia està obli-
gat a ser modest, i, sense creixements
ferms, serà difícil que assistim a una recu-
peració substancial d’un mercat de treball
que pateix una alta proporció d’aturats de
llarga durada i de treballadors desanimats.
D’altra banda, la recuperació de la inversió
en equipament, els estímuls governamen-
tals i un sector exterior que, amb el suport
d’una demanda interna més fluixa i del
creixement exportador, és menys deficita-
ri que en els anys d’expansió previs a la
crisi serviran per evitar una recaiguda,
però no seran suficients per propulsar
l’economia a la via del creixement robust.

Aquesta moderació constant de les ape-
tències consumistes queda reflectida en

Estalvi de les llars en percentatge de la renda disponible

ESTATS UNITS: ARA LES LLARS ESTALVIEN MÉS

FONTS: Bureau of Economic Analysis i elaboració pròpia.
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Les vendes al detall
reflecteixen el pessimisme
dels consumidors.

Els empresaris de serveis
veuen una recuperació
pausada.

l’evolució de les vendes al detall. El lleuger
increment de l’agost, després de quatre
mesos consecutius de feblesa, no va impe-
dir que el consum al detall, sense cotxes ni
benzina, es mantingués, en termes reals, el
2,3% per sota del registre del desembre del
2007, nivell representatiu de la situació
prèvia a la crisi.

Per la seva banda, les empreses no finance-
res continuen presentant el costat més sò-
lid de la recuperació, com ho demostra l’e-
volució de la inversió en equipament en els
comptes nacionals. La força de la inversió
en equipament hauria de continuar en els
pròxims trimestres per la bona marxa dels
beneficis empresarials i pel fet que, en els
últims anys, no hi ha hagut excés d’inver-
sió, sinó, més aviat, el contrari. No obstant
això, en els tres últims mesos, l’evolució
del sentiment empresarial en manufac-
tures i en serveis ha seguit camins ben
diferents. Així, l’índex de sentiment em-
presarial de l’ISM (Institute for Supply
Management) de manufactures va sor-

prendre a l’alça i es va instal·lar en els 56,3
punts, lluny dels màxims de l’abril. Mal-
grat tot, es tracta d’un nivell coherent amb
el creixement ferm de l’economia. La recu-
peració de la producció industrial i de la
utilització de la capacitat productiva, tot i
que més modesta, també ha apropat
aquests indicadors a la seva tendència
secular.

Però la recuperació nord-americana no
pot viure només de les manufactures, ja
que els serveis representen més de quatre
cinquenes parts de l’ocupació privada. I,
així i tot, és precisament als serveis on el
deteriorament de la percepció empresarial
és més intens, amb un índex de l’ISM que
ha passat dels 60,3 punts de l’abril als 54,4
de l’agost, evolució coherent amb una
recuperació modesta.

L’índex general de preus al consum (IPC)
de l’agost confirma la moderació, amb un
increment de l’1,1% interanual, mentre
que l’atonia del consum i la feblesa dels llo-

Pèrdua d’ocupació en percentatge del total d’ocupats al començament dels descensos (*)

NOTA: (*) Les dates entre parèntesis són les corresponents a l’última recessió (desembre del 2007).
FONTS: Departament de Treball i elaboració pròpia.

Desembre 2007 Desembre 2000 Juliol 1981

ESTATS UNITS: LA RECUPERACIÓ DE L’OCUPACIÓ ES FARÀ ESPERAR
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guers imputats als propietaris de l’ha-
bitatge on viuen van fer que l’índex subja-
cent s’incrementés el 0,9% interanual per

cinquè mes consecutiu. Per al conjunt del
2010, preveiem que els preus pujaran
l’1,6%, una moderació que hauria de

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 SÓN UNA MICA MENYS OPTIMISTES

Nivell dels índexs de l’ISM (*)
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ESTATS UNITS: ELS PREUS, CADA COP MÉS MODERATS

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

NOTA: (*) L’índex subjacent exclou els aliments i l’energia.
FONTS: Departament de Treball i elaboració pròpia.
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L’IPC pujarà al voltant de
l’1,6% el 2010, i el dèficit
comercial persisteix.
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prosseguir el 2011. De tota manera, creiem
que les actuacions de la Fed (inclosa una
nova fase d’expansió quantitativa) evita-
ran un escenari deflacionista.

Japó: després de la recuperació
exportadora, arriba l’ocàs

Durant la primera meitat del 2010, l’eco-
nomia del sol naixent s’ha beneficiat de la
recuperació del comerç mundial i dels
impulsos fiscals al consum. La demanda
insatisfeta acumulada durant el període
de crisi i el fet de partir de nivells molt bai-
xos han propulsat les exportacions fins a
creixements superiors, en termes anuals,
al 30% en el primer trimestre. Aquests
impulsos fan que el creixement previst per
al conjunt del 2010 de l’economia nipona
s’aproximi al 2,8%, condicionada per
l’avanç de l’1,2% intertrimestral del pri-
mer trimestre. No obstant això, la feblesa
de la demanda interna i la persistència de
l’entorn deflacionista, que, segons el Banc

del Japó, s’hauria de prolongar fins al
començament del 2012, fan que la nostra
previsió per al conjunt del 2011 sigui molt
més prudent, amb un avanç situat al vol-
tant de l’1,4%.

Gràcies als estímuls fiscals, el consum pri-
vat va començar el 2010 creixent a ritmes
superiors al 2,0%. No obstant això, des-
prés del final dels estímuls, difícilment
ajornable amb un deute públic brut que
supera el 200% del producte interior brut
(PIB), el consum es va estancar en el segon
trimestre. És difícil que el consum tingui
un repunt en els pròxims mesos, tot i que
els últims indicadors, com la confiança del
consumidor, el consum al detall i la venda
d’automòbils, recullen encara la força del
primer trimestre. Però el mercat immobi-
liari continua sumit en l’atonia, amb un
preu del sòl que continua baixant, i el mer-
cat laboral és més feble del que suggereixen
les estadístiques, amb una taxa d’atur del
5,2%, molt a la vora del màxim històric
del juny del 2009.

JAPÓ: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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 II Juliol Agost

PIB real –1,2 –5,2 –5,9 –4,8 –1,4 4,4 2,4 – ...

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

Producció industrial –3,4 –21,8 –26,9 –20,5 –5,1 27,1 21,1 15,8 ...

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

Habitatges iniciats 2,5 –27,6 –31,9 –35,9 –20,7 –6,7 –1,1 4,3 ...

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

Preus de consum 1,4 –1,4 –1,0 –2,2 –2,0 –1,1 –0,9 –0,9 ...

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

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

Tipus de canvi efectiu nominal (5) 86,6 98,6 95,7 97,0 99,6 101,1 102,8 107,5 109,6

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.

El Japó creixerà el 2,8%
el 2010 gràcies a les
exportacions, però patirà
una notable desacceleració
el 2011.

El creixement importador
i els estímuls fiscals
remetran.
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La deflació continua. L’IPC
baixa el 0,9%, i el subjacent
l’1,5%, mentre l’atur se situa
en el 5,3%.

Al front dels preus, prossegueixen les ten-
dències deflacionistes. L’IPC de l’agost va
registrar un descens del 0,9% interanual, i

l’índex subjacent, el general sense energia
ni aliments, més representatiu de les ten-
dències generals, va cedir l’1,5% inter-

JAPÓ: UN IMPULS QUE COMENÇA A REMETRE

Variació interanual del consum privat i de les exportacions
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FONTS: Ministeri de Comunicacions del Japó, Oficina Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.
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JAPÓ: LA FORTALESA DEL IEN PROPICIA L’ESTANCAMENT EXPORTADOR

Variació intertrimestral de les exportacions i evolució del ien

FONTS: Ministeri d’Economia, Comerç i Indústria del Japó i elaboració pròpia.
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El creixement exportador es
veu afectat per la fortalesa
del ien.

anual i va acumular 19 mesos consecutius
de descensos, que el deixen en nivells del
març de 1992.

Al sector exterior, les exportacions s’han
beneficiat de la recuperació de la Xina.
Això ha estimulat, durant el primer terç
del 2010, la inversió en equipament i la
indústria, l’índex de producció de la qual
havia recuperat al juliol el 60% del que ha-
via perdut durant la crisi. No obstant això,
fa tres mesos que aquesta recuperació
exportadora i industrial està encallada, en
part per la fortalesa del ien, que les autori-
tats monetàries volen neutralitzar. Així,
segons les dades de duanes, les exporta-
cions van baixar el 4,6% en el trimestre
que va del maig al juliol, mentre que, per la
seva banda, la producció industrial va
caure l’1,3%. El 2010, el sector exterior
podria contribuir amb el 85% del creixe-
ment total del PIB. La dificultat de mante-
nir els creixements de l’inici de l’any i
l’evolució dels últims mesos aconsellen la
cautela.

Xina: lluny de patir una aturada

L’economia xinesa continua avançant
amb pas ferm i demostra la seva resistèn-
cia davant de la crisi. Amb unes perspecti-

ves de creixement situades al voltant del
10% i del 9% el 2010 i el 2011, respectiva-
ment, el gegant asiàtic es troba lluny de
patir una aturada.

Aquesta resistència no significa que les
febleses estructurals del país hagin des-
aparegut. El creixement continua depe-
nent excessivament del sector exterior i de
la inversió, realitzada, en bona part, pel
mateix sector exportador i en infraestruc-
tures promogudes per ens públics. No
obstant això, des del gener, les autoritats
xineses han posat en marxa nombroses
mesures destinades a neutralitzar aquest
biaix inversor-exterior. Entre d’altres, des-
taquen: el relaxament dels controls sobre
el tipus de canvi, que ha comportat una
lleugera apreciació del renminbi enfront
del dòlar, i les restriccions sobre la conces-
sió de crèdit.

Tot i que encara és aviat per parlar de
transformacions en el patró de creixement
de la seva economia, ja hem observat lleu-
gers canvis en alguns indicadors. En con-
cret, del gener a l’agost, la inversió en ac-
tius fixos va créixer el 24,8%, enfront del
33% del 2009, i va mostrar una moderació
en el seu avanç que preveiem que s’intensi-
ficarà arran de l’alentiment del crèdit. Du-
rant aquest mateix període, el superàvit de

XINA: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2008 2009
2009 2010

III IV I II Juliol Agost

PIB real 9,6 9,1 9,6 11,3 11,9 10,3 – –

Producció industrial 12,6 12,5 12,3 17,9 19,8 16,0 13,4 13,9

Producció elèctrica 6,7 6,7 8,0 24,3 22,6 17,8 12,9 13,4

Preus de consum (*) 5,9 –0,7 –1,3 0,7 2,2 2,9 3,3 3,5

Balança comercial (**) 298 197 250 197 149 156 174 179

Tipus d’interès de referència (***) 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31

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

NOTES: (*) Mitjana.

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

(***) Percentatge a final de període.

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

La Xina creixerà al voltant
del 10% el 2010.

Principals polítiques durant
el 2010: flexibilització del
tipus de canvi i limitacions
de crèdit.
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la balança comercial va pujar a 104.545
milions de dòlars, el 15% per sota del valor
de l’any passat. Aquesta moderació del sal-
do comercial s’origina en un sòlid creixe-
ment de les importacions.

Per bé que certs indicis de moderació po-
drien haver començat a afectar els com-
ponents inversió i sector exterior, és in-
dubtable que continuaran essent forces
importants d’arrossegament en els prò-
xims anys. L’alternativa seria un enlaira-
ment del consum privat, el qual, però, en-
cara no assumeix un paper protagonista.
Així, les vendes al detall van créixer una
mitjana del 15% interanual en termes reals
durant els vuit primers mesos de l’any i van
igualar la mitjana dels cinc últims anys.
Així i tot, cal assenyalar que l’indicador de
vendes al detall no considera la totalitat del
consum de serveis, un integrant cada cop
més important en el consum total.

Finalment tot i que, la incapacitat de pro-
moure el consum intern i la inversió pri-
vada és el principal risc de l’economia
asiàtica a mitjà termini, les tensions in-
f lacionistes i els riscos de bombolles al
mercat immobiliari continuen despertant
els recels més seriosos a curt termini. Així

com els efectes base i, sobretot, els aliments
expliquen el comportament de l’índex de
preus, l’excessiva liquiditat durant l’últim
any justifica el sobreescalfament del sector
de l’habitatge. No obstant això, les limita-
cions sobre la concessió de nous crèdits i
les diverses mesures destinades a refredar
aquest sector ja han començat a fer efecte:
les vendes s’han alentit i el creixement en
el preu de l’habitatge s’ha desaccelerat
durant els tres últims mesos, del 12,4%
interanual del maig al 9,3% de l’agost.

Brasil: punt d’inflexió?

El Brasil va tornar a superar totes les ex-
pectatives amb un creixement interanual
del 8,7% en el segon trimestre del 2010 i
amb un avanç de l’1,2% en relació amb el
trimestre anterior. La despesa interna va
ratificar, una vegada més, el seu paper
motriu amb la inversió, que va créixer el
26,6% interanual com a principal força
d’arrancada. El consum, per la seva banda,
es va replegar en relació amb el primer tri-
mestre, però no va deixar de créixer en
termes interanuals (el 6,6%). La despesa
pública va tornar a sumar, tant en xifra in-
teranual com intertrimestral, i la demanda

Les vendes al detall no
reflecteixen l’enlairament
esperat.

El mercat immobiliari
xinès mostra símptomes
de moderació.

BRASIL: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2008 2009
2009 2010

III IV I II Juliol Agost

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

Producció industrial 2,9 –7,2 –8,6 6,2 17,3 14,2 9,8 ...

Confiança del consumidor (*) 140,4 138,3 141,9 154,2 158,1 154,6 155,2 162,3

Taxa d’atur São Paulo (**) 13,0 12,8 13,1 11,8 12,3 13,2 12,6 ...

Preus de consum 5,7 4,9 4,4 4,2 4,9 5,1 4,6 4,5

Balança comercial (***) 24,8 25,3 26,4 25,3 23,2 19,3 17,7 17,1

Tipus d’interès SELIC (%) 11,25 11,25 8,75 8,75 8,75 10,25 10,75 10,75

Reals per dòlar (*) 1,8 2,3 1,8 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8

NOTES: (*) Valor.

(**) Percentatge sobre població activa.

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

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



14 OCTUBRE 2010 INFORME MENSUAL  

externa va continuar restant, arrossegada,
fonamentalment, per l’embranzida d’unes
importacions que van créixer el 51,5% en
relació amb el mateix trimestre de l’any
anterior.

Atesos aquests resultats, i malgrat que la
taxa d’activitat tendirà a moderar-se du-
rant la segona meitat de l’any, hem revisat
lleugerament a l’alça la nostra previsió de
creixement per al 2010, del 7,0% al 7,2%.
De cara al 2011, mantenim el nostre esce-
nari de progressiva correcció del ritme

d’avanç de l’economia brasilera fins a ni-
vells més sostenibles, al voltant del 5%.
Així i tot, aquest escenari no està lliure de
riscos.

Per començar, les eleccions presidencials
d’aquest mes comportaran un canvi
d’administració i un nou president (o pre-
sidenta, si els sondejos l’endevinen). Mal-
grat que tot fa pensar que no canviarà
l’orientació del Govern i són pocs els qui
dubten de la continuïtat de les principals
polítiques macroeconòmiques, qualsevol

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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El Brasil continua sorprenent
en positiu amb un avanç del
8,7% en el segon trimestre.
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traspàs de poders va acompanyat d’in-
certeses, les quals, al seu torn, comporten
riscos.

D’altra banda, si el nou Govern retarda la
retirada dels estímuls fiscals i quasi fiscals
posats en marxa arran de la crisi, això
complicarà la lluita de la política mone-
tària per controlar les evidents pressions
inf lacionistes. Unes pressions que van
propiciar l’inici d’una tònica de pujades
del tipus d’interès de referència (200 punts
bàsics des del gener) que el Banc Central
del Brasil va interrompre a l’agost, quan els
preus es van prendre un respir. De tota
manera, les pressions continuen latents, i
les causes de fons no afluixen: el mercat
laboral s’ajusta cada vegada més, el crèdit
continua en plena expansió, la confiança
dels consumidors brasilers en la seva eco-
nomia està en màxims històrics i la utilit-
zació de la capacitat productiva va arribar
al 85,4% a l’agost. Per tot plegat, esperem
que la tendència de pujades de tipus es re-
prengui el 2011.

Un altre front de l’economia brasilera és el
ràpid deteriorament de la balança per
compte corrent. Tot i que l’exportació
avança, les importacions volen i la fermesa
de les tasques d’intervenció de les autori-
tats brasileres per frenar l’avanç del real és
cada cop més intensa. El diferencial de
creixement esperat entre el Brasil i les eco-
nomies més madures no fa preveure un
canvi de tendència en l’evolució del tipus
de canvi a curt termini, de manera que les
reserves continuaran augmentant en els
pròxims mesos.

A mitjà termini, el principal risc prové del
flanc fiscal. L’elevada inversió en infraes-
tructures que exigirà el mundial de futbol
del 2014 i els jocs olímpics del 2016 podria
derivar en un sobreendeutament dels
comptes públics. Així, doncs, tot i que el
nou Govern no es veurà forçat, en condi-
cions normals, a adoptar mesures extraor-

dinàries per combatre la inflació o els ele-
vats desequilibris fiscals, sí haurà de
prosseguir amb l’ajustament adequat i evi-
tar un palanquejament excessiu.

En qualsevol cas, la conjuntura actual
situa el partit del Govern en una posició
molt grata: el creixement és espectacular,
la confiança interna està en màxims,
l’ocupació avança i fins i tot la inflació va
afluixar a l’agost. Per tot plegat, tant el Bra-
sil com la Dilma Roussef encaren el futur
amb bones perspectives. Només cal man-
tenir el bon rumb sense abaixar la guàrdia
davant dels riscos.

Mèxic: bicentenari poc esperançador

La recuperació a Mèxic continua avançant,
impulsada per la fermesa de la demanda
externa i pendent del progrés econòmic als
Estats Units. Atès el notable ritme d’avanç
dels dos primers trimestres, hem revisat
lleugerament a l’alça la nostra previsió de
creixement per al 2010, del 4,2% fins al
4,6%. La progressiva reacció de la inversió
i del consum intern promourà la continuï-
tat de la recuperació en els pròxims mesos,
tot i que continuem esperant un alenti-
ment de l’activitat, coherent amb la mode-
ració del ritme d’avanç de l’economia glo-
bal i, sobretot, de la nord-americana. De
cara al 2011, aquest alentiment s’intensifi-
carà una mica més quan els efectes de base
passin a jugar en contra.

Tot i que el creixement de l’economia mexi-
cana va sorprendre a l’alça en el segon tri-
mestre, la demanda interna continua molt
acoquinada. La confiança dels consumi-
dors es va recuperant, però molt lentament,
i tant el crèdit com les vendes al detall con-
tinuen sense aixecar el vol. En aquest con-
text, la incertesa sobre les perspectives de
creixement de l’economia global no fa més
que enterbolir una mica més el panorama
econòmic de l’economia asteca.

L’economia brasilera encara
la segona meitat del 2010
en to de moderació, però
mantindrà el ritme d’avanç
per damunt del seu
potencial.

La recuperació avança
a Mèxic pendent dels Estats
Units i de la reactivació
de la despesa interna.
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Així, doncs, els riscos sobre el creixement
són a la baixa i deriven d’una desaccelera-
ció de l’economia dels Estats Units més
forta del que s’esperava o de la falta de
reacció de la despesa domèstica, víctima
dels efectes prolongats de la crisi. A mitjà
termini, af loren riscos addicionals pel
f lanc fiscal, si no prospera una reforma
que corregeixi l’excessiva dependència pe-
troliera de les arques públiques.

En l’àmbit dels preus, els riscos són, ara
com ara, baixos, i ni la moderació de la
demanda interna ni la progressiva reduc-
ció de l’output gap no fan presagiar grans
canvis en aquesta tendència. Per tot plegat,
no anticipem ni moviments del tipus d’in-
terès de referència fins al 2011 ni un peso
fort en els pròxims mesos, tot i que la re-
cent inclusió del deute mexicà en el World
Government Bond Index hagi despertat
una apetència addicional pel deute local i
també per la seva moneda.

Primeres matèries: la direcció
és a l’alça, però sense pressa

El preu del petroli continua mantenint una
evolució amb pocs vaivens i amb un lleuger
biaix alcista que s’inscriu dins d’un marge
de fluctuació entre els 70 i els 85 dòlars.
Així, entre el 20 d’agost i el 20 de setembre,
el preu del cru va pujar el 7,3% i es va situar
en els 79,52 dòlars per barril (qualitat Brent,
per a lliuraments a un mes), la qual cosa
representa un increment mínim del 2,2%
des de l’inici de l’any i un nivell superior en
un 12,3% al d’un any enrere.

Els últims indicadors de l’economia nord-
americana, menys negatius del que s’espe-
rava, van ajudar el petroli a compensar les
pèrdues. No obstant això, l’esperada mo-
deració del creixement fa difícil que el
preu del cru arribi més enllà dels 80 dòlars
per barril, el límit superior del rang de
70-80 dòlars considerat confortable per a
l’OPEP. El 2011, el preu del petroli, seguint

MÈXIC: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2008 2009
2009 2010

III IV I II Juliol Agost

PIB real 1,5 –6,6 –6,2 –2,3 4,3 7,7 – –

Producció industrial –0,9 –7,0 –6,6 –2,0 5,7 7,6 6,1 ...

Confiança del consumidor (*) 92,2 80,5 83,0 78,4 81,5 84,9 87,4 88,7

Índex avançat d’activitat (*) 118,0 110,4 110,9 113,4 114,1 116,6 ... ...

Taxa d’atur general (**) 4,0 5,5 6,3 5,3 5,4 5,2 5,7 ...

Preus de consum –11,8 0,0 5,1 4,0 4,8 4,0 3,6 3,7

Balança comercial (***) –17,3 –4,6 –12,9 –4,6 –1,9 –2,4 –2,2 ...

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

Pesos mexicans respecte al dòlar (*) 10,6 14,2 13,5 13,1 12,3 12,8 12,6 13,2

NOTES: (*) Valor.

