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AC
ACTIVITAT FINANCERA Milions e

Recursos totals de clients 237.799

Crèdits sobre clients 178.026

Resultat atribuït al Grup 1.510

PERSONAL, OFICINES I MITJANS DE PAGAMENT

Empleats 27.505

Oficines 5.326

Terminals d’autoservei 7.951

Targetes (milions) 10,3

OBRA SOCIAL: PRESSUPOST PER ACTIVITATS PER AL 2010 Milions e

Socials 356

Ciència i medi ambient 62

Culturals 55

Educatives i investigació 27

TOTAL PRESSUPOST 500

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

Regne Unit –4,9 1,5 2,4 –5,4 –3,0 –0,3 1,7 2,8 2,8

Zona de l’euro –4,0 1,7 1,6 –4,0 –2,0 0,8 1,9 1,9 2,1

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

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

Preus de consum

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

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

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

Zona de l’euro 0,3 1,6 1,7 –0,4 0,4 1,1 1,5 1,7 1,9

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

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

ECONOMIA ESPANYOLA Previsions Previsions

Agregats macroeconòmics

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

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

Formació bruta de capital fix –16,0 –7,2 –1,7 –16,4 –14,0 –10,4 –6,8 –7,0 –4,8

Béns d’equipament –24,8 2,7 6,1 –25,5 –16,9 –4,4 8,7 2,4 4,0

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

Demanda nacional (contr. al 7 PIB) –6,4 –1,1 –0,1 –6,5 –5,3 –2,9 –0,3 –0,8 –0,5

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

Importació de béns i serveis –17,8 5,5 3,8 –17,2 –9,2 2,3 9,3 3,9 6,2

Producte interior brut –3,7 –0,2 0,7 –3,9 –3,0 –1,4 0,0 0,2 0,5

Altres variables

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

Taxa d’atur (% població activa) 18,0 20,0 20,2 17,9 18,8 20,0 20,1 19,8 20,1

Índex de preus de consum –0,3 1,7 1,5 –1,1 0,1 1,1 1,6 1,9 2,3

Costos laborals unitaris 1,0 –1,0 –0,5 0,3 0,0 –0,8 –1,0 –1,4

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

Cap. o nec. finanç. resta món
(% PIB) –5,1 –4,2 –3,2 –3,7 –4,4 –5,4 –4,3 –2,7

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

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

Tipus de canvi

$/Euro 1,39 1,33 1,36 1,43 1,48 1,38 1,27 1,29 1,38

L’Informe Mensual edició iPad s’ha generat en un format que es pot llegir des de l’iPad d’Apple i des de la
majoria de lectors de llibres electrònics (e-Book readers). S’inclou el format específic dels lectors Kindle
d’Amazon.
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Índex Després del descens als inferns de la Gran Recessió del 2008-2009, l’any 2010 oferia
fundades esperances de recuperació. A diferència del poeta florentí, l’economia mun-
dial no va recórrer els nou cercles de l’infern de Dante, sinó que la decidida actuació
de les autoritats nacionals va aconseguir frenar l’enfonsament i revertir la marxa cap
als camins de la salvació. L’exercici que ara acaba va encarar decididament la sortida
de la crisi. Però, com ja ho vam advertir fa un any, la magnitud de la caiguda i els au-
daços remeis posats en pràctica obligaven a la cautela. La crisi ha quedat decidida-
ment enrere, però encara queda per davant un recorregut complicat.

D’entrada, el perill de recaiguda en la recessió està descartat, i la recuperació avança
raonablement. Però algunes economies desenvolupades han perdut impuls, i el pro-
grés és més feble que en anteriors episodis de sortida. Un entorn de creixement sos-
tingut del producte i del comerç mundial és fonamental per encarar el primer dels
tres grans reptes que té plantejats l’economia mundial, que consisteix a retirar els estí-
muls fiscals i revertir la relaxada política monetària aplicada sense perjudicar la recu-
peració de l’activitat.

La bona notícia és que el món emergent, amb prou feines afectat per la recessió, man-
té una velocitat de creuer que sembla consolidada i sostenible i que tira dels altres.
L’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic preveu un crei-
xement del producte mundial per damunt del 4% el 2011 i el 2012, gràcies, en bona
part, a les economies emergents. En canvi, els principals dubtes afecten els Estats
Units, la primera economia mundial, la recuperació de la qual s’ha estancat en la se-
gona meitat de l’any, no acaba de digerir els efectes de la bombolla immobiliària i no
aconsegueix crear prou ocupació per encarar amb confiança el futur immediat. En
qualsevol cas, estimem que, el 2011, l’economia nord-americana creixerà una mica
per damunt del 2%, taxa modesta si considerem altres episodis de recuperació, però
que consolida l’avanç assolit el 2010.

La Fed, el banc central dels Estats Units, desconfiant de la solidesa de la recuperació,
ha llançat una nova fase d’expansió quantitativa que busca la davallada dels tipus
d’interès a llarg termini, la pujada de les borses i la millora de la confiança dels consu-
midors. Però la nova injecció de liquiditat ha provocat un descens del dòlar i la reva-
luació de determinades divises emergents i ha complicat un panorama ja prou com-
plex i que pertorba el segon gran repte de l’any vinent: la correcció dels desequilibris
globals. La «guerra de divises» es pot convertir en un episodi d’escalada proteccionista
que, indefectiblement, engegaria a rodar la recuperació, el mateix que pot aconseguir
la persistència d’amplis desequilibris de balança de pagaments.

El tercer gran repte del 2011 serà avançar en les reformes estructurals que donin su-
port als dos reptes anteriors i que apliquin de forma encertada les lliçons apreses amb
la crisi. En particular, en el sistema bancari, amb la gradual adopció de Basilea III,
però també en altres àmbits de l’economia, de cara a augmentar el potencial de crei-
xement, millorar la productivitat del sector públic, eliminar els obstacles a la creació
d’ocupació i reconduir l’elevat endeutament del sector privat. Les reformes permetran
restaurar l’estabilitat macroeconòmica i la confiança i consolidaran definitivament la
sortida de la pitjor recessió en dècades.
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La crisi del deute sobirà referma
de nou

Després d’un bon inici d’any, en què la re-
cuperació semblava encarrilada, l’econo-
mia mundial s’acomiada amb un augment
del risc de desacceleració del ritme de crei-
xement, tot i que es descarta una recaiguda
en la recessió. No obstant això, l’atenció
s’ha tornat a centrar en les tensions dels
mercats de deute públic de la zona de l’eu-
ro, que han ressorgit quan es creia que
s’havien alleujat després de l’episodi previ a
l’estiu. La resposta de la política econòmica
tornarà a ser crucial, tant per donar un nou
impuls a l’economia com per gestionar les
tensions al mercat de deute públic.

El nou capítol de la crisi del deute sobirà
europeu l’està escrivint Irlanda. A diferèn-
cia del cas de Grècia, desencadenat pels
greus problemes de competitivitat i per la
falta de transparència de la gestió del sector
públic, els dubtes sobre el potencial de crei-
xement del tigre cèltic són menors. El seu
problema rau en l’important ajustament
de l’immobiliari i en la sobredimensió
del sector bancari. Quan la crisi financera
internacional estava en el punt culminant,
el Govern irlandès es va comprometre a
assegurar tots els passius bancaris per evi-
tar un pànic financer en la seva economia.
Però el forat que el sector immobiliari ha
creat als seus bancs ha estat més gran del
que s’havia previst. De fet, després de l’es-
tiu, el Govern irlandès va haver de realitzar
una nova i important injecció de capital al
seu sistema bancari, que ha disparat el dè-
ficit previst per a enguany fins al 32% del
producte interior brut (PIB).

Una de les conseqüències directes ha estat
el tancament dels mercats a l’engròs de fi-
nançament per al sistema bancari irlandès,
que s’ha vist obligat a obtenir la liquiditat
a través del Banc Central Europeu (BCE).
Irlanda té cobertes les amortitzacions del
deute públic fins a la meitat del 2011. Però
la situació dels bancs irlandesos i l’esforç
financer d’injecció de capital per part de
l’Estat han acabat convencent la Unió Eu-
ropea que era necessari preparar un pla de
rescat.

El total final de l’ajuda financera posada a
disposició d’Irlanda puja a 85.000 milions
d’euros. S’espera que vagin dirigits, fona-
mentalment, a recapitalitzar, reestructurar
i reduir la dimensió del sector bancari. A
canvi, el Govern irlandès s’ha compromès
a aplicar un draconià pla d’ajustament, que
inclou l’eliminació de 25.000 llocs de tre-
ball públics, una forta retallada de la des-
pesa social, la reducció de les pensions i del
salari mínim i la pujada de l’impost sobre el
valor afegit (IVA) fins al 23% el 2014.

L’acció engegada per estabilitzar l’econo-
mia irlandesa amb prou feines ha servit
per alleujar les tensions dels mercats. Els
diferencials de tipus d’interès del deute
d’alguns dels països més exposats, en rela-
ció amb els tipus del deute alemany, han
augmentat; el temor que un altre o altres
països segueixin el camí de Grècia i d’Irlan-
da no s’extingeixen; fins i tot, la possibilitat
que algunes economies es vegin obligades
a abandonar l’euro no es descarta del tot.
Cal esperar, però, que la gradual clarifica-
ció de les perspectives econòmiques i fi-
nanceres, així com la presa de decisions de

RESUM EXECUTIU

Irlanda protagonitza un nou
episodi de crisi de deute
sobirà.

L’origen cal buscar-lo
en els efectes de la recessió
immobiliària sobre els
balanços dels seus bancs.

L’ajuda financera es fixa
en 85.000 milions d’euros,
a canvi d’un dur pla
d’ajustament.
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l’Eurogrup, permeti retornar la normalitat
als mercats, tal com va succeir en l’anterior
episodi.

Portugal és un dels països que es troben
sota l’escrutini, a causa de la lentitud en
l’aplicació de les polítiques d’ajustament,
de la persistència del dèficit exterior i, so-
bretot, del nul avanç en termes de reducció
del dèficit públic. La situació política inter-
na tampoc no ha facilitat l’adopció de me-
sures més contundents que alleugin l’elevat
dèficit i el creixent deute públic.

Espanya també s’ha vist embolicada en les
tensions de l’actual crisi del deute sobirà
europeu, malgrat que la reducció del dèficit
públic de l’Administració central es desen-
volupa d’acord amb les previsions (descens
del 47% en els deu primers mesos del 2010)
i que el deute públic es manté per sota de
la mitjana europea. Els riscos que perceben
els mercats se situen ara en la reordenació
del sistema financer, la transparència dels
comptes públics de les administracions ter-
ritorials i l’aplicació de les reformes estruc-
turals. En aquest sentit, el Banc d’Espanya
ha anunciat noves mesures per incrementar
la informació proporcionada per les enti-
tats financeres sobre els riscos immobiliaris.
També ha establert com a objectiu la finalit-
zació, abans que acabi l’any, dels processos
de fusió de caixes d’estalvis. Per la seva ban-
da, el Ministeri d’Economia ha anunciat no-
ves disposicions per millorar la informació
pressupostària de les comunitats autòno-
mes. A més a més, el Consell de Ministres ha
aprovat un calendari d’iniciatives legislatives
que, entre d’altres, inclou la reforma de les
pensions i de la negociació col·lectiva al llarg
del primer trimestre del 2011.

En l’àmbit europeu, els ministres de Fi-
nances de la Unió han assolit un principi
d’acord que estableix les grans línies del
nou mecanisme de suport als països en risc
que s’engegarà el 2013, quan expira l’ac-
tual mecanisme europeu d’estabilització

financera. A partir de la meitat del 2013,
totes les emissions de deute dels països de
la zona de l’euro inclouran clàusules que
establiran les condicions sota les quals es
podrien modificar elements com el perío-
de d’amortització, el tipus d’interès o, fins
i tot, la reducció del principal.

Un altre element que pot ajudar a millo-
rar la perspectiva dels mercats són els fa-
vorables resultats econòmics que registra
la zona de l’euro. En el tercer trimestre, la
taxa de creixement es va situar en el 0,4%,
una dada positiva després del fort avanç re-
gistrat en el segon trimestre. L’embranzida
de l’activitat la protagonitza Alemanya,
amb una energia inusitada que es posa de
manifest en contemplar, entre d’altres in-
dicadors, l’evolució de l’índex IFO d’acti-
vitat empresarial, que ha superat el màxim
assolit el 2006. La situació de les diferents
economies que formen part de l’euro és
dispar, amb Dinamarca i Finlàndia al cap-
davant, amb creixements anuals del 3,5%-
4%, i Grècia i Irlanda a la cua, encara en
recessió.

A Espanya, el creixement interanual va ser
positiu en el tercer trimestre, del 0,2%, la
primera taxa positiva després de set trimes-
tres de caigudes. De tota manera, el tercer
trimestre va significar un estancament del
PIB després d’una perceptible recuperació
durant la primera meitat de l’any. L’alen-
timent s’explica, sobretot, pels efectes de
l’augment dels tipus de gravamen de l’IVA
al juliol, per l’esgotament de les ajudes di-
rectes per a la compra d’automòbils i per
les mesures pressupostàries restrictives,
com la retallada del sou dels funcionaris.
Les previsions són que el creixement reapa-
regui en l’última part de l’any i, sobretot, al
llarg del 2011, quan s’espera que la recupe-
ració es consolidi definitivament.

En general, el 2011, les economies avança-
des continuaran registrant un creixement
lànguid, mentre que les emergents només

Portugal i Espanya pateixen
el contagi del rescat irlandès.

Espanya redueix notablement
el dèficit públic el 2010
i ressalta la continuïtat
del procés de reformes
i d’ajustament.

L’economia de la zona
de l’euro continua
proporcionant bones notícies
de creixement, mentre que el
PIB d’Espanya s’estabilitza
en el tercer trimestre.
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alentiran lleugerament el bon ritme que
han desplegat al llarg del 2010. En matèria
d’inflació, també s’han posat de manifest
aquestes divergències. Així, és molt proba-
ble que els països industrialitzats mantin-
guin una política monetària laxa i que els
menys desenvolupats continuïn restrin-
gint-la.

L’economia dels Estats Units, que acumu-
la una baixa utilització de la capacitat pro-
ductiva i una moderada taxa d’inflació, és
un dels actors principals en aquesta diver-
gència. Les dades del tercer trimestre conti-
nuen apuntant a una recuperació modesta,
amb una economia que va créixer el 0,5%
intertrimestral. En aquest complex context,
s’emmarquen les últimes actuacions de la
Reserva Federal. En la seva reunió del 3 de
novembre, la Fed va adoptar una decisió de
gran transcendència: ampliar el programa
de compra de bons per donar suport a la
reactivació del creixement, sostenir l’esta-
bilitat de preus i evitar caure en deflació.

L’estratègia que ha decidit seguir la institu-
ció que presideix Ben Bernanke té partida-
ris i detractors. Aquests últims argumenten
que l’exigu benefici econòmic no compen-
sa l’elevat risc d’inflació que s’assumeix.
En aquest sentit, importants membres de
la Fed han sortit al pas d’aquestes crítiques
recordant que la institució disposa dels ins-
truments necessaris per endurir les condi-
cions monetàries sense necessitat de reduir
la dimensió del seu balanç.

En un escenari en què el BCE no albira
canvis substancials i en què el gros de la

liquiditat ja s’ha drenat, és previsible que
els tipus interbancaris de l’euríbor no regis-
trin variacions importants en els pròxims
mesos. En un horitzó a mitjà termini, és
probable que, a mesura que el banc cen-
tral vagi drenant liquiditat o assenyali amb
claredat que començarà a apujar els tipus
oficials, els interbancaris europeus iniciïn
una suau tònica alcista.

Per la seva banda, països com la Xina,
el Brasil, Corea del Sud, l’Índia o Xile han
registrat forts creixements econòmics i un
important repunt dels riscos inflacionistes.
La resposta dels bancs centrals nacionals
ha estat apujar els tipus d’interès oficials
per mantenir sota control aquestes pres-
sions. En aquest complex entorn, la pauta
de comportament de les principals bor-
ses s’ha caracteritzat per les divergències
i pels moviments erràtics. A mitjà termini,
les perspectives de la renda variable inter-
nacional continuen essent positives, tot
i que els analistes no descarten alts i
baixos.

La major caiguda de les borses europees i,
sobretot, de l’espanyola ha empès els indi-
cadors de valoració a nivells atractius. Per
tot plegat, a mitjà termini, a mesura que
la crisi del deute públic a la zona de l’euro
vagi remetent, s’haurà de reduir la bretxa
del preu de la renda variable entre els Estats
Units i els països emergents, una evolució
que reflectirà la recuperació de la confiança
i la superació d’aquest nou episodi de crisi
del deute.

29 de novembre de 2010

Als Estats Units, no sembla
que la recuperació estigui
consolidada, i la Fed amplia
el programa de compra de
bons públics.

No és probable que els tipus
interbancaris europeus
experimentin variacions
en els propers mesos.

A mesura que la crisi del
deute vagi remetent, es
recuperaran les perspectives
positives dels mercats
financers.
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CRONOLOGIA
2009
desembre 1 Entra en vigor el Tractat de Lisboa, que reforma determinats aspectes de la Unió Europea.

2010
gener 29 El Govern aprova un paquet de mesures d’austeritat pressupostària i planteja allargar l’edat de jubilació als 67 anys.

febrer 9 Acord per a l’ocupació i la negociació col·lectiva 2010, 2011 i 2012 entre representants dels empresaris i els sindicats.

abril 7

9
10
12

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

maig 2
10

20

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

octubre 20 Àmplia remodelació del Govern d’Espanya.

novembre 19
24

El Govern estableix un calendari legislatiu que inclou la reforma de les pensions i de la negociació col·lectiva.
Irlanda presenta un pla d’ajustament amb severes mesures de retallada del dèficit públic per rebre els ajuts financers
de la UE i de l’FMI.

AGENDA
Desembre Gener
2

3
14
15
16

21

23
29
30

Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (novembre).
Índex de producció industrial de la UE (octubre).
Consell de Govern del Banc Central Europeu.
Índex de producció industrial (octubre).
Comitè de Mercat Obert de la Fed.
IPC (novembre).
Cost laboral (tercer trimestre).
Inflació de la UE (novembre).
Ingressos i despeses de l’Estat (novembre).
Comerç exterior (octubre).
Preus industrials (novembre).
Vendes al detall (novembre).
Balança de pagaments (octubre).

3
5

12
13
14

25

27
28

31

IPCH, indicador avançat (desembre).
Índex de producció industrial (novembre).
Índex de producció industrial de la UE (novembre).
Consell de Govern del Banc Central Europeu.
IPC (desembre).
Inflació de la UE (desembre).
Preus industrials (desembre).
Comitè de Mercat Obert de la Fed.
Vendes al detall (desembre).
Enquesta de població activa (quart trimestre).
PIB dels Estats Units (quart trimestre).
Balança de pagaments (novembre).
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Previsions de l’OCDE: feblesa el 2011
mentre s’espera un 2012 millor

En el seu informe de perspectives de l’eco-
nomia mundial del novembre, l’Organit-
zació per a la Cooperació i el Desenvolu-
pament Econòmic (OCDE) va revisar a la
baixa les previsions per al 2011. El creixe-
ment del 2011 serà del 4,2%, gràcies a la
força de les economies emergents, però la

recuperació és desigual, amb més feblesa a
les economies riques.

Per a l’OCDE, és necessari un creixement
més equilibrat, amb menys desequilibris
comercials i amb un sector privat que aga-
fi el relleu dels estímuls governamentals.
Pel que fa als desequilibris comercials, per
als quals no es preveu una moderació sig-
nificativa en els propers dos anys, l’OCDE

L’OCDE espera un
creixement global
del 4,2% per al 2011.

CONJUNTURA INTERNACIONAL

PERSPECTIVES ECONÒMIQUES DE L’OCDE (1)

2009 2010 2011 2012

PIB (2)

Total Mundial –1,0 4,6 4,2 4,6

Estats Units –2,6 2,7 2,2 3,1

Japó –5,2 3,7 1,7 1,3

Zona de l’euro –4,1 1,7 1,7 2,0

OCDE –3,4 2,8 2,3 2,8

Inflació (3)

Estats Units –0,3 1,6 1,1 1,1

Japó –1,4 –0,9 –0,8 –0,5

Zona de l’euro 0,3 1,5 1,3 1,2

Atur (4)

Estats Units 9,3 9,7 9,5 8,7

Japó 5,1 5,1 4,9 4,5

Zona de l’euro 9,3 9,9 9,6 9,2

OCDE 8,1 8,3 8,1 7,5

Balança per Compte Corrent (5)

Estats Units –2,7 –3,4 –3,7 –3,7

Japó 2,8 3,4 3,7 3,7

Zona de l’euro –0,4 –0,2 0,3 0,9

OCDE –0,5 –0,7 –0,7 –0,5

Xina 6,0 5,8 5,9 5,5

NOTES: (1) La data de tancament de l’edició i d’incorporació de dades va ser el 12 de novembre de 2010.

(2) Taxes percentuals de variació en termes reals.

(3) Taxes percentuals de variació del deflactor del PIB.

(4) En percentatge sobre població activa.

(5) En percentatge del PIB.

FONT: Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics.
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postula la necessitat de polítiques coordi-
nades al si del G-20 per evitar les guerres de
divises i l’emergència del proteccionisme.

Quant al relleu dels estímuls públics,
l’OCDE posa un èmfasi especial en l’esta-
bliment de plans creïbles de consolidació
fiscal que retornin la confiança dels agents
econòmics en les finances públiques i que
facin sostenible el deute. Tot això redun-
daria en un major creixement a mitjà ter-
mini. L’OCDE reconeix que, a curt termi-
ni, els efectes podrien ser contractius, però
d’intensitat limitada.

L’organisme internacional espera un 2011
més difícil que el 2010, amb un creixement
que, al conjunt de països de l’OCDE, pas-
sarà del 2,8% al 2,3% i que tornarà a re-
puntar el 2012. Especialment a la baixa, en
relació amb l’informe del juliol, es van
revisar les perspectives per als Estats Units,
amb un creixement esperat del 2,7% per al
2010 i del 2,2% per al 2011, en línia amb les
nostres previsions. Per al 2012, l’OCDE fa
una aposta més optimista i situa el creixe-
ment nord-americà en el 3,1%, la qual
cosa redundarà en una reducció de la taxa
d’atur durant el període. En canvi, la zona

La cooperació internacional
i la consolidació fiscal són
necessàries per apuntalar
el creixement.

PERSPECTIVES ECONÒMIQUES DE L’OCDE (1)

2009 2010 2011 2012

Saldo de les AP (2)

Estats Units –11,3 –10,5 –8,8 –6,8

Japó –7,1 –7,7 –7,5 –7,3

Alemanya –3,0 –4,0 –2,9 –2,1

França –7,6 –7,4 –6,1 –4,8

Itàlia –5,2 –5,0 –3,9 –3,1

Regne Unit –11,0 –9,6 –8,1 –6,5

Espanya –11,1 –9,2 –6,3 –4,4

Zona de l’euro –6,2 –6,3 –4,6 –3,5

OCDE –7,9 –7,6 –6,1 –4,7

Tipus d’interès a curt termini (3)

Estats Units 0,9 0,5 0,7 1,8

Japó 0,3 0,2 0,2 0,2

Regne Unit 1,2 0,7 0,9 1,8

Zona de l’euro 1,2 0,8 1,1 1,8

Tipus d’interès a llarg termini (4)

Estats Units 3,3 3,1 3,3 4,5

Japó 1,3 1,1 1,2 1,7

Alemanya 3,2 2,7 3,0 3,8

França 3,6 3,0 3,3 4,1

Itàlia 4,3 3,8 3,7 4,5

Regne Unit 3,6 3,5 3,6 4,5

Espanya 4,0 4,1 4,0 4,2

Zona de l’euro 3,8 3,4 3,6 4,3

NOTES: (1) La data de tancament de l’edició i d’incorporació de dades va ser el 12 de novembre de 2010.

(2) En percentatge del PIB.

(3) Tipus d’interès a 3 mesos als mercats monetaris nacionals.

(4) Tipus del deute públic de les emissions més representatives de cada país.

FONT: Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics.
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de l’euro millora les perspectives per al
2010 i situa el creixement en l’1,7%, lleu-
gerament per damunt de les nostres ex-
pectatives. El creixement, però, no aconse-
gueix enlairar-se el 2011 i repeteix l’avanç
de l’1,7%, que també coincideix amb les
nostres previsions, mentre que, a diferèn-
cia del cas nord-americà, no es produeix
una millora apreciable el 2012.

Per a Espanya, l’OCDE preveu una lleuge-
ra reculada el 2010, seguida d’un creixe-
ment del 0,9% el 2011, amb una certa
acceleració el 2012, fins a taxes de l’1,8%,
lleugerament per damunt de les previsions
de ”la Caixa”.

Estats Units: un creixement
llastat per l’ocupació

Preveiem que l’economia nord-americana
creixerà al voltant del 2,2% el 2011, per
sota del 2,8% esperat per al 2010. La per-
sistència de la feblesa dels mercats de tre-

ball i de l’habitatge, que es retroalimenten
mútuament, i l’endeutament de les llars,
que arriba al 118,4% de la renda disponi-
ble, limiten el creixement del consum pri-
vat, mentre que la inversió en equipament
perd una mica de la força de la primera
meitat de l’any i les exportacions conti-
nuen sense trobar la via del vigor. L’any
vinent ni els estímuls fiscals ni el cicle
d’existències aportaran tant al creixement
com el 2010.

Les dades del tercer trimestre continuen
apuntant a una recuperació modesta, amb
una economia que va créixer el 0,6% in-
tertrimestral. Malgrat el comportament
del consum privat, relativament bo, l’a-
vanç del període és degut, en gran part, a
l’acumulació d’existències, mentre que la
inversió en equipament i les exportacions
es van continuar alentint en relació amb el
segon trimestre. Així, els riscos de creixe-
ment anèmic, per no parlar de recaiguda,
superen els inflacionistes, amb la inflació
subjacent en mínims històrics, i justifi-

El creixement dels Estats
Units per al 2011 queda
en el 2,2%, mentre que,
per a la zona de l’euro,
se situa en l’1,7%.

Els Estats Units esperen
que la seva economia creixi
el 2,8% el 2010 i el 2,2%
el 2011.

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

ESTATS UNITS: MILLOREN LES EXPECTATIVES DELS EMPRESARIS

Nivell dels índexs de l’ISM (*)
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EVOLUCIÓ DEL PIB DELS ESTATS UNITS PER COMPONENTS

Percentatge de variació interanual en termes reals

PIB Consum privat

Consum públic Inversió no residencial

0,0

–2,6

–0,3

–1,2

1,6

2,8

0,3

–17,1

Importacions de béns i serveisExportacions de béns i serveis

Inversió residencial Demanda interna

FONTS: Bureau of Economic Analysis i elaboració pròpia.
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Els Estats Units creixen el
0,6% en el tercer trimestre
per la resistència del consum
i per la reposició
d’existències.

Les vendes al detall tenen
un bon comportament a
l’octubre, però la confiança
és baixa.

El deteriorament de les
expectatives empresarials
s’atura, però la indústria
s’estanca.

quen el manteniment de les mesures ex-
pansives de política fiscal i monetària,
sense que això l’eximeixi de la necessitat
d’un pla creïble de consolidació fiscal per
a l’economia nord-americana a mitjà ter-
mini.

Les vendes al detall són un bon exponent
del fons de resistència que, pel que sembla,
ha trobat el consum privat. El component
que exclou els elements més volàtils,
cotxes i consum de benzina, va créixer un
apreciable 5,3% interanual a l’octubre, re-
sultat al qual s’ha d’afegir el bon compor-
tament de les vendes d’automòbils. Cal
recordar, però, que, si es descompta l’efecte
de les variacions de preus, el comerç al
detall continua lleugerament per sota del
nivell del desembre del 2007, representatiu
de la situació anterior a la crisi.

Aquest fons de resistència dels consumi-
dors també es va donar, en certa mesura,
en la visió empresarial. Després de cinc
mesos de reducció d’expectatives, l’índex
de sentiment empresarial de l’Institute for
Supply Management va repuntar amb
força a l’octubre, amb l’índex de manufac-
tures pujant fins als 56,9 punts i amb el
dels serveis, que representen quatre cin-
quenes parts de l’ocupació privada, asso-
lint, fins i tot, un nivell més rotund, de 58,4
punts. En els dos casos, s’ha passat d’una
situació de correspondència amb creixe-
ments anèmics a una altra coherent amb
un avanç del conjunt de l’economia supe-
rior al 3,0%.

El principal factor de feblesa de l’economia
nord-americana, però, continua essent el
mercat de treball, que, per a la seva recu-
peració, necessita que aquests creixe-
ments ferms que s’apunten en els índexs
de sentiment empresarial siguin una rea-
litat. La majoria de les previsions per al
2011 no contemplen, però, aquest escena-
ri optimista, de manera que, sense una
demanda vigorosa, és difícil que la taxa
d’atur, que, a l’octubre, va continuar

ancorada en el 9,6%, experimenti millo-
res substancials.

El problema aquí és que el retard de la re-
cuperació és ja un empitjorament, per-
què, entre d’altres coses, tira a l’alça de la
proporció d’aturats de llarga durada, de
més difícil recol·locació. Així, els aturats
que porten més de sis mesos sense feina
superen el 44,0% del total dels aturats, re-
sultat que dobla el màxim al qual s’havia
arribat el 1982. A tot això s’afegeix l’im-
portant nombre de treballadors desani-
mats i d’uns altres que, tot i que volen tre-
ballar a jornada completa, només poden
fer-ho a temps parcial i que aniran absor-
bint una porció considerable de la deman-
da de treball que es pugui crear en els pro-
pers mesos. Per tot plegat, serà difícil que
es pugui veure una recuperació substan-
cial de l’ocupació abans del final del 2011.

Aquesta persistència de l’atur té una gran
part de la culpa que la construcció tornés
a recaure en el tercer trimestre. El proble-
ma immobiliari està estretament vinculat
amb la feblesa del mercat de treball. La
construcció havia tingut una aportació al
creixement molt per damunt del seu pes
en el total de l’economia en els anys de
bonança, sustentada per l’endeutament
de les llars. Amb el final del crèdit fàcil, el
sector ha destruït dos milions de llocs de
treball, que, per la seva naturalesa, són de
difícil reconversió. Aquesta destrucció
d’ocupació ha tingut un efecte bumerang
sobre el sector, ja que la persistència d’una
taxa elevada de desocupació alimenta les
execucions d’hipoteques per impaga-
ment. Això, al seu torn, nodreix la sobre-
oferta d’habitatges que fa que la inversió
residencial estigui gairebé paralitzada.
Una conseqüència, també, d’aquesta so-
breoferta és l’estancament de la precària
recuperació dels preus de l’habitatge. Per
la seva banda, el volum de les vendes
d’immobles no aconsegueix recuperar-se
amb consistència després del final de les
ajudes públiques.
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La feblesa de la demanda ha portat la in-
flació a mínims. Així, per bé que l’índex
general de preus al consum (IPC) de l’oc-
tubre va augmentar l’1,2% interanual, la
baixa utilització de la capacitat producti-
va va fer que l’índex subjacent avancés el
0,6% interanual, l’increment més baix
des de la seva implantació el 1958. En un
entorn d’elevat palanquejament com l’ac-
tual, la persistència d’aquest estancament
dels preus fa que les llars endeutades per-
din el benefici que, en èpoques anteriors,
els aportava la inflació, en reduir la suma
del deute contret en termes reals. Això ex-
plica que la Fed es disposi a implementar
una segona etapa d’expansió quantitativa
perquè la inflació basculi més cap a aquest
objectiu no explícit del 2% i allunyi els
preus d’un hipotètic descens.

Per la seva banda, no sembla que, el 2011,
el sector exterior hagi de ser el catalitza-

dor que necessita la recuperació. En pri-
mer lloc, atesa la dimensió de l’economia
nord-americana, les exportacions tenen
un pes menor que en altres països. En
segon lloc, la seva evolució continua sense
trobar la via d’un creixement ferm, mal-
grat la relativa feblesa del dòlar. Per bé que
la balança comercial del setembre va
donar una petita alegria, en reduir-se el
dèficit comercial de béns i serveis el 5,3%
en relació amb el mes previ, aquesta situa-
ció va ser deguda, principalment, a un
descens de les importacions, que conti-
nuen tornant a la normalitat després dels
forts increments del segon trimestre. No
obstant això, les exportacions es van con-
tinuar alentint. En aquest context, cal
esperar que el dòlar es mantingui relati-
vament feble, inf luït tant pel persistent
dèficit comercial com per la política
expansiva de la Fed.

La construcció pateix
una caiguda i es manté
en mínims, mentre que
els preus de l’habitatge
continuen al fons.

Pèrdua de llocs de treball 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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subjacent, el 0,6%,
mínim històric.
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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

IV I II III Octubre

PIB real 0,0 –2,6 0,2 2,4 3,0 3,2 –

Vendes al detall –1,0 –6,3 1,8 5,7 6,9 5,7 7,3

Confiança del consumidor (1) 58,0 45,2 51,0 51,7 58,2 50,9 50,2

Producció industrial –3,3 –9,3 –3,8 2,7 7,4 6,6 5,3

Índex activitat manufacturera (ISM) (1) 45,5 46,2 54,6 58,2 58,8 55,4 56,9

Habitatges iniciats –32,9 –38,4 –14,8 16,5 12,2 0,6 –1,9

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

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

Balança comercial (3) –698,8 –374,9 –374,9 –398,9 –450,1 –483,8 ...

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

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

NOTES: (1) Valor.

(2) Percentatge sobre població activa.

(3) Saldo acumulat de 12 mesos de la balança de béns i serveis. Milers de milions de dòlars.

(4) Índex del tipus de canvi ponderat pels fluxos del comerç exterior. Valors més grans impliquen apreciació de la divisa.

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

Escalada en la guerra de divises

Les guerres de divises es presenten com una nova amenaça per a la recuperació global. L’anunci, per part de la Fed,
d’una segona fase d’expansió monetària, coneguda per les sigles QE2 (quantitative easing, part 2), i la resistència
de la Xina a permetre apreciacions més importants de la seva moneda enfront del dòlar han desencadenat la reac-
ció de nombrosos països que no volen perdre posicions competitives.

En anunciar el QE2, les intencions declarades per la Fed han estat lluitar contra les pressions deflacionistes i donar
suport a la recuperació i a la creació d’ocupació mitjançant una disminució dels tipus d’interès a llarg termini. La
feblesa del dòlar és, però, una conseqüència inevitable de l’expansió monetària. Si l’oferta de dòlars creix, també
ho fa la pressió a la baixa sobre la seva cotització. És difícil saber si aquest era també un dels objectius de la Fed,
però és indiscutible que als Estats Units li va molt bé un dòlar feble que ajudi a dinamitzar la demanda externa.
Així, des del començament de setembre, quan es va començar a descomptar una nova ronda de mesures expansi-
ves, fins a mitjan novembre, el dòlar s’ha depreciat gairebé el 5% de mitjana (en termes nominals efectius) i gai-
rebé el 7% enfront de l’euro.