(**) Percentatge sobre població activa.

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

FONTS: Banc de Mèxic i elaboració pròpia.

Encara no es perceben
les pressions inflacionistes,
de manera que no anticipem
canvis en el tipus d’interès
de referència fins al 2011.

El petroli es recupera i voreja
els 80 dòlars per barril.

Les perspectives de demanda
suggereixen estabilitat
en els preus del petroli.
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Les primeres matèries
evolucionaran a l’alça més
per problemes d’oferta que
per augments de la demanda.

el deixant del creixement global, hauria
d’evolucionar a l’alça de forma moderada.

Pel que fa a la resta de primeres matèries,
la història és una mica diferent, ja que, per
regla general, es mantenen les pujades del
mes passat i les perspectives continuen
essent a l’alça, però més per problemes
d’oferta que per increments de la deman-
da. En el cas dels metalls, la necessitat de la
Xina de fer més ecològic el teixit productiu
deriva en una reducció de l’oferta, amb

nombroses factories en procés de tanca-
ment o de reformes. Pel costat dels ali-
ments, la successió de males collites im-
pulsa els preus cap amunt. Així, l’índex
The Economist va guanyar el 3,7% entre el
20 d’agost i el 20 de setembre i va acumu-
lar un avanç del 12,3% en dos mesos. Per
la seva banda, l’or va tornar a marcar mà-
xims històrics aquest mes i es continuarà
beneficiant de la incertesa que regna als
mercats de bons i de divises.

EVOLUCIÓ DE PRIMERES MATÈRIES SELECCIONADES (*)

NOTA: (*) Dades corresponents a l’últim dia del mes (última dada, 20 de setembre).
FONTS: «The Economist», Thomson Reuters Datastream i elaboració pròpia.
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Ajustament fiscal i recuperació: diferències reconciliables?

Uns més i altres menys, però gairebé tots els governs afronten la necessitat de reduir el dèficit fiscal en els pròxims
anys. A més a més, la crisi als mercats del deute sobirà ha exigit que l’ajustament comencés en alguns països –com
els de la perifèria europea– quan la recuperació econòmica encara no està consolidada (vegeu la taula següent). En
aquest context, el temor que l’ajustament provoqui una recaiguda de l’activitat econòmica és molt present. Un
temor raonable, però la relació entre consolidacions fiscals i creixement econòmic està plena de matisos.

La intuïció keynesiana més bàsica indica que, de la mateixa manera que una expansió fiscal estimula l’activitat
econòmica, una reducció del dèficit públic redueix la demanda agregada i llasta el creixement. La magnitud de
l’impacte continua essent motiu de debat –reduir el dèficit fiscal l’1% del PIB pot disminuir el PIB en més o en
menys d’1 punt percentual, ja que depèn de si el multiplicador fiscal és major o menor a 1–, però són pocs els qui
qüestionen la direcció de l’efecte (el multiplicador és positiu). Aquesta intuïció sol ser vàlida per a canvis petits en
el saldo fiscal, arran d’una política contracíclica normal que es desenvolupa en un entorn de primes de risc baixes.
En altres casos, però, pot estar equivocada.

La teoria econòmica moderna, fins i tot les versions d’orientació keynesiana, suggereix que, en determinades cir-
cumstàncies, un ajustament fiscal no ha de ser forçosament perjudicial per al creixement econòmic. En particular,
els ajustaments que pretenen corregir dèficits molt elevats, sempre que siguin creïbles, poden afavorir l’activitat
econòmica per diverses raons. Primer, per la seva capacitat de generar confiança si eviten un ajustament futur
encara més intens i, segurament, més abrupte. Quan es tracta de confiança i creixement, afrontar la realitat sem-
pre és millor que ajornar el que és inevitable. D’altra banda, si la correcció del dèficit aconsegueix reduir la prima
de risc del país, l’activitat econòmica es beneficiarà d’un repunt dels components de la demanda més sensibles als
tipus d’interès, com la inversió. Finalment, un ajustament que inclogui una moderació salarial dels empleats
públics pot facilitar la creació de llocs de treball si aquesta moderació es trasllada al sector privat (l’experiència
indica que els salaris públics serveixen de referència en les negociacions salarials del sector privat).

OBJECTIUS D’AJUSTAMENT FISCAL A LA PERIFÈRIA EUROPEA

Saldo públic (en % del PIB)

2009 2010 2011 2012 2013 Variació acumulada
2009-2013

Espanya –11,2 –9,3 –6,0 –4,4 –3,0 8,2

Irlanda –14,3 –11,6 –10 –7,2 –4,9 9,4

Grècia –13,6 –7,9 –7,3 –6,2 –4,7 8,9

Portugal –9,3 –7,3 –4,6 –3,0 –2,0 7,3

FONTS: Comissió Europea i FMI.
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L’evidència empírica confirma que els processos d’ajustament fiscal tendeixen a tenir un efecte contractiu modest
a curt termini i apunta que, en alguns casos, el seu impacte pot arribar a ser expansiu.(1) Al seu últim informe
anual, l’FMI estima que una consolidació fiscal equivalent a l’1% del PIB redueix el creixement del PIB, de mitja-
na, en 0,5 punts percentuals. Aquesta institució també adverteix que l’efecte pot ser més negatiu si molts països
ajusten els comptes de forma simultània, com succeirà el 2011. En un altre estudi recent, Alesina i Ardagna con-
clouen que una quarta part de tots els episodis d’ajustament fiscal en països de l’OCDE des del 1980 han tingut un
efecte expansiu sobre el creixement a curt termini.(2) Així mateix, destaquen que la major part dels ajustaments
reeixits van reduir el dèficit principalment a través d’una retallada de la despesa pública corrent. En canvi, els
ajustaments contractius van tendir a confiar en augments de la pressió impositiva. Altres estudis reiteren la impor-
tància de la composició de l’ajustament fiscal. En general, les conclusions apunten que les reduccions de despesa
productiva en infraestructures o els augments d’impostos sobre el treball o l’estalvi resulten especialment nocius
per al creixement. En canvi, les retallades de la despesa en salaris o en transferències i els augments d’impostos
sobre el consum són alternatives menys perjudicials per mantenir el pols econòmic.

La probabilitat que un ajustament fiscal sigui expansiu, o menys contractiu, també augmenta si va acompanyat de
reformes estructurals. L’experiència indica, per exemple, que les reformes en la sanitat, en les pensions o en el
subsidi d’atur no solament són útils per moderar la despesa pública, sinó que també poden incrementar el nivell
d’activitat en reforçar els incentius a l’ocupació. Aquestes reformes acostumen a ser políticament difícils, però,
precisament per això, aporten credibilitat al Govern que les du a terme. I la credibilitat és una condició sine qua
non perquè un programa d’ajustament fiscal sigui reeixit i afavoreixi el creixement.

La coordinació entre la política fiscal i la política monetària també és determinant a l’hora de decantar el signe de
l’impacte d’un ajustament fiscal sobre el creixement. Uns tipus d’interès baixos, propiciats per una política mone-
tària laxa, faciliten que un ajustament fiscal arribi a bon port i sigui compatible amb una expansió econòmica.
D’una banda, perquè redueixen la despesa en interessos del govern, la qual cosa ajuda a reduir el dèficit i el deute
públic. De l’altra, perquè uns tipus d’interès baixos alliberen recursos al sector privat per consumir o per invertir
i promouen així el creixement.

Els programes d’ajustament iniciats als països de la perifèria europea (Espanya, Irlanda, Grècia i Portugal) dispo-
sen de diversos ingredients que ajuden a compatibilitzar l’ajustament i el creixement: reduccions de despesa,
reformes estructurals i una política monetària laxa. Ara com ara, però, les primes de risc s’han resistit a baixar de
manera significativa. Fins a un cert punt, és normal: la credibilitat es pot perdre en un tancar i obrir d’ulls, però
guanyar-la es guanya a poc a poc. En aquest sentit, les dades d’execució pressupostària dels pròxims mesos, els
pressupostos de l’any vinent i les noves mesures estructurals que s’adoptin seran crucials per apuntalar la con-
fiança i per promoure el creixement. Consolidar la recuperació no serà senzill, però que ningú no s’enganyi: sense
un pla d’ajustament fiscal, el creixement no seria més gran. Més aviat tindríem recessió per a una bona estona.

Aquest requadre ha estat elaborat per Enric Fernández
Departament d’Economia Internacional, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”

(1) FMI (2010). «Will it hurt? Macroeconomic effects of fiscal consolidation», a: World Economic Outlook, octubre 2010, Washington DC.
(2) Alesina, A. i S. Ardagna (2009). «Large changes in fiscal policy: taxes versus spending», a: J. Brown (ed.), NBER Book Series Tax Policy and
the Economy, vol. 24, The University of Chicago Press, Chicago.
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Zona de l’euro: una de freda
i una de calenta

Les bones notícies, a la zona de l’euro, van
arribar per partida doble, però sembla que
l’alegria durarà poc. La taxa de creixement

va assolir un ritme sorprenent en el segon
trimestre, i, a més a més, el producte inte-
rior brut (PIB) es va veure impulsat per la
demanda interna, tant per la inversió com
pel consum privat. Això, a priori, fa pensar
que el procés de recuperació és més madur

UNIÓ EUROPEA

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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de la zona de l’euro reviu.
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...impulsat pel consum
privat i per la inversió.

Però tot fa pensar que el fort
ritme de creixement no es
podrà mantenir.

del que la majoria d’analistes creien. Però
les bones notícies acaben aquí.

Tot fa pensar que el fort ritme d’avanç no
es mantindrà en el segon semestre de l’a-
ny, mentre que, l’any vinent, molt proba-
blement, la tendència serà positiva però
força feble. Aquest escenari queda reflec-
tit en les nostres noves previsions. Per al
2010, el creixement del PIB previst és de
l’1,5%, la qual cosa representa un aug-
ment de 0,5 punts percentuals en relació
amb la previsió anterior. Això reflecteix,
principalment, la sorpresa positiva del
segon trimestre. La previsió per al 2011
també ha estat revisada lleugerament a
l’alça, de l’1,5% a l’1,7%, però continua
reflectint un perfil de sortida de la reces-
sió força pla.

Per entendre bé el nou escenari de previ-
sions, comencem revisant amb una mica
de detall les dades de creixement. Recor-
dem que, en el segon trimestre, el PIB de la
zona de l’euro va avançar contra tot
pronòstic l’1,0% en relació amb el trimes-
tre anterior, i això va deixar la taxa de

variació interanual en l’1,9%. Tot feia pen-
sar que el sector exterior i el cicle d’exis-
tències farien que la taxa de creixement de
la zona de l’euro es mantingués al voltant
del 0,4%. Però l’avanç inesperat del con-
sum privat i de la inversió va disparar el
ritme de creixement. El consum privat,
concretament, havia presentat una evolu-
ció molt erràtica en els últims trimestres, i
res no feia pensar que creixeria el 0,5% en
el segon trimestre. A més a més, la taxa de
creixement dels trimestres anteriors va ser
revisada a l’alça, de manera que ara mostra
una tendència clarament alcista.

El cas de la inversió és similar. Duia gaire-
bé dos anys registrant una taxa de creixe-
ment molt negativa. En el primer trimes-
tre de l’any, per exemple, la reculada havia
estat del –1,2% intertrimestral. Però, com
en el cas del consum privat, la sèrie històri-
ca va ser revisada lleugerament a l’alça i el
creixement del segon trimestre va ser
notable, de l’1,4% concretament. Al final,
els dos components van afegir 0,6 punts
percentuals al creixement del PIB, 0,3
cadascú.

ZONA DE L’EURO: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2008 2009
2009 2010

III IV I II Juliol Agost

PIB 0,3 –4,0 –4,0 –2,0 0,8 1,9 – ...

Vendes al detall –0,7 –2,3 –2,3 –1,0 0,5 0,6 1,2 ...

Confiança del consumidor (1) –18,1 –24,7 –21,4 –17,0 –16,8 –16,7 –14,0 –11,4

Producció industrial –1,7 –14,8 –14,5 –7,5 4,7 9,2 7,2 ...

Sentiment econòmic (1) 93,5 80,8 84,1 91,9 96,6 99,3 101,1 101,8

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

Preus de consum 3,3 0,3 –0,4 0,4 1,1 1,5 1,7 1,6

Balança comercial (3) –1,2 –15,2 –6,4 13,5 26,2 22,4 13,4 ...

Tipus d’interès euríbor 3 mesos 4,6 1,2 0,9 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9

Tipus de canvi efectiu nominal de l’euro (4) 110,6 111,7 112,1 113,8 108,8 103,2 102,5 102,1

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.

El PIB creix l’1,0%
intertrimestral en el segon
trimestre del 2010...
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Els indicadors avançats
del consum s’estanquen...

...i els de la inversió anoten
una lleugera reculada.

La sorpresa negativa la va donar el sector
exterior. Les exportacions, tal com
s’esperava, van créixer amb força: van
avançar el 4,4% en relació amb el trimes-
tre anterior i van afegir 1,7 punts percen-
tuals a la taxa de creixement del PIB. Però
les importacions també van sorprendre a
l’alça, en part a causa del fort avanç del
consum, i van detreure 1,6 punts percen-
tuals al creixement del PIB. La contribució
final del sector exterior va acabar essent
només de 0,1 punts percentuals.

Però com és possible que, després dels sig-
nes de fortalesa mostrats per la demanda
interna, el ritme d’avanç es torni a mode-
rar en el segon semestre de l’any? La res-
posta la trobem, precisament, en els indi-
cadors avançats del consum i de la inversió.
Pel que fa al consum, el comportament de
l’índex de confiança i de les vendes al
detall és força modest. L’índex de vendes al
detall es continua recuperant (al juliol, per
exemple, va avançar el 0,1%), però aquest
ritme no és compatible amb grans alegries
del consum. A més a més, la taxa d’atur

continua estancada en el 10,0% i, ara com
ara, no sembla que hagi d’emprendre una
via clarament a la baixa.

Pel que fa a la inversió, el panorama és
igualment de moderat pessimisme.
L’exemple més clar ens l’ofereix l’índex
PMI dels gestors de compres. L’evolució al
llarg del tercer trimestre ha estat força
erràtica i ha acabat amb una reculada
important, que el situa en el nivell de
l’inici de l’any. El cas de l’índex de pro-
ducció industrial és semblant. La tendèn-
cia positiva iniciada durant la primavera
de l’any passat s’ha pres un respir. Al juny,
va recular el 0,2% en relació amb el mes
anterior i, al juliol, es va quedar totalment
plana.

A mitjà termini, la fotografia és una mica
més oberta que per al segon semestre
d’enguany, però, tot i que no s’esperen
grans alegries, la tendència continuarà
essent positiva. A grans trets, hi ha tres ele-
ments que han guanyat protagonisme en
els últims mesos, i el seu desenllaç deter-

L’AFEBLIMENT DELS ESTATS UNITS PASSA FACTURA A L’EURO

Tipus de canvi euro-dòlar

FONTS: Datastream i elaboració pròpia.
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La desacceleració de
l’economia nord-americana
limitarà el creixement de la
zona de l’euro.

minarà l’evolució futura de la zona de
l’euro: la revisió a la baixa de les expectati-
ves de creixement dels Estats Units, la pos-
sibilitat que la Fed reprengui una política
d’expansió quantitativa i el repunt del
tipus de canvi de l’euro enfront del dòlar.
Tots els elements, naturalment, estan
estretament vinculats els uns amb els
altres. Si es confirma l’alentiment del
creixement de l’economia nord-america-
na, Ben S. Bernanke es veurà obligat a
adoptar mesures excepcionals per estimu-
lar l’economia. La raó: l’escenari deflacio-
nista va guanyant força a poc a poc i, si es
materialitza, farà que el procés de despa-
lanquejament de l’economia sigui molt
més lent.

Com afecta això la zona de l’euro? La via
comercial és la més evident. Els Estats
Units són un dels socis comercials més
importants de la zona de l’euro, i, natural-
ment, si la seva economia s’afebleix, les
exportacions europees ho notaran. Un
altre element que cal tenir en compte és el
tipus de canvi. Si, al final, la Fed engega de
nou les mesures excepcionals, és probable
que el dòlar s’afebleixi, i això també afec-
taria el sector exterior europeu. De fet, una
part del repunt que l’euro ha experimentat
en les últimes setmanes és deguda al fet

que els mercats ja han augmentat la proba-
bilitat que aquest escenari s’acabi pro-
duint.

Naturalment, hi ha altres factors que afec-
taran el futur de la zona de l’euro. Els més
importants són la persistència del creixe-
ment dels països emergents i el to de la
demanda interna. En aquest sentit, serà
determinant l’evolució del mercat laboral.
Com s’ha comentat anteriorment, la taxa
d’atur ha deixat d’augmentar i, a més a
més, també s’ha deixat de destruir ocupa-
ció. S’espera que això sigui l’avantsala
d’una millora del mercat laboral l’any
vinent.

En definitiva, la sortida de la recessió no
serà un camí de roses. Més aviat tot el con-
trari. Com s’expressa als comunicats del
Banc Central Europeu i de la Comissió
Europea, la incertesa continua essent molt
elevada, i, mes rere mes, surten nous pro-
tagonistes que poden influir en el futur de
l’economia del vell continent. Això, de tota
manera, no ens ha de fer oblidar que, ara
com ara, sembla que el camí iniciat per
l’economia europea és el correcte: la reces-
sió ha quedat enrere i la via de creixement
és prou robusta per descartar una possible
recaiguda a mitjà termini.

Europa, una qüestió d’unió

El procés d’integració dels països de la zona de l’euro es considerava irreversible. Fer marxa enrere no solament era
impensable, sinó que semblava no tenir cap fonament polític o econòmic. La crisi econòmica ha canviat el pano-
rama de forma radical, sobretot després de la crisi del deute grec. El país hel·lènic va evitar la reestructuració del
deute gràcies a un paquet d’ajuda del Fons Monetari Internacional i dels diferents països de la zona de l’euro que
va superar els 100.000 milions d’euros. Però tot plegat no va evitar que els dubtes sobre la capacitat de pagament
d’altres països com Irlanda, Portugal i Espanya augmentessin considerablement.

De llavors ençà, els fonaments sobre els quals es basa la zona de l’euro han estat àmpliament qüestionats. Reputats
economistes han proposat reformes més o menys profundes per evitar que episodis com el protagonitzat per Grè-
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cia es tornin a repetir. La reacció de la classe política tampoc no s’ha fet esperar. L’Ecofin ja ha adoptat algunes
mesures, i, en els pròxims mesos, es podrien anunciar més reformes de gran importància. La refundació de la zona
de l’euro està en marxa, i l’impacte econòmic de la transformació pot ser de primer ordre. Analitzem, doncs, les
diferents opcions que Brussel·les té damunt de la taula.

Els mecanismes que havien d’assegurar l’estabilitat macroeconòmica de la zona de l’euro eren diversos. Un dels
pilars centrals era el Banc Central Europeu (BCE). Es va garantir a aquest organisme la independència necessària
per fixar el tipus d’interès que assegurés l’estabilitat de preus. Això és primordial per fomentar l’estabilitat
macroeconòmica, però no l’assegura. La política fiscal duta a terme pels diferents estats membres era també fona-
mental. No obstant això, mentre el BCE ha aconseguit guanyar-se una bona reputació en només una dècada, l’èxit
dels mecanismes que havien d’assegurar una política fiscal sostenible a mitjà termini ha estat escàs.

El Pacte d’Estabilitat i Creixement recull els dos principis fonamentals que havien de fomentar la disciplina fiscal.
D’una banda, el dèficit fiscal de cada país no podia superar el 3% del producte interior brut (PIB). En segon lloc,
el deute públic s’havia de mantenir per sota del 60% del PIB. Tot i que aquests principis són senzills i àmpliament
coneguts, no han estat respectats de forma reiterada (vegeu la taula següent). Pel que fa al dèficit, el cas més fla-
grant és el de Grècia, que ha registrat un dèficit superior al 3% de forma continuada durant l’última dècada.
Igualment destacable és el fet que, abans de la crisi, només quatre països havien respectat el principi de dèficit
excessiu, entre els quals cal esmentar Espanya. Sense anar més lluny, França, Alemanya i Itàlia, les grans locomo-
tores de la zona de l’euro, l’han superat en repetides ocasions. Naturalment, això s’ha traduït en un elevat nivell de
deute públic. Al conjunt de la zona de l’euro, el deute públic s’ha mantingut, any rere any, àmpliament per damunt
del límit fixat al Pacte. El nivell registrat per Itàlia, per exemple, sempre ha estat superior al 100% del PIB, mentre
que, a Alemanya i a França, va superar el 60% del PIB el 2002 i el 2003, respectivament, i ja no ha tornat a baixar.

Clarament, els mecanismes que havien de fomentar l’equilibri pressupostari dels països durant el període de
creixement econòmic no van funcionar, i això ha fet perillar la unió monetària en arribar la recessió. Desafortu-
nadament, no hi ha una recepta màgica que asseguri la disciplina fiscal al llarg dels pròxims anys. A grans trets,
les diverses propostes poden ser classificades en funció del pes que volen donar a un sistema de regles comú. En
un extrem, se situen els qui defensen l’anul·lació dels límits de dèficit i de deute públic fixats al Pacte d’Estabilitat
i Creixement. Això, argumenten, ha d’anar acompanyat del ferm compromís de la resta de països de la Unió de no
acudir al rescat d’un altre dels seus membres encara que ho necessiti. Aquest sistema hauria de garantir, a priori,
la màxima disciplina fiscal durant els anys de bonança econòmica, ja que el cost d’un eventual impagament del
deute sobirà seria prohibitiu. De tota manera, sembla poc creïble que aquest compromís es compleixi. Com s’ha
demostrat amb la crisi del deute sobirà grec, els vincles entre els diferents països membres, tant comercials com
financers i polítics, són tan importants que, si es dóna al cas, el rescat resulta beneficiós per a totes les parts.