En aquest context, diversos països s’han resistit a ser la contrapartida en la depreciació del bitllet verd. La negativa
de la Xina a permetre una apreciació substancial de la seva moneda –que amb prou feines ha pujat el 3% enfront
del dòlar des de la meitat de juny– té molt a veure amb aquesta reacció. Per evitar una apreciació excessiva de les
seves divises, diversos països emergents han imposat traves a les entrades de capital. El Brasil, per exemple, va
apujar a l’octubre el gravamen sobre les inversions estrangeres en renda fixa fins al 6%. En les últimes setmanes,
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Tailàndia, Indonèsia i Corea del Sud també han adoptat mesures per frenar les entrades de capital estranger. Pel
que fa a les economies avançades, destaca la intervenció del Japó als mercats de divises per frenar l’apreciació de la
seva moneda. En canvi, l’euro ha suportat una bona part de la depreciació del dòlar. La zona de l’euro és una de les
poques regions disposades a no intervenir enfront de la feblesa del dòlar.

La reticència de la Xina a apreciar la seva moneda s’ha contagiat a altres països pel temor a una pèrdua de compe-
titivitat enfront del gegant asiàtic i enfront d’altres països que també es resisteixin a una apreciació de la seva
moneda. Això tindria diferents conseqüències: en primer lloc, una possible pèrdua de quota en mercats on com-
peteixen directament amb la Xina; en segon lloc, una major entrada de productes «barats» de la Xina que podria
danyar la indústria domèstica, i, finalment, una pèrdua de capacitat per competir al mercat xinès.

Les pressions canviàries també estan relacionades, sens dubte, amb els anomenats desequilibris globals. En aquest
sentit, la nova expansió monetària dels Estats Units podria ser considerada com un mer catalitzador d’un procés
inevitable a llarg termini: el realineament dels tipus de canvi a nivell global per reduir el dèficit extern dels Estats
Units i els grans superàvits de la Xina i d’altres economies (vegeu el gràfic següent). En aquest debat, els països amb
superàvit, amb la Xina al capdavant, al·leguen que els ajustaments del tipus de canvi s’han de produir molt gra-
dualment per no entorpir el creixement econòmic. Els Estats Units, en canvi, exigeixen una major flexibilitat
canviària per potenciar el creixement del seu sector exportador. El desacord entre els uns i els altres s’ha fet palès
en l’última reunió del G-20 a Corea, on aquest debat va ser protagonista.

Així i tot, resistir-se a apreciar també comporta certs riscos per als emergents. La intervenció al mercat canviari
comporta una acumulació considerable de reserves i, per tant, un augment de la liquiditat. Al seu torn, els tipus
d’interès es mantenen baixos per no atreure més fluxos de capital que volen aprofitar futures apreciacions. Tot

GRANS DESEQUILIBRIS GLOBALS

Previsions per al 2010 del saldo exterior per compte corrent

Milers de milions de dòlars
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Japó: més feble del que sembla

L’economia japonesa avançarà, probable-
ment, el 3,6% el 2010, esperonada pel
rebot de les exportacions durant la prime-
ra meitat de l’any i pels estímuls públics al
consum. Després del final d’aquests fac-
tors temporals, però, és de preveure que el
creixement per al conjunt del 2011 no hau-
ria de superar l’1,5%, amb una sortida de
la def lació que es farà esperar fins al
començament del 2012. El repunt del
creixement del PIB en el tercer trimestre,
que es va incrementar l’1,0% intertrimes-
tral, mostra una situació millor de la que
en realitat és.

L’aportació al creixement més important
va provenir aquest cop del consum privat,
incrementat per factors sense continuïtat,
com el final de l’estímul fiscal a la compra
de béns duradors, i pels efectes d’un estiu
especialment càlid, que va repercutir en la
compra massiva d’aparells d’aire condi-

cionat i de refrigeració. Però la pitjor notí-
cia va ser la confirmació de l’alentiment
de les exportacions, que han estat el pun-
tal del creixement durant l’última dècada.
La inversió en equipament també va mos-
trar un to més lànguid, i, a l’haver, sembla
que la construcció ha tocat el fons, amb
un mercat immobiliari que, a l’agost i al
setembre, va exhibir una tímida recupera-
ció després dels mínims del juliol.

La feblesa de la demanda interna es va ma-
nifestar de nou en les vendes d’automòbils
de l’octubre, que van recular després del
final de les ajudes. En la mateixa línia de
feblesa, la indústria, un bastió tradicional
de l’economia del Japó, continua, en el
millor dels casos, estancada, amb un ín-
dex de producció industrial que, al setem-
bre, va acumular el quart descens conse-
cutiu i que se situa el 15,4% per sota del
nivell del maig del 2008, que marca l’inici
de la crisi.

La demanda continua
necessitada d’estímuls,
i la producció industrial
s’estanca.

El Japó es desaccelera i creix
el 0,4%, a causa de la feblesa
del consum intern.

això agreuja els riscos, ja existents, de sobreescalfament i genera un medi de cultiu òptim per a la formació de
bombolles a la borsa o al sector immobiliari. Alguns analistes sostenen que l’oposició dels grans estalviadors a
deixar apreciar les seves monedes fins i tot es pot girar en contra seva per on menys s’ho esperen, el seu sector
exterior. En particular, argumenten que la falta d’ajustament dels tipus de canvi nominals provocarà, davant de la
necessitat que es produeixi un ajustament dels desequilibris externs, una pressió a l’alça dels preus en les econo-
mies emergents i una pressió deflacionista als Estats Units si el dòlar no s’afebleix prou. Això podria entorpir la
recuperació de la primera economia mundial, la demanda de la qual és fonamental per al creixement dels emer-
gents.

En definitiva, nombrosos països estan atrapats entre les mesures expansives nord-americanes i la ferma interven-
ció canviària xinesa. Malgrat el temor generat per la pèrdua de competitivitat exterior, els països han de reconèixer
els pros i els contres que comporta l’inici d’una guerra de divises, com, per exemple, la possibilitat d’una guerra
comercial, l’espectre de la qual plana en l’ambient. Una reflexió conjunta del problema portaria a un reajustament
gradual i, sobretot, coordinat. En canvi, les actuacions unilaterals només poden agreujar la recuperació d’uns i
reduir el creixement futur dels altres.

Aquest requadre ha estat elaborat per Clàudia Canals
Departament d’Economia Internacional, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”
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EVOLUCIÓ DEL PIB DEL JAPÓ PER COMPONENTS

Percentatge de variació interanual en termes reals

FONTS: Institut de Recerca Econòmica i Social i elaboració pròpia.
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Al mercat laboral, es va fer notar el repunt
del tercer trimestre, amb una taxa d’atur
que, al setembre, va baixar fins al 5,0%.
Per la seva banda, els preus van frenar les
caigudes a l’octubre, amb un IPC que va
davallar el 0,6% interanual, però amb un
índex subjacent, el general sense energia ni
aliments, que va tornar a cedir un subs-
tancial 1,5% interanual.

Al capítol exterior, el superàvit comercial
va augmentar al setembre, però això va ser
degut més al descens de les importacions
que a la força exportadora. En aquest sen-
tit, per bé que les vendes a la resta del con-
tinent asiàtic havien estat el principal
motor del creixement exportador durant
la primera meitat de l’any, al setembre les
exportacions a la Xina van continuar
netament per sota del màxim del març.

El superàvit comercial
es basa en la reducció
de les importacions.
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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

IV I II III Octubre

PIB real –1,2 –5,3 –1,3 4,7 2,7 4,1 –

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

Producció industrial –3,4 –21,8 –5,1 27,1 21,1 12,9 ...

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

Habitatges iniciats 2,5 –27,6 –20,7 –6,7 –1,1 13,9 ...

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

Preus de consum 1,4 –1,4 –2,0 –1,1 –0,9 –0,8 ...

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

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

Tipus de canvi efectiu nominal (5) 86,6 98,6 99,6 101,1 102,8 109,1 111,2

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.

FONTS: Ministeri de Comunicacions del Japó, Oficina Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.
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Xina: bones perspectives amb perill
de sobreescalfament

El vigor del creixement xinès des de l’inici
de l’any ha sorprès positivament. Esperem
que el PIB acumuli un avanç del 10,1% el
2010. Les perspectives de creixement per
al 2011 i el 2012 se situen al voltant del 9%,
una lleugera moderació que hauria d’a-
judar a mitigar els creixents riscos de so-
breescalfament que planen sobre l’eco-
nomia.

Aquesta recuperació econòmica, unida al
fort repunt de la inflació –que, a l’octubre,
va marcar el 4,4% interanual, el màxim
dels dos últims anys–, ha accelerat la reti-
rada de les mesures monetàries expansi-
ves. En particular, i per segona vegada en
poques setmanes, el banc central ha aug-
mentat el coeficient de caixa –fins al 18,5%
per als grans bancs i entre el 16% i el 16,5%
per a les petites entitats–, el qual acumula
una pujada total de 250 punts bàsics des
de l’inici de l’any.

Aquest augment s’uneix a la recent i ines-
perada pujada del tipus d’interès de re-
ferència –des del 5,31% fins al 5,56%– i al
relaxament dels controls que mantenien
gairebé fix el tipus de canvi enfront del
dòlar. L’enduriment de les condicions mo-

netàries prosseguirà al llarg del 2011. Per a
l’any vinent, anticipem noves actuacions
en el coeficient de caixa, de l’ordre de 150
punts bàsics en total, així com un parell
de pujades en el tipus d’interès. Pel que fa
a la política del tipus de canvi, preveiem
una apreciació molt gradual del renminbi,
al voltant del 4% anual, en línia amb el
seu comportament actual. Segons la Xina,
una apreciació sobtada de la seva moneda
podria entorpir el creixement econòmic
del país, fortament depenent de la inversió
–bona part al sector exportador– i del sec-
tor exterior.

Així mateix, atesos els persistents riscos
de bombolles al sector immobiliari, l’au-
toritat monetària també ha impulsat polí-
tiques dirigides a refredar aquest sector,
des de limitacions en la concessió de crè-
dits fins a pujades en l’entrada mínima
requerida per a l’adquisició d’un habitat-
ge, passant per augments en els tipus d’in-
terès hipotecaris. En aquest context, el
preu de l’habitatge va augmentar el 8,6%
interanual a l’octubre, per sota de la mitja-
na anual del 10,6%.

Per la seva banda, al llarg del 2011, la polí-
tica fiscal continuarà essent activa, cen-
trada en la millora de les prestacions so-
cials i en el suport al consum domèstic i

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

IV I II III Octubre

PIB real 9,6 9,1 11,3 11,9 10,3 9,6 –

Producció industrial 12,6 12,5 17,9 19,8 16,0 14,5 13,1

Producció elèctrica 6,7 6,7 24,3 22,6 17,8 11,8 6,7

Preus de consum (*) 5,9 –0,7 0,6 2,2 2,9 3,5 4,4

Balança comercial (**) 298 196 196 148 156 183 186

Tipus d’interès de referència (***) 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,56 5,56

Renminbi per dòlar (*) 6,9 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,7

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.

Preveiem un avanç a la Xina
del 10,1% per al 2010 i de
l’ordre del 9% per al 2011
i el 2012.

El banc central accelera
la retirada de les mesures
expansives.

Política fiscal activa
i centrada en el suport
al consum domèstic.
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una mica menys en les inversions en infra-
estructures. Tot plegat amb l’objectiu
de reequilibrar les fonts de creixement del
país cap a un major protagonisme del
consum intern i de la inversió privada.

Finalment, la balança comercial va tornar
a marcar un robust superàvit a l’octubre,
de 27.148 milions de dòlars, per damunt
dels valors del setembre i de l’agost. Aques-
ta situació va ser deguda, en gran part, al
menor creixement de les importacions,
que van avançar per sota de les previsions
del consens. Aquest vigor comercial, al
costat de les fortes entrades de capital, s’ha
vist reflectit en l’important augment de
reserves internacionals del tercer trimestre.

De nou, la dimensió del superàvit comer-
cial xinès i la moderada apreciació del
renminbi –amb prou feines del 3% des de
l’anunci de la seva flexibilització cap a la
meitat de juny– han disparat els riscos
d’actuacions proteccionistes dels princi-
pals socis comercials, en especial dels Es-
tats Units, que ostenta el major dèficit
bilateral amb la Xina. Les mesures protec-
cionistes, les recents tensions inflacionis-
tes i els perills de bombolles en el preu de
l’habitatge constitueixen els tres riscos més
importants a curt termini.

Brasil: i, després d’un bon 2010,
Bem-vindo 2011!

Després d’una recessió fugaç, el Brasil va
emprendre una sòlida recuperació, que li
permetrà tancar el còmput anual del 2010
amb un creixement del PIB proper al 7,2%,
el seu màxim registre en tres dècades. La
despesa interna, amb la inversió al capda-
vant, va assumir el principal paper motriu,
i la demanda externa continua restant
punts al creixement i pateix la persistent
fortalesa del real i la determinada empen-
ta de la importació.

Els indicadors avançats apunten a la mo-
deració de l’activitat en els propers mesos,
fins a estabilitzar-se en nivells de creixe-
ment més coherents amb el seu potencial,
al voltant del 5%, de cara al 2011. Així i tot,
la conjuntura actual situa el nou govern
de Dilma Roussef, primera presidenta de
la història del Brasil, en una posició molt
grata, amb un creixement econòmic nota-
ble, atur en mínims i confiança interna en
màxims.

Entre els principals reptes que afronta l’e-
conomia brasilera a curt termini, cal des-
tacar el ràpid deteriorament de la balança
per compte corrent i la persistent tònica

Augmenten els riscos
d’actuacions proteccionistes.

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

IV I II III Octubre

PIB real 5,1 –0,2 4,4 9,0 8,7 ... –

Producció industrial 2,9 –7,2 6,3 17,3 14,2 8,0 ...

Confiança del consumidor (*) 140,4 138,3 154,2 158,1 154,6 159,5 154,5

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

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

Balança comercial (***) 24,8 25,3 25,3 23,2 19,3 16,9 17,4

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

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

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.

El Brasil s’acomiada d’un
gran any i es prepara per
inaugurar el 2011 amb Dilma
Roussef al comandament.
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d’apreciació del real. Les tasques d’inter-
venció al mercat canviari s’han intensificat
en l’últim mes i mig, però ni aquestes tas-
ques d’intervenció ni la pujada del tribut
que grava els influxos de capital en renda
fixa fins al 6% a l’octubre han pogut inter-
rompre l’avanç del real (el 2% des del gener
i el 7% des del juny). Només la relativa
recuperació del dòlar ha concedit una tre-
va. No obstant això, no anticipem un canvi
definitiu de tendència mentre persisteixin
els diferencials de creixement i de rendibili-
tat entre el Brasil i les altres economies més
madures. Això continuarà reduint la com-
petitivitat del sector manufacturer i, per
tant, el potencial exportador.

Malgrat una taxa de creixement per da-
munt del seu potencial i malgrat la utilit-
zació de la capacitat productiva vorejant el
85% del total instal·lat, les polítiques ma-
croeconòmiques han mantingut el to ex-
pansiu que van adoptar en intensificar-se
la crisi, de manera que els riscos de sobre-
escalfament continuen latents. La taxa
d’inflació va tornar a repuntar a l’octubre
i va superar el 5% i, per tant, l’objectiu del
4,5%, motiu pel qual esperem que la tòni-
ca de pujades de tipus que es va interrom-
pre a l’agost es reprengui el 2011, més aviat
que tard si l’evolució del tipus de canvi ho
permet.

El recurs monetari encara és més probable
en anticipar-se pocs moviments en el ter-
reny fiscal. A mitjà termini, el principal
risc aflora, precisament, per aquest flanc.
La persistència dels estímuls gairebé-fis-
cals al creixement i l’elevada inversió en
infraestructures que exigiran el mundial
de futbol del 2014 i els jocs olímpics del
2016 podrien derivar en un sobreendeuta-
ment del sector públic. Així i tot, no hi ha
dubte que el nou gabinet de govern farà
tot el possible per mantenir el compromís
amb l’estabilitat macroeconòmica adqui-
rit per les últimes administracions i que
tan bé els va anar en arribar la crisi. Aquest
compromís continua essent de vital im-

portància per mantenir la credibilitat i per
promoure el creixement equilibrat a llarg
termini.

En qualsevol cas, si més no des del punt de
vista macroeconòmic, el Brasil és, sens
dubte, un lloc privilegiat per donar la ben-
vinguda al 2011.

Mèxic: consolidant la recuperació

L’empenta de l’activitat econòmica en els
dos primers trimestres de l’any permetrà
que l’economia mexicana creixi al voltant
del 5% el 2010, gràcies al bon funciona-
ment de la demanda externa (sobretot
dels Estats Units) i a un important efecte
de base. Les dades del tercer trimestre,
amb un creixement del 5,3% interanual i
del 0,7% entre el juny i el setembre, con-
firmen la moderació del ritme d’avanç;
també, sense cap mena de dubte, la conti-
nuïtat de la recuperació asteca, que es con-
tinua beneficiant de la resistència d’un
flanc exterior que, a poc a poc, va rebent el
suport de la despesa interior.

La reacció compassada de la inversió i del
consum i la remuntada progressiva dels
nivells de confiança interns auguren la
continuïtat de la recuperació de cara als
propers mesos. Així i tot, continuem albi-
rant un alentiment del ritme d’activitat,
d’acord amb la moderació del ritme d’a-
vanç de l’economia global, la normalitza-
ció del cicle d’existències i el relleu insufi-
cient per part d’una despesa interna que
ha patit la lenta recuperació del crèdit i de
la confiança. Així, doncs, per al 2011, es-
perem una taxa d’avanç del PIB inferior a
la d’enguany, al voltant del 3,7%.

La recuperació del preu del petroli ha per-
mès frenar la reculada del saldo fiscal, de
manera que anticipem que el dèficit se
situarà al voltant del 2,2% del PIB al final
del 2010. Així i tot, reduir la dependència
petroliera de l’ingrés fiscal és una assigna-

La inflació i el real continuen
imposant riscos.

El nou programa d’expansió
monetària de la Fed podria
retardar la pujada de tipus
d’interès fins al 2012.

L’economia mexicana
consolida la recuperació
amb un nou avanç del 5,3%
en el tercer trimestre.
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tura pendent a mitjà termini. Sense una
reforma fiscal en profunditat que aconse-
gueixi reduir la dependència petroliera
dels ingressos, el deteriorament dels
comptes públics pot ser un llast important
i algunes agències de rating podrien modi-
ficar a la baixa la qualificació del deute
sobirà mexicà, la qual cosa assossegaria el
peso i complicaria la contenció de preus.

Ara com ara, la contenció de la demanda
interna, l’absència de pressions canviàries
notables i la baixa utilització de la capaci-
tat productiva han alleujat la pressió sobre
aquests preus. Malgrat el seu repunt re-
cent, derivat de l’encariment dels produc-
tes agrícoles, no esperem que, al final del
2010, la inflació superi en excés el 4%. Per
això, i atès un escenari de recuperació
suau de la despesa interna i de progressiva
debilitat del f lanc exterior, no preveiem
canvis en la política monetària fins al final
del 2011. A més a més, la decisió recent de
la Reserva Federal d’iniciar un nou pro-
grama d’expansió monetària podria, fins i
tot, comportar l’ajornament d’aquestes
pujades fins al començament del 2012.

Un altre front important de l’economia
mexicana deriva, òbviament, de l’enorme

dependència del sector exportador i
manufacturer de l’evolució econòmica als
Estats Units. Durant els deu primers mesos
de l’any, el mercat nord-americà va absor-
bir el 69% de l’exportació automobilística
de Mèxic. Això explica que la recuperació
asteca corri el risc de frenar-se més del pre-
vist si l’economia del veí del nord s’alenteix
massa. En aquest cas, cal tenir en compte
que Mèxic disposa d’un escàs marge fiscal
per implementar estímuls addicionals.

En qualsevol cas, l’economia mexicana ha
encarrilat una via de creixement prou
robusta, que, si no hi ha sorpreses, l’hauria
de portar a tancar el seu output gap cap a
la meitat del 2011.

Estabilitat per mantenir el guanyat

El preu del petroli va mantenir la tònica
d’estabilitat i va tornar a quedar per sota
de la referència dels 85 dòlars després
d’haver-la superat de forma clara en les
últimes setmanes. Així, entre el 20 d’oc-
tubre i el 19 de novembre, el preu del cru
va pujar un inapreciable 1,6% i es va situar
en els 84,22 dòlars per barril (qualitat
Brent, per a lliuraments a un mes), la qual

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

IV I II III Octubre

PIB real 1,5 –6,6 –2,2 5,1 7,3 5,3 –

Producció industrial –0,4 –7,0 –2,4 5,4 7,5 6,4 ...

Confiança del consumidor (*) 92,2 80,5 78,4 81,5 84,9 89,2 89,2

Índex avançat d’activitat (*) 118,2 110,9 113,9 115,1 116,7 117,6 ...

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

Preus de consum –11,8 0,0 4,0 4,8 4,0 3,7 4,0

Balança comercial (***) –17,3 –4,6 –4,6 –1,9 –2,4 –2,0 –3,0

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

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

NOTES: (*) Valor.

(**) Percentatge sobre població activa.

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

FONTS: Banc de Mèxic i elaboració pròpia.

Vendes al detall, inversió
i confiança a l’alça.

El petroli continua amb
alces moderades i voreja
els 85 dòlars per barril.
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cosa representa un increment del 8,3%
des de l’inici de l’any.

L’expansió de les economies emergents
continuarà donant suport al preu del
petroli en la primera meitat del 2011. No
obstant això, les dificultats de les econo-
mies avançades faran que les alces siguin
moderades, i preveiem que el 2011 acabi
amb un cru no gaire per damunt dels 85
dòlars per barril.

L’estabilitat també va dominar en el con-
junt de les primes, després d’haver recollit
uns magres guanys en el mes anterior,
amb un índex The Economist que va que-

dar gairebé invariat en el mes, però que
acumula uns guanys del 19,0% des de
l’inici de l’any. Els aliments van tenir un
comportament desigual, mentre que,
entre els metalls, destaca l’apreciació del
22,2% del pal·ladi, que contrasta clara-
ment amb el lleuger descens del preu del
platí. Els dos metalls preciosos són utilit-
zats en els catalitzadors dels automòbils,
el primer en motors de benzina i el segon
en motors dièsel, més predominants a
Europa. L’evolució és coherent amb el
lleuger repunt del consum nord-americà i
amb el refredament que han patit les pers-
pectives de creixement a Europa durant
l’últim mes.

EVOLUCIÓ DE PRIMERES MATÈRIES SELECCIONADES (*)

NOTA: (*) Dades corresponents a l’últim dia del mes (última dada, 19 de novembre).
FONTS: «The Economist», Thomson Reuters Datastream i elaboració pròpia.
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Zona de l’euro: Irlanda agafa
el relleu de Grècia

La crisi del deute sobirà europeu ha tornat
a escriure un nou capítol en el mes de
novembre. En aquesta ocasió, el protago-
nista ha estat Irlanda, però, novament, la
resta de països anomenats perifèrics
ha jugat un paper important. Una vegada
més, el procés de recuperació de la zona
de l’euro queda en un segon pla, tot i
que les últimes dades han estat relativa-
ment bones. En el tercer trimestre, el pro-
ducte interior brut (PIB) va avançar el
0,4% intertrimestral, de manera que, per
al conjunt de l’any, l’avanç se situarà molt
probablement per damunt de l’1,5% que
teníem previst.

Tornant al tema central, l’origen de la crisi
irlandesa cal buscar-lo en el seu sistema
bancari. Mentre el problema de Grècia és,
sobretot, de competitivitat i de falta de
transparència en la gestió del sector públic,
els dubtes sobre el potencial de creixement
de l’economia irlandesa són molt menors.
El problema del tigre cèltic és l’important
ajustament del sector immobiliari i el
sobredimensionament del sector bancari.
El 2009, quan la crisi financera internacio-
nal es trobava en el punt culminant,
el Govern irlandès es va comprometre a
assegurar tots els actius bancaris, per evi-
tar així un pànic financer en la seva eco-
nomia.

El PIB de la zona de l’euro
creix el 0,4% en el tercer
trimestre del 2010...

...però la crisi irlandesa ho
deixa en un segon pla.

UNIÓ EUROPEA

Variació del PIB de la zona de l’euro

FONTS: Eurostat i elaboració pròpia.
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Però el forat que el sector immobiliari ha
generat als seus bancs ha estat més gran
del que s’esperava. De fet, després de l’es-
tiu, el Govern irlandès va haver de realit-
zar una nova i important injecció de capi-
tal en el seu sistema bancari, la qual cosa
va disparar el dèficit previst per a enguany
fins al 32%. Això va encendre totes les
alarmes, i, ràpidament, la comunitat inter-
nacional va considerar que Irlanda era la
principal candidata per succeir a Grècia en
la trista història de països desenvolupats
que han hagut de ser rescatats.

Una de les conseqüències directes va ser el
tancament total dels mercats internacio-
nals de finançament per al sistema banca-
ri irlandès, que es va veure obligat a obte-
nir la liquiditat a través del Banc Central
Europeu. De tota manera, el que va acabar
disparant la prima de risc van ser les decla-
racions de la cancellera alemanya, Angela
Merkel, en què suggeria que qualsevol res-
cat a través del Mecanisme d’Estabilitza-
ció Financera hauria d’anar acompanyat

d’una reestructuració del deute que com-
portaria pèrdues per als seus tenidors.

S’esperaqueel totaldel rescat,85.000milions
d’euros, vagi dirigit, fonamentalment, a
enfortir el capital del sector bancari, però
també caldrà adoptar noves mesures
d’ajustament fiscal. Això hauria de ser
suficient per tranquil·litzar de nou els
mercats. De tota manera, és molt probable
que els mercats redirigeixin la seva atenció
cap a la resta de països perifèrics i, en espe-
cial, cap a Portugal. El país lusità haurà de
mostrar que l’aplicació dels plans d’auste-
ritat fiscal s’està duent a terme amb rigor i
que, a més a més, això no està llastant la
capacitat de creixement de l’economia. Un
repte que sembla molt difícil d’aconseguir.

Malgrat els dubtes sobre la sostenibilitat
del deute públic dels països perifèrics, la
realitat és que l’avanç del PIB de la zona de
l’euro és força ferm. Després del fort crei-
xement del segon trimestre, l’1,0% inter-
trimestral, la taxa de creixement s’ha

La demanda emet tímids
senyals de millora.

El rescat d’Irlanda anirà
dirigit, fonamentalment,
al sector bancari.

Portugal és el següent país
en el punt de mira dels
mercats.

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

IV I II III Octubre

PIB 0,3 –4,0 –2,0 0,8 1,9 1,9 –

Vendes al detall –0,7 –2,3 –1,0 0,6 0,6 1,4 ...

Confiança del consumidor (1) –18,1 –24,7 –17,0 –16,8 –16,7 –12,1 –10,9

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

Sentiment econòmic (1) 93,5 80,8 91,9 96,6 99,3 102,2 104,1

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

Preus de consum 3,3 0,3 0,4 1,1 1,5 1,7 1,9

Balança comercial (3) –1,2 –13,6 16,1 28,1 23,4 10,6 ...

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

Tipus de canvi efectiu nominal de l’euro (4) 110,6 111,7 113,8 108,8 103,2 102,3 106,1

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.
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El sector exterior resisteix
les tensions del tipus de
canvi.

mantingut relativament forta, i això ens
ha obligat a revisar les nostres previsions
de creixement per a enguany lleugerament
a l’alça, fins a l’1,7%. Alemanya ha tornat a
exercir, un trimestre més, de motor de la
recuperació europea. De tota manera,
continuem esperant que la taxa de creixe-
ment es mantingui en nivells moderats en
els propers trimestres i que, fins i tot,
pugui baixar lleugerament.

Així ho suggereixen els diferents indica-
dors d’oferta. La producció industrial, per
exemple, que va avançar amb molta força
durant el segon trimestre, va perdre l’em-
branzida en el mes de setembre, després de
recular el 0,9% en relació amb el mes ante-
rior. Encara és aviat per determinar si el
ritme de creixement al qual ens ha tingut
acostumats últimament es reduirà, però
els riscos han basculat lleugerament a la
baixa. És important remarcar que el canvi
de tendència, si es produeix, serà poc
important, ja que l’índex dels gestors de

compres PMI va continuar mostrant
símptomes de fortalesa en el mes de
novembre.

L’evidència que ens proporcionen els dife-
rents indicadors de demanda també és
mixta, motiu pel qual és molt probable
que, en el tercer trimestre, el consum hagi
mantingut una taxa de creixement força
feble, com ja ha succeït en els últims tri-
mestres. Les vendes al detall mantenen
una tònica molt plana i no aconsegueixen
dibuixar una tendència alcista.

L’altra cara de la moneda són la confiança
del consumidor i la inflació. Pel que fa a la
confiança, en el mes de novembre, va tor-
nar a avançar amb força, i la seva tendència
positiva no s’atura. La variació dels preus
també suggereix un lleuger canvi de ten-
dència en l’estat d’ànim de la demanda.
Això es veu reflectit en l’avanç de la taxa de
variació interanual de l’índex subjacent
de preus al consum harmonitzat, que va

SÍMPTOMES DE MILLORA DE LA DEMANDA

Indicadors de demanda i de preus

FONTS: Thomson Reuters Datastream i elaboració pròpia.

IPCH subjacent, variació interanual
(escala dreta)

Confiança del consumidor
(escala esquerra)

2007 2008 2009 2010

J S D D DMM J S J JS SM M

Índex %

–35

–30

–25

–20

–15

–10

–5

0

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2



DESEMBRE 2010 25INFORME MENSUAL

avançar l’1,1% en el mes d’octubre, des-
prés de quatre mesos estancada en l’1%.
De tota manera, fins que el mercat laboral
no ofereixi símptomes clars de millora, el
consum no tornarà a créixer a un ritme
més alegre. Fet que no s’espera que passi
fins a les acaballes de l’any vinent.

Finalment, paga la pena destacar l’evolu-
ció del sector exterior. Durant el tercer tri-
mestre, tant les exportacions com les
importacions van mantenir un ritme de
creixement interanual entre el 20% i el
30%, de manera que el temut efecte de la
depreciació del dòlar ha estat molt limitat
fins ara. De fet, l’euro es va depreciar amb
rapidesa durant el mes de novembre a
mesura que la crisi del deute irlandès gua-
nyava força. De tota manera, esperem que,
a mesura que es vagin concretant les
mesures de suport a Irlanda, l’euro torna-
rà a guanyar terreny al bitllet verd.

En definitiva, el moment que travessa
l’economia de la zona de l’euro és certa-
ment delicat. És molt important que el pla
de rescat a Irlanda s’aprovi de pressa i de
forma molt transparent per evitar que es
produeixin contagis a altres països. És
igualment important que els diferents paï-
sos de la zona de l’euro estudiïn la situació

de Portugal i que, si és necessari, s’antici-
pin als mercats en l’aprovació d’un paquet
d’ajudes al país lusità si realment ho neces-
sita. El procés de recuperació del conjunt
de la zona de l’euro està ben encarrilat,
però un petit error polític en la gestió dels
rescats podria tenir conseqüències molt
negatives.

Bones perspectives per a Alemanya
el 2011

L’economia alemanya va reduir el ritme
de recuperació entre el juliol i el setembre,
amb un increment del 0,7% intertrimes-
tral. Un augment que, malgrat tot, manté
«una via de sòlid creixement», segons
afirma el consell econòmic assessor del
govern germànic en el seu informe anual.
En aquest informe, «els cinc savis» van
augmentar les previsions de creixement
del PIB fins al 3,7% enguany i el 2,2% el
2011. Si es compleixen aquestes dades,
l’economia alemanya recuperaria, cap a la
meitat del 2011, el nivell màxim assolit
el 2008.

El desglossament del creixement del ter-
cer trimestre en els diferents components
mostra un major equilibri de l’economia

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

IV I II III Octubre

PIB 0,7 –4,7 –2,0 2,1 3,9 3,9 –

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

Producció industrial –0,1 –15,5 –8,0 6,1 12,2 10,0 ...

Índex d’activitat empresarial (IFO) (*) 96,8 87,7 93,5 96,5 101,7 106,6 107,6

Taxa d’atur (**) 7,8 8,2 8,2 8,1 7,7 7,6 7,5

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

Balança comercial (***) 195,2 142,8 133,2 143,2 149,6 149,0 ...

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.

El PIB alemany del tercer
trimestre creix el 0,7%
intertrimestral.

L’activitat industrial
es contreu en el mes
de setembre.
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Però els consumidors i
els industrials es mostren
optimistes.

S’espera que la demanda
interna continuï impulsant
l’economia.

alemanya, que segueix la tendència mar-
cada des de la sortida de l’última recessió.
En aquest sentit, les demandes interna i
externa presenten contribucions al creixe-
ment molt similars, de 0,4 i de 0,3 punts
percentuals, respectivament. Destaca la
recuperació del consum públic, que, amb
un increment de l’1,1% en relació amb el
trimestre anterior, contribueix en dues
dècimes al creixement del PIB. Pel que fa
al component exterior, es distingeix un
menor dinamisme dels fluxos comercials,
que van reduir el ritme de creixement al
voltant de sis punts percentuals en relació
amb el trimestre anterior.

Malgrat mantenir un bon ritme de creixe-
ment en el tercer trimestre, la intensa cor-
recció dels indicadors de més alta freqüèn-
cia en el mes de setembre presenta noves
incerteses sobre l’evolució futura. Així, la
producció industrial d’aquest mes es va
reduir el 0,8% en relació amb l’agost i
va neutralitzar una gran part del creixe-
ment registrat durant el mes anterior. A
més a més, la forta contracció de les

comandes industrials al setembre, del
3,5% intermensual, anticipa un menor
ritme de l’activitat industrial durant l’úl-
tim quart de l’any. Un indici que es confir-
ma amb l’alentiment en el creixement de
la utilització de la capacitat productiva al
novembre, resultat que pronostica una
suavització de l’augment de la inversió
durant aquest període.

Pel costat de la demanda, les vendes al
detall van tornar a recular al setembre, per
segon mes consecutiu, amb una caiguda
de l’1,7% intermensual. Conseqüentment,
el comerç al detall es va situar gairebé en el
mateix nivell que un any enrere. Només
les exportacions van créixer al setembre, el
3,0% intermensual, impulsades pel
comerç amb països tercers. Això i la caigu-
da de les importacions en el mateix perío-
de, de l’1,5%, van comportar un augment
del saldo comercial en aquest mes del
46,6% interanual.

Significa aquesta reculada que la demanda
interna s’estancarà en els pròxims trimes-

LES CONFIANCES S’APROPEN ALS NIVELLS MÀXIMS

Evolució dels índexs de confiança

FONTS: Institut Nacional d’Estadística alemany i IFO.
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tres? Sembla que la tendència creixent dels
indicadors de confiança a l’octubre, amb
nous creixements de l’economia, mostra
que no, tot i que és possible que a un ritme
menor. Això s’observa al gràfic anterior,
on tant l’índex IFO de sentiment econò-
mic com la confiança dels consumidors
assoleixen nivells molt propers als màxims
del 2007. Aquest últim cas respon a la soli-
desa del mercat laboral, que, a l’octubre, va
mantenir la taxa d’atur en el 7,5%, la més
baixa des del 1992. Una xifra que, segons
els cinc savis, es continuarà reduint durant
el 2011, tot i que lluny de la plena ocupació,
objectiu que s’ha marcat la cancellera ale-
manya per als pròxims exercicis.