A l’altre extrem, podem agrupar les propostes que fomenten la centralització de la política fiscal a nivell europeu.
L’exemple més evident és la creació d’una agència fiscal europea, equiparable al BCE, amb el mandat explícit de
mantenir la solvència dels diferents governs de la Unió. La centralització de la política fiscal podria comportar
guanys d’eficiència i hauria d’assegurar la disciplina. Una altra opció per millorar la rectitud fiscal seria la creació
d’un bo comú europeu. La centralització de l’emissió del deute públic faria més fàcil la limitació de la capacitat
d’endeutament dels diferents països. A més a més, es reduirien els costos del deute de molts d’aquests països, ja que
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EL PACTE D’ESTABILITAT I CREIXEMENT S’HA INCOMPLERT DE FORMA SISTEMÀTICA

Dèficit mitjà 2000-2007
(%PIB)

Anys amb un dèficit
superior al 3% del PIB

(2000-2007)

Deute públic mitjà
2000-2007 (%PIB)

Anys amb deute públic
superior al 60% del PIB

(2000-2007)

Alemanya –2,2 4 63,6 6

Àustria –1,5 1 64,5 7

Bèlgica –0,3 0 96,9 8

Espanya 0,3 0 47,6 0

Finlàndia 4,1 0 41,6 0

França –2,7 3 61,8 5

Grècia –5 8 99,8 8

Holanda –0,6 1 50,5 0

Irlanda 1,5 0 30,5 0

Itàlia –2,9 5 106 8

Luxemburg 2,3 0 6,3 0

Portugal –3,6 4 58,3 3

Zona de l’euro –1,6 1 64,5 8

FONTS: Eurostat i elaboració pròpia.

les primes d’insolvència i d’il·liquiditat serien, probablement, més baixes. De tota manera, en els dos casos, això
representaria una important pèrdua de sobirania fiscal per a cada país, un pas que, ateses les diferències institu-
cionals, culturals i econòmiques entre els diferents membres de la Unió, no necessàriament és adequat.

Ara com ara, els passos fets per la CE es troben en un terme mitjà. Tot fa pensar que l’opció preferida per Brussel·les
passa per reforçar l’actual Pacte d’Estabilitat i Creixement. En aquest sentit, l’Ecofin ja ha aprovat una mesura: la
introducció del Semestre Europeu. A partir de l’any vinent, cada mes d’abril, els països hauran de presentar al
Consell Europeu la seva estratègia pressupostària a mitjà termini. Posteriorment, al juliol, aquest organisme farà
pública la seva avaluació perquè els estats la tinguin en compte abans de tancar els pressupostos per a l’any següent.
És molt probable que aquest procés es reforci amb mesures punitives per assegurar que els estats tinguin en comp-
te l’opinió del Consell, tot i que aquest últim aspecte encara no s’ha concretat. A més a més, el president de la CE,
José Manuel Durão Barroso, ha manifestat la voluntat d’impulsar la creació d’un bo comú europeu que serveixi
per finançar els grans projectes d’infraestructures i d’investigació de la Unió Europea.

Una última via que queda per explorar és l’alemanya. L’opció preferida per la cancellera Angela Merkel pretén que
cada país aprovi una llei que limiti la seva capacitat d’endeutament. Alemanya, per exemple, ha limitat per llei el
dèficit estructural que el país pot assolir al 0,35% del PIB. Si la resta de països fessin el mateix, argumenta, la dis-
ciplina fiscal estaria assegurada. Però la mesura no està lliure de polèmica, ja que la definició de dèficit estructural,
el dèficit que no té en compte els ingressos ni les despeses relacionats amb el cicle econòmic i que elimina l’efecte
de les mesures temporals, és difusa, i això li pot restar efectivitat. Ara com ara, no sembla que la resta de països
hagin de seguir el camí proposat per Alemanya.
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Alemanya reduirà el ritme
de creixement en la segona
meitat del 2010

Aquest octubre, farà vint anys que Ale-
manya es va reunificar. Una efemèride que
va començar a celebrar durant el segon tri-
mestre del 2010, quan va registrar un
creixement intertrimestral del PIB del
2,2%, el més elevat fins a la data. Aquest
vertiginós increment de l’economia ger-

mànica va superar les estimacions dels
principals analistes, la qual cosa va provo-
car la revisió a l’alça de les previsions per al
global del 2010. En aquest sentit, destaca la
de la Comissió Europea, que va apujar el
creixement esperat enguany en més de dos
punts percentuals, fins al 3,4%. Xifres
que, si es compleixen, situarien aquest
exercici entre els més pròspers de l’última
dècada, després de la intensa reculada del
2009.

Aquest requadre ha estat elaborat per Oriol Aspachs Bracons
Departament d’Economia Europea, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”

Amb tantes mesures possibles damunt de la taula, escollir la millor no serà una tasca fàcil. Totes tenen avantatges
i desavantatges. Però, quan els líders dels diferents països europeus s’asseguin per prendre la decisió final, han de
tenir molt present la rapidesa amb què han sorgit els dubtes sobre el futur de la unió monetària europea. La deci-
sió final ha de ser ambiciosa: ha quedat clar que, si la unió monetària no va acompanyada d’un grau més elevat
d’unió fiscal, el futur de la moneda única perilla i, de retruc, en certa mesura, també la mateixa unió econòmica.
Al final, el futur de la Unió Europea és simplement... una qüestió d’unió.

Alemanya registra un fort
creixement en el segon
trimestre.

FONT: Institut d’Estadística alemany.
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Més enllà de la intensitat de la recuperació
econòmica, la millor notícia de la dada del
segon trimestre va ser l’evolució positiva
de tots els components del PIB. Així, el
repunt del consum privat i el fort impuls
de la inversió en relació amb els tres pri-
mers mesos de l’any van contribuir en 1,3
punts percentuals al creixement econòmic
alemany. Aquest dinamisme de la deman-
da interna va aconseguir deixar en un
segon pla la contribució de la demanda
exterior, de 0,9 punts. Un fet que posa de
manifest la sostenibilitat del creixement
econòmic germànic i que allunya definiti-
vament el risc d’una recaiguda el 2011.

Malgrat tot, es preveu que esta tònica de
creixement registri una desacceleració
durant la segona meitat del 2010. D’una
banda, el consum públic mantindrà la
seva escassa aportació a curt termini. Així,
tot i la bona marxa de l’economia en el pri-
mer semestre, el Govern alemany conti-
nua enarborant la bandera de l’austeritat
amb l’aprovació, al setembre, del pla de
consolidació pressupostària, amb el qual
l’Executiu espera alleujar el deute públic
alemany en 80.000 milions d’euros durant
els quatre pròxims anys. Així mateix, tam-
bé pretén establir les bases per al compli-
ment del nou sostre d’endeutament esta-

blert a la Constitució (del 0,35% del PIB) i
que entrarà en vigor el 2016. Un límit que
encara queda lluny del dèficit acumulat en
el primer semestre de l’any, que va arribar
als 42.800 milions d’euros, prop del 3,5%
del PIB.

D’altra banda, la feblesa de les perspectives
econòmiques dels Estats Units i d’Europa,
juntament amb la possible moderació del
creixement asiàtic, podria frenar la dinà-
mica exportadora dels últims trimestres.
L’anàlisi de les dades de comerç exterior
del juliol mostra aquest alentiment, amb
una caiguda de les exportacions del 1,5%
en relació amb el mes anterior. Una reduc-
ció que va provocar la primera contracció
interanual del superàvit comercial des de
l’inici de l’any.

Conseqüentment, seran la inversió i el
consum privat els que determinaran el
ritme de creixement de l’economia germà-
nica. Els indicadors d’oferta disponibles
del tercer trimestre apunten a una menor
contribució de la inversió al creixement
del PIB en aquest període. L’indicador IFO
d’activitat empresarial, que, normalment,
és considerat un reflex del pols econòmic
general d’Alemanya, es va estancar al
setembre amb un alentiment del compo-

La Comissió Europea preveu
un creixement de l’economia
alemanya del 3,4% el 2010.

ALEMANYA: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2008 2009
2009 2010

III IV I II Juliol Agost

PIB 0,7 –4,7 –4,4 –2,0 2,0 3,7 – ...

Vendes al detall 0,0 –2,5 –2,6 –2,1 0,9 0,5 1,1 ...

Producció industrial –0,1 –15,4 –15,0 –8,0 6,0 12,4 11,3 ...

Índex d’activitat empresarial (IFO) (*) 96,8 87,7 89,8 93,5 96,6 101,7 106,2 106,7

Taxa d’atur (**) 7,8 8,2 8,3 8,2 8,1 7,7 7,6 7,6

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

Balança comercial (***) 195,1 140,2 130,9 129,3 140,5 148,4 148,8 ...

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.

Menor contribució esperada
del sector exterior i del
consum públic en la segona
meitat de l’any.

L’activitat industrial mostra
signes d’alentiment.
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nent futur. Les dades d’activitat industrial
també avalen aquesta tendència. Així,
malgrat un creixement de l’11,3% inter-
anual al juliol, la producció va romandre
gairebé estancada si es compara amb la
dada del mes anterior. A més a més, la cai-
guda de les comandes industrials, del
2,2% interanual, no permet anticipar un
retorn immediat als nivells de creixement
registrats a la primavera.

Aquest to més baix de l’oferta va tenir
també el seu correlat pel costat de la
demanda. Així, les vendes al detall es van
reduir al juliol per segon mes consecutiu,
amb una caiguda del 0,3% intermensual.
No obstant això, aquesta dada contrasta
amb el nou increment de la confiança del
consumidor a l’agost, quan es va situar en
nivells màxims dels tres últims anys. Un
optimisme que s’explica per la bona situa-
ció del mercat laboral, que, al juliol i a
l’agost, va assolir la taxa d’atur més baixa
des del 1992, del 7,6%. S’espera que el con-
sum mantingui un ritme de creixement
positiu –tot i que suau– durant la resta de
l’any. Això pressionarà lleugerament la
taxa d’inflació, que, a l’agost, es va reduir
en dues dècimes, tot i que per sota de la
mitjana de l’1,5% registrada durant els
deu últims anys.

En definitiva, un cop descartada la possi-
bilitat d’una recaiguda econòmica, l’evolu-
ció prevista dels diferents components del
PIB apunta a una desacceleració del
creixement en els pròxims trimestres. Un
alentiment que encara genera certs dubtes
sobre la seva magnitud i la seva durada.

França: creixement lent però segur

L’economia francesa va iniciar la fase de
recuperació en el segon trimestre de l’any
passat amb unes taxes de creixement rela-
tivament moderades. Els mateixos factors
estructurals que van facilitar que, durant
l’etapa recessiva, la caiguda del PIB gal fos
força inferior a la mitjana de la zona de
l’euro, és a dir, el menor grau d’obertura a
l’exterior i el resistent consum privat, alen-
teixen ara el ritme de la seva expansió.

Pel costat de l’oferta, tot i que la producció
industrial dels últims mesos mostra uns
resultats força erràtics, l’evolució fa pen-
sar que el teixit industrial francès man-
tindrà la reactivació. Així, després d’una
forta caiguda al juny, la producció indus-
trial va repuntar nou dècimes al juliol i va
situar la taxa de creixement interanual en
el 5,5%. Tot i aquesta millora, l’índex es

FRANÇA: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2008 2009
2009 2010

III IV I II Juliol Agost

PIB 0,1 –2,5 –2,7 –0,5 1,2 1,7 – ...

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

Producció industrial –2,7 –12,1 –11,5 –4,8 4,9 7,4 5,5 ...

Taxa d’atur (*) 7,8 9,4 9,6 9,8 9,9 9,9 10,0 ...

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

Balança comercial (**) –50,1 –48,9 –45,3 –41,6 –42,4 –44,0 –47,3 ...

NOTES: (*) Percentatge sobre població activa.

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

FONTS: OCDE, Eurostat, INSEE, Comissió Europea i elaboració pròpia.

La taxa d’atur alemanya del
juliol i de l’agost se situa
en el 7,6%, el mínim
des del 1992.

Prossegueix la reactivació
de l’activitat industrial
francesa.
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va mantenir en un nivell força inferior al
de precrisi.

Altres variables de més alta freqüència
també preveuen una recuperació estable,
tot i que moderada. D’aquesta manera, el
sentiment econòmic dels empresaris va
millorar a l’agost, mentre que l’índex de
comandes industrials va caure en el mateix
mes. Pel que fa al total de matriculacions
de l’agost, van mantenir la tendència
decreixent dels sis últims mesos, en gran
part per l’eliminació progressiva dels ajuts
per a la compra d’automòbils (prime à la
casse). D’altra banda, la confiança dels
consumidors va augmentar en quatre
punts a l’agost i es va apropar, així, a la
mitjana de llarg termini, i això podria
possibilitar que el consum privat mantin-
gui la seva relativa fortalesa.

De la lectura dels indicadors avançats, es
desprèn que l’economia francesa progres-
sarà de forma gradual en els pròxims
mesos, atesa la trajectòria expansiva que
ha mostrat fins ara. En les últimes previ-
sions, el Govern gal considera un creixe-
ment per a l’economia francesa de l’1,4%
el 2010 i del 2,0% el 2011. Cal destacar que
la previsió per al 2011 es va retallar en mig
punt el mes passat en relació amb la xifra
anterior, del 2,5%. Aquesta revisió va ser
motivada per la voluntat ferma del Govern

de situar el dèficit públic per sota del 6% el
2011, i amb aquesta finalitat va anunciar la
supressió de 10.000 milions d’euros addi-
cionals de despesa en exempcions fiscals.
Així i tot, el càlcul del Govern per al 2011
continua essent força més optimista que la
taxa de l’1,6% prevista pel Fons Monetari
Internacional.

Finalment, en aquesta tessitura de control
del dèficit, destaca l’aprovació per part de
l’Assemblea Nacional del projecte de llei
de reforma del sistema de pensions, que ha
de ser ratificat al Senat durant el pròxim
mes d’octubre. Aquesta proposta busca
augmentar de 60 a 62 anys l’edat mínima
de jubilació per al 2018, a 41 anys i mig el
temps de cotització i a 67 l’edat per a la
pensió plena. Així mateix, el projecte tam-
bé augmenta en dos anys l’edat de jubila-
ció en altres grups que tenen una edat legal
inferior i apropa les condicions entre assa-
lariats i funcionaris.

El sector exterior impulsa l’economia
italiana en el segon trimestre

Fa amb prou feines un any, l’economia ita-
liana deixava enrere la recessió més pro-
funda des de la Segona Guerra Mundial i
registrava els primers indicis de millora.
Dotze mesos més tard, el PIB transalpí del

El Govern francès preveu
un creixement de l’1,4%
i del 2% el 2010 i el 2011,
respectivament.

L’Assemblea Nacional
francesa aprova la reforma
de les pensions.

El sector exterior i la inversió
impulsen el PIB italià
en el segon trimestre.

ITÀLIA: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2008 2009
2009 2010

III IV I II Juliol Agost

PIB –1,3 –5,1 –4,7 –2,8 0,5 1,3 – ...

Vendes al detall –0,3 –1,6 –1,8 –0,7 –0,4 –0,3 ... ...

Producció industrial –3,8 –18,2 –17,4 –9,3 3,0 7,6 4,6 ...

Taxa d’atur (*) 6,7 7,8 7,9 8,3 8,4 8,5 – ...

Preus de consum 3,3 0,8 0,1 0,7 1,3 1,5 1,7 1,6

Balança comercial (**) –10,0 –9,9 –8,7 –6,0 –6,9 –12,0 –16,3 ...

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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segon trimestre del 2010 va confirmar
definitivament aquesta recuperació, amb
un creixement del 0,5% intertrimestral, el
més intens dels tres últims anys. Arran
d’aquest repunt, la Comissió Europea va
apujar en tres dècimes la previsió de
creixement per al 2010, fins a l’1,1%.

L’anàlisi més detallada de l’última dada
del PIB mostra que la demanda externa va
ser el principal motor de l’economia italia-
na durant la passada primavera. Així, la
pèrdua de valor de la moneda comuna
europea i la forta recuperació dels princi-
pals socis comercials, en especial d’Ale-
manya, van incrementar el 3,3% intertri-
mestral les exportacions italianes. Aquest
augment va ser superior al de les importa-
cions, del 0,8% en el mateix període, i va
situar la contribució de la demanda exter-
na al creixement en els 0,6 punts percen-
tuals. Pel que fa a la demanda interna,
només la inversió va créixer un significa-
tiu 1,3% en relació amb el trimestre ante-
rior, tot i que impulsada pel final dels ajuts
fiscals. Mentrestant, la fragilitat del mer-
cat laboral, amb un nou augment de la
taxa d’atur fins al 8,5%, i la necessitat de
sanejament de les arques públiques van
mantenir gairebé estancat el consum,
públic i privat, durant aquest període.

Atès aquest escenari, sorgeix el dubte sobre
la sostenibilitat d’aquest ritme de recupe-
ració. La resposta del consens econòmic a
aquesta pregunta és categòrica: l’economia
italiana patirà un alentiment durant la
segona meitat de l’any. El menor dinamis-
me de l’economia global, l’aplicació gra-
dual de les mesures de consolidació pres-
supostària i la fragilitat del mercat laboral
afebliran la tendència de les exportacions,
del consum i de la inversió.

Les poques dades disponibles del tercer
trimestre avalen aquest escenari. Pel costat
de l’oferta, la producció industrial va re-
gistrar el creixement més baix des de
l’inici de l’any, del 0,1% intermensual al

juliol. La contracció de les comandes in-
dustrials, del 3,0% en aquest mateix perío-
de, i el deteriorament de la confiança in-
dustrial a l’agost suggereixen que la
tendència per als pròxims mesos conti-
nuarà a la baixa. Un pessimisme que tam-
bé es va fer patent entre els consumidors
italians, la confiança dels quals es va
reduir a l’agost. Per la seva banda, la de-
manda exterior tampoc no va aportar bo-
nes notícies, amb una reducció de més del
50% del superàvit comercial al juliol en
relació amb l’any anterior.

No obstant això, les febleses estructurals
de l’economia italiana seran un llast per al
creixement econòmic transalpí el 2011 i el
mantindran per sota de la mitjana de la
Unió Europea. És per això necessària la
implementació de mesures estructurals
que corregeixin en especial la reduïda
competitivitat. Quelcom que sembla més
aviat una utopia, atesa la inestabilitat polí-
tica actual, desencadenada després de
l’escissió patida al si del principal partit al
Govern.

El Regne Unit prossegueix la via de
recuperació, però a un ritme més lent

Després d’un segon trimestre en què el
creixement britànic va experimentar una
forta acceleració, durant els mesos d’estiu,
alguns dels indicadors de l’activitat eco-
nòmica van mostrar unes perspectives
menys esperançadores. D’aquesta manera,
s’espera que l’economia britànica prosse-
gueixi el procés de recuperació en el tercer
trimestre, però difícilment es mantindrà
el fort ritme de creixement.

Els indicadors d’oferta mostren, en gene-
ral, un comportament més feble. La pro-
ducció industrial va repuntar el 0,2% en el
mes de juliol i va situar la taxa de creixe-
ment interanual en l’1,9%, lluny encara
dels nivells assolits en el període anterior a
la recessió. Altres variables apunten a una

Les dades del tercer
trimestre mostren un
dinamisme menys intens.

Al Regne Unit, els indicadors
mensuals mostren un
creixement menys intens
en el tercer trimestre.

La inestabilitat política
dificulta l’aplicació de les
reformes estructurals.
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desacceleració de l’activitat, com, per
exemple, les matriculacions de turismes,
que, per segon mes consecutiu, van expe-
rimentar una forta caiguda a l’agost.

Per la seva banda, l’índex de confiança
industrial del mes d’agost va millorar,
mentre que el seu equivalent en serveis va
experimentar una davallada. No obstant
això, cal destacar l’opinió positiva dels
empresaris sobre les perspectives de l’eco-
nomia britànica per als pròxims mesos,
que es desprèn de l’enquesta empresarial
elaborada per l’organització CBI en el mes
de setembre. En efecte, els empresaris
entrevistats consideren que la demanda i
les comandes de productes d’exportació
seran millors que en la primera meitat de
l’any, i les seves expectatives són que el
ritme de creixement serà sòlid.

A partir dels indicadors avançats disponi-
bles, el National Institute of Economic
and Social Research estima que l’economia
britànica va augmentar el 0,7% en els tres
mesos fins a l’agost després de l’1,3% dels
tres mesos fins al juliol, resultat que repre-
senta una certa desacceleració en el ritme
de creixement.

Pel costat de la demanda, s’espera que la
pujada de l’IVA al gener del 2011 incentivi
el consum privat en els pròxims mesos, de
manera que la seva contribució al creixe-
ment del quart trimestre serà positiva, a
costa d’una reversió del consum a l’inici
de l’any vinent. Pel que fa a la inversió, les
dades de les enquestes van registrar una
infrautilització de la capacitat productiva.
Això suggereix que, tot i que les empreses
volen produir més, no incrementaran de
forma significativa el nivell d’inversió a
curt termini.

Pel que fa a la demanda externa, s’observa
una certa millora en el comportament del
sector exterior després de diversos trimes-
tres en què, tot i la depreciació de la lliura,
aquesta partida va tenir una contribució
negativa sobre el creixement. Així, els
resultats de l’esmentada enquesta de la
CBI mostren una tendència favorable
sobre la demanda de productes manufac-
turats al Regne Unit. Si, en el segon tri-
mestre, l’acumulació d’estocs va ser res-
ponsable de gran part del creixement de
l’economia britànica, en els pròxims
mesos probablement el sector exterior tin-
gui un paper més important.

La pujada de l’IVA al gener
del 2011 incentivarà el
consum durant els últims
mesos d’enguany.

REGNE UNIT: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2008 2009
2009 2010

III IV I II Juliol Agost

PIB –0,1 –4,9 –5,3 –2,9 –0,2 1,7 – ...

Vendes al detall 1,7 1,0 2,1 2,6 –0,2 0,8 1,0 0,5

Producció industrial –3,1 –10,1 –10,4 –5,9 0,3 1,7 1,9 ...

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

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

Balança comercial (2) –93,6 –86,8 –84,1 –82,4 –82,8 –85,0 –88,4 ...