Per tant, Alemanya iniciarà l’any 2011
amb molt bones perspectives econòmi-
ques, tant pel que fa a la major fortalesa de
la demanda interna com a la gradual recu-
peració de les exportacions. Atès aquest
escenari, l’executiu alemany considera
prioritari consolidar els comptes públics
alemanys per situar el dèficit per sota del
3% del PIB el més aviat possible. És per
això que no s’espera cap tipus de reducció
de les càrregues impositives durant el pro-
per exercici. Una política d’austeritat de la
qual també vol que participin la resta de
membres de zona de l’euro, en especial en
el context actual de fortes tensions als
mercats de risc sobirà.

El Govern alemany prioritza
la consolidació dels comptes
públics.

Alemanya: cap a un creixement equilibrat

En arribar el mes de desembre, sol ser habitual fer balanç de les fites assolides al llarg de l’any, al mateix temps
que es plantegen els nous objectius per al futur. El 2010, després de patir la recessió més greu des de la Segona
Guerra Mundial, Alemanya ha redreçat el rumb de la seva economia a un ritme que, en alguns trimestres, sem-
blava més propi d’un país en vies de desenvolupament. Al mateix temps, la fortalesa del mercat laboral i la
correcció del dèficit públic situen l’economia en una posició privilegiada per encarar el futur.

No obstant això, de cara als pròxims anys, s’obren certs interrogants en l’horitzó germànic, en especial pel que
fa al patró de creixement, fortament esbiaixat cap al sector exterior. L’elevada competitivitat i la feble demanda
interna situen Alemanya entre les economies amb un major superàvit per compte corrent, al costat de la Xina i
dels països exportadors de petroli. Una posició que ha estat recentment qüestionada als principals fòrums econò-
mics a nivell global, on el debat sobre la necessitat de controlar els desequilibris massa elevats ha guanyat força.

En qualsevol cas, la recuperació alemanya està tenint un impacte positiu sobre l’economia de la zona de l’euro.
El fort repunt del producte interior brut (PIB) germànic, que les principals institucions econòmiques situen per
damunt del 3% interanual, ha propiciat que Alemanya es convertís en el motor de la zona de l’euro i contribuís
en més del 50% al seu creixement des del segon trimestre del 2009. Un lideratge que contrasta significativament
amb els primers cinc anys de l’última dècada, quan l’aportació alemanya al creixement europeu es va situar en
el 15%, inferior a la contribució conjunta d’Espanya i d’Irlanda.

A més d’aquest efecte directe sobre el creixement de la zona de l’euro, la recuperació també ha tingut un efecte
d’arrossegament sobre la majoria de països europeus a través del comerç exterior. El repunt de les importacions
alemanyes durant el 2010, encoratjades per la demanda creixent de béns intermedis per proveir la seva indústria,
ha dinamitzat les exportacions de la resta d’economies europees. D’aquesta manera, com s’observa al gràfic
següent, el saldo comercial amb Alemanya ha millorat a la majoria de països europeus entre el desembre del 2008
i el juny del 2010, en especial entre els principals socis comercials de l’Europa de l’Est.
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Tot això fa que el comportament de la primera economia europea sigui un factor clau en l’evolució del PIB de la
zona de l’euro en els pròxims trimestres. Segons les previsions dels organismes supranacionals, Alemanya
creixerà, com a mínim, el 2% el 2011 i el 2% el 2012, per damunt de la mitjana registrada entre el 2000 i el 2007.
Aquesta xifra, tot i que moderada si es compara amb l’evolució de l’economia mundial, superarà el creixement
europeu previst per a aquest mateix període (de l’1,5% i de l’1,8% interanual el 2011 i el 2012, respectivament).
D’aquesta manera, Alemanya continuarà impulsant l’economia europea a mitjà termini.

No obstant això, tant o més important que la magnitud del creixement, és saber quins components agafaran les
regnes de l’economia germànica en el futur immediat. El desglossament del creixement del PIB mostra que la
demanda exterior ha estat el principal responsable de la generació de valor afegit durant la recuperació. Aquest
patró de creixement coincideix amb el registrat des de l’inici de la dècada actual, quan un seguit de reformes
estructurals del mercat laboral va millorar la competitivitat del país.(1) Gràcies a aquestes reformes, Alemanya

NOTA: (*) Del tercer trimestre del 2009 al segon del 2010.
FONTS: FMI i Instituts d’Estadística Nacionals.
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es va convertir en el principal país exportador del món, un títol que recentment li ha estat arrabassat per
la Xina.

Es mantindrà aquest predomini del sector exterior o podrà la demanda interna modificar aquest patró de creixe-
ment? Ateses les tensions sorgides recentment als mercats financers, arran de l’elevat endeutament d’alguns estats
europeus, el Govern alemany va anunciar, cap a la meitat del 2010, mesures d’austeritat per sanejar els comptes
públics, les quals frenaran el consum i la inversió públics. En canvi, en l’evolució futura de l’economia, hi ha alguns
indicis que apunten a una major rellevància del consum privat, que deixaria enrere deu anys en què la seva contri-
bució al creixement ha estat gairebé insignificant.

Així, mentre la inversió i les exportacions s’enfonsaven el 2009, el consum privat aconseguia mantenir-se estable
durant l’última recessió. Aquesta solidesa s’explica, en part, pels plans d’estímul al consum implementats per
l’Executiu alemany, entre els quals cal destacar els incentius fiscals per a la compra d’automòbils. No obstant això,
va ser, sobretot, la fermesa del mercat laboral la que va permetre aquest bon comportament del consum privat.

A diferència del que ha succeït en cicles recessius anteriors i en altres economies desenvolupades, la contracció
econòmica va tenir un efecte molt limitat sobre la taxa d’atur germànica, la qual va augmentar només en set dècimes
entre el setembre del 2009 i el mateix mes del 2010 i va assolir un màxim del 8,3%. En aquest mateix període, el
nombre de llocs de treball va disminuir en 275.000. Aquest petit deteriorament respon, en gran part, al programa
de reducció temporal de l’ocupació (Kurzarbeit), que va permetre als empresaris alemanys adaptar les plantilles als
vaivens de la demanda, sense necessitat de destruir llocs de treball. L’ús estès d’aquest programa, al qual, segons les
dades de l’Oficina d’Ocupació, es va acollir més d’un milió de treballadors (per damunt del 2% de la població acti-
va), va representar un deteriorament dels costos laborals i de la productivitat alemanys. A canvi, va permetre a les
empreses mantenir la relació amb els seus treballadors especialitzats per al retorn a l’activitat un cop iniciada la

LA RECUPERACIÓ DE LA CONFIANÇA REDUIRÀ LA TAXA D’ESTALVI DE LES FAMÍLIES

Taxa d’estalvi i de confiança del consumidor

NOTA: (*) En percentatge a la renda bruta disponible de les famílies.
FONT: Institut Nacional d’Estadística alemany.
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L’economia francesa es continua
nodrint del consum intern

La recuperació de l’economia francesa va
continuar a un bon ritme durant el tercer
trimestre del 2010, amb un creixement del
PIB del 0,4% intertrimestral, de manera
que la variació interanual va pujar fins a
l’1,8%. Amb aquesta dada, són ja sis els
trimestres consecutius amb xifres de crei-
xement intertrimestral a França, de mane-
ra que el risc de recaiguda queda gairebé
descartat.

El desglossament de l’evolució del PIB gal
en els seus principals components mostra
que la demanda interna va continuar tirant
amb força de l’economia, amb un incre-
ment del 0,6% durant el tercer trimestre.
Les dades confirmen que la inversió està
participant en el procés de recuperació, ja
que aquesta partida va augmentar el 0,5%
en el tercer trimestre en relació amb el tri-
mestre anterior, després del 0,9% anotat en

el segon trimestre. D’aquesta manera, s’en-
cadenen dos trimestres de taxes positives,
situació que contrasta amb les reculades de
la inversió registrades durant els dos anys
precedents. Per la seva banda, el consum
privat va mantenir el paper de motor del
creixement de l’economia gal·la, amb un
increment del 0,6% intertrimestral, mentre
que la despesa pública va créixer el 0,4%.

Pel que fa a la demanda externa, les impor-
tacions van mantenir el dinamisme, amb
un increment del 4,1%, superior a l’aug-
ment del 2,5% de les exportacions, de
manera que la balança comercial es va
deteriorar. No obstant això, la contribució
negativa de la demanda externa al PIB va
ser compensada parcialment per la recom-
posició de les existències de les empreses,
que van contribuir al creixement amb
el 0,3%.

Els indicadors avançats mostren que el rit-
me de creixement de l’activitat econòmica

El PIB francès creix
el 0,4% en el tercer
trimestre del 2010.

L’OCDE estima un
creixement del PIB
de l’1,6% el 2011.

recuperació. Aquesta major flexibilitat explica que les millores dels indicadors del mercat laboral i de l’economia
alemanya hagin estat gairebé simultànies i que s’hagi assolit, a l’octubre, una taxa d’atur del 7,5%.

Les favorables dades econòmiques recents i la tònica creixent de la confiança empresarial permeten continuar
esperant bones notícies sobre l’ocupació durant els pròxims trimestres. Una millora que es traduirà en nous incre-
ments de la renda bruta disponible de les famílies. Al mateix temps, es preveu una reducció gradual de la taxa
d’estalvi de les llars, per tornar a nivells similars als registrats entre el 2002 i el 2007 (el 10,4%). Com es pot apreciar
al gràfic anterior, l’estalvi de les llars va augmentar intensament al començament de la crisi, quan la confiança dels
consumidors va registrar un important deteriorament. Un augment que, tot i que va ser corregit temporalment
amb les mesures d’estímul al consum implementades pel Govern, no s’ha tornat a reduir fins a l’augment de
l’optimisme dels consumidors i el bon moment del mercat laboral.

En definitiva, l’economia alemanya ha experimentat una intensa recuperació el 2010. Hi ha, a més a més, indicis
que apunten a un creixement més equilibrat, amb un menor impuls del sector exterior i una major contribució
del consum privat, la qual cosa permetria, a més a més, moderar el superàvit corrent i apaivagar algunes veus
crítiques.

Aquest requadre ha estat elaborat per Joan Daniel Pina
Departament d’Economia Europea, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”
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es mantindrà ferm, però amb taxes relati-
vament moderades pròpies de la reactiva-
ció gal·la. Així, des del costat de l’oferta,
una anàlisi de les dades mostra un incre-
ment de la producció industrial del 5,1%
interanual en el tercer trimestre del 2010,
percentatge que, malgrat tot, se situa més
del 10% per sota del pic assolit abans del
període recessiu. Això suggereix que el tei-
xit productiu francès continuarà avan-
çant, amb taxes intermensuals positives,
tot i que, probablement, amb alts i baixos.

En efecte, segons l’indicador de confiança
empresarial de l’informe de conjuntura del
Banc de França del passat dia 9 de novem-
bre, les expectatives són favorables. A par-
tir d’aquesta variable, aquest organisme
preveu un creixement del 0,5% en el quart
trimestre en relació amb el trimestre ante-
rior. Aquesta xifra és coherent amb les
perspectives de creixement de l’economia
francesa per al 2011 de l’OCDE, organisme
que augura una taxa interanual de l’1,6%,
molt similar al creixement esperat per a
enguany.

D’altra banda, les dades mostren que la
demanda continuarà avançant, sobretot
gràcies al consum de les llars, el qual, si
més no això és el que s’espera, mantindrà
la fortalesa en els propers mesos. Per la
seva banda, està previst que la despesa

pública disminueixi arran de la imple-
mentació de les mesures d’austeritat. Pel
que fa a la inversió, tendeix a créixer quan
l’índex d’utilització de la capacitat pro-
ductiva supera la mitjana de llarg termini
(al voltant dels 80 punts). Segons l’infor-
me conjuntural del Banc de França, aques-
ta variable va cedir quatre dècimes a l’oc-
tubre, fins als 76,4 punts, motiu pel qual
s’espera que la seva contribució al creixe-
ment en l’últim trimestre sigui una mica
inferior.

En definitiva, les perspectives són que l’ac-
tivitat francesa prossegueixi la recupera-
ció de forma lenta però segura el 2011, grà-
cies al bon comportament del consum
privat i al major dinamisme de la inversió.
Tot plegat en un entorn de canvi de govern,
després de l’àmplia remodelació ministe-
rial duta a terme pel president Sarkozy el
passat 14 de novembre.

L’economia italiana mostra les seves
mancances després de la recuperació

El ritme de creixement del PIB italià es va
reduir en el tercer trimestre del 2010, amb
un creixement del 0,2% intertrimestral, el
més baix des de l’inici d’enguany. Aquest
alentiment posa de manifest la feblesa
estructural de l’economia transalpina,

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

IV I II III Octubre

PIB 0,1 –2,5 –0,5 1,1 1,6 1,8 –

Consum de les llars –0,3 0,8 4,2 1,8 0,4 1,5 ...

Producció industrial –2,7 –12,3 –4,9 5,2 7,5 5,1 ...

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

Preus de consum 2,8 0,1 0,4 1,3 1,6 1,5 1,6

Balança comercial (**) –50,3 –49,1 –42,0 –42,8 –44,9 –49,7 ...

NOTES: (*) Percentatge sobre població activa.

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

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

Els motors del creixement
per a l’any 2011 seran el
consum privat i la inversió.

El PIB italià només creix
el 0,2% intertrimestral
entre els mesos de juliol
i setembre.

El consum privat s’estanca
en aquest període.
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que, després d’un curt període de recupe-
ració, es torna a enfrontar amb els matei-
xos problemes que patia abans de l’esclat
de la crisi. La conseqüència d’això és que,
després d’un repunt previst per al 2010,
al voltant de l’1%, no s’espera un ritme de
creixement més ferm de cara a l’any
vinent.

Malgrat no disposar del desglossament
del PIB per components, l’estancament
del consum privat i la menor inversió, a
causa de l’acabament dels incentius fiscals
al juliol, van frenar el creixement en el ter-
cer trimestre. En el cas del consum, el
deteriorament de la taxa d’atur i la lenta
evolució dels salaris van reduir la con-
fiança de les llars. Això va repercutir en el
creixement, gairebé nul, de les vendes al
detall durant els mesos de juliol i d’agost
del 2010. El pessimisme dels consumidors
registrat a l’octubre fa preveure que aques-
ta tendència es mantindrà durant el quart
trimestre.

A més a més, la contribució del sector
exterior, que va jugar un destacat paper en
la recuperació del segon trimestre, també
mostra signes d’esgotament. Així, el dèfi-
cit comercial del setembre es va triplicar
en relació amb el mateix mes de l’any ante-
rior, a causa de l’intens creixement de les
importacions. Per tant, no sorprèn la con-

tracció de la producció industrial al setem-
bre, del 2,1% intermensual.

Les perspectives econòmiques per a l’any
vinent no són gaire més favorables per al
país transalpí. La menor contribució de la
demanda exterior prevista per al 2011 i la
feblesa del consum, públic i privat, man-
tindran la tònica de creixement italiana
per sota de la mitjana europea. Un escenari
que requeriria la implementació de mesu-
res estructurals per incrementar la compe-
titivitat italiana. Un fet que no sembla fac-
tibleacurt terminiacausade la inestabilitat
política del país, que pot acabar abocant-lo
a unes eleccions anticipades.

L’economia britànica es recupera
més de pressa del que estava previst

El Govern britànic es troba immers en un
sever pla d’austeritat que busca reduir el
dèficit des del 10% del PIB enguany a
l’1,1% el 2015-2016. Un dels riscos d’aquest
pla de contenció és que la recuperació de
l’activitat econòmica s’aturi. No obstant
això, com més consolidat estigui el procés
de reactivació, més gran serà la probabilitat
de resistir les retallades que tindran lloc
l’any vinent. D’aquesta manera, el fet que
l’avanç del PIB britànic en el tercer trimes-
tre fos del 0,8%, el doble del que havia pre-

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

IV I II III Octubre

PIB –1,3 –5,1 –2,8 0,5 1,3 1,0 –

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

Producció industrial –3,8 –18,2 –9,1 3,2 7,8 6,3 ...

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

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

Balança comercial (**) –10,0 –10,2 –6,6 –7,7 –12,7 –18,5 ...

NOTES: (*) Percentatge sobre població activa.

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

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

El creixement italià
el 2011 serà inferior
al de la zona de l’euro.

El PIB britànic creix
el 0,8% intertrimestral.
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vist el consens, va ser una grata sorpresa.
Aquesta dada va empènyer la variació inter-
anual fins al 2,8%, l’increment més
important des del 2007. Un altre aspecte
encoratjador és que el creixement del PIB
d’aquest trimestre va ser impulsat pel sec-
tor privat.

El bon comportament de l’economia brità-
nica en el tercer trimestre coincideix amb
l’evolució favorable del mercat de treball.
Així, durant el període juliol-setembre, es
van crear 167.000 llocs de treball, que van
contribuir a la reducció en una dècima de
la taxa d’atur, fins al 7,7%. Així i tot, persis-
teix la possibilitat que els esforços de con-
solidació fiscal comportin una desaccele-
ració en el procés de recuperació. Això, en
gran part, dependrà de la confiança del
sector empresarial i de l’impuls que la
depreciació de la lliura esterlina pugui
exercir sobre la capacitat exportadora.

En efecte, una anàlisi de les dades de més
alta freqüència suggereix que el teixit
industrial britànic mantindrà la tònica de
recuperació, tot i que de forma més suau.
Així, els indicadors d’oferta mostren que la
confiança dels empresaris es va situar, a

l’octubre, per sota dels nivells registrats en
els mesos anteriors. En aquest context, el
National Institute of Economic and Social
Research estima que l’economia britànica
va augmentar el 0,5% en els tres mesos fins
a l’octubre, dada que denota un cert alenti-
ment en el ritme de creixement.