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

Tipus de canvi efectiu nominal de la lliura (4) 97,6 73,9 83,7 79,1 80,4 78,2 81,5 82,3

NOTES: (1) Percentatge sobre població activa.

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

(3) Mitjana del període.

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

FONTS: OCDE, Banc d’Anglaterra, ONS, Comissió Europea i elaboració pròpia.
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Els possibles motius que expliquen per
què les exportacions britàniques han reac-
cionat poc a les oscil·lacions del tipus de
canvi són la fortalesa de la lliura des del
1997 i la competència de les importacions
procedents de països de baixos costos.
Això ha propiciat, en l’última dècada, la
caiguda de la producció industrial britàni-
ca en productes sensibles al preu, com
l’acer i la roba, i l’increment de la manu-
factura de productes amb més valor afegit,
on la depreciació de la moneda es trasllada
a un increment de beneficis dels exporta-
dors i no comporta, necessàriament, aug-
ments de les vendes a l’exterior.

Finalment, la inflació del mes d’agost, del
3,1%, es va tornar a situar per damunt del
valor esperat. Això situa la inf lació en
nivells una mica incòmodes per a la gestió
de la política monetària del Banc d’An-
glaterra, que ha de calibrar entre ajudar la
recuperació de l’economia i preservar la
credibilitat de la seva missió. Si aquest
nivell inflacionista persisteix, es podria
veure obligat a apujar els tipus d’interès
abans que la recuperació econòmica esti-
gui més ben consolidada.

L’expansió de l’Europa emergent
es consolidarà el 2011

Les dades sobre l’evolució de l’activitat a
l’Europa emergent són clarament positi-
ves. Sabem que, en el segon trimestre de
l’any, es va produir una forta acceleració
de l’activitat a gairebé totes les economies
de la regió. També disposem dels primers
indicadors del tercer trimestre, que apun-
ten que l’expansió continua essent dinà-
mica en l’actualitat. I, no obstant això, les
perspectives per al 2011 són notablement
incertes. Què pot estar pesant negativa-
ment en el sentir dels analistes econò-
mics?

D’entrada, els dubtes que es mantenen
sobre el cicle econòmic mundial expliquen
una part dels riscos percebuts sobre la
regió. En el cas de l’Europa emergent,
aquests riscos es concreten, especialment,
en determinar si la forta aportació del sec-
tor exterior que sustenta el rebot del
creixement de la primera meitat del 2010
es mantindrà en el futur. Cal recordar que
el notable repunt de l’exportació ha deri-
vat de la forta expansió que viu Alemanya

CREIXEMENT A L’ALÇA EL 2010 A L’EUROPA EMERGENT

Previsió de creixement real

FONT: Previsions pròpies.
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A l’Europa emergent,
malgrat les bones dades
contemporànies, hi ha
incertesa sobre el 2011.

La inflació torna a
sorprendre a l’alça
i se situa en el 3,1%.
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i, per extensió, la zona de l’euro. Això ha
facilitat que les exportacions creixin, al
juliol en termes interanuals, per damunt
del 20% a Eslovàquia, Hongria i Romania
i més del 10% a la República Txeca i Polò-
nia. Es tracta d’un ritme que no és fàcil de
sostenir, en especial si la recuperació de la
zona de l’euro afluixa una mica en la seva
expansió.

I això és, precisament, el que es preveu que
passi a les economies de l’euro a partir de
la segona meitat del 2010. Les nostres pre-
visions, per exemple, consideren que, el
2011, l’acceleració del creixement serà
modesta, en passar de l’1,5% que esperem
per al conjunt de l’exercici actual a l’1,7%
de l’any vinent, molt lluny, per tant, del
canvi de ritme d’activitat registrat a la
zona de l’euro entre el segon trimestre del
2009 i el segon trimestre del 2010, quan es
va passar de registrar una reculada del PIB
del 4,9% interanual a l’actual avanç inter-
anual de l’1,8%.

Això comportarà un creixement de les
exportacions probablement inferior. On
serà més apreciable aquesta tendència?
Lògicament, als països amb més depen-
dència del comerç exterior amb la zona de
l’euro, com la República Txeca, Hongria i
Romania. No obstant això, aquesta depen-
dència exterior es pot veure compensada
als països on la demanda interna es mos-
tra més dinàmica. D’acord amb les dades
del segon trimestre, la demanda interna a
Polònia i a la República Txeca emet senyals
d’estar arrancant. Atesa la inèrcia que la
demanda sol mostrar, en especial quan el
consum ja respon, cal esperar que, el 2011,
la progressió es mantingui.

Per acabar-ho de complicar, les previsions
de creixement del 2011 no deriven exclusi-
vament d’aquesta tensió entre l’aportació
exterior i el dinamisme interior. Un tercer
element que juga un paper és la necessitat

d’emprendre un ajustament fiscal. A dos
dels països de la regió, Romania i Hongria,
aquest procés té una intensitat apreciable.
Es tracta, certament, de dues economies
en una situació diferent. Romania ha
hagut d’afrontar una forta retallada de la
despesa pública per possibilitar que els
objectius pressupostaris per al 2010 i el
2011 siguin assolibles (i garantir així el
finançament del Fons Monetari Interna-
cional). Aquesta estratègia llastarà el
creixement del 2011, que serà positiu però
reduït. Per la seva banda, Hongria va con-
centrar el gros de l’ajustament el 2008 i el
2009. No obstant això, el recent augment
del risc-país, arran dels dubtes que han
generat els esforços de l’executiu per aug-
mentar el marge de maniobra en matèria
de política pressupostària, l’ha forçat a
comprometre’s amb uns objectius de dèfi-
cit públic per al 2011 exigents, esforç que
limitarà el creixement de l’any vinent.

De la combinació de les tres tendències
anteriors es desprèn un escenari regional
amb diverses velocitats. Si ens limitem a
les principals economies de l’Europa
emergent, Polònia destaca favorablement.
En especial, aquest país es beneficiarà del
to més positiu de la demanda interna. Les
seves escasses ambicions en matèria de
consolidació fiscal, no del tot justificades,
ja que la situació pressupostària no és de
les millors de la regió, propiciaran que
l’expansió el 2011 sigui clara, amb un
creixement al voltant del 3,5%.

Un segon grup el formen la República
Txeca i Eslovàquia. L’avanç del PIB serà,
als dos països, de l’ordre del 3%. Es tracta
de dos casos interessants, ja que exemplifi-
quen algunes de les disjuntives presents a
la zona. Així, mentre Eslovàquia ha optat
per diferir un major esforç de reconducció
del dèficit públic, la República Txeca sí ha
iniciat el sanejament fiscal. Simplificant
una mica, el plus de creixement que la

La demanda interna es
comença a recuperar,
la qual cosa facilita la menor
dependència del cicle
exterior a certs països,
com Polònia.

...el qual, però, difícilment
podrà mantenir l’actual ritme
expansiu el 2011.

La recuperació de la zona
de l’euro ha facilitat el
dinamisme exportador
de la regió...
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República Txeca guanya arran d’un dina-
misme intern més intens se sacrifica per
millorar les finances públiques.

Finalment, a la zona baixa del creixement,
hi ha Romania i Hongria. En el cas roma-
nès, el procés clau, com s’ha esmentat, és el
fort ajustament fiscal. No obstant això, a
les magres perspectives de creixement per
al 2011 (amb prou feines a l’1%) també hi
influeixen certs dubtes sobre la seva capa-
citat per aprofitar plenament l’embranzida
dels mercats d’exportació. Hongria, com
s’ha dit més amunt, haurà de controlar la
despesa pública més del que ho desitjaria,
però la seva situació de partida i un millor
encaix internacional facilitaran un creixe-
ment lleugerament superior al de Roma-
nia, en la zona del 2,5%.

En definitiva, si es compleixen les previ-
sions, l’Europa emergent hauria de gaudir
d’un 2011 expansiu en termes de creixe-
ment. Aquesta pauta es podria veure ame-
naçada per una aportació exterior inferior
a l’esperada (escenari de risc que es pro-
duiria si la zona de l’euro creix sensible-
ment per sota de les previsions), per un
afebliment de la incipient recuperació de
la demanda interna o per l’escomesa de
nous ajustaments de les finances públi-
ques. Això no implica que altres focus de
risc, com els específicament financers,
hagin de ser considerats menors. Però, si
més no en termes estrictament regionals,
sembla que la incertesa esmentada al
començament d’aquest comentari no ens
hauria de fer caure en un pessimisme
extrem.

Polònia assolirà un
creixement del 3,5%
el 2011, i la República Txeca
i Eslovàquia se situaran
en la zona del 3%.

Hongria i Romania
emprenen, a més a més, un
necessari ajustament fiscal.



OCTUBRE 2010 35  INFORME MENSUAL

Polítiques monetàries a diferents
velocitats

A mesura que avança l’any, es confirmen
dos trets distintius de l’atípic cicle econò-
mic que travessem. En primer lloc, la
variabilitat o volatilitat dels indicadors de
conjuntura ha augmentat i alterna etapes
en què sembla que l’activitat guanya força
amb d’altres en què s’afebleix i arriba a
amenaçar amb una recaiguda en recessió.
En segon lloc, les disparitats geogràfiques
s’han intensificat. En aquest complex con-
text, podem diferenciar dos grans grups
de països. El primer està format pels que es
troben en una fase expansiva ja consolida-
da, registren incipients pressions inflacio-
nistes i, en conseqüència, ja han començat
a restringir la política monetària. En un
segon conjunt hi ha les economies que
mostren dubtes en matèria de creixement
econòmic, presenten taxes d’inf lació
deprimides i, per aquest motiu, mantenen,
i fins i tot podrien accentuar, una elevada
laxitud monetària.

Els principals exponents del segon cas són
els grans països desenvolupats i els seus
bancs centrals: la Reserva Federal (Fed)
dels Estats Units, el Banc Central Europeu
(BCE) i el Banc del Japó (BoJ).

Pel que fa als Estats Units, les expectatives
d’un creixement lànguid han impulsat la
Fed a reinvertir els fons provinents del
venciment d’actius en cartera, i, d’aquesta
manera, s’impedeix la reducció natural
del seu balanç. En l’última reunió, cele-
brada el 21 de setembre, la Fed no va realit-
zar cap anunci de noves mesures excep-
cionals, però la institució va fer explícita la
seva preocupació pel fet que la inflació es

troba per sota dels «nivells consistents»
per promoure l’estabilitat en preus i la ple-
na ocupació. Amb aquest missatge,
l’autoritat monetària obre la possibilitat de
l’adopció de noves mesures d’estímul
monetari.

A Europa, el BCE també ve decidir mante-
nir les mesures excepcionals de suport al
crèdit i de provisió de liquiditat. D’una
banda, a la reunió del 2 de setembre, el
banc emissor va anunciar que les quatre
pròximes subhastes a tres mesos es realit-
zaran en règim d’adjudicació plena i a
tipus fix (setembre, octubre, novembre i
desembre). A més a més, la institució rea-
litzarà tres subhastes especials a sis dies
(fine tuning) –cap al final de setembre, l’11
de novembre i el 23 de desembre–, perquè
el venciment dels préstecs a sis i a dotze
mesos no provoqui cap tensió. No obstant
això, a diferència de la Fed, el BCE ha pro-
curat emfatitzar que, a mesura que vagi
constatant que la normalització dels mer-
cats es va consolidant, emprendrà la reti-
rada de les facilitats especials.

A Àsia, el Ministeri d’Hisenda del Japó,
emparat en la deflació de l’economia, ha
decidit intervenir directament en el mer-
cat de divises per frenar l’apreciació del ien
i, d’aquesta manera, no perjudicar encara
més el sector exportador, pilar central del
creixement nipó. Aquesta situació pot
pressionar el BoJ perquè incrementi
l’expansió monetària per la via d’estendre
el programa de crèdits o, fins i tot, de com-
prar actius.

D’altra banda, entre els països que ja han
iniciat el cicle monetari restrictiu durant
els últims mesos, hi ha els següents: Índia,

La Fed i el BCE mantenen la
laxitud monetària i ajornen
el començament de la
retirada.

El Banc del Japó podria
prendre més mesures
expansives.

Mercats monetaris i de capital

MERCATS FINANCERS
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que va incrementar el tipus oficial fins
al 6% (+25 pb); Brasil, que va fer-ho des
del 8,75% de l’abril fins al 10,75% del
juliol; Suècia, que va apujar-lo al 0,75%
(+25 pb), i Canadà, que el va situar en l’1%
(+25 pb). En aquests països, les pujades de
tipus s’expliquen per la necessitat de con-
tenir l’aparició de pressions a l’alça en la
inflació.

Els mercats interbancaris han anat gua-
nyant estabilitat de forma progressiva. Les
mesures de suport mantingudes pels bancs
centrals dels països desenvolupats s’han
vist enfortides per les proves d’esforç rea-
litzades per les autoritats europees sobre
els bancs de la regió, per les noves normes

de Basilea III i també pels esforços en
matèria de sanejament i de transparència
realitzats per les institucions financers.
Aquestes actuacions són crucials per a la
progressiva recuperació de la confiança
entre els inversors, un factor important
perquè el procés de normalització del mer-
cat interbancari es consolidi totalment.

Aquesta millora es reflecteix en un volum
més gran d’activitat, tant a nivell del mer-
cat europeu com del nord-americà. A
Europa, l’operativa de repo registra nivells
apreciables i la de dipòsits a curt termini
s’incrementa. En aquesta situació, els tipus
d’interès euríbor, que, al començament de
l’estiu, van repuntar lleugerament, s’han

TIPUS D’INTERÈS 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

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

Març 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 1,00 0,77 1,31 0,25 0,53 0,24 0,50 0,73 0,28

Juliol 1,00 0,90 1,42 0,25 0,45 0,24 0,50 0,75 0,42

Agost 1,00 0,90 1,42 0,25 0,35 0,24 0,50 0,73 0,26

Setembre (1) 1,00 0,88 1,42 0,25 0,29 0,22 0,50 0,73 0,35

NOTES: (1) Dia 24.

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

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

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

(5) Tipus d’interès interbancari.

FONTS: Bancs centrals nacionals, Bloomberg i elaboració pròpia.

En diversos països emergents
la política monetària s’ha
endurit.

El mercat interbancari
continua donant mostres
de normalització.
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estabilitzat, i tot indica que els focus de
tensió encara existents no són d’enverga-
dura sistèmica (localitzats ara en les enti-
tats d’Irlanda i de Portugal).

Als Estats Units, l’emissió de paper comer-
cial es recupera, situació particularment
rellevant per als bancs estrangers i per a les
seves filials. Els tipus d’interès Líbor han
continuat descendint arran del reposicio-
nament de la Fed i de les primes de risc
més baixes associades al subsector dels
grans bancs internacionals.

El deute públic de màxima qualitat
es continua apreciant

Al llarg dels dos últims mesos, els mercats
de deute públic de la màxima qualificació
creditícia han estat testimonis d’impor-
tants apreciacions, amb el consegüent des-

cens de les taxes de rendibilitat. De fet, els
tipus d’interès en els trams llargs (10 anys)
van assolir mínims històrics del 2,1% a
Alemanya, mentre que, als Estats Units, se
situaven per sota del 2,5% i, al Japó, van
trencar a la baixa la cota psicològica de
l’1% i es van situar al voltant del 0,9%.
Igualment, els bons de venciment més
curt (2 anys) van tocar mínims als Estats
Units, amb un tipus d’interès inferior al
0,5%; al Japó i a Alemanya, van caure i es
van apropar als respectius mínims his-
tòrics.

Aquesta dinàmica ha anat acompanyada
d’un repunt de la volatilitat, mostra potser
del nerviosisme que aquests nivells –tan
poc habituals– generen entre molts inver-
sors. Així, cap a la meitat de setembre, va
tenir lloc un repunt sobtat dels tipus, que
després es va esvair de manera desigual
segons el país i el termini de venciment.

TIPUS D’INTERÈS A LLARG TERMINI ALS MERCATS NACIONALS

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

Alemanya França Espanya Itàlia Estats Units Japó Regne Unit Suïssa

2009

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

Març 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 2,58 3,05 4,56 4,09 2,93 1,09 3,36 1,48

Juliol 2,67 2,95 4,21 3,95 2,91 1,07 3,33 1,46

Agost 2,38 2,67 4,09 3,81 2,61 0,92 3,06 1,17

Setembre (*) 2,34 2,70 4,15 3,93 2,61 1,01 3,04 1,44

NOTA: (*) Dia 24.

FONT: Bloomberg.

El deute públic de màxima
qualificació creditícia
es continua apreciant.
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Els factors que expliquen l’evolució
d’aquests moviments de les corbes de tipus
d’interès del deute públic són diversos. Per
al deute alemany, el més determinant és la
«fugida cap a la qualitat». Aquest efecte va
ser potenciat pels temors de desacceleració
a l’economia nord-americana, en un
moment en què, a més a més, les primes de
risc sobirà en diversos països perifèrics de
la zona de l’euro es tornaven a disparar
(amb l’epicentre, com s’ha indicat, a Irlan-
da i a Portugal). Als Estats Units, les causes
fonamentals de la caiguda dels rendiments
van ser la feblesa de les dades de creixe-
ment econòmic i la determinació de la
Reserva Federal de donar suport, si fos
necessari, a la recuperació econòmica amb
noves mesures de política monetària
d’expansió quantitativa (és a dir, compra
de bons). Al Japó, es va repetir una pauta
habitual: atesos els nivells de desaccelera-
ció econòmica als Estats Units i a la Xina,
es van incrementar les entrades de capitals
cap al ien i el deute sobirà, i el Banc del
Japó es va veure forçat a executar dues
rondes d’injecció de liquiditat i d’inter-
venció del ien.

En aquest entorn, l’evolució a mitjà termi-
ni dels mercats de deute públic estarà,
sense cap mena de dubte, molt condicio-
nada pel ritme de recuperació econòmica
a nivell global i per les expectatives d’in-
flació associades. No obstant això, i parti-
cularment als Estats Units, l’actuació dels
bancs centrals en la gestió de la política
monetària és el determinant més impor-
tant a curt termini. Addicionalment, els
mercats de deute estan sotmesos perma-
nentment a altres inf luències, com la
velocitat d’endeutament i el control dels
dèficits fiscals als diferents països desen-
volupats. A més a més, les pressions sobre
algunes divises, en especial sobre el ien i el
iuan, generen constants incerteses sobre
les pretensions dels governs afectats en la
gestió de les reserves exteriors i dels fons
de riquesa sobirana. És ben conegut el

volum elevat de deute públic nord-ameri-
cà en poder dels bancs centrals del Japó i
de la Xina, però ara cal afegir les compres
que ha realitzat de deute públic nipó el
banc central de la Xina. En definitiva,
sembla que, a curt termini, la volatilitat
serà una constant a mesura que qualsevol
dels factors esmentats més amunt pot
actuar de detonant d’inestabilitat. A mitjà
termini, la laboriosa però progressiva
recuperació de l’economia global du a
esperar nivells una mica més alts en les
taxes de rendibilitat del deute públic.

El dòlar es mostra feble

La persistència de dades de feble creixe-
ment econòmic als Estats Units i la possi-
bilitat que la Reserva Federal pugui
implementar polítiques monetàries no
convencionals continuen afectant la cotit-
zació del dòlar. En general, la majoria de
divises, en un nivell global, mantenen
una tendència alcista enfront del dòlar.
Atesa aquesta situació, els fluxos interna-
cionals de capital busquen alternatives.

D’una banda, monedes que no fa pas gaire
eren la font de finançament en operacions
de carry trade són ara receptores de fons.
Aquest és el cas del ien japonès i del franc
suís, que, a més a més, es beneficien d’un
cert estatus de país refugi. Atesa la pujada
de cotització de les dues divises, les autori-
tats financeres es van veure forçades a
intervenir als mercats de canvis. Això no
ha evitat que, en el cas del franc suís, hagi
cotitzat per sota de la paritat enfront del
dòlar.

D’altra banda, els inversors internacionals
se senten atrets pels països amb un creixe-
ment elevat i amb uns tipus d’interès rela-
tivament alts, com és el cas dels països
emergents en fase de fort desenvolupa-
ment o el dels exportadors de primeres
matèries (per exemple, Austràlia). En oca-

El deute públic alemany es
beneficia de la «fugida
cap a la qualitat».

Les actuacions dels bancs
centrals donen suport
als mercats de deute.
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sions, els fluxos adquireixen gran magni-
tud i pressionen notablement el tipus de
canvi. Alguns governs responen amb
intervencions directes als mercats de divi-
ses o amb la implantació de controls als
moviments de capitals (Corea del Sud i
Indonèsia), la qual cosa constitueix una
pràctica que, si s’estén, pot ser font de con-
flictes.

Al mercat de divises, cal esmentar l’apre-
ciació del iuan en les últimes setmanes.
Ateses les pressions dels mercats i, sobre-
tot, dels polítics nord-americans, les auto-
ritats xineses han permès l’inici d’una
revaluació del iuan, el punt final de la qual
es desconeix.

Enfront del conjunt de monedes (és a dir,
en termes de tipus de canvi efectiu), les
perspectives per al dòlar són de feblesa, ja
que té alguns factors operant en contra, en

especial els diferencials de tipus d’interès,
que es poden ampliar si la Reserva Federal
decideix posar en marxa més mesures
expansives, al mateix temps que, en molts
països, les pressions a l’alça sobre els tipus
d’interès són persistents. No obstant això,
enfront de l’euro, aquesta força és molt
més moderada, i sembla raonable esperar
una evolució relativament plana de la seva
cotització.