D’altra banda, les perspectives de la
demanda depenen, en part, de la voluntat
d’estalvi de les llars i de les empreses. Pel
que fa al consum de les famílies, tot fa pen-
sar que el ritme d’avanç serà moderat. Per
bé que l’índex de confiança del consumi-
dor va millorar a l’octubre, el seu compor-
tament és força erràtic. A més a més, el
nivell d’endeutament d’algunes llars enca-
ra és elevat. Pel que fa a la inversió, les
enquestes suggereixen una certa millora.
Així, segons l’Inflation Report del novem-
bre del Banc d’Anglaterra, un nombre crei-
xent d’empresaris es plantegen l’increment
de les seves inversions en els dotze pròxims
mesos.

Pel que fa a l’evolució de la taxa d’inflació,
va tornar a augmentar una dècima a l’oc-
tubre fins al 3,2% i va superar de nou el
valor esperat. D’aquesta manera, la inflació

La recuperació es pot frenar
una mica en l’últim trimestre
de l’any.

La inflació sorprèn de nou
a l’alça i se situa en el 3,2%.

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

IV I II III Octubre

PIB –0,1 –5,0 –3,0 –0,3 1,7 2,8 –

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

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

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

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

Balança comercial (2) –93,6 –86,8 –82,4 –82,8 –85,0 –90,2 ...

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

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

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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es manté en un nivell força superior a l’ob-
jectiu del Banc d’Anglaterra d’estabilitat de
preus del 2%. Ara com ara, tot i que no
espera que la inflació se situï per sota del
2% abans del 2013, el Banc d’Anglaterra es
resisteix a apujar els tipus d’interès, ja que
això incidiria negativament sobre la reacti-
vació de l’activitat econòmica.

En definitiva, les expectatives són que
l’economia del Regne Unit continuï el pro-
cés de recuperació, tot i que amb menys
intensitat, en part pel fort ajustament pre-
vist pel Govern. No obstant això, el fet que
el PIB britànic hagi mostrat un avanç sòlid
en els dos últims trimestres exclou gairebé
la probabilitat d’una recaiguda.

Europa emergent, 2011: momentum,
cicle i risc financer

Què es pot esperar del 2011 en termes eco-
nòmics a l’Europa emergent? Potser la
millor forma de presentar el nostre esce-
nari de previsions és contrastar el present
2010 amb el que preveiem per a l’any
vinent. D’entrada, el 2010 haurà estat l’any
de la consolidació de la incipient recupera-

ció econòmica iniciada durant la segona
meitat del 2009. Una recuperació, però,
profundament desigual. Malgrat que totes
les economies que habitualment resse-
nyem en aquest apartat –Polònia, Eslovà-
quia, la República Txeca, Hongria i Roma-
nia– experimentaran una millora de
l’activitat el 2010, hi haurà notables dife-
rències entre elles. Així, Romania no hau-
rà pogut evitar una nova caiguda del PIB,
a causa de la necessitat d’ajustar durament
les seves finances públiques. Un procés
similar, tot i que d’una intensitat menor, al
que ha seguit Hongria i que li ha provocat
un creixement positiu, però reduït, el 2010.
Les altres tres economies hauran tancat el
2010 amb un creixement mitjà anual a la
zona del 2%-4%.

A la regió, l’expansió s’haurà degut, fona-
mentalment, a l’embranzida de les expor-
tacions i, amb menys pes, a la recomposi-
ció de les existències. Arran, per tant, de la
millora de la zona de l’euro. L’excepció
principal a aquesta dinàmica serà Polònia,
on la demanda interna ha exhibit un vigor
més intens. Finalment, el 2010 serà també
recordat per haver reflectit només en part
les fortes pressions sobre el risc-país que

2011, ANY DE CREIXEMENT A L’EUROPA EMERGENT

Previsió de creixement real

FONTS: Oficines nacionals d’estadística, Eurostat i elaboració pròpia.

2011 2010

%

Hongria

República Txeca

Eslovàquia

Polònia

Romania
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A l’Europa emergent,
el 2010 ha estat un any
de recuperació, tot i que
desigual.

Per al 2011 esperem
el manteniment de
l’embranzida de l’expansió.
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altres economies de la perifèria de la Unió
Europea van patir apreciablement.

I bé, per quins rumbs circularà la conjun-
tura el 2011? Les quatre tendències ante-
riors, i la seva evolució prevista, es poden
etiquetar sota quatre titulars. El primer, el
momemtum es manté, és a dir, sembla que
l’embranzida de la recuperació té un
recorregut futur. Les dades de creixement
del tercer trimestre han sorprès positiva-
ment. Llevat de Romania, país immers en
una forta reducció de la despesa pública, a
la resta d’economies, el PIB va créixer en
termes intertrimestrals en aquest període.

Així mateix, els indicadors de confiança,
després de fluixejar una mica al final del
tercer trimestre, han reprès l’expansió al
començament de l’últim trimestre del
2010. Aquesta evolució, que suggereix una
arrencada del 2011 positiva, és avalada per
l’escenari de creixement que mantenim
per a la zona de l’euro, que hauria de créi-
xer al voltant de l’1,6% l’any vinent.

Segon titular: menor disparitat cíclica.
Les economies de la regió mostraran el
2011 un dinamisme més similar. D’entra-
da, els cinc països esmentats registraran
un creixement positiu del PIB: Romania a
la zona de l’1,0% i la resta en el rang del
2%-3,5%. O, expressat de forma una
mica diferent, mentre el 2010 la diferència
entre el país que va créixer més (Eslovà-
quia) i el que va fer-ho menys (Romania)
haurà vorejat els sis punts percentuals, el
2011 aquesta distància (amb Romania i
Polònia de nou als extrems) serà d’uns
dos punts percentuals.

Una tercera frase-resum seria «recomposi-
ció del creixement». Sota aquesta expres-
sió, una mica enigmàtica, senzillament
identifiquem el fet que, el 2010, el binomi
exportació-existències va ser el principal
motor del creixement, mentre que, el 2011,
s’espera que el motor passi a ser el binomi

exportació-inversió. Així, gradualment, la
demanda interna començarà a jugar un
paper més destacat, situació que facilitarà
una major sostenibilitat de la recuperació,
ja que la farà menys tributària del moment
econòmic de la zona de l’euro.

L’últim d’aquests titulars del futur podria
ser «volatilitat política i financera acota-
da». Fins avui, els inversors internacionals
s’han mostrat precisos a l’hora de discri-
minar les fonts de risc-país. Les primes de
risc actuals (aproximades pels anomenats
Credit Default Swaps, més coneguts per les
sigles angleses CDS) apunten a tres cate-
gories de països. Romania i Hongria estan
en una zona d’elevat risc-país (de l’ordre
dels 300 punts bàsics, inferior al que regis-
tra, per exemple, Portugal). Polònia, amb
una situació fiscal menys problemàtica
que la dels països esmentats, però lluny de
ser plenament satisfactòria, es manté a la
zona dels 125 punts. Finalment, la Repú-
blica Txeca i Eslovàquia estan en nivells
reduïts, a la zona dels 70-80 punts.

Les recents tensions dels mercats de deute
derivades dels problemes d’Irlanda amb
prou feines s’han fet sentir als CDS d’Hon-
gria i Polònia i no han tingut cap impacte
sobre la resta de països. Doncs bé, aquest
desenvolupament és el que s’ha repetit al
llarg dels diferents moments de crisi de
confiança inversora a Europa, i creiem que
podria ser la pauta durant els propers
mesos. Així, les principals fonts de volati-
litat financera haurien de ser notablement
idiosincràtiques, és a dir, derivades de la
política econòmica interna, i circumscri-
tes a l’àmbit nacional. Això implica que no
es poden descartar tensionaments pun-
tuals a Hongria i a Romania al llarg de
l’any, països on l’esforç per contenir el
dèficit públic podria generar dificultats
internes. No sembla, però, que tot plegat
pugui truncar la tendència recent de recu-
peració dels fluxos internacionals finan-
cers amb destinació als països de la regió.

Els països creixeran a ritmes
més similars que el 2010.

La demanda interna es
començarà a recuperar.

Es poden produir repunts
puntuals de risc-país a
Hongria i a Romania.
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Divergències econòmiques 
i monetàries

A mesura que ens apropem al final del 
2010, la diferent posició cíclica en què es 
troben les economies avançades i les emer-
gents es va accentuant. A més a més, les 
perspectives per al 2011 fan pensar que els 
països desenvolupats continuaran regis-
trant un creixement lànguid i que els 
emergents només alentiran lleugerament 
el bon ritme desplegat al llarg del 2010. En 
matèria d’inflació, també s’han posat de 

manifest notables divergències. En aquest 
context, és molt probable que els països 
industrialitzats mantinguin una política 
monetària laxa i que els menys desenvolu-
pats la continuïn restringint.

L’economia dels Estats Units, que acumula 
un elevat output gap negatiu (diferència 
entre el PIB efectiu i el PIB potencial) i una 
baixa taxa d’inf lació, és un dels actors 
principals en aquesta escena de contrastos. 
En aquest complex context s’emmarquen 
les últimes actuacions de la Reserva Fede-

La divergència sobre 
l’activitat econòmica es 
reflecteix en la política 
monetària.

Mercats monetaris i de capital

MERCATS FINANCERS

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

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 0,89 1,42 0,25 0,30 0,24 0,50 0,73 0,59

 Setembre 1,00 0,89 1,43 0,25 0,29 0,22 0,50 0,73 0,32

 Octubre 1,00 1,03 1,52 0,25 0,29 0,20 0,50 0,74 0,23

 Novembre (1) 1,00 1,04 1,54 0,25 0,28 0,20 0,50 0,74 0,36

NOTES: (1) Dia 22.

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

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

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

(5) Tipus d’interès interbancari.

FONTS: Bancs centrals nacionals, Bloomberg i elaboració pròpia.
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La Fed aposta per una major
expansió monetària i el BCE
indica que manté el seu pla
d’acció.

El BCE podria retirar els
estímuls excepcionals de
provisió de liquiditat en el
primer trimestre del 2011.

Les pressions inflacionistes
als països emergents
expliquen les polítiques
monetàries restrictives.

ral (Fed). En la seva reunió del 3 de novem-
bre, la Fed va prendre una decisió de gran
transcendència: ampliar el programa de
compra de bons (QE2), amb una quantia
inferior a la del 2009 i un calendari men-
sual flexible i condicionat a l’evolució de
l’activitat econòmica. De fet, el banc emis-
sor va comunicar que l’objectiu principal
del QE2 és doble: donar suport a la reacti-
vació del creixement i sostenir l’estabilitat
de preus, per evitar caure en deflació.

L’estratègia que ha decidit seguir la institu-
ció que presideix Ben Bernanke té partida-
ris i detractors. Aquests últims argumen-
ten que el baix benefici econòmic no
compensa l’elevat risc d’inflació que s’as-
sumeix. Pel que fa a aquesta qüestió,
importants membres de la Fed han sortit
al pas d’aquestes crítiques recordant que la
institució disposa dels instruments neces-
saris –com la capacitat per remunerar les
reserves excedentàries, les operacions
acord de recompra inverses (reverse repos)
o els dipòsits a termini– per endurir les
condicions monetàries sense necessitat de
reduir la dimensió del seu balanç.

L’increment de la liquiditat que proporcio-
narà el QE2 i les mesures addicionals de
caire regulador i supervisor (per exemple,
les directrius de la Fed als bancs sobre el
pagament de dividends i les recompres
d’accions) afavoreixen la contenció i la
consolidació de les primes de risc de con-
trapartida al mercat interbancari. Això
dóna suport al comportament estable que
s’ha observat en els tipus d’interès líbor en
dòlars, que és previsible que continuï a
curt i a mitjà termini.

El cas de la zona de l’euro és diferent al dels
Estats Units, ja que, tot i créixer per sota
del seu potencial, la regió no presenta ris-
cos def lacionistes seriosos. Per aquesta
raó, les declaracions dels membres del
Banc Central Europeu (BCE) mantenen la
mateixa línia i els mateixos arguments
dels últims mesos. D’aquesta manera, l’au-

toritat monetària ha deixat entreveure que
continuarà avançant de forma gradual en
la retirada dels estímuls excepcionals de
provisió de liquiditat i de suport al crèdit
durant el primer trimestre del 2011. Atès
que, aparentment, els problemes financers
que afronta Irlanda se solucionaran mit-
jançant el Fons Europeu d’Estabilitat
Financera (fons de rescat governamental),
el BCE tindrà més marge per mantenir el
seu rumb. En qualsevol cas, diferents por-
taveus del banc emissor han recordat que
es pot començar a apujar el tipus rector
abans de retirar per complet els programes
financers, tot i que el mercat considera que
aquesta opció és poc probable.

En un escenari en què el BCE no albira
canvis substancials, i en què el gros de l’ex-
cés de liquiditat ja s’ha drenat (LTRO de
l’octubre), és previsible que els tipus inter-
bancaris euríbor no registrin variacions
importants en els propers mesos. En un
horitzó a mitjà termini, és probable que els
tipus interbancaris europeus iniciïn una
suau via alcista a mesura que el banc cen-
tral vagi realitzant els ajustaments addi-
cionals de liquiditat o indiqui clarament
que començarà a apujar els tipus oficials.

Finalment, el panorama de divergència
global es completa amb diverses econo-
mies emergents. Països com la Xina, el
Brasil, Corea del Sud, l’Índia o Xile han
registrat un fort creixement econòmic i un
important repunt dels riscos inflacionis-
tes. Els respectius bancs centrals nacionals
han respost apujant els tipus d’interès ofi-
cials per mantenir sota control aquestes
pressions.

El cas concret de la Xina destaca per la
magnitud dels efectes que la seva política
monetària pot provocar a nivell global.
Així, quan es va conèixer que la inflació
anual a la Xina s’havia situat en el 4,4%, el
banc central va incrementar el coeficient
de reserves obligatòries en 100 punts bàsics
durant la primera meitat del mes de



38 DESEMBRE 2010 INFORME MENSUAL

Ressorgeix la crisi del deute
sobirà a la zona de l’euro,
centrada ara a Irlanda.

novembre. Un risc latent seria que el banc
emissor endurís massa la política monetà-
ria i augmentés d’aquesta forma el risc
d’un aterratge econòmic brusc.

Resolució de la crisi del deute
sobirà irlandès

Durant els mesos de setembre i d’octubre,
semblava que s’havia reconduït la crisi
financera del deute sobirà de la zona de
l’euro, la qual, però, va ressorgir amb viru-
lència redoblada al novembre. L’epicentre
del terratrèmol es va concentrar a Irlanda.
Dos factors van desencadenar la tempesta
als mercats financers. En primer lloc, la
cambra de compensació de Londres, ano-
menada LCH.Clearnet, va sol·licitar més
garanties en les operacions de repo amb
deute públic irlandès. Una cambra de com-
pensació actua com a contrapartida de les
parts contractants i determina diàriament

els dipòsits de garantia per les posicions
obertes i finalment liquida els contractes al
venciment. En augmentar els requisits de
garantia, diversos bancs irlandesos van
tenir dificultats per complir-los. Atesa
aquesta situació, es van veure abocats a
vendre una part dels bons de deute públic
d’Irlanda en les seves carteres i, per tant,
van pressionar a l’alça les rendibilitats.

El segon element que va alimentar les ven-
des del bo irlandès va ser la incertesa sobre
els possibles quitaments als bonistes de
deute públic de la zona de l’euro en cas
d’un rescat. El resultat va ser la caiguda del
preu dels bons i l’augment de les rendibili-
tats. El bo irlandès amb venciment a 10
anys va cotitzar una rendibilitat del 8,9%.

Per calmar els ànims dels inversors, els
ministres de Finances de la zona de l’euro
van emetre un comunicat en què desmen-
tien que, en cas d’activar-se el mecanisme

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

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 2,12 2,47 4,05 3,83 2,47 0,97 2,83 1,13

Setembre 2,28 2,66 4,12 3,88 2,51 0,94 2,95 1,40

Octubre 2,52 2,91 4,21 3,94 2,60 0,94 3,08 1,49

Novembre (*) 2,72 3,10 4,67 4,19 2,88 1,14 3,38 1,55

NOTA: (*) Dia 22.

FONT: Bloomberg.
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Irlanda és el segon país,
després de Grècia, que
sol·licita oficialment ajuda
financera a la Unió Europea.

L’augment de les
rendibilitats del deute
dels Estats Units és degut
a una presa de beneficis
i a les bones dades sobre
les vendes al detall.

La guerra de divises és més
un conflicte verbal, l’impacte
del qual en l’economia real
no és significatiu.

de rescat d’un membre de la Unió Europea,
el sector privat assumiria una pèrdua en
relació amb el deute sobirà ja emès. La
nota va aconseguir tranquil·litzar els mer-
cats durant uns dies, però no va impedir
que la por contagiés finalment el deute
públic d’altres països de la zona de l’euro,
com, per exemple, Portugal i, amb menys
intensitat, Espanya.

Tot i que Irlanda, amb la liquiditat de què
disposa, té cobertes les amortitzacions del
seu deute públic fins a mitjan 2011, la
situació del seu sistema financer és proble-
màtica. Efectivament, l’elevada morositat
dels bancs irlandesos i l’esforç financer
d’injecció de capital per part de l’Estat van
convèncer la Unió Europea que era neces-
sari preparar un pla de rescat per a Irlan-
da. Els tècnics del Fons Monetari Interna-
cional, en combinació amb els de la Unió
Europea i els del Banc Central Europeu, es
van desplaçar físicament a Irlanda cap a la
meitat de novembre per dissenyar el pla de
rescat. Finalment, Irlanda, després de Grè-
cia, és el segon país de la zona de l’euro que
ha sol·licitat formalment ajuda oficial a la
Unió Europea. El ministre de Finances
irlandès, Brian Lenihan, va confirmar que
una part dels diners serà canalitzada cap
al sistema financer mitjançant un fons de
capital contingent.