Els mercats de bons corporatius
esquiven amb nota les turbulències

Una tempesta en un got d’aigua, així és
com han cotitzat els mercats financers de
renda fixa corporativa els riscos de desac-
celeració econòmica a la Xina i als Estats
Units. Potser, la ràpida reacció de la Reser-
va Federal, expressant que faria tot el
necessari per evitar una recaiguda en la

TIPUS DE CANVI DE LES PRINCIPALS MONEDES

27-09-2010

Tipus de canvi
% variació (*)

Mensual s/desembre 2009 Anual

Enfront del dòlar dels Estats Units

Ien japonès 84,2 –1,2 –10,5 –6,5

Lliura esterlina 0,632 1,8 –2,3 –0,4

Franc suís 0,987 –4,2 –4,9 –4,6

Dòlar canadenc 1,024 –2,6 –2,9 –5,9

Pes mexicà 12,517 –3,9 –4,6 –8,3

Enfront de l’euro

Dòlar dels EUA 1,345 –5,4 6,1 8,0

Ien japonès 113,2 4,0 –17,6 –15,7

Franc suís 1,328 1,2 –11,8 –13,7

Lliura esterlina 0,851 3,4 –4,2 –8,2

Corona sueca 9,161 –2,2 –11,9 –11,4

Corona danesa 7,450 0,0 0,2 0,1

Zloty polac 3,963 –0,1 –3,5 –5,9

Corona txeca 24,62 –0,5 –7,4 –2,5

Forint hongarès 277,8 –2,1 2,7 3,0

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

FONT: Bloomberg.

Les polítiques de la Fed
contribueixen a debilitar
el dòlar.
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El mercat de renda fixa
privada supera ràpidament
els riscos de desacceleració
econòmica.

El mercat de renda fixa
privada s’expandeix amb
rapidesa als països
emergents.

recessió, va ser decisiva en l’evolució del
mercat.

Així i tot, malgrat que els índexs de renda
fixa privada mantenen els guanys en tots
els sectors, el risc sobirà continua pesant
en les primes de risc de les entitats finan-
ceres. Aquest factor i la nova normativa
que ha de desenvolupar Basilea III són dos
factors que inf lueixen sobre els bancs,
sobretot sobre els europeus, i tenen com a
conseqüència que la normalització de les
primes de risc en aquest sector pot neces-
sitar un temps.

Els obstacles que, al llarg dels últims
mesos, ha trobat la recuperació econòmica
global han servit per constatar, una vega-
da més, la tendència estructuralment
positiva als mercats de bons corporatius.

La forta caiguda dels tipus d’interès en les
últimes emissions de deute, en nombrosos
sectors fins a mínims històrics, ofereix
una oportunitat d’accés al mercat a altres

empreses i a sectors que, fins ara, se n’han
mantingut al marge. Recentment assistim
a la consolidació de l’expansió del mercat
de renda fixa privada als països emergents,
situació a la qual han contribuït, d’una
banda, la ràpida recuperació dels fluxos
privats de capital cap als països en vies de
desenvolupament i, de l’altra, la caiguda
dels tipus d’interès a mínims històrics als
països desenvolupats, la qual cosa ha pro-
vocat que els inversors busquin actius
financers més rendibles. A més a més, els
inversors institucionals i privats valoren
positivament el deute emès per empreses
establertes en països emergents, ja que
presenten nivells de solvència equiparables
als de les entitats localitzades en econo-
mies desenvolupades i afegeixen l’incentiu
d’operar en àrees amb més expectatives de
creixement. Conseqüentment, el ràpid
desenvolupament del mercat de capitals
als països menys industrialitzats assoleix
nivells rellevants en relació amb els mer-
cats desenvolupats. Així, les emissions de
bons corporatius d’alt risc, el sector més

FONT: Bloomberg.
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Les perspectives són
positives, però els elevats
nivells de preus suggereixen
prudència.

Els índexs borsaris mantenen
la trajectòria lateral.

actiu en els últims trimestres, han cedit el
pas a les col·locacions de bons corporatius
de països emergents.

Un altre factor important és el moviment
de desintermediació bancària que, actual-
ment, s’està produint, ja que proporciona
un impuls innovador –i també expansiu–
als mercats de crèdit a l’engròs, en especial
al de renda fixa privada. Els grans emis-
sors de bons corporatius són els més bene-
ficiats en aquest procés, ja que són els pri-
mers que han tingut accés als mercats de
capitals, mentre que les empreses petites o
familiars encara romanen al marge d’a-
questa oportunitat.

En línies generals, les perspectives per als
mercats de renda fixa continuen essent
positives, ja que, a més dels factors esmen-
tats als paràgrafs anteriors, cal contemplar
la bona evolució dels factors fonamentals:
forta recuperació dels beneficis i notable
reducció de les ràtios d’endeutament. No

obstant això, és convenient destacar que,
atès el nivell tan elevat que han assolit els
índexs, no s’ha de descartar alguna correc-
ció en el futur.

Es consoliden les bases de la renda
variable

Durant el mes de setembre, les principals
borses internacionals s’han continuat
comportant de manera irregular, emmar-
cades en el que, pel que sembla, és un llarg
i complex procés de correcció de les fortes
pujades registrades el 2009.

En l’escenari econòmic i financer global,
determinat actualment pel manteniment
de les xarxes de seguretat disposades pels
bancs centrals i pels governs, apareixen
elements favorables per a la renda variable.
Aquests aspectes són, precisament, els que
podrien consolidar les bases perquè la ren-
da variable mundial recuperi progressi-

LES EMISSIONS DE BONS CORPORATIUS ALS PAÏSOS EMERGENTS VAN PEL BON CAMÍ

Emissions de bons corporatius europeus i bons emergents

FONT: Bloomberg.
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Les expectatives de
creixement econòmic donen
suport a les borses.

Els analistes estimen
millores en els beneficis
empresarials.

vament la tendència alcista de cara als
pròxims mesos.

El primer factor important sorgeix
d’apreciar la relativa calma amb què els
inversors borsaris van superar, durant
l’agost i el començament de setembre, els
signes que alertaven d’una recaiguda de les
economies dels Estats Units i de la Xina.
Això indica que les borses ja incorporaven
un escenari de creixement feble, absència
de pressions inf lacionistes i prolongat
període de tipus oficials molt baixos, en
línia amb l’evolució del deute públic des-
crita més amunt. A partir d’aquí, la millora
previsible de la conjuntura global ha de
servir de suport per a les borses, per bé que
no convé perdre de vista el risc de decepció.

El segon factor, vinculat amb el que s’ha
explicat al paràgraf anterior, és que els
beneficis empresarials continuen creixent
de forma ferma. Les xifres publicades i les
expectatives del consens dels analistes
milloren trimestre rere trimestre, tant per

a les companyies nord-americanes com
per a les europees. En l’àmbit sectorial, cal
destacar el bon comportament borsari
experimentat pel sector financer europeu
un cop reduïts els riscos derivats de la crisi
sobirana. A més a més, al setembre, es van
pactar els requeriments mínims de capital
per a les entitats bancàries i el seu calenda-
ri d’implantació pel Comitè de Basilea
(Basilea III), fet que va ser acollit de forma
positiva pels inversors, ja que la normativa
representa més control dels riscos i afavo-
reix la creació de valor per a l’accionista.
Pel que fa a altres sectors, destaquen la
tímida revaloració dels vinculats al cicle
econòmic (indústria i consum cíclic) i
l’augment de les expectatives optimistes, a
mesura que es reduïa el temor a la recaigu-
da de l’activitat global.

El tercer factor que cal tenir en compte és
el relatiu a les operacions de fusions i ad-
quisicions empresarials (M&A). A l’agost,
es van incrementar les operacions corpo-
ratives, després d’un parèntesi de tres

FONT: Bloomberg.
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mesos, i es va assolir, en termes monetaris,
el volum efectiu més elevat dels dos últims
anys. Aquesta dada, unida a les notícies del
mercat de capitals, permet esperar que, a
la tardor, s’accelerin els processos de fu-
sions entre companyies.

Finalment, els f luxos de compra proce-
dents dels inversors particulars són un
factor clau per a la viabilitat de les aprecia-
cions borsàries. Per bé que cal admetre
que, actualment, un alt percentatge
d’aquests fluxos s’inverteix en fons de ren-
da fixa privada, en les últimes setmanes
del mes de setembre, s’ha observat un
increment de les entrades en els fons

d’accions, principalment en els enfocats a
mercats emergents.

En resum, la conjunció d’aquests aspectes
i la continuïtat de les forces iniciades hau-
rien de reforçar la confiança dels inversors
i la seva preferència per actius de risc i
d’ajudar a establir, a mitjà termini, un nou
marc de creixement per als mercats de
renda variable. No obstant això, les notí-
cies recents sobre la inestabilitat al sector
bancari irlandès i les actuacions d’alguns
bancs centrals als mercats de divises
poden generar algun desajustament en els
mercats que es tradueixi en noves, i segu-
rament puntuals, retallades.

ÍNDEXS DE LES PRINCIPALS BORSES MUNDIALS

20-09-2010

Índex
(*)

% variació
mensual

% variació
acumulada

% variació
anual

Nova York

Dow Jones 10.607,9 3,9 1,7 8,0

Standard & Poor’s 1.125,6 5,0 0,9 5,4

Nasdaq 2.315,6 6,2 2,0 8,6

Tòquio 9.626,1 4,9 –8,7 –7,2

Londres 5.563,0 7,1 2,8 7,5

Zona de l’euro 2.775,3 5,0 –6,4 –3,9

Frankfurt 6.246,6 4,0 4,9 9,5

París 3.753,4 6,4 –4,6 –1,9

Amsterdam 337,8 6,2 0,7 7,7

Milà 20.553,0 3,4 –11,6 –12,5

Madrid 10.620,2 5,2 –11,1 –9,8

Zuric 6.449,3 4,3 –1,5 2,0

Hong Kong 21.977,3 4,7 0,5 1,6

Buenos Aires 2.473,4 1,4 6,6 23,2

São Paulo 67.089,1 0,6 –2,2 10,5

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.

FONT: Bloomberg.

Es percep un nombre més
gran d’operacions de fusions
i adquisicions.
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El mercat de CDS i el mesurament del risc sobirà: utilitzar amb cautela

Durant els últims mesos, als mitjans de comunicació, ha estat habitual trobar titulars impactants de l’estil:
«Irlanda presenta un risc d’impagament més gran que Kazakhstan», o també com aquest altre: «La probabilitat
que Portugal entri en fallida és superior al 20%». Aquest tipus d’afirmacions sol crear inquietud, en ocasions
pànic, i proporciona si més no arguments als més pessimistes en el delicat debat sobre la situació de les finances
públiques.

Però és factible mesurar el risc d’impagament d’un govern?, i, sobretot, és fiable aquest mesurament? Les respos-
tes són: sí, en realitat és un mesurament relativament fàcil de realitzar, i no, no sempre és fiable.

En primer lloc, com es mesura el risc de crèdit sobirà? Hi ha diverses formes de fer-ho. La més comuna és exami-
nar la rendibilitat exigida pels mercats als bons emesos per un Estat, en concret el diferencial (spread en l’argot
financer) en relació amb un bo amb el mateix venciment emès per un altre govern que es consideri totalment
lliure del risc d’impagament. Una via alternativa és analitzar les cotitzacions dels Credit Default Swaps (CDS).
Aquest producte financer és un derivat equivalent a una assegurança sobre un altre actiu financer subjacent.
Efectivament, un CDS és assimilable a una assegurança de protecció enfront de l’impagament dels títols de deu-
te d’un determinat emissor. La cotització del CDS es realitza en punts bàsics (p.b.; 100 p.b. és l’1%). Posem un
exemple numèric: l’1 de setembre del 2010, el CDS d’Espanya a 5 anys de termini cotitzava a 244 p.b., la qual cosa
significa que, si aquell dia, un inversor tenia invertits 10 milions d’euros en bons emesos per Espanya i volia com-
prar protecció per al cas d’impagament, durant els cinc pròxims anys hauria de pagar 244.000 euros anuals.

En principi, la cotització del CDS proporciona informació valuosa sobre la probabilitat d’impagament que el
mercat assigna a un emissor. De fet, s’han desenvolupat diversos models matemàtics(1) que permeten traduir la
cotització en una probabilitat d’impagament. Malgrat que, en ocasions, els càlculs subjacents són complexos,
aquestes eines són fàcils d’utilitzar, ja que, a part de la cotització, només es requereix especificar unes poques
variables, com el període de temps de la cobertura i el nivell de recuperació en cas d’impagament. L’avantatge és
que la probabilitat d’impagament és una variable intuïtiva i de còmoda interpretació a l’hora de realitzar compa-
racions entre països. Això explica el seu predicament entre els mitjans de comunicació.

No obstant això, aquí és quan trobem diversos problemes importants que qüestionen la fiabilitat d’aquest tipus
de mesurament. En primer lloc, la dimensió i el volum de negociació del mercat de CDS, que, com són reduïts,
duen a desconfiar en força ocasions de la seva rellevància pràctica. Per definir la dimensió, se sol utilitzar el volum
nocional(2) brut, és a dir, el valor teòric en euros dels contractes vigents entre compradors i venedors. És cert que,
a nivell global, el volum brut del mercat de CDS és molt elevat, però, en gran part, això és conseqüència de la seva
naturalesa de mercat OTC(3). Considerant el volum nocional net a nivell d’emissors individuals, és a dir, la màxi-
ma quantitat de diners que canviaria de mans en el cas que un determinat país entrés en bancarrota, la impressió
és una altra. A la taula següent, es pot observar que, en l’actualitat, el nocional net de contractes de CDS sobirans

(1) Vegeu Jarrow, R. i S. Turnbull, 1995, Pricing derivatives with credit risk, Journal of Finance, 50 (1): 53-85. Hull, J. i A. White, 2000, Valunig
Credit Default Swaps I: No counterparty default risk, Journal of Derivatives, 8 (1): 29-40. D. Duffie i K. Singleton, 1999, Modeling structures of
defaultable bonds, Review of Financial Studies, 12 (1): 687-720. Singleton, K. i P. Jun, 2008, Default and Recovery Implicit in the Term Structure
of Sovereign CDS Spreads, Journal of Finance, 63 (5).
(2) El nocional és el valor facial dels bons sobre el que s’assegura, en cas d’impagament, el comprador del CDS.
(3) S’entén per mercat OTC (per les sigles d’Over-the-Counter) el mercat en què no existeix una cambra central de negociació, sinó que les parts
compradora i venedora tracten directament entre elles.
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VOLUM DE CONTRACTES DE CDS «SOBIRANS» A SETEMBRE DEL 2010

Tipus de contracte CDS Nocional brut
(milions de $)

Nocional net
(milions de $)

Contracte sobre deute sobirà d’un país 2.330.299 226.399

Contracte sobre un índex de diversos països sobirans 248.036 13.643

TOTAL 2.578.334 240.041

FONTS: J. P. Morgan i DTCC.

CDS NOCIONAL NET EN RELACIÓ AMB EL DEUTE SOBIRÀ EMÈS
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FONTS: Eurostat, Bloomberg, DTT, OCDE i FMI.

és de 240.000 milions de dòlars, una dimensió que, en relació amb el mercat global de renda fixa pública, és molt
petit. Així mateix, al gràfic, es pot observar que, en el cas espanyol, el volum net de contractes CDS representa
només el 2,09% del deute sobirà emès.

El problema s’intensifica en les situacions de crisi, com la que enguany afecta els països de la perifèria de la zona
de l’euro. Llavors la liquiditat del mercat es redueix de forma dràstica i l’aversió al risc dels inversors es dispara.
Això fa que, en la cotització del CDS, apareguin components (en particular, la prima de liquiditat) que, si no es
depuren de forma adequada, poden proporcionar mesuraments de la probabilitat d’impagament molt per damunt
de la realitat.

Però fins i tot fora de situacions de crisi cal extremar la cautela a l’hora d’interpretar les cotitzacions i les probabilitats.
Per bé que els mercats de deute públic estan entre els mercats financers més eficients, no són immunes a l’aparició
d’errors o de disfuncions que poden distorsionar la formació de preus. Per il·lustrar-ho, cal esmentar quatre factors
que, amb freqüència, desencadenen aquest tipus de problemes en l’àmbit dels CDS sobre bons sobirans.
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Aquest requadre ha estat elaborat pel Departament de Mercats Financers,
Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”

(4) Per exemple, sol ser difícil vendre bons sobirans que prèviament un inversor no hagi comprat. En argot financer «posar-se curt» de bons sen-
se utilitzar futurs o altres derivats no sempre és factible, i això dificulta l’arbitratge entre el mercat de bons i els CDS sobirans.

Un primer factor és el conflicte d’interessos de les entitats que són, al mateix temps, participants actius destacats
en aquest mercat i creadors d’opinió. Un segon element és el de les limitacions a l’arbitratge que es produeix entre
el mercat de CDS i el mercat de bons sobirans(4). Un altre element és el comportament imitador o gregari dels
inversors (conegut com efecte herding), que genera moviments de sobrereacció i que consisteix en el fet que
els inversors ignoren la seva pròpia informació i adopten decisions d’inversió imitant les actuacions d’altres inver-
sors que consideren que estan més ben informats. Això té una rellevància especial quan es combina amb l’existència
d’inversors especulatius o de momentum, que no tenen en compte factors fonamentals de llarg termini, sinó la
direcció de la tendència del moment, i que accentuen la sobrereacció. Finalment, els CDS sobirans es poden adqui-
rir per motius que no expressen una visió de fons sobre el risc que comporta un Estat o un govern. En aquest
sentit, es poden esmentar dos exemples concrets. El primer seria quan els CDS són utilitzats per gestionar la vola-
tilitat en una cartera d’inversió de bons sobirans. Atès que, durant els dos últims anys, han augmentat sensible-
ment la volatilitat i la correlació dels actius financers, un mecanisme que alguns inversors utilitzen per reduir
oscil·lacions brusques indesitjades en el valor de la cartera és la compra de CDS sobirans, la qual cosa tendeix a
augmentar-ne la cotització i, per tant, la probabilitat d’impagament associada. Addicionalment, i també en l’àmbit
de la gestió de carteres, en ocasions s’utilitzen els CDS sobirans per limitar l’exposició total a un país (per exemple,
per complir límits legals o interns) i compensar amb ells posicions en actius de renda fixa o variable privats sobre
els que no sigui fàcil trobar instruments derivats.

Les consideracions anteriors impliquen que la informació que ens proporcionen els CDS no té utilitat? En absolut.
Certament, és un instrument financer que ens ajuda a calibrar la percepció que tenen els inversors del risc
d’impagament per part d’un Estat, però les seves limitacions aconsellen que un dictamen sobre la situació de
risc financer d’un país es complementi amb altres elements i indicadors. Per exemple, l’èxit de les subhastes
de deute sobirà, les trajectòries previstes de dèficits fiscals per als pròxims anys, les perspectives de creixement i la
flexibilitat de les polítiques monetària i fiscal.
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L’activitat econòmica perd vigor
després de l’impuls del segon
trimestre

Les dades de la comptabilitat nacional del
segon trimestre elaborades per l’Institut
Nacional d’Estadística van confirmar, mal-
grat la retirada dels estímuls fiscals, una
lleugera acceleració del creixement econò-
mic, afavorida per alguns factors transito-
ris. Així, el producte interior brut (PIB) va
augmentar el 0,2% en relació amb el pri-
mer trimestre, una dècima més que tres
mesos abans. El PIB gairebé es va estabilit-
zar en volum en relació amb un any abans
i va registrar una taxa de variació inter-
anual del –0,1%, 1,2 punts més que en el
primer trimestre. D’altra banda, el PIB no-
minal va anotar un increment interanual

del 0,2%, la primera taxa positiva després
de cinc trimestres de davallades.

En aquest sentit, cal destacar el dinamis-
me del consum de les famílies i de la inver-
sió en béns d’equipament, que va augmen-
tar en relació amb el segon trimestre del
2009 i va deixar enrere set trimestres de
caigudes interanuals. D’aquesta manera,
la contribució negativa al creixement agre-
gat per part de la demanda nacional va dis-
minuir en 2,3 punts, fins a –0,5 punts. Per
la seva banda, la demanda externa va reduir
l’aportació positiva al creixement del PIB
en 1,1 punts, fins a 0,4 punts percentuals.

El consum de les llars va intensificar el
ritme de creixement en el segon trimestre
i va registrar un augment interanual del

El producte interior brut
avança 2 dècimes en el segon
trimestre en relació amb
l’anterior...

Activitat econòmica

CONJUNTURA ESPANYOLA

INDICADORS DE DEMANDA

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

2008 2009
2009 2010

III IV I II Juliol Agost

Consum

Producció de béns de consum (*) –4,7 –8,2 –8,6 –1,7 0,4 2,5 0,5 ...

Importació de béns de consum (**) –7,7 –6,1 –3,4 3,7 –10,8 2,8 –13,4 ...

Matriculacions d’automòbils –28,1 –17,9 –0,6 29,3 44,5 35,3 –24,1 –23,8

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

Indicador de confiança dels consumidors (***) –33,8 –28,3 –20,7 –20,0 –18,2 –22,9 –26,0 –20,0

Inversió

Producció de béns d’equipament (*) –8,8 –22,1 –20,2 –10,3 –2,4 –1,7 –4,0 ...

Importació de béns d’equipament (**) –19,6 –27,0 –23,4 –16,9 –1,2 13,0 15,8 ...

Matriculació de vehicles industrials –43,6 –40,0 –30,8 –7,8 8,5 24,2 –7,6 –9,4

Comerç exterior (**)

Importacions no energètiques –4,9 –17,5 –13,4 –0,7 10,4 18,1 11,2 ...

Exportacions 1,9 –9,8 –9,6 4,3 17,4 14,9 9,0 ...

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.

...gràcies al dinamisme
del consum de les famílies
i de la inversió en béns
d’equipament.



48 OCTUBRE 2010 INFORME MENSUAL  

EVOLUCIÓ DEL PIB D’ESPANYA PER COMPONENTS

Percentatge de variació interanual (*)

PIB Consum de les llars

Consum públic Inversió en béns d’equipament

0,9

–3,7

–0,6

–4,3

3,2

5,8 –2,5

–24,8

Importacions de béns i serveisExportacions de béns i serveis

Inversió en construcció Demanda nacional (**)

NOTES: (*) Dades corregides d’efectes estacionals i de calendari.
(**) Contribució al creixement del PIB.
FONT: Institut Nacional d’Estadística.