També van augmentar lleugerament les
rendibilitats del deute dels Estats Units.
Per exemple, el treasury amb venciment a
10 anys va augmentar el tipus d’interès des
del 2,60% del final d’octubre fins a un
màxim de 2,96% el 16 de novembre.
Aquest increment no és degut a un aug-
ment del risc de crèdit sobirà ni tampoc a
un deteriorament ràpid de les expectatives
d’inf lació dels agents econòmics, que
romanen raonablement ancorades. Hi ha
dos elements que expliquen el moviment.
El primer remet a una mera presa de bene-
ficis després de l’anunci d’una major
expansió de la política monetària de la
Fed. El segon està relacionat amb la recon-

fortant millora de la situació del consumi-
dor nord-americà, confirmada per les
vendes al detall del mes d’octubre. Els dos
factors van contribuir a incrementar els
tipus del deute fins a nivells més coherents
amb la situació econòmica.

Els motius exposats permeten descartar
una lectura de canvi de tendència en els
tipus d’interès del deute públic dels Estats
Units. El més probable és que, al llarg dels
pròxims mesos, es produeixin oscil·la-
cions al voltant de les cotitzacions actuals i
que sigui difícil que tornem a veure els
baixos nivells assolits enguany. A mitjà
termini, i al compàs de l’expansió econò-
mica, hauran d’experimentar una suau
tendència alcista. Finalment, cal destacar
que, a llarg termini, un ajustament fiscal
insuficient als Estats Units pot pressionar
amb més intensitat els tipus d’interès del
deute nord-americà.

En el cas del deute públic de la zona de
l’euro, i després de la clara indicació de la
Unió Europea que farà tot el que sigui
necessari per rescatar els països membres
que així ho requereixin, en els propers
mesos s’haurien de reduir les tensions en
el deute de la regió, tot i que es puguin pro-
duir turbulències puntuals. A llarg termi-
ni, la perspectiva és de suau tendència a
l’alça de les rendibilitats del deute sobirà al
conjunt de la regió.

Molt soroll per no res als mercats
de divises

Des de l’inici de l’any, s’han multiplicat les
declaracions oficials sobre els nivells dels
tipus de canvi per part dels gestors de la
política econòmica de tot el món. Fins i tot,
durant els últims mesos, la premsa ha bate-
jat la situació com a «guerra de divises».
Tot i que, en realitat, malgrat aquest entorn
mediàtic, amb prou feines ha augmentat la
volatilitat al mercat de divises. Certament,
la «guerra» s’ha percebut als titulars de
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TIPUS DE CANVI DE LES PRINCIPALS MONEDES

22-11-2010

Tipus de canvi
% variació (*)

Mensual s/desembre 2009 Anual

Enfront del dòlar dels Estats Units

Ien japonès 83,5 2,5 –11,4 –6,6

Lliura esterlina 0,622 2,4 –0,6 –3,3

Franc suís 0,989 1,2 –4,7 –2,2

Dòlar canadenc 1,013 –1,2 –3,9 –4,2

Pes mexicà 12,234 –0,8 –7,0 –6,0

Enfront de l’euro

Dòlar dels EUA 1,374 1,5 4,0 8,1

Ien japonès 114,7 1,0 –16,1 –16,0

Franc suís 1,359 –0,3 –9,2 –11,2

Lliura esterlina 0,855 –4,0 –3,8 –5,4

Corona sueca 9,360 1,3 –9,6 –10,1

Corona danesa 7,455 0,0 0,2 0,2

Zloty polac 3,924 –1,0 –4,5 –5,1

Corona txeca 24,69 0,5 –7,1 –4,8

Forint hongarès 272,8 –0,9 0,9 1,8

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

FONT: Bloomberg.
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L’eufòria en la renda fixa
privada s’expandeix a tots
els sectors, i molts analistes
es qüestionen si s’estan
assolint nivells de bombolla.

premsa, però l’impacte sobre els mercats i
sobre l’economia ha estat petit, com ho
demostren les últimes dades de creixement
del comerç internacional publicades per
l’Organització Mundial de Comerç.

Fins i tot l’absència d’un acord concret en
la cimera del G-20, celebrada a Corea del
Sud els dies 11 i 12 de novembre, sobre la
coordinació canviària no ha provocat
moviments violents en els principals tipus
de canvi, més enllà dels rangs considerats
habituals pels agents econòmics.

Això no significa que els tipus de canvi
romanguin immòbils. Si, després de
l’anunci del programa de compres de la
Fed, el dòlar es depreciava enfront de l’eu-
ro, amb posterioritat la crisi irlandesa va
produir l’efecte contrari. Al gràfic següent
es pot observar aquest moviment d’anada i
de tornada. Si un euro, al final d’octubre,
es canviava per 1,39 dòlars, es va començar
a apreciar fins a cotitzar en 1,42 dòlars (el 4
de novembre) i, més tard, va tornar al
nivell dels 1,35 dòlars cap a la meitat de
novembre.

De cara als pròxims 12 mesos, serà deter-
minant el posicionament que adoptin els
països asiàtics i, en particular, la Xina.
Esperem una progressiva apreciació de les
seves monedes, fet que permetrà que el
tipus de canvi entre l’euro i el dòlar sigui
determinat, essencialment, pels fonamen-
tals econòmics i monetaris relatius de les
dues regions. Tenint en compte aquests
factors, les perspectives fan pensar que, en
els propers mesos, l’euro cotitzarà al vol-
tant dels nivells actuals.

Renda fixa privada amb i sense
bombolles

En un entorn de recuperació econòmica
mundial i de polítiques monetàries expan-
sives als països desenvolupats, la renda
fixa privada manté el bon comportament,
és a dir, registra pujades en els preus i des-
censos en les rendibilitats. La singularitat
d’aquest cicle és que la ràpida reducció que
han registrat les rendibilitats als països
emergents ha estat similar o superior a la
registrada a les economies desenvolupa-

LA FORTA DEMANDA D’ACTIUS EMERGENTS IMPULSA LES EMISSIONS

Emissions de bons corporatius de països emergents

NOTA: Des de l’inici de l’any fins al 15 de novembre.
FONT: Bloomberg.
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La crisi de deute públic a
Europa empeny els inversors
cap a la renda fixa privada.

Les grans empreses amb
accés als mercats de deute
han refinançat el seu
endeutament a baixos
nivells de tipus d’interès.

des, ja que aquestes últimes es troben afec-
tades per importants dèficits fiscals o por
l’endeutament exterior.

Recentment, l’anunci per part de la Fed
d’incrementar el programa de compra de
bons ha generat un augment de l’apetència
pels actius amb més risc i, més concreta-
ment, pels bons corporatius. Aquestes
mesures representen un nou impuls per-
què els fluxos es traslladin des dels actius
monetaris cap als actius de renda fixa cor-
porativa. Això ha provocat un descens
addicional dels diferencials de crèdit i una
reducció fins a mínims històrics de les
rendibilitats en diversos sectors, a conse-
qüència de la forta pressió compradora
dels inversors.

En aquest entorn d’elevada liquiditat i dis-
ponibilitat de fons als mercats de capitals
globals, a les quals s’afegeix una situació de
baixos tipus d’interès als mercats moneta-
ris, els gestors diversifiquen les estratègies
i donen entrada en les seves carteres a
títols de nous emissors amb menys quali-
tat creditícia però amb més rendiment.

Sorprenentment, la crisi del deute sobirà a
la zona de l’euro amb prou feines altera el
flux constant de fons cap a la renda fixa
privada. Sembla, més aviat, que es pro-
dueix un fenomen contrari a l’experiència
històrica, i és que els inversors consideren
que els bons corporatius són un actiu més
segur, enfront de la incerta evolució del
deute públic.

Addicionalment, atesa l’escassetat de deu-
te públic dels països emergents, els seus
mercats de renda fixa corporativa oferei-
xen una relació atractiva entre rendibilitat
i risc. Així, de forma gradual, els inversors
institucionals han millorat la percepció
sobre els mercats de capitals d’aquestes
economies i els consideren més estables i
segurs, en contraposició amb la inestabi-
litat del deute públic d’alguns països
desenvolupats.

Les perspectives per a la renda fixa priva-
da, en un escenari de consolidació de les
pautes de recuperació econòmica, són
favorables. D’una banda, les expectatives
futures de beneficis són positives i, de l’al-

PROSSEGUEIX EL BON COMPORTAMENT DELS BONS CORPORATIUS EMERGENTS

Índex de bons corporatius. Països emergents

FONTS: Bloomberg i Credit Suisse.
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Els beneficis dels inversors
en renda fixa privada es
disparen i deixen poc marge
per a guanys més
importants.

La renda variable de les
economies emergents
acumula els guanys més
importants de l’any.

tra, el resultat de les reestructuracions i
del despalanquejament financer de les
empreses també dóna suport a la reducció
del risc creditici. Per aquestes raons, les
grans empreses que tenen accés als mer-
cats de deute privat han aconseguit refi-
nançar el seu endeutament a tipus d’inte-
rès molt baixos. Addicionalment, aquesta
reducció del cost financer ha de repercu-
tir de forma positiva en els comptes de
resultats empresarials.

Tot i que és probable que continuï la
reducció de les primes de risc, la qual cosa
seria un poderós factor de suport per
a aquesta família d’actius financers, cal
fer dues excepcions. En primer lloc,
en alguns segments de la renda fixa priva-
da, hi ha signes de sobreescalfament,
motiu pel qual no són descartables
reculades puntuals en moments d’incer-
tesa, ja sigui d’abast global o local. En
segon lloc, les condicions fan pensar que
el comportament relatiu més positiu

que ha tingut la renda fixa privada en
relació amb les borses no es repetirà
durant l’any 2011.

Borses: bones perspectives
malgrat els riscos

Durant el mes de novembre, les pautes de
comportament de les principals borses
s’han caracteritzat per les divergències i
pels moviments erràtics, tònica dominant
des de l’inici d’enguany. Als índexs dels
Estats Units i de les economies emergents,
han prevalgut les forces alcistes imposades
per les expectatives de creixement econò-
mic i per les mesures de política monetà-
ria. En canvi, els mercats europeus s’han
vist captius d’un nou repunt de la incerte-
sa suscitada per la delicada situació finan-
cera d’Irlanda i de Portugal, tot i que les
previsions econòmiques de la zona de l’eu-
ro no han empitjorat.

FONT: Bloomberg.

Índexs de borses

EVOLUCIÓ DE LES PRINCIPALS BORSES INTERNACIONALS

S&P 500 Eurostoxx 50 MSCI Emergents

2009

Base 100 = gener 2009

S O N D GG F MFM A M J J A A M J J O NA S
60

80

100

120

140

160

180

2010



44 DESEMBRE 2010 INFORME MENSUAL

Sense descartar correccions
a curt termini, es manté la
perspectiva alcista a mitjà
i a llarg termini per a les
borses globals.

A mitjà termini, les perspectives de la ren-
da variable internacional continuen
essent positives, tot i que els analistes no
descarten que factors com una política
monetària més restrictiva a la Xina i la
crisi del deute sobirà de la zona de l’euro
puguin propiciar, a curt termini, descen-
sos transitoris. Les previsions de millora
de l’activitat econòmica i de creixement de
beneficis, l’acceleració en els anuncis
de fusions i adquisicions i les estratègies
amb biaix menys defensiu per part de

les grans empreses cotitzades apuntalen
una evolució futura positiva de la renda
variable.

La caiguda més intensa de les borses euro-
pees i, sobretot, de l’espanyola ha empès
els indicadors de valoració a nivells atrac-
tius. Per aquest motiu, a mitjà termini,
a mesura que la crisi del deute públic a la
zona de l’euro vagi remetent, s’hauria de
tancar la bretxa amb la renda variable dels
Estats Units i dels països emergents.

ÍNDEXS DE LES PRINCIPALS BORSES MUNDIALS

22-11-2010

Índex
(*)

% variació
mensual

% variació
acumulada

% variació
anual

Nova York

Dow Jones 11.203,6 0,6 7,4 8,6

Standard & Poor’s 1.199,7 1,4 7,6 9,9

Nasdaq 2.518,1 1,6 11,0 17,3

Tòquio 10.115,2 7,3 –4,1 6,5

Londres 5.758,0 0,3 6,4 9,6

Zona de l’euro 2.860,5 –0,5 –3,5 1,0

Frankfurt 6.884,2 4,2 15,6 21,6

París 3.882,9 0,4 –1,4 4,1

Amsterdam 346,2 1,5 3,2 11,7

Milà 20.761,4 –3,6 –10,7 –7,8

Madrid 10.287,3 –5,8 –13,8 –12,2

Zuric 6.597,7 1,9 0,8 5,1

Hong Kong 23.524,0 0,0 7,6 4,8

Buenos Aires 3.260,8 14,3 40,5 46,1

São Paulo 70.897,9 2,0 3,4 6,9

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.
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Basilea III, la tercera és la bona?

El sector financer ha canviat profundament des de l’inici de la crisi, tant en l’àmbit internacional com a Espanya,
però el procés de transformació que està experimentant només es troba a mig camí. Durant els dos últims anys,
diversos països s’han vist obligats a intervenir directament algunes entitats per evitar que la crisi es generalitzés, un
fet impensable fins no fa pas gaire, però que va ser imprescindible per estabilitzar el sistema financer internacional.
Al mateix temps, s’ha iniciat un ràpid procés de consolidació de la indústria financera en l’àmbit global.

A Espanya, l’estricta supervisió duta a terme pel Banc d’Espanya durant els anys de fort creixement i la gestió rela-
tivament prudent, sobretot, de les principals institucions financeres s’han traduït en unes necessitats d’injecció de
capital públic molt inferiors a les d’altres països desenvolupats. L’ajustament del sector financer s’està duent a terme,
fonamentalment, mitjançant una ràpida consolidació del sector. De tota manera, tot i que les turbulències sobre el
sistema financer hagin disminuït de forma notable, hi ha diferents factors que fan que el procés de transformació
encara no es pugui donar per acabat.

En primer lloc, la feblesa de la demanda i el manteniment del risc en un nivell elevat fan que la recuperació del
conjunt del sector s’estigui produint lentament. La taxa de creixement del crèdit va anotar una reculada del 0,1% al
setembre del 2010, i la tendència a la baixa es mantindrà l’any vinent, tot i que és probable que alguns segments, com
el crèdit al consum, comencin a dibuixar una tònica positiva. Als baixos nivells d’activitat s’ha afegit un factor de
pressió addicional: el descens del marge d’intermediació i, conseqüentment, dels beneficis. El baix nivell en què es
troba el tipus d’interès de referència del BCE limita l’amplitud del marge d’intermediació, i, a més a més, tot fa
pensar que el BCE no canviarà la política monetària a mitjà termini.

Aquest entorn econòmic advers, tot i que pressionarà el sistema financer espanyol, no hauria de posar el sector en
una situació complicada si continua buscant solucions per millorar la seva eficiència. Les proves d’esforç al sector
financer dutes a terme a tots els països de la Unió Europea (UE) en el mes de juliol analitzaven la seva capacitat de
resistència en condicions més adverses que les esmentades, i la majoria d’entitats espanyoles les van superar. Així
mateix, en un exercici de transparència, a Espanya les proves d’esforç es van aplicar a gairebé totes les entitats del
sistema, el 95% concretament, mentre que la mitjana per a la resta de països va ser del 65%.

A més d’aquest complex entorn, el sector financer s’haurà d’adaptar a un profund canvi del marc regulador. La
crisi financera internacional va posar en evidència algunes mancances molt importants de la regulació del sector
bancari, coneguda com Basilea II, i això ha fet que els reguladors, els supervisors, els acadèmics i la mateixa indús-
tria financera hagin treballat contra rellotge durant els dos últims anys per redissenyar-la. Està previst que, al final
d’enguany, el Banc de Pagaments Internacionals (BPI) faci pública la versió definitiva del que ja es coneix com Basi-
lea III, però les seves principals característiques ja s’han fet públiques.

A grans trets, destaquen dos canvis fonamentals pel que fa al marc regulador actual. En primer lloc, es produirà un
important augment de la qualitat i de la quantitat de capital que les entitats financeres hauran de tenir.(1) Això refor-
çarà la solvència del sector, el qual, per tant, hauria de poder afrontar amb garanties períodes de recessió econòmi-
ca profunds. A més a més, els requeriments de capital seran relativament flexibles al llarg del cicle econòmic, de
manera que incentivaran l’acumulació de capital durant les èpoques de bonança econòmica perquè se’n pugui

(1) Per a una discussió més detallada del nou marc regulador, vegeu Aspachs-Bracons, Bulach, Gual i Jódar-Rosell (2010), «Cap a una nova arqui-
tectura financera», Documents d’Economia, núm. 18, ”la Caixa”.
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disposar durant les recessions. Atès que el canvi en els requeriments de capital serà considerable, el BPI ha proposat
que l’augment es produeixi de forma gradual entre el 2013 i el 2019.

En segon lloc, destaca la introducció d’uns requeriments mínims de liquiditat per a les entitats financeres. L’objectiu
és assegurar que les entitats puguin fer front a períodes en què és més difícil obtenir liquiditat als mercats de capitals
internacionals. La necessitat d’introduir aquest tipus de requeriments s’ha posat de manifest durant els últims anys.
Algunes entitats havien abusat del finançament a l’engròs a curt termini per finançar un creixement ràpid del seu
negoci. No obstant això, aquesta estratègia ha estat devastadora en períodes d’incertesa econòmica, no solament
perquè ha portat aquestes entitats a la fallida, sinó perquè, a més a més, s’ha augmentat la inestabilitat del conjunt
del sistema.