–11,9 –6,4

–0,6

–1,1

–11,6

–5,3

–17,8

–5,9

2008 2009

2009 2010

III III IV III

–3,5
–4,4

–3,9

–3,0

–1,3

–0,1

–5,0 –5,5
–4,2

–2,6

–0,3

2,0

5,9

4,3

2,7

0,2

–0,2

0,4 –24,2

–31,5

–25,5

–16,9

–4,8

–8,7

–12,2 –12,0 –11,7

–11,9

–11,4 –11,4 –6,2

–7,5 –6,5

–5,3

–0,5

–2,8

–16,5
–15,8 –11,0

–2,1

8,8
10,5

–21,5
–22,2

–17,2

–9,2

2,0

8,1

2008 2009

2009 2010

III III IV III

2008 2009

2009 2010

III III IV III 2008 2009

2009 2010

III III IV III

2008 2009

2009 2010

III III IV III 2008 2009

2009 2010

III III IV III

2008 2009

2009 2010

III III IV III 2008 2009

2009 2010

III III IV III



OCTUBRE 2010 49  INFORME MENSUAL

2,0%, gràcies al fet que la remuneració
dels assalariats va continuar moderant la
contracció, a causa, sobretot, de l’alenti-
ment del descens del nivell d’ocupació.
També hi va influir una anticipació de les
compres a conseqüència de l’increment
dels tipus de gravamen de l’impost sobre
el valor afegit (IVA) a partir de l’1 de juliol.
Així, la despesa en béns de consum dura-
dors va pujar més del 13% en relació amb
el segon trimestre del 2009.

En contrapartida, els indicadors disponi-
bles del tercer trimestre mostren un reflux.
Així, al juliol, les vendes al detall van recu-
lar el 2,1% en relació amb dotze mesos
abans. Les matriculacions d’automòbils van
caure el 24,0% interanual al juliol-agost,
un cop esgotats els fons per a les ajudes di-
rectes a les compres del Pla 2000E, i van
assolir el volum més baix en un mes d’agost
de les últimes dècades. No obstant això,
l’índex de confiança dels consumidors va
repuntar a l’agost, per bé que es trobava sen-
siblement per sota de la mitjana històrica.

El decreixement de la inversió es va ate-
nuar fins al –7,0% interanual. El compo-
nent més dinàmic van ser els béns d’equi-
pament, la despesa dels quals va pujar el
8,7% en relació amb el segon trimestre de
l’any previ, a causa d’una pulsació més
vigorosa de la demanda en un context de
major utilització de la capacitat producti-
va. També hi va influir l’avançament de les
compres derivat de la pujada de l’IVA en el
tercer trimestre. Així, alguns indicadors
disponibles mostren feblesa de la inversió
en els mesos d’estiu, amb un descens inter-
anual de la producció de béns d’equipa-
ment del 4,0% al juliol i una caiguda de la
matriculació de camions del 8,3% en els
dos primers mesos del tercer trimestre.

D’altra banda, la inversió en construcció
va mantenir un ritme de contracció inter-
anual de l’11,4%. La inversió en habitatges
va frenar una mica la caiguda i va anotar
una reculada interanual del 19,3%. Mal-

grat que prossegueix l’ajustament al sec-
tor residencial i hi ha un ampli stock
d’habitatges sense vendre, s’aprecien sig-
nes d’animació al mercat immobiliari.
Així, segons les dades del Ministeri de
l’Habitatge, en el segon trimestre, les
transaccions d’habitatges van augmentar
el 24,7% interanual, i, d’aquest total, les
d’habitatges nous van fer-ho el 4,6%.
Aquest resultat va ser degut a un menor
esforç per accedir a una casa, en un entorn
de tipus d’interès molt baixos i de davalla-
da de preus, tot i que també hi van contri-
buir l’avanç de la demanda derivat de
l’alça de l’IVA al juliol i l’eliminació par-
cial de la desgravació fiscal a partir del
gener del 2011. Per la seva banda, la resta
de la construcció va intensificar el descens
fins al 5,7% interanual, en un marc de
retallades de la inversió pública en infra-
estructures.

Pel que fa al sector exterior, les exporta-
cions de béns i serveis van registrar una
taxa de variació anual del 10,5%, 1,7 punts
més que en el trimestre anterior, impulsa-
des per l’embranzida de la demanda ex-
terna. Les exportacions de béns van pujar
el 16,0%; les de serveis, el 2,1%, i la despesa
turística dels no residents va baixar l’1,3%.
Les importacions de béns i serveis es van
accelerar i van presentar un increment in-
teranual del 8,1%. Les importacions de
béns van augmentar el 9,5%; les de serveis,
el 3,7%, i les compres dels residents a l’es-
tranger es van incrementar el 3,0%.

Des de l’òptica de l’oferta, els grans sectors
van presentar una evolució diversa. Tant el
valor afegit de la indústria com el dels ser-
veis van registrar taxes de variació anual
positives per primer cop des del comença-
ment de la crisi. En canvi, la contracció de
les branques primàries, afectades per unes
condicions meteorològiques desfavora-
bles, es va accentuar fins al 3,5% inter-
anual. Per la seva banda, el valor afegit de
la construcció va baixar el 6,4% en relació
amb el segon trimestre del 2009.

L’alça de l’IVA a partir del
juliol impulsa un avançament
de les compres al segon
trimestre en detriment
del tercer.

El decreixement de
la inversió s’atenua
en el segon trimestre.

L’embranzida de la
demanda externa
estimula les exportacions.
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El valor afegit de les branques energètiques
i industrials va pujar l’1,8% en relació amb
un any abans. Les indústries manufactu-
reres van experimentar un notable repunt i
van registrar un creixement interanual del
2,2%, estimulat por un increment de la
demanda. No obstant això, tant la produc-
ció industrial com el consum d’electricitat
es van desaccelerar al principi del tercer
trimestre. Així mateix, les entrades de
comandes van f luixejar, tot i que, a la
indústria, la confiança va millorar a l’agost.

Els serveis van registrar una expansió in-
teranual del 0,4% en el segon trimestre del
2010. No obstant això, la xifra de negocis
dels serveis de mercat va baixar el 3,8% al
juliol en relació amb dotze mesos abans.
La majoria de branques van anotar des-
censos al començament de l’estiu. En
aquest sentit, cal destacar les reculades
interanuals del 7,7% de les activitats pro-
fessionals, científiques i tècniques i del
7,3% de la informació i comunicacions.
No obstant això, el transport i l’emmagat-

Tant la indústria com
els serveis registren un
creixement del valor afegit
per primer cop des de l’inici
de la crisi.

EVOLUCIÓ DEL PIB D’ESPANYA PER SECTORS D’OFERTA

Percentatge de variació interanual (*)

NOTA: (*) Dades corregides d’efectes estacionals i de calendari.
FONT: Institut Nacional d’Estadística.
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El cost laboral per unitat de
producte es continua reduint
fins al –1,0% interanual,
resultat que contribueix a la
millora de la competitivitat.

Preveiem una caiguda del
producte interior brut
del 0,3% per al conjunt
d’enguany i una pujada
del 0,7% el 2011.

zematge van créixer l’1,6%. Pel que fa al
turisme, les entrades de turistes estrangers
van augmentar el 4,3% interanual al ju-
liol-agost i les pernoctacions hoteleres, el
8,3%, però a costa d’una lleugera reducció
dels preus.

L’avanç interanual de la productivitat apa-
rent per treballador es va mantenir en el
2,5%. No obstant això, l’evolució va ser
dispar per branques. L’augment més intens
es va registrar a la indústria, del 7,6%,
seguida de la construcció, del 6,0%, i dels
serveis de mercat, del 2,0%, mentre que, a
l’agricultura, va disminuir el 3,0%. El cost
laboral per unitat de producte es va conti-

nuar reduint, amb una taxa de variació
interanual del –1,0%, que contribueix a
una millora de la competitivitat.

La recuperació econòmica ha mostrat
símptomes de fragilitat en el tercer trimes-
tre i podria patir una lleugera reculada.
D’aquesta manera, estimem que, en el con-
junt del 2010, el PIB caurà el 0,3%. La reac-
tivació continuarà l’any vinent, amb el
suport del sector exterior, però, probable-
ment, el creixement serà modest, de l’ordre
del 0,7% anual, en un marc de correcció
dels desequilibris i d’una política fiscal
contractiva.

INDICADORS D’OFERTA

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

2008 2009
2009 2010

III IV I II Juliol Agost

Indústria

Consum d’electricitat (1) 0,5 –4,3 –2,1 –1,4 2,8 4,4 3,3 1,9

Índex de producció industrial (2) –7,3 –15,8 –14,6 –5,6 0,3 2,9 0,5 ...

Indicador de confiança en la indústria (3) –18,0 –31,2 –29,0 –24,1 –20,1 –14,4 –14,0 –13,0

Utilització capacitat productiva (4) 80,1 71,2 69,8 70,6 69,5 71,8 73,9 –

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

Construcció

Consum de ciment –23,8 –32,4 –24,9 –16,7 –18,7 –12,0 –15,1 –10,0

Indicador de confiança en la construcció (3) –22,6 –30,6 –26,3 –24,5 –24,9 –24,3 –31,0 –29,0

Habitatges (visats obra nova) –59,4 –58,1 –52,4 –45,5 –24,4 –17,9 ... ...

Licitació oficial 3,0 –8,2 –1,4 –17,0 –50,4 –5,9 ... ...

Serveis

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

Turistes estrangers –2,5 –8,8 –7,7 –3,5 0,3 –3,1 4,5 4,0

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

Mercaderies ferrocarril (t-km) –7,7 –28,4 –32,4 –7,7 4,5 20,9 18,1 12,4

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

Consum de gasoil automoció –3,8 –5,1 –3,0 –2,0 –0,5 –0,7 ... ...

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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La destrucció d’ocupació es modera,
però no s’atura

El nombre total d’afiliats en alta laboral a
laSeguretatSocialesvasituaren17.716.464
a l’agost, després d’una caiguda de 131.858
en el mes (uns 15.000 en termes desesta-
cionalitzats). Aquesta davallada manté el
descens interanual en el mateix nivell que
al juliol, de l’1,6%, i representa una pausa
en el procés de millora del mercat de tre-
ball. Així i tot, cal destacar que la caiguda
de l’ocupació, un cop corregida l’estacio-
nalitat, és menor que la registrada a l’agost
dels dos anys anteriors.

Per sectors d’activitat, tots van experi-
mentar pèrdues a l’agost, en especial el
sector serveis, la xifra total d’afiliats del

qual va baixar en més de 60.000 perso-
nes. No obstant això, el descens de l’ocu-
pació en aquest sector és molt menor quan
es té en compte que aquest mes sol ser re-
lativament fluix pel que fa a la creació de
llocs de treball. En els dotze últims me-
sos, el sector serveis va ser l’únic que va
generar ocupació, el 0,3% interanual,
mentre que l’ocupació a la indústria i a la
construcció va caure el 3,8% i el 12,5%,
respectivament.

Per sexes, en l’últim any, la caiguda de
l’afiliació dels homes, del 2,7%, va ser
molt superior a la de les dones, del 0,1%,
en part gràcies al bon comportament de
l’ocupació al servei domèstic. D’aquesta
manera, la participació de les dones es va
col·locar en el 44,6% del total, dos punts

Es perden llocs de treball
a tots els sectors a l’agost.

Els homes experimenten
més descensos de l’afiliació.

Mercat de treball

NOTA: (*) Sèries corregides d’estacionalitat.

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

Variació mensual del nombre d’afiliats a la Seguretat Social (*)

LA RECUPERACIÓ DE L’OCUPACIÓ S’ESTANCA
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La contractació es concentra
en els temporals.

per damunt de la xifra del juny del 2008,
quan es va registrar la primera caiguda
de l’ocupació. Per tant, s’aprecia que, des del
seu inici, aquesta crisi ha afectat més els ho-
mes que les dones. Per nacionalitats, els
afiliats espanyols s’han reduït l’1,5% en
l’últim any, mentre que els estrangers ho
han fet el 2,0%.

Els contractes registrats al Servei Públic
d’Ocupació a l’agost van créixer el 6,9%
en relació amb el mateix mes de l’any
anterior. En aquest període, només van
augmentar els contractes de caràcter
temporal, el 7,7%, ja que els indefinits
van caure el 2,7%. Així, la proporció de
contractes indefinits en relació amb el to-
tal va continuar la tendència decreixent i
es va situar, a l’agost, en el 6,6%. Ara com
ara, no sembla que la reforma laboral,
aprovada recentment, hagi incidit sobre
el volum de contractació indefinida, tot i

que és molt aviat per calibrar-ne els efec-
tes sobre el comportament contractual de
les empreses.

Repunt de l’atur registrat a l’agost

Després de quatre mesos de descensos, el
nombre d’aturats registrats al Servei
Públic d’Ocupació va tornar a augmentar
a l’agost, en 61.083 persones, i va situar el
total en 3.969.661. Aquest ascens va ser
degut, en part, a raons estacionals, com el
final dels contractes de temporada i les
noves incorporacions al mercat de treball,
i, per tant, la pujada, en termes desestacio-
nalitzats,vaser força inferior(d’uns12.000).
Aquest increment del total d’aturats a
l’agost va situar la taxa de variació inter-
anual en el 9,4%, una taxa força inferior al
43,4% anotat a l’agost de l’any passat. Tot i
que s’aprecia un apropament al final de

INDICADORS D’OCUPACIÓ

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

2008 2009
2009 2010

III IV I II Juliol Agost

Afiliats a la Seguretat Social (1)

Sectors d’activitat

Indústria –2,1 –10,6 –11,5 –10,0 –7,2 –4,9 –4,0 –3,8

Construcció –10,3 –23,1 –22,0 –18,9 –16,4 –13,1 –12,7 –12,5

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

Situació professional

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

No assalariats 0,4 –4,8 –5,3 –4,9 –4,0 –3,0 –2,4 –2,4

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

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

Llocs de treball (3) –0,5 –6,6 –7,2 –6,0 –3,7 –2,5 – –

Contractes registrats (4)

Indefinits –14,3 –31,0 –28,6 –22,5 –11,9 –5,6 –13,8 –2,7

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

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

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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l’escalada de l’atur, la tímida millora de la
situació econòmica no permet preveure
una correcció de l’atur en el pròxim tri-
mestre.

D’aquesta manera, la pujada de l’atur a
Espanya va motivar que la taxa d’atur
desestacionalitzada se situés en el 20,3%
al juliol, segons els càlculs d’Eurostat.
Aquesta taxa és la més alta de la Unió
Europea i dobla la mitjana.

Segons l’Observatori Laboral de la Crisi
del mes de juliol de Fedea, la durada de
l’atur és el factor més important per acon-
seguir un treball. Els aturats que fa més
de 6 mesos que es troben en aquesta si-
tuació tenen més dificultats a l’hora de
trobar un lloc de treball que els que fa
menys temps que hi són. A més a més, el
mateix informe estima que el cobrament
del subsidi frena la sortida de l’atur, per-
què aquest fet està relacionat amb la
intensitat de la recerca, que decreix clara-
ment amb l’existència del subsidi. En
aquest marc, el Govern va aprovar, el pas-
sat mes d’agost, l’ampliació del programa
temporal de protecció per atur i inserció,
que proporciona ajuts de 426 euros als
aturats de llarga durada. No obstant això,
d’aquesta pròrroga s’han exclòs els atu-
rats de 30 a 45 anys sense càrregues fami-
liars. Així mateix, el Govern va anunciar
que estudia endurir les penalitzacions als
aturats que rebutgin ofertes de treball.

Forta desacceleració
dels costos laborals

Segons l’enquesta trimestral de cost labo-
ral elaborada per l’Institut Nacional d’Es-
tadística, el cost laboral total per treballa-
dor i mes de les empreses va augmentar
l’1,2% en el segon trimestre del 2010 en
relació amb el mateix període de l’any

anterior. Aquesta taxa és molt inferior al
creixement interanual del 4,0% registrat
en el segon trimestre del 2009 i confirma
la tendència a la baixa dels costos laborals
iniciada, tot i que amb una demora nota-
ble, a conseqüència de la crisi. La desacce-
leració dels costos laborals està motivada,
sobretot, per la frenada de l’increment
salarial, la taxa de creixement interanual
del qual es va situar en l’1,8%, per sota del
4,1% d’un any enrere. També hi va contri-
buir el component no salarial, que va cau-
re el 0,6%, a causa, principalment, del
descens dels costos de les indemnitza-
cions per acomiadament.

Per la seva banda, el cost laboral per hora
va créixer el 0,8% en el segon trimestre
del 2010, per sota del cost per treballador,
a causa de l’augment del nombre d’hores
efectives de treball, del 0,3%. Aquest
increment és substancialment inferior a
la mitjana de la Unió Europea, la taxa in-
teranual de la qual va augmentar l’1,6%.
Aquest descens relatiu dels costos labo-
rals pot contribuir a pal·liar el problema
de competitivitat a Espanya.

Per sectors, la construcció és el que va re-
gistrar un increment menor del cost labo-
ral total, del 0,4% interanual, gràcies al
descens dels salaris ordinaris i a la caiguda
de les indemnitzacions per acomiada-
ment. La indústria i els serveis van experi-
mentar una pujada interanual del 2,5% i
de l’1,1%, respectivament.

Cal notar que el guany mitjà per treballa-
dor i mes en el segon trimestre del 2010, de
l’1,8% en taxa interanual, es va apropar a
la inflació registrada en el mateix període,
de l’1,6%. D’aquesta manera, el creixe-
ment del poder adquisitiu dels treballa-
dors es va desaccelerar i va trencar la ten-
dència dels quatre últims anys.

Espanya lidera l’atur de
la Unió Europea al juliol.

El Govern prorroga l’ajuda
extraordinària per als
treballadors que hagin
esgotat les prestacions
per atur.

Els costos salarials creixen
l’1,8% en el segon trimestre.
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INDICADORS DE SALARIS

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

2008 2009
2009 2010

I II III IV I II

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

Salari per lloc de treball equivalent
a temps complet (**) 6,4 4,1 4,8 4,5 3,9 3,2 1,8 1,4

Enquesta trimestral de cost laboral

Costos salarials

Total 5,1 3,2 2,9 4,1 3,1 2,7 1,9 1,8

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

Construcció 6,3 5,2 4,6 5,8 4,9 5,3 1,9 1,4

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

Guanys mitjans per hora treballada 4,9 5,3 2,4 9,8 3,9 5,3 2,9 1,4

Altres costos laborals 4,1 4,3 7,8 3,5 3,9 1,9 –1,1 –0,6

Jornada laboral (***) 0,2 –2,1 0,4 –5,1 –0,9 –2,4 –1,0 0,3

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

Cost laboral a la construcció 5,7 4,7 7,5 4,3 3,7 3,6 3,1 0,7

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.

FONTS: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.

DESPRÉS DE DOS ANYS DE CRISI, LES PUJADES SALARIALS CONVERGEIXEN AMB LA INFLACIÓ

Variació interanual

IPCCost salarial total per treballador i mes
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La inflació cedeix lleugerament
fins a l’1,8% interanual a l’agost

Malgrat la pujada dels tipus de gravamen
general i reduït de l’impost sobre el valor
afegit (IVA) en el mes de juliol del 2010, la
taxa de variació interanual de l’índex de
preus de consum (IPC) va baixar una dè-
cima a l’agost, fins a l’1,8%. De fet, es pot
estimar que l’alça de l’IVA va provocar un
augment d’unes 4 dècimes en la variació
interanual de l’IPC al juliol i una altra més
a l’agost. No obstant això, les cinc dècimes
estimades de l’efecte real de l’IVA sobre la
inflació fins a l’agost representen menys
de la meitat de l’impacte teòric si s’hagués
repercutit la pujada de l’impost de manera

total i immediata. La resta, atesa la fragili-
tat del consum, ha estat absorbida pels
marges empresarials, dels distribuïdors o
dels productors.

El lleuger descens de la inflació interanual
a l’agost va ser degut, bàsicament, a l’apor-
tació dels carburants i combustibles, ja que
el preu dels carburants es va mantenir a
l’agost i el del gasoil per a calefacció va bai-
xar, mentre que, a l’agost del 2009, aquests
preus van registrar increments. La taxa de
variació interanual del preu dels carbu-
rants i combustibles es va col·locar en el
10,9% a l’agost del 2010, enfront del –15,6%
de dotze mesos abans, la qual cosa explica,
en bona part, l’increment de la inflació en

L’impacte de la pujada
de l’IVA sobre la inflació
es pot estimar en 4 dècimes
al juliol i en una altra més a
l’agost i ha estat absorbit,
en gran part, pels marges
empresarials.

Preus

M

LA INFLACIÓ SUBJACENT CONTINUA PUJANT SUAUMENT

Variació interanual de l’IPC

FONT: Institut Nacional d’Estadística.
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2,6 punts en aquest període. No obstant
això, la taxa de variació interanual dels
preus dels carburants i combustibles de
l’agost del 2010 va ser 3,9 punts inferior a
l’anotada un mes abans, de manera que va
contribuir amb més de dues dècimes al des-

cens de la inflació a l’agost i va contrarestar
els impulsos positius.

En efecte, la inflació subjacent, considera-
da el nucli més estable, ja que exclou els
components més volàtils, va augmentar

El lleuger descens de la
inflació a l’agost és degut
al comportament dels
preus dels carburants
i combustibles.

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 0,2 1,0 1,5

Juliol –0,9 –0,5 –1,4 –0,4 0,6 1,9

Agost 0,3 –0,2 –0,8 0,3 0,8 1,8

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.

LA DESACCELERACIÓ DELS CARBURANTS I DELS COMBUSTIBLES FRENA LA INFLACIÓ

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

FONT: Institut Nacional d’Estadística.
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en 2 dècimes fins a l’1,0%, amb un incre-
ment per quart mes consecutiu, i va allu-
nyar el fantasma de la deflació. Els tres
principals components de la inflació sub-
jacent van pujar a l’agost, per bé que
l’aportació alcista més important va
correspondre als productes industrials no
energètics, que hi van contribuir amb gai-
rebé una dècima. Malgrat l’augment de la
taxa de variació interanual dels productes
manufacturers en 3 dècimes a l’agost,
només es va col·locar en el 0,2%, gràcies a

la forta competència als mercats interna-
cionals.

Els serveis van aportar més de mitja dèci-
ma a la inflació interanual de l’agost. Va
destacar la pujada dels preus del viatge
organitzat, superior a l’experimentada un
any abans. Per la seva banda, la taxa de
variació anual dels aliments elaborats va
pujar una dècima, fins al 0,8%. En aquest
sentit, cal esmentar l’augment dels preus
dels productes lactis en el mes, per bé que

ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM PER GRUPS DE COMPONENTS

Agost

Índexs
(*)

% variació
mensual

% variació
s/desembre anterior

% variació
anual

2009 2010 2009 2010 2009 2010

Per classes de despesa

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

Begudes alcohòliques i tabac 136,8 0,1 0,0 12,7 8,6 13,0 8,6

Vestit i calçat 92,1 –0,8 –0,8 –15,3 –14,7 –2,2 –0,1

Habitatge 116,4 0,2 –0,1 0,4 3,4 –0,2 3,9

Parament 107,2 0,1 0,1 –0,1 –0,3 1,3 0,7

Medicina 96,9 0,0 0,0 –1,5 –0,6 –1,3 –0,4

Transport 109,5 1,1 0,1 4,8 6,0 –6,4 5,1

Comunicacions 98,8 0,0 0,0 –0,3 –0,5 –0,8 –0,6

Oci i cultura 100,3 0,6 1,2 0,7 1,7 –1,1 –0,1

Ensenyament 114,6 0,0 0,0 0,2 0,1 3,8 2,6

Hotels, cafès i restaurants 115,1 0,9 0,9 2,9 2,9 1,5 1,2

Altres 112,2 0,1 0,2 1,6 2,1 2,2 2,6

Agrupacions

Aliments amb elaboració 112,7 0,1 0,2 0,7 0,8 0,8 0,8

Aliments sense elaboració 108,4 0,2 0,7 –3,1 1,5 –2,5 1,6

Conjunt no alimentari 107,7 0,4 0,2 –0,1 0,8 –1,0 2,0

Béns industrials 102,5 0,4 –0,2 –2,4 –0,7 –3,8 2,4

Productes energètics 117,3 2,5 –0,1 8,0 9,4 –10,2 8,9

Carburants i combustibles 114,2 3,3 –0,2 8,5 11,6 –15,6 10,9

Béns industrials sense productes energètics 97,2 –0,5 –0,2 –6,0 –4,2 –1,8 0,2

Serveis 113,2 0,5 0,6 2,3 2,2 1,9 1,5

Inflació subjacent (**) 107,4 0,1 0,3 –1,0 –0,3 0,4 1,0

ÍNDEX GENERAL 108,6 0,3 0,3 –0,2 0,8 –0,8 1,8

NOTES: (*) Base 2006 = 100.

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

FONT: Institut Nacional d’Estadística.
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En els pròxims mesos,
és probable que la inflació
reprengui suaument la via
alcista i que se situï al
voltant del 2% al final
de l’any.

Els productes agrícoles
pugen el 25% interanual al
maig després de les caigudes
persistents del 2009.

el seu nivell es va situar l’1,0% per sota del
de l’agost del 2009.

Més important va ser l’alça dels aliments
no elaborats, la taxa de variació interanual
dels quals va augmentar en 5 dècimes, fins
a l’1,6%. L’impacte més important va pro-
venir de les fruites fresques i de les patates.

L’índex de preus de consum harmonitzat
amb la Unió Europea també va pujar
l’1,8% en els dotze últims mesos fins a
l’agost. D’aquesta manera, el diferencial de
preus amb la zona de l’euro es va mantenir
en una dècima.

La repercussió de la pujada de l’IVA es pot
donar gairebé per acabada. No obstant
això, és probable que, en els pròxims mesos,
la inflació reprengui suaument la via alcis-
ta i que tanqui l’exercici al voltant del 2%.

Fort repunt dels preus agraris

Al juliol, els preus industrials van mante-
nir la taxa de variació interanual en el 3,2%,
ja que l’ascens més intens dels preus ener-
gètics i, amb menys força, dels d’equipa-
ment va ser compensat per la moderació
dels béns intermedis. Per la seva banda, els
preus d’importació es van continuar des-
accelerant, tot i que presentaven un incre-
ment interanual del 9,2%.

Els preus agraris en origen van experi-
mentar un fort repunt al maig, últim mes
disponible, i van pujar el 13,7% en relació
amb dotze mesos abans. L’impuls va pro-
venir, principalment, dels productes agrí-
coles, que van anotar un augment anual
del 24,9% després d’haver registrat caigu-
des persistents el 2009.

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

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

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 0,1

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 0,3

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 –0,1 1,5 0,5

Març 5,6 2,3 –0,1 0,0 0,4 10,1 7,2 1,2 0,0 4,3 –

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

Maig 13,7 3,8 0,2 –0,1 3,5 12,0 10,2 4,2 1,1 9,9 0,3

Juny ... 3,2 0,3 0,1 3,7 8,5 9,9 5,3 1,5 10,9 –

Juliol ... 3,2 0,3 0,2 3,1 9,2 9,2 4,9 1,6 10,5 –

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

(**) Excepte energia.

FONTS: Institut Nacional d’Estadística, Ministeri d’Economia i elaboració pròpia.
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Comerç exterior: nou augment
del dèficit comercial

El dèficit comercial del juliol va registrar
un increment interanual per sisè mes con-
secutiu, aquest cop del 32,7% interanual, i
va confirmar el final de la correcció del
desequilibri comercial del 2009. Aquest
nou increment va empènyer el dèficit acu-
mulat en els set primers mesos de l’any
fins als 30.532 milions d’euros, l’11,5% per
damunt del nivell registrat en el mateix
període de l’any anterior. La forta reactiva-
ció de les importacions a partir del gener,
superior a les exportacions, explica aquest
deteriorament del saldo comercial.

L’intens repunt de les importacions res-
pon, principalment, a diversos factors.

D’una banda, el fort increment del preu de
les importacions energètiques, del 26,3%
durant els set primers mesos de l’any, va
augmentar-ne el valor el 30,8% durant
aquest període. Conseqüentment, el dèfi-
cit energètic es va ampliar el 34,0% en re-
lació amb l’any anterior.

D’altra banda, el component no ener-
gètic també va contribuir a l’augment de
les importacions durant els set primers
mesos de l’any. La recuperació progressi-
va de la demanda interna i l’avançament
del consum generat per l’increment de
l’impost sobre el valor afegit (IVA) van
avivar el ritme de les importacions no
energètiques. Aquest últim factor es re-
f lecteix, en gran part, en el creixement
interanual de les importacions de béns

El dèficit comercial creix
l’11,5% interanual en els set
primers mesos de l’any.

Sector exterior

L’increment de l’IVA anticipa
el consum de béns duradors.

FONTS: Ministeri d’Economia i elaboració pròpia.
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duradors, del 33,1% entre el gener i el ju-
liol del 2010.

No obstant això, l’entrada en vigor de
l’augment impositiu i el final dels ajuts per
comprar automòbils al juliol van suavitzar
aquesta tendència. Així, els béns duradors
van augmentar en aquest mes només el
7,9% en relació amb el juliol del 2009. Més
important va ser l’efecte sobre les compres
de vehicles acabats estrangers, que, al
juliol, van caure el 30,3% interanual.

Pel que fa a les exportacions, destaca el
menor dinamisme de les vendes de pro-
ductes espanyols als països de la Unió
Europea, amb un creixement del 13,6%
interanual des del gener, que contrasta
amb el 20,7% de les exportacions cap a la
resta de mercats exteriors. En canvi, les

exportacions cap a la Xina van mantenir el
bon ritme dels últims mesos, amb un
creixement del 48,3% al juliol en relació
amb el mateix mes de l’any anterior. Atès
aquest escenari, s’espera que el dèficit
comercial disminueixi lleugerament en els
pròxims mesos, a causa de la reversió de
l’avançament del consum registrat en el
segon trimestre. Això, però, dependrà
també de l’evolució de l’economia euro-
pea, que continua essent la principal desti-
nació dels productes espanyols.

Balança de pagaments: el dèficit
corrent creix després de dos anys

El dèficit corrent del juny va registrar el
tercer creixement interanual consecutiu,
del 3,1%. Conseqüentment, el saldo acu-

COMERÇ EXTERIOR

Gener-juliol 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 25.294 30,8 18,5 4.539 17,8 4,3 –20.755 17,9

Béns de consum 33.905 –9,4 24,8 36.380 –2,6 34,3 2.474 107,3

Alimentaris 8.552 2,9 6,3 13.772 7,3 13,0 5.219 161,0

No alimentaris 25.353 –13,0 18,5 22.608 –7,8 21,3 –2.745 89,2

Béns de capital 10.117 4,6 7,4 9.001 17,1 8,5 –1.116 89,0

Béns intermedis no energètics 67.364 28,0 49,3 56.229 31,5 53,0 –11.135 83,5

Per àrees geogràfiques

Unió Europea 76.025 9,1 55,6 72.254 13,6 68,1 –3.770 95,0

Zona de l’euro 61.134 5,0 44,7 59.585 13,8 56,1 –1.550 97,5

Altres països 60.656 22,9 44,4 33.895 20,7 31,9 –26.761 55,9

Rússia 3.422 37,6 2,5 1.021 21,6 1,0 –2.402 29,8

EUA 5.357 2,6 3,9 3.767 3,1 3,5 –1.590 70,3

Japó 2.099 20,8 1,5 841 22,4 0,8 –1.258 40,1

Amèrica Llatina 7.858 30,0 5,7 5.554 23,6 5,2 –2.304 70,7

OPEP 13.060 36,4 9,6 3.808 –0,9 3,6 –9.251 29,2

Resta 28.861 18,7 21,1 18.904 29,8 17,8 –9.957 65,5

TOTAL 136.681 14,8 100,0 106.149 15,8 100,0 –30.532 77,7

FONTS: Ministeri d’Economia i elaboració pròpia.

La Unió Europea perd
pes com a destinació
de les exportacions.

El dèficit corrent del segon
trimestre augmenta el 12,9%
interanual.
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mulat en el segon trimestre es va incre-
mentar el 12,9% en relació amb el mateix
període de l’any anterior, fins als 13.575
milions d’euros, una xifra equivalent al
5,0% del producte interior brut (PIB) en-
tre març i juny. Aquest creixement va sig-
nificar un canvi de tendència en l’evolució
del dèficit i va posar fi a set trimestres con-
secutius de correccions.

Els dos responsables principals de l’am-
pliació del desequilibri en aquest segon
trimestre van ser l’augment del dèficit de
la balança comercial i la reducció del supe-
ràvit de la balança de serveis. Per la seva
banda, tant la balança de rendes com la de
transferències van reduir els dèficits, tot i
que no van poder compensar l’efecte nega-
tiu de les dues anteriors. Conseqüentment,
la necessitat de finançament de l’economia

espanyola va augmentar en aquest període
i es va situar en el 4,3% del PIB.

Atès el desequilibri corrent espanyol, en-
cara elevat, és necessari preguntar-se per
la seva evolució futura. Les dades disponi-
bles fins ara no mostren una millora clara
dels diferents components, en especial de
la balança comercial, el dèficit de la qual
va augmentar al juliol. No obstant això, es
preveu que la reversió de l’avançament del
consum provocat per l’augment de l’IVA i
la millora del saldo de serveis, amb un
major nombre de turistes internacionals,
generin una lleugera reducció del dèficit al
final del 2010.

En l’àmbit financer, l’element més desta-
cat del mes de juny, sense cap mena de
dubte, va tornar a ser el paper de l’Eurosis-

BALANÇA DE PAGAMENTS

Juny 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 –22.893 6,8 –46.576 13.819 –22,9

Serveis

Turisme 11.141 –1,0 25.931 –1.439 –5,3

Altres serveis –606 45,7 –901 143 –13,7

Total 10.535 –2,8 25.030 –1.296 –4,9

Rendes –11.536 –36,8 –23.807 14.411 –37,7

Transferències –5.686 9,0 –8.450 –202 2,4

Total –29.580 –13,2 –53.803 26.732 –33,2

Compte de capital 3.768 70,1 5.610 1.627 40,9

Balança financera

Inversions directes 7.935 – 6.272 18.009 –

Inversions de cartera –13.210 – 32.580 33.431 –

Altres inversions –34.026 – –57.187 –111.469 –

Total –39.301 – –18.335 –60.029 –

Errors i omissions –6.034 – –9.481 –8.814 –

Variació d’actius del Banc d’Espanya 71.147 – 75.711 41.164 119,2

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

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

FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.

El dèficit es pot tornar
a reduir en la segona meitat
de l’any.
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 tema com a principal font de finançament
de l’economia espanyola. Així, com s’ob-
serva al gràfic anterior, l’esclat de la crisi
del deute sobirà va incrementar la captació
de fons de l’Eurosistema mitjançant el
Banc d’Espanya fins als 27.477 milions
d’euros. Això contrasta amb la resta de
transaccions financeres entre Espanya i la
resta del món, que van generar sortides
netes de fons, principalment de la inversió

a curt termini (fonamentalment, préstecs,
dipòsits i repos). Per la seva banda, els com-
ponents d’inversió en cartera i directa van
registrar fortes desinversions al juny. La
normalització de la situació als mercats de
deute durant el tercer trimestre permet
preveure que Espanya tornarà a cobrir les
necessitats de finançament a través dels
canals habituals.

L’Eurosistema torna
a ser la principal font
de finançament.

Finançament estranger a través del Banc d’Espanya

IMPORTANT AUGMENT DEL FINANÇAMENT DE L’EUROSISTEMA DES DEL MAIG
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El dèficit de l’Estat es redueix
gairebé a la meitat

Les mesures de consolidació pressupostà-
ria adoptades en el passat exercici i en l’ac-
tual, juntament amb la millora de la con-
juntura econòmica, ja es plasmen de forma
apreciable en els comptes públics de l’ad-
ministració de l’Estat. Així, els ingressos
no financers de l’Estat, incloses les cessions
a les administracions territorials segons el
sistema de finançament vigent, van aug-
mentar el 10,4% al gener-juliol en relació
amb el mateix període del 2009, fins als
104.166 milions d’euros. La recaptació
impositiva, que constitueix el 92% del
total, va pujar el 14,0% en termes inter-
anuals acumulats. La taxa de variació anual

dels ingressos tributaris nets se situa en el
6,9% un cop ajustada dels impactes nor-
matius i del diferent grau d’execució de les
devolucions, però duplica l’acumulada
fins al juny.

La recuperació dels ingressos va ser degu-
da, sobretot, a la pujada dels impostos in-
directes, en particular de l’impost sobre el
valor afegit (IVA), que va augmentar el
42,2% fins al juliol. Aquesta taxa és del
31,4% un cop corregida del diferent grau
d’execució de les devolucions. Aquest aug-
ment va ser degut a l’impuls de les vendes
interiors i de les importacions. Les dues
van reflectir, en part, l’avançament de les
compres arran de la pujada del tipus de
gravamen general de l’IVA del 16% al 18%

Reducció apreciable del
dèficit de l’Estat per les
mesures de consolidació
pressupostària i per la
millora de la conjuntura.

Gran impuls de la recaptació
de l’IVA, en part per
l’avançament de les compres
arran de l’alça del tipus
de gravamen al juliol.

Sector públic

RECUPERACIÓ DELS INGRESSOS TRIBUTARIS

Variació interanual dels ingressos tributaris (*)

NOTA: (*) Taxa homogènia de variació interanual de la mitjana mòbil de dotze mesos centrada.
FONT: Agència Tributària.
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Les despeses acumulades
fins al juliol registren la
primera reducció interanual
des del gener del 2009.

La necessitat de finançament
de l’Estat fins al juliol baixa
el 48% en relació amb el
mateix període del 2009.

Disminueix el superàvit
de la Seguretat Social,
i el Govern es mostra
disposat a impulsar
la reforma del sistema
de pensions.

i del reduït del 7% al 8% a partir de l’1 de
juliol.

La recaptació acumulada dels impostos
especials es va incrementar el 5,7% en ter-
mes interanuals fins als 11.471 milions
d’euros. Les principals partides, els hidro-
carburs i els productes del tabac, van pujar
el 4,4% i el 7,9%, respectivament, gràcies a
la pujada dels tipus impositius del juny del
2009, ja que les bases gravades es van con-
treure. En canvi, una part de l’alça de
l’impost sobre l’electricitat, del 7,5%, va
ser deguda a un increment del consum.

No obstant això, els impostos directes,
que van augmentar el 3,3% en relació amb
el mateix període de l’any anterior, van
continuar constituint la majoria de les
entrades tributàries. La principal figura,
l’impost sobre la renda de les persones físi-
ques (IRPF), va augmentar el 5,3%, fins
als 41.856 milions d’euros. Les retencions
del treball es van incrementar el 5,2%,
fonamentalment per l’eliminació parcial
de la deducció dels 400 euros. Per la seva
banda, es va moderar el descens de les
retencions sobre el capital mobiliari, dels
arrendaments i dels fons d’inversió. Els
ingressos de l’impost de societats van
baixar el 9,8% en relació amb els set pri-
mers mesos del passat exercici, el 12,0% en
termes homogenis ajustats de devolucions.

Des de l’altre costat del balanç, els paga-
ments també van contribuir al control
dels comptes de l’Estat. Així, les despeses
acumulades fins al juliol van baixar el
2,5% interanual, la primera reducció des
del gener del 2009. D’aquesta manera, es
va començar a reflectir l’impacte de les
mesures d’austeritat implementades.
Aquesta disminució va ser deguda, princi-
palment, a les operacions de capital, per bé
que les corrents també es van contreure
lleugerament.

La reculada dels pagaments corrents és
atribuïble, sobretot, a les transferències
corrents, que van baixar el 4,4% en relació
amb el mateix període de l’any anterior.
Per la seva banda, les despeses acumulades
en béns i serveis van baixar l’1,9% inter-
anual, la disminució més important des
del març del 2009. Les despeses de perso-
nal van créixer el 3,1% en relació amb el
mateix període de l’any anterior, tot i la
retallada salarial mitjana als empleats
públics del 5% a partir del juny. El creixe-
ment més intens va correspondre a les des-
peses financeres, que van augmentar el
12,0% per l’augment del deute.

Arran de l’evolució dels ingressos i dels pa-
gaments, es va registrar un dèficit de caixa
no financer de l’Estat de 29.681 milions
d’euros en els set primers mesos de l’exer-
cici, amb una reducció del 41,7% en rela-
ció amb el mateix període de l’any ante-
rior. En termes de comptabilitat nacional,
segons els drets i les obligacions recone-
guts, la necessitat de finançament de l’Es-
tat es va situar en 25.774 milions d’euros,
amb una reducció interanual del 48,2%.
Aquesta quantitat representa el 2,44% del
producte interior brut, 2,29 punts menys
que en el mateix període de l’any prece-
dent.

D’altra banda, els ingressos de la Seguretat
Social acumulats fins al juliol van patir
una lleugera disminució interanual. Les
despeses van registrar un creixement
anual del 3,8%. D’aquesta manera, es va
anotar un superàvit de 6.135 milions d’eu-
ros, que va representar, però, un descens
interanual del 28,8%. En aquest marc de
deteriorament dels comptes de la Segure-
tat Social, i tenint en compte les recoma-
nacions d’organismes internacionals com
el Fons Monetari Internacional, el Govern
s’ha mostrat disposat a impulsar la refor-
ma del sistema de pensions.
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Sota el signe de l’austeritat

Després d’una llarga etapa de prosperitat, l’economia espanyola va anar acumulant desequilibris que, juntament
amb la crisi financera internacional, van desembocar, a partir del 2008, en la recessió més profunda de les últimes
dècades. Per afrontar-la, el Govern espanyol, d’acord amb el Pla Europeu de Recuperació Econòmica amb què es
va dotar la Unió Europea per encarar la crisi financera de l’octubre del 2008, va respondre amb l’adopció de mesu-
res discrecionals amb impacte en els ingressos i en les despeses públics. Aquesta actuació, juntament amb els
anomenats estabilitzadors automàtics, que van comportar menys ingressos impositius en reduir-se les bases
imposables arran de la recessió i de l’augment de les despeses derivades dels subsidis de desocupació en augmentar
l’atur, va provocar un dèficit públic del 4,1% del producte interior brut (PIB) el 2008, després de tres anys de
superàvits pressupostaris.

En superar-se el límit del 3% del PIB establert al Tractat de la Unió Europea, a l’abril del 2009, la Comissió Europea
va iniciar el Procediment de Dèficit Excessiu, segons la normativa comunitària, per posar fi a la situació en un
termini precís. No obstant això, atesa la persistència de la recessió, en línia amb el Pla Europeu de Recuperació
Econòmica, les autoritats espanyoles van continuar adoptant mesures discrecionals d’estímul econòmic fins a un

MESURES PRESSUPOSTÀRIES RESTRICTIVES

en % del PIB

2010 2011

Ingressos

Eliminació parcial de la deducció de 400 euros en l’IRPF 0,4

Pujades dels tipus de gravamen de l’IVA, impostos especials i sobre l’estalvi 0,3 0,2

Retirada d’avanços de devolucions i liquidacions d’impostos 0,5 0,1

Supressió parcial de la deducció fiscal per compra d’habitatge 0,4

Despeses

Retallades en el pressupost per al 2010 0,8

Retirada de fons extraordinaris d’inversió (local, sostenible) 0,6 0,5

Pla d’Acció Immediata

Compres de béns i serveis 0,2

Subvencions i inversions 0,1

Transferències de capital 0,2

Paquet de mesures del 20 de maig de 2010

Retallada en despeses de personal 0,2 0,2

Congelació de pensions 0,1

Reducció de despesa farmacèutica, eliminació del xec nadó i altres 0,1 0,2

Retallada de despeses en administracions territorials 0,1

Retallada en inversions 0,2 0,3

Límit de despesa en el Pressupost General de l’Estat per al 2011 (28 de maig de 2010) 1,0

Impacte total 3,6 3,1

NOTA: No s’inclouen a la llista altres mesures no concretades.

FONTS: Ministeri d’Economia i Hisenda, Comissió Europea i elaboració pròpia.
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import del 2,25% del PIB el 2009. D’aquesta manera, en aquest exercici, es va assolir un dèficit públic de l’11,1%
del PIB, el més elevat de les últimes dècades. Atès que, en la seva major part, tenia un component estructural, és a
dir, no cíclic, que era clarament insostenible i que l’economia iniciava un procés d’estabilització, es va començar a
traçar una estratègia de sortida que comportés una reducció del dèficit.

De fet, al juny del 2009 ja van pujar els tipus de gravamen dels impostos especials dels hidrocarburs i del tabac, per
bé que la posició fiscal del conjunt de l’exercici va ser clarament expansiva. El signe ha canviat el 2010, i la posició
fiscal ha passat a restrictiva. En efecte, als Pressupostos Generals de l’Estat per al 2010, es va decidir un seguit de
mesures d’ajustament, tant pel costat dels ingressos com, sobretot, de les despeses. Així, es va eliminar, menys per
a les rendes baixes, la deducció dels 400 euros en l’impost sobre la renda de les persones físiques. Així mateix, va
pujar el tipus de gravamen sobre l’estalvi a partir del gener del 2010 i els tipus general (del 16% al 18%) i reduït (del
7% al 8%) de l’impost sobre el valor afegit a partir de l’1 de juliol del 2010. Pel costat de la despesa, els fons extraor-
dinaris d’inversió van ser substituïts per un altre d’import més baix, de 5.000 milions d’euros. A més a més, es van
acordar retallades per valor del 0,8% del PIB.

Addicionalment, al gener del 2010, es va llançar el Pla d’Acció Immediata, que comportava retallades de compres
de béns i serveis, subvencions i inversions i transferències de capital per un total de 5.000 milions d’euros. A més
a més, es va adoptar el Pla d’Austeritat 2011-2013. Amb aquestes mesures, el Govern va presentar una actualització
del Programa d’Estabilitat 2009-2013, document que s’ha de sotmetre anualment a l’aprovació comunitària i que,
d’acord amb les directrius de Brussel·les, dissenyava un pla de reducció del dèficit públic fins al 3% del PIB el 2013.

La recomanació en aquest sentit de la Comissió Europea, al març del 2010, indicava que hi ha riscos per a
l’assoliment de l’objectiu previst de reducció del dèficit públic. En primer lloc, les previsions de creixement de
l’escenari macroeconòmic semblaven optimistes. A més a més, algunes retallades previstes no estaven prou con-
cretades. Per tot plegat, apuntava que el Govern havia d’estar disposat a adoptar mesures addicionals si la situació
ho requeria.

A això es va afegir la pressió dels mercats. La prima de risc del deute públic espanyol, que havia arribat a ser lleu-
gerament negativa el 2006, en una situació de superàvits pressupostaris, es va anar deteriorant. L’aversió al risc,
partint de nivells anormalment baixos, va augmentar als mercats internacionals amb l’inici de la crisi nord-
americana de les hipoteques d’alt risc. La fallida de Lehman Brothers al setembre del 2008 va comportar una altra
escalada de l’aversió al risc. En aquest marc, l’entrada de l’economia espanyola en recessió i el ràpid augment del
dèficit públic van comportar que la prima de risc del deute públic espanyol a llarg termini pugés fins a 123 punts
bàsics al començament del 2009. Amb posterioritat, la millora de la situació internacional, gràcies als plans coor-
dinats i a la moderació de la recessió espanyola, va motivar que la prima de risc del deute espanyol disminuís fins
a uns 50 punts bàsics cap al final del 2009. No obstant això, el contagi de la crisi fiscal grega va provocar sobtats
increments de la prima de risc espanyola durant la primavera del 2010.

En aquest entorn, el Govern espanyol va aprovar un nou paquet de mesures econòmiques el 20 de maig del 2010,
que comportava un avanç en la via prevista de consolidació fiscal, de manera que el dèficit objectiu per al 2011 va
passar al 6% del PIB, que contrasta amb el 7,5% anterior. Aquest paquet va representar un dur ajustament, el més
important de les últimes dècades. Entre d’altres mesures, les retribucions de personal del sector públic van ser
retallades el 5% de mitjana a partir del juny del 2010 i seran congelades el 2011, les pensions no es revaloraran en
general el 2011, s’eliminarà el xec nadó a partir del gener del 2011, es reduirà la despesa farmacèutica i s’han retallat
les inversions.



68 OCTUBRE 2010 INFORME MENSUAL  

NOTA: Fins al 29 de setembre del 2010.
FONTS: Thomson Reuters Datastream i elaboració pròpia.

ELS MERCATS CONTINUEN VIGILANTS

Diferencial de rendiment entre les obligacions de l’Estat espanyoles i alemanyes a deu anys
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Amb tot plegat, i també gràcies als plans de suport europeus als països en possibles dificultats, la prima de risc del
deute espanyol va recular, però la persistència de la incertesa als mercats internacionals va propiciar que, cap a la
meitat de juny, assolís els 221 punts bàsics. L’anunci de la publicació de les proves d’esforç de la banca europea, amb
una major transparència de les institucions financeres espanyoles, va possibilitar un relaxament de les tensions,
tot i que la prima de risc s’ha mantingut en nivells relativament alts, per bé que s’ha situat sensiblement per sota
dels registrats per altres països perifèrics com Grècia o Portugal.

D’altra banda, els possibles efectes de les mesures fiscals restrictives sobre el PIB i, consegüentment, sobre l’ocupació
no són menyspreables. Per aquest motiu, per bé que són necessàries, cal calibrar-ne amb prudència la dosi per no
fer perillar la recuperació econòmica en marxa. No obstant això, el seu impacte negatiu sobre el PIB podria ser
compensat, en part, per un augment de la confiança dels agents econòmics, que comportaria, d’una banda, una
millora de la inversió i, de l’altra, uns tipus d’interès del deute més baixos, en reduir-se la prima de risc (vegeu el
requadre «Ajustament fiscal i recuperació: diferències reconciliables?» de la pàgina 18).

Per tot plegat, tal com ja ha avançat el Govern, és probable que, en els Pressupostos Generals de l’Estat per al 2011,
s’introdueixin noves mesures fiscals restrictives per consolidar la credibilitat del procés de consolidació fiscal. A
part de la contenció de la despesa, el Govern també considera la possibilitat d’apujar els impostos i de revisar els
beneficis fiscals.

Fins quan serà necessària una política fiscal restrictiva? La tònica de reducció del dèficit públic fins al 3% del PIB
el 2013, d’acord amb els compromisos adquirits, ha de ser creïble, motiu pel qual serà necessària, probablement,
una posició fiscal restrictiva fins llavors, tot i que, a partir del 2011, podria disminuir la intensitat. D’altra banda,
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Aquest requadre ha estat elaborat per Pere Miret
Departament d’Economia Europea, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”

el que preocupa als mercats no és el nivell del deute públic espanyol, que partia d’una posició relativament baixa
del 36,2% del PIB el 2007, sinó el seu ràpid ritme de creixement, ja que superarà el límit comunitari del 60% del
PIB el 2010. A més a més, també es té en compte que, en els pròxims anys, l’envelliment de la població, a conse-
qüència de la sobtada caiguda de la natalitat en les últimes dècades, pressionarà cada vegada més la despesa
pressupostària.

En conseqüència, a mitjà termini, s’hauria d’assolir una via de consolidació dels comptes públics que impliqui
una reducció del nivell del deute públic fins a situar-lo per sota del 60% del PIB de manera sostenible. Per això
seria convenient aconseguir superàvits públics primaris, és a dir, sense tenir en compte els interessos del paga-
ment del deute, i que el creixement nominal del PIB superés el tipus d’interès. En aquest sentit, és important que
la contribució del sector exterior al creixement del PIB continuï essent positiva. Per això, a més de reforçar la
credibilitat pressupostària, cal no perdre de vista la necessitat de posar les bases per augmentar la competitivitat,
mitjançant la implementació de les reformes estructurals adequades, la qual cosa incrementarà el creixement
potencial de l’economia.
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Prossegueix el despalanquejament
del sector privat

Després dels alts nivells d’endeutament
assolits pel sector privat al llarg de l’etapa
expansiva, en els últims mesos, ha prosse-
guit el procés de despalanquejament. Així,
el finançament a les empreses i a les famí-
lies va baixar el 0,9% en l’últim any fins al
juliol del 2010, quan, en el mateix mes del
2009, encara presentava una taxa de crei-
xement interanual de l’1,5%.Aquesta evo-
lució ha obeït tant a la feblesa de la de-
manda com a un enduriment de les condi-
cions de l’oferta.

El saldo del finançament a les empreses no
financeres va baixar l’1,9% al juliol en
relació amb el mateix mes de l’any ante-

rior, una dècima més que al juny, i con-
trasta amb l’augment anual del 2,4% del
juliol del 2009. Aquesta caiguda va ser
deguda, sobretot, al descens dels préstecs i
crèdits de les entitats residents, que han
davallat el 2,5%en l’últim any.Noobstant
això, en els darrers mesos, s’aprecia una
moderació d’aquesta contracció. Més
intensa va ser la reculada dels préstecs de
l’exterior, del 4,4% en l’últim any fins al
juliol. En canvi, el saldo de les emissions
de renda fixa va pujar el 25,8% en relació
amb el juliol del 2009.

Per sectors, i amb dades que arriben fins al
final del primer semestre, s’observa que la
davallada del crèdit a tots els grans sectors
va tendir a frenar-se en el segon trimestre
del 2010, fins al punt que els serveis van

El finançament al sector
privat baixa l’1% en l’últim
any fins al juliol per la
feblesa de la demanda i
per l’enduriment de l’oferta.

El crèdit dirigit a la promoció
immobiliària es continua
desaccelerant i baixa l’1%
en els dotze últims mesos
fins al juny.

Estalvi i finançament

FINANÇAMENT ALS SECTORS NO FINANCERS (1)

Juliol 2010

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

Sector privat 2.214.645 –718 –0,9 78,7

Empreses no financeres 1.310.046 –2.303 –1,9 46,6

Préstecs d’entitats residents (3) 907.121 –9.240 –2,5 32,2

Valors diferents d’accions 62.617 6.358 25,8 2,2

Préstecs de l’exterior 340.308 579 –4,4 12,1

Llars (4) 904.598 1.585 0,5 32,2

Préstecs per a l’habitatge (3) 680.862 2.310 1,0 24,2

Altres (3) 221.019 –805 –0,9 7,9

Préstecs de l’exterior 2.717 80 4,4 0,1

Administracions públiques (5) 599.014 39.367 18,8 21,3

TOTAL 2.813.659 38.649 2,7 100,0

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.
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passar a registrar un creixement interanual
del 0,6% al final de juny. No obstant això,
l’evolució va ser contrastada entre les bran-
ques dels serveis. Així, mentre el crèdit per
a l’hoteleria va pujar el 7,2%, el destinat al
comerç i a les reparacions va baixar el 3,7%
i el dirigit a la promoció immobiliària es va
continuar desaccelerant i va anotar undes-
cens anual del 0,6%. Entre els altres sec-
tors, la construcció va registrar la caiguda
interanual més intensa, del 8,0%, seguida
de la indústria, amb el 4,1%.

Pel que fa al finançament de les llars, al
juliol, va mostrar un lleuger increment
interanual del 0,5%, gràcies a un augment
de l’1,0% dels préstecs per a l’habitatge.
Aquest creixement va ser degut a una certa
animació de la demanda en un entorn de
menors preus de l’habitatge i de tipus
d’interès baixos. Així, l’euríbor a un any es
va col·locar en l’1,42%demitjanamensual
a l’agost, 5 punts bàsics més que al juliol,
però per sota de la taxa d’inflació, la qual

cosa representa un tipus d’interès real
negatiu. Durant les primeres setmanes de
setembre, l’euríbor a dotzemesos va conti-
nuar pujant molt lleugerament. L’efecte
d’avançament propiciat per la supressió
parcial de la desgravació fiscal a partir del
gener del 2011 també contribueix al repunt
de la demanda d’hipoteques.

D’altra banda, el crèdit per a l’adquisició
de béns de consum durador va continuar
patint la feblesa de la demanda i un con-
trol més rigorós del risc. D’aquesta mane-
ra, el seu saldo va continuar baixant en el
segon trimestre fins a una variació inter-
anual del –9,6%.

L’evolució de la morositat va continuar
mostrant l’impacte negatiu del cicle
econòmic. Així, al juliol, la taxa de moro-
sitat va prosseguir la trajectòria ascendent
fins al 5,5% després d’una pausa al juny.
D’aquesta manera, es va col·locar en els
nivells del 1996. Amb més detall, i amb

CRÈDIT PER FINALITATS AL SECTOR PRIVAT

Segon 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 23.347 225 1,0 –385 –1,6

Indústria 152.301 102 0,1 –6.498 –4,1

Construcció 123.948 –6.490 –5,0 –10.742 –8,0

Serveis 694.745 9.142 1,3 4.474 0,6

Total 994.341 2.979 0,3 –13.151 –1,3

Finançament a persones físiques

Adquisició i rehabilitació d’habitatge propi 660.436 5.870 0,9 8.873 1,4

Adquisició de béns de consum durador 44.812 –4.460 –9,1 –4.771 –9,6

Altres finançaments 116.459 6.359 5,8 2.538 2,2

Total 821.708 7.769 1,0 6.640 0,8

Altres 34.180 2.445 7,7 –4.264 –11,1

TOTAL 1.850.230 13.192 0,7 –10.776 –0,6

Adquisició d’habitatges i activitats immobiliàries 952.789 5.051 0,5 7.206 0,8

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

FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.

Disminució de la taxa de
morositat hipotecària dels
habitatges.
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La nova regulació Basilea III
endurirà els requisits
de capital bancari.

dades que arriben fins al juny, s’aprecia
que la taxa de morositat hipotecària de
l’habitatge se situa en un nivell sensible-
ment inferior, del 2,6%, i per sota dels
últims trimestres. En canvi, la taxa demo-
rositat de les compres de béns de consum
durador va continuar pujant fins al 7,8%.
D’altra banda, la taxa de dubtositat de les
activitats immobiliàries va pujar fins a
l’11,2%.

D’altra banda, pel que fa a les reformes ini-
ciades arran de la crisi financera del 2007-
2008, el Comitè de Basilea de Supervisió
Bancària va aprovar noves regles, conegu-
des com Basilea III, que representen un
enduriment dels requisits de capital sobre
els actuals i tenen l’objectiu de garantir
l’estabilitat financera i d’afrontar una
eventual crisi. Aquestes noves normes,
que està previst que es comencin a aplicar
de forma gradual des del 2013 fins al 2018,
impliquen que el percentatge mínim de
capital de més qualitat passi del 2% al
4,5% del total d’actius ponderats per ris-
cos. Addicionalment, es crea un nou

«matalàs» amb una ràtio que haurà de
superar el 2,5%. En cas d’incompliment,
es preveuen restriccions en els pagaments
de dividends i en la retribució variable als
executius. A més a més, l’anomenat Tier 1
passa del 4% al 6%. L’agregat més ampli
haurà de superar una ràtio del 10,5%.

A Europa, també s’han produït novetats
últimamentpel que fa a la supervisió finan-
cera. A la Unió Europea, està previst que, a
partir del gener del 2011, operin tres noves
entitats supranacionals de supervisió de la
banca, de les assegurances i dels mercats de
valors, amb seus a Londres, Frankfurt i
París, respectivament.

Així mateix, el Consell Executiu del Fons
Monetari Internacional va decidir, el 21
de setembre, que els vint-i-cinc sectors fi-
nancers nacionals ambmés impacte sobre
l’estabilitat financera global s’hauran de
sotmetre, cada cinc anys, a exàmens ex-
haustius de la seva salut financera per part
d’aquest organisme internacional. D’a-
questa manera, la part d’estabilitat del

ES FRENA EL FINANÇAMENT A LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Variació interanual del finançament brut a les administracions públiques

FONT: Banc d’Espanya.
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A l’agost, els fons d’inversió
mobiliària registren
els reemborsaments nets
més baixos des del gener.

L’estalvi gestionat pels rams
de vida de l’assegurança
directa puja el 3% interanual
en el primer semestre.

programa voluntari d’avaluació del sector
financer serà obligatòria a partir d’ara per
a aquests sectors financers.

Pel que fa al finançament a les administra-
cions públiques, en els últims mesos, ha
prosseguit la desacceleració. Així, al juliol,
la seva taxa de creixement interanual es va
situar en el 18,8%, gairebé la meitat del
35,2% registrat a l’octubre del 2009.
D’aquesta manera, la taxa de variació del
finançament al conjunt dels sectors resi-
dents es va col·locar en el 2,7% al juliol,
enfront del 4,0% del desembre del 2009.

Estancament dels dipòsits bancaris

La remuneració dels dipòsits bancaris va
continuar pujant en el mes de juliol, a
conseqüència, principalment, de l’aug-
ment de la retribució dels comptes a ter-
mini, que es va col·locar en el nivell més
alt des del març del 2009. L’increment del
tipus d’interès dels dipòsits a termini és
coherent amb la tendència de l’euríbor a
un any, però també evidenciava l’interès
de les entitats per finançar-se amb dipò-

sits dels clients per augmentar la base de
liquiditat. Així, els dipòsits del sector pri-
vat van arribar als 1.213.056 milions
d’euros al final de juliol i es van situar en
el mateix nivell que dotze mesos abans.

La competència dels dipòsits bancaris va
continuar incidint negativament en els
fons d’inversió mobiliària. No obstant
això, els reemborsaments nets registrats a
l’agost, per valor de 553 milions d’euros,
van ser els més baixos des del gener. La
rendibilitat anual mitjana es va situar en
l’1,2%, per bé que es va apreciar una àm-
plia dispersió: des del 29,2% de la renda
variable dels mercats emergents fins al
–6,7% de la renda variable nacional.

Pel que fa a l’assegurança directa, el seu
volum de primes va baixar el 5,2% en el
primer semestre en relació amb el mateix
període de l’any anterior. Les primes dels
rams de vida es van contreure el 10,0%,
per bé que l’estalvi gestionat va augmen-
tar el 2,9%. Les primes dels rams de no
vida van baixar l’1,0%, tot i que el ram de
la salut es va incrementar el 4,2% i el dels
multiriscos, el 2,0%.

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

Juliol 2010

Saldo Variació any actual Variació 12 mesos
%

participacióMilions
d’euros

Milions
d’euros % Milions

d’euros %

A la vista 259.240 –3.494 –1,3 3.859 1,5 18,4

D’estalvi 214.944 7.152 3,4 16.730 8,4 15,3

A termini 719.263 –748 –0,1 –14.994 –2,0 51,1

En moneda estrangera 19.608 –2.407 –10,9 –5.408 –21,6 1,4

Total dipòsits 1.213.056 503 0,0 187 0,0 86,2

Resta del passiu (*) 194.710 –18.419 –8,6 –14.782 –7,1 13,8

TOTAL 1.407.766 –17.916 –1,3 –14.595 –1,0 100,0

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

2009 2010 2011
2009 2010

III IV I II III IV

ECONOMIA INTERNACIONAL Previsions Previsions

 Producte interior brut

  Estats Units –2,6 2,8 2,2 –2,7 0,2 2,4 3,0 3,2 2,5

  Japó –5,2 2,8 1,4 –4,8 –1,4 4,4 2,4 2,7 1,9

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

  Zona de l’euro –4,0 1,5 1,7 –4,0 –2,0 0,8 1,9 1,7 1,8

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

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

 Preus de consum

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

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

  Regne Unit 2,2 3,1 2,5 1,5 2,1 3,3 3,4 2,5 2,1

  Zona de l’euro 0,3 1,4 1,6 –0,4 0,4 1,1 1,5 1,6 1,5

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

    França 0,1 1,5 1,5 –0,4 0,4 1,4 1,6 1,6 1,6

ECONOMIA ESPANYOLA  Previsions Previsions

 Agregats macroeconòmics

  Consum de les llars –4,3 0,4 0,7 –4,2 –2,6 –0,3 2,0 –0,1 0,1

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

  Formació bruta de capital fix –16,0 –6,6 –0,7 –16,4 –14,0 –10,5 –7,0 –5,1 –3,7

    Béns d’equipament –24,8 3,7 6,3 –25,5 –16,9 –4,8 8,7 6,0 5,0

    Construcció –11,9 –10,0 –3,9 –11,7 –11,9 –11,4 –11,4 –9,5 –7,6

  Demanda nacional (contr. al � PIB) –6,4 –1,4 0,0 –6,5 –5,3 –2,8 –0,5 –1,3 –0,9

  Exportació de béns i serveis –11,6 10,3 8,6 –11,0 –2,1 8,8 10,5 10,9 10,9

  Importació de béns i serveis –17,8 5,2 5,6 –17,2 –9,2 2,0 8,1 4,9 5,9

  Producte interior brut –3,7 –0,3 0,7 –3,9 –3,0 –1,3 –0,1 0,0 0,2

 Altres variables

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

  Taxa d’atur (% població activa) 18,0 19,8 20,0 17,9 18,8 20,0 20,1 19,4 19,9

  Índex de preus de consum –0,3 1,7 1,4 –1,1 0,1 1,1 1,6 1,9 2,1

  Costos laborals unitaris 1,0 –1,0 –0,5 0,3 0,0 –0,7 –1,0   

  Saldo operacions corrents (% PIB) –5,5 –5,1 –4,3 –4,0 –4,7 –6,0 –5,0   

  Cap. o nec. finanç. resta món 
   (% PIB) –5,1 –4,6 –3,7 –3,7 –4,4 –5,3 –4,3   

  Saldo públic (% PIB) –11,1 –9,5 –6,4     

MERCATS FINANCERS Previsions Previsions

 Tipus d’interès internacionals

  Fed Funds 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

  Repo BCE 1,2 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

  Bons EUA 10 anys 3,2 3,2 3,1 3,5 3,4 3,7 3,5 2,8 2,9

  Bons alemanys 10 anys 3,3 2,7 2,7 3,3 3,2 3,2 2,8 2,5 2,4

 Tipus de canvi

  $/Euro 1,39 1,31 1,27 1,43 1,48 1,38 1,27 1,29 1,28
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