El BPI ja ha publicat un estudi en què tracta de quantificar els beneficis que el nou marc regulador podria compor-
tar. A llarg termini, apunta, la probabilitat d’una crisi financera es reduirà de forma significativa i passaria d’una
cada 20 anys a una cada 200 anys aproximadament. Atès que els costos associats a aquests episodis han estat histò-
ricament molt importants, del 60% del PIB de mitjana, això comportaria un important benefici anual. De tota
manera, l’estudi presentat pel BPI no està lliure de controvèrsia. El BPI considera que la probabilitat de crisi es redu-
irà perquè les entitats tindran un nivell de capital més elevat, però no té en compte quina serà l’estratègia del sector
financer per adaptar-se al nou entorn regulador.

D’una banda, el risc assumit per les entitats podria augmentar, com va succeir amb Basilea II. És probable que l’aug-
ment dels requeriments de capital encareixi el cost de finançament del sector bancari i pot ser que, per intentar
mantenir la rendibilitat, algunes entitats augmentin el risc assumit. A més a més, una part de l’augment del cost de
finançament es podria traslladar al tipus d’interès dels préstecs. Això, però, també pot tenir un efecte pervers i no
desitjat pel regulador. A les empreses petites, els dificultaria l’accés al crèdit, i, per tant, es podria reduir el creixe-
ment potencial de l’economia. Les empreses grans, amb més recursos, és previsible que disminueixin el finança-
ment bancari i que recorrin més al finançament a través dels mercats de capitals, que, com s’ha demostrat durant
els últims anys, són molt més volàtils en èpoques d’incertesa. Per tant, pot ser que el resultat final de Basilea III sigui
l’oposat al desitjat, ja que, per bé que el sistema bancari semblarà més solvent, el conjunt del sistema financer es
podria afeblir. De fet, al mateix informe del BPI, els autors reconeixen les limitacions de les tècniques utilitzades i
conclouen que l’efecte final és molt incert.

L’estratègia que adoptaran les entitats durant el procés de transició al nou marc regulador és també fonamental. El
BPI considera que es recapitalitzaran, en part, mitjançant la generació de beneficis i, en part, mitjançant noves
emissions de capital. Però hem vist que els beneficis del conjunt del sistema financer tenen un recorregut força
limitat els pròxims anys, de manera que moltes entitats hauran de recórrer àmpliament als mercats de capital per
complir els nous requeriments. En l’àmbit espanyol, l’aplicació de la nova llei de caixes serà fonamental en aquest
sentit. De tota manera, és molt important tenir present quines seran les condicions d’aquests mercats en els propers
anys. Tot i que, en condicions normals, la recapitalització d’una entitat es podria dur a terme sense problemes, hem
de tenir en compte que les necessitats de recapitalització seran generalitzades a la majoria de països desenvolupats,
i, a més a més, és molt probable que el mercat pressioni perquè els nous requeriments de capital i de liquiditat es
compleixin més de pressa del que estipula Basilea III. De fet, ja hi ha diverses entitats que han iniciat el procés de
recapitalització per assegurar-se l’accés al mercat, i el nombre d’entitats que ho faran l’any vinent anirà en augment.

Ateses aquestes circumstàncies, no és clar que el mercat pugui absorbir totes les necessitats de recapitalització del
sector financer, i això podria tenir conseqüències molt negatives per al conjunt de l’economia. Un estudi de
”la Caixa” apunta que cada punt percentual d’increment en els requeriments de capital reduiria el PIB d’Espanya
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(2) Vegeu «The impact for Spain of the new banking regulations proposed by the Basel Committee», Working Paper 01/2010, Estudis i Anàlisi
Econòmica, ”la Caixa”.
(3) Vegeu «Interim report on the cumulative impact on the global economy of proposed changes in the banking regulatory framework», Institute
of International Finance, June 2010.

entre 0,7 i 2,2 punts percentuals. Els efectes sobre el creixement del crèdit també podrien ser significatius.(2)

Les estimacions de l’Institute of International Finance (IIF) per als Estats Units, la zona de l’euro i el Japó no són
gens esperançadores. Segons l’IIF, la introducció de Basilea III en el seu disseny anterior a l’estiu restarà 4,4 punts
percentuals al PIB de la zona de l’euro en els pròxims anys, i l’efecte sobre el crèdit també serà notable.(3)

Per si els reptes als quals s’enfronta el sistema financer fossin pocs, la introducció de Basilea III serà una autèntica
prova de foc per a la capacitat de transformació del sector. Abans d’aplicar la nova normativa, però, els reguladors
s’han d’assegurar que les conseqüències seran les desitjades: un sector bancari i financer més estable que pugui
contribuir al creixement del conjunt de l’economia. La necessitat de reparar el marc regulador actual no ha de con-
duir a la precipitació, no fos cas que la tercera no sigui la bona.

Aquest requadre ha estat elaborat per Oriol Aspachs Bracons
Departament d’Economia Europea, Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”
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Estancament del PIB
en el tercer trimestre

Després d’un primer semestre d’una certa
acceleració del ritme d’activitat econòmi-
ca, en el tercer trimestre, el producte inte-
rior brut (PIB) es va estancar, segons les
dades de la comptabilitat nacional publi-
cades per l’Institut Nacional d’Estadísti-
ca. En efecte, el PIB va augmentar el 0,0%
en el període juliol-setembre en relació
amb el trimestre anterior, la qual cosa va
representar una desacceleració en relació
amb l’augment intertrimestral del 0,3%
registrat en el segon trimestre. Aquest
alentiment s’explica, sobretot, per l’aug-
ment dels tipus de gravamen de l’impost
sobre el valor afegit (IVA) al juliol, per

l’esgotament de les ajudes directes per a la
compra d’automòbils i per mesures pres-
supostàries restrictives, com la retallada
del sou dels funcionaris.

No obstant això, en termes interanuals,
el PIB va anotar una taxa de creixement
del 0,2%, la primera positiva després de
set trimestres de caigudes. Aquesta millo-
ra va ser deguda al sector exterior, que va
incrementar la seva aportació en 7 dèci-
mes fins a un punt. En canvi, la demanda
interna va intensificar la seva detracció en
mig punt fins a 0,8 punts.

Així i tot, el nivell del PIB del tercer tri-
mestre del 2010 es va situar el 4,5% per
sota del segon trimestre del 2008, al

La pujada de l’IVA al juliol
i la retirada dels estímuls
econòmics motiven una
desacceleració de l’activitat
econòmica en el tercer
trimestre...

...però el PIB registra
el primer creixement
interanual després de set
trimestres de reculades.

Activitat econòmica

CONJUNTURA ESPANYOLA

LENTA SORTIDA DE LA GRAN RECESSIÓ

Índexs del producte interior brut en volum (*)

NOTA: (*) Sèries desestacionalitzades i corregides de calendari.
FONTS: INE i elaboració pròpia.
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EVOLUCIÓ DEL PIB D’ESPANYA PER COMPONENTS

Percentatge de variació interanual (*)

PIB Consum de les llars

Consum públic Inversió en béns d’equipament

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
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Disminució del consum
públic en el tercer trimestre,
d’acord amb la política
pressupostària restrictiva.

començament de la gran recessió. En can-
vi, en l’anterior recessió del 1992-1993, al
cap de nou trimestres del començament
de la crisi, el PIB es va col·locar el 2,2%
per damunt del nivell de partida. Això il-
lustra la profunditat, la durada i la lenta
sortida de la gran recessió del 2008-2009.

Des del punt de vista de la demanda, el
consum de les famílies va recular l’1,1%
en relació amb el segon trimestre, afectat
per la reversió de l’avançament de les
compres en el segon trimestre per l’alça de
l’IVA, el final d’alguns estímuls fiscals,
unes rendes més baixes i el descens dels
preus immobiliaris. No obstant això, el
consum de les llars es va col·locar l’1,4%
per damunt del tercer trimestre del 2009.
Les escasses dades disponibles del quart
trimestre mostren un consum ranque-
jant, en afeblir-se lleugerament la con-
fiança dels consumidors i prosseguir l’en-
fonsament de les vendes d’automòbils, les
quals van anotar, a l’octubre, un descens
interanual del 37,6% i es van situar en els
nivells de 1995.

Pel que fa al consum públic, en el tercer
trimestre, va disminuir el 0,1% en rela-
ció amb el mateix període de l’any ante-
rior. Aquesta evolució va ser deguda, en
especial, a la reducció de la remuneració
dels empleats de les administracions
públiques.

La tendència a la millora de la inversió es
va interrompre en el tercer trimestre,
afectada també per l’alça de l’IVA, i va
recular el 3,0% en relació amb el trimes-
tre anterior. Aquesta contracció va ser
deguda als principals components: els
béns d’equipament i la construcció.

Les compres de béns d’equipament van
baixar el 5,2% en relació amb el trimestre
precedent. La reducció va afectar tant la
maquinària com, sobretot, l’equipament
de transport. No obstant això, la dismi-

nució de la matriculació de camions es va
frenar a l’octubre, i és previsible una
millora gradual de la inversió en béns
d’equipament, per bé que limitada, ja que
la utilització de la capacitat productiva ha
baixat lleugerament en el quart trimestre.

La inversió en construcció va baixar
l’11,6% interanual, 2 dècimes més que en
el trimestre anterior. Aquesta lleugera
acceleració de la caiguda va ser deguda a
la construcció no residencial i a les infra-
estructures, que van patir les retallades
pressupostàries i es van contreure el 8,5%
en relació amb el tercer trimestre de l’any
anterior. En canvi, la contracció de la
inversió en habitatges es va moderar del
19,3% al 16,4%. Cal destacar que, al
setembre, van baixar les transaccions
d’habitatges arran de la pujada de l’IVA al
juliol. No obstant això, probablement es
revifaran en els propers mesos, a conse-
qüència de la supressió parcial de la
deducció fiscal per a la compra d’habitat-
ges a partir del 2011.

Pel que fa al sector exterior, tant les expor-
tacions com les importacions es van
desaccelerar, situació coherent amb la
moderació de la demanda, però les impor-
tacions ho van fer amb més intensitat. Les
vendes a l’exterior de béns van pujar el
10,4% en relació amb el mateix trimestre
de l’any anterior, mentre que les de serveis
no turístics van pujar el 5,4%. La despesa
turística dels no residents també ha cres-
cut el 5,4% en l’últim any, en el que repre-
senta una acceleració sensible que reflec-
teix una notable temporada turística
estival.

Pel costat de l’oferta, l’evolució dels dife-
rents sectors va ser dispar. El ritme d’ex-
pansió del valor afegit de les branques
energètiques i dels serveis de mercat es va
revifar. La indústria va anotar un incre-
ment de l’1,7% en relació amb el mateix
període de l’any anterior, però inferior al

Caiguda de les transaccions
d’habitatges al setembre,
però és probable que es
revifin a conseqüència de
l’eliminació parcial de la
deducció fiscal el 2011.

Repunt del consum
d’electricitat al principi
del quart trimestre.
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registrat en el segon trimestre. En canvi,
tant la construcció com el sector primari
van registrar reculades interanuals més
intenses del valor afegit.

Al principi del quart trimestre, va millo-
rar la confiança a la indústria i va repun-
tar el consum d’electricitat. Això sugge-
reix que el pols del sector secundari es
consolidarà, però, atesa l’evolució de la
demanda, és probable que ho faci de
manera gradual.

Des de l’òptica de les rendes, la remunera-
ció dels assalariats va estabilitzar el des-
cens interanual en el 0,9%, ja que l’alenti-
ment de la retribució mitjana al 0,5% va
compensar totalment la moderació de la
caiguda del nombre d’assalariats a l’1,3%.
Per la seva banda, l’excedent brut d’explo-
tació i la renda mixta van moderar la con-
tracció a l’1,5% interanual.

La productivitat per treballador va atenuar
l’avanç anual fins a l’1,9%. Les manufac-

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.

Indústria Construcció

Serveis de no mercatServeis de mercat

Agricultura Energia

1,0

–2,1

–6,4

–6,2

5,8

–1,6

–13,6

–2,7

1,7

–1,9

2,1

4,7

0,4 0,7
1,6 1,5

–1,5 –2,0 –2,2

–5,5
–6,5

–7,3 –6,3

0,2
0,8

4,6

–12,7
–15,9

–11,0

–2,1

2,3 1,7

–6,1 –6,3

–7,1

–5,4
–6,5 –6,6 –6,8

–1,8
–2,6

–1,7

–0,8

0,4

1,0

2,5 2,2 2,0

0,5

1,6

0,6
0,3

2008 2009 2008 2009

2009 2010

III III IV IIIIII

2009 2010

III III IV IIIIII

2008 2009

2009 2010

III III IV IIIIII 2008 2009

2009 2010

III III IV IIIIII

2008 2009

2009 2010

III III IV IIIIII 2008 2009

2009 2010

III III IV IIIIII

–14,8

–1,6

L’acceleració de la caiguda
del cost laboral unitari
contribueix a la millora
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tures van ser el sector que presentava un
progrés més important de la productivitat
en l’últim any, del 5,5%, seguides de les
branques energètiques (el 3,1%), de la
construcció (el 3,0%) i dels serveis de mer-
cat (l’1,8%). No obstant això, la caiguda
del cost laboral unitari es va intensificar
fins al –1,4%, la qual cosa contribueix a la
millora de la competitivitat.

L’indicador de sentiment econòmic de
l’economia espanyola va millorar lleuge-
rament a l’octubre en relació amb el mes
de setembre. Les nostres previsions con-
templen també una suau millora en el
quart trimestre, que consolidaria la sorti-
da de la recessió. No obstant això, proba-
blement el PIB del conjunt del 2010 regis-
trarà una variació anual lleugerament
negativa, que situem en el –0,2%.

El 2011, continuarà progressant el con-
sum, tot i que, atès el procés de despalan-
quejament del sector privat, amb poc
vigor. L’impuls del sector exterior i la gra-
dual millora de la situació de les empreses
també afavoriran la inversió, tot i que la de
la construcció encara continuarà regis-
trant variacions interanuals negatives.
D’aquesta manera, el 2011, el PIB anotarà
de nou un creixement anual després de

dos exercicis negatius. Així i tot, a causa
del procés de correcció dels desequilibris
acumulats i de la política fiscal restrictiva,
l’expansió econòmica, que xifrem en el
0,7% anual, serà probablement moderada.

En aquest marc, cap a la meitat de novem-
bre, el president del Govern, José Luis
Rodríguez Zapatero, va anunciar un pla
d’acció per combatre l’atur i canviar el
model productiu. Aquest ampli conjunt de
mesures s’anirà concretant fins al final de la
legislatura. El paquet engloba mesures de
reforma del mercat laboral, com la modifi-
cació del sistema de negociació col·lectiva.

També comprèn mesures d’impuls empre-
sarial, com el reforç de les línies de l’Insti-
tut de Crèdit Oficial per a la innovació, la
generalització fins al 2015 de la llibertat
d’amortització i l’exoneració de tributació
de les ampliacions de capital en l’impost
sobre transmissions patrimonials i actes
jurídics documentats, un Pla Integral de
Política Industrial i una reforma del sector
energètic. A més a més, dins del pla de
racionalització del sector públic empresa-
rial estatal, es procedirà a l’extinció de 14
empreses públiques i a la fusió de 24. Així
mateix, s’impulsarà la reforma de les pen-
sions.

Revisem la previsió
de creixement del PIB
per al 2010 en una dècima
a l’alça fins al –0,2%.

El Govern anuncia un nou
paquet de mesures per
combatre l’atur i canviar
el model productiu.
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El mercat laboral es deteriora menys

La lenta recuperació de l’activitat econò-
mica no augura un canvi de tendència en
la creació d’ocupació a curt termini. Tot i
que l’enquesta de població activa (EPA)
mostra que el nombre d’ocupats va aug-
mentar en 69.900 en el tercer trimestre i va
situar el total en 18.546.800 persones,
aquesta xifra està inf luïda per un fort
component estacional, ja que els mesos
d’estiu tendeixen a ser intensos pel que fa a
la creació de llocs de treball. A més a més,
el fet que l’increment fos degut al sector
públic resta optimisme a la dada. Efectiva-
ment, durant el tercer trimestre, es van
crear 90.300 llocs de treball a les adminis-
tracions i a les empreses públiques, però
se’n van destruir 20.400 al sector privat.

Així i tot, la taxa de caiguda interanual de
l’ocupació es va moderar fins a l’1,7%
(2,5% al sector privat), la qual cosa repre-
senta gairebé 325.000 llocs de treball. En
canvi, en els dotze últims mesos, el total de
treballadors a les administracions i a les
empreses públiques va créixer el 2,4%,
majoritàriament als ens locals d’Andalu-
sia, Madrid i el País Basc. L’increment de
l’ocupació pública en el tercer trimestre és
deguda, en part, als contractes de substi-
tució d’empleats públics de vacances i als
contractes eventuals d’educació propis del
mes de setembre. Aquesta tendència, però,
contrasta amb la voluntat de reduir la
plantilla del sector públic plasmada
en l’Acord per a la Funció Pública en el
període 2010-2012 entre el Govern i els
sindicats.

En els dotze últims mesos,
es perden gairebé 325.000
llocs de treball.

Mercat de treball

FONTS: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.
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Estancament en la
recuperació del nombre
d’afiliats en alta laboral
a la Seguretat Social.

Ateses les tendències actuals, el component
estacional anticipa una reculada de l’ocu-
pació en el quart trimestre, tal com ho
posa de manifest el nombre mitjà mensual
d’afiliats en alta laboral a la Seguretat Soci-
al del mes d’octubre. Així, segons el Minis-
teri de Treball i Assumptes Socials, el total
d’afiliats en alta laboral aquest mes va bai-
xar en 5.531 persones fins a 17.666.149 (uns
18.000 en termes desestacionalitzats), una
caiguda de l’ocupació superior a l’espera-
da. Aquestes dades confirmen que la situa-
ció de l’ocupació continua empitjorant, tot
i que amb menys intensitat.

Tornant a l’EPA, en el tercer trimestre,
s’observa que les xifres de creació de llocs
de treball entre homes i dones són força
similars, i això va situar la taxa de caiguda
interanual en el 2,2% i en l’1,0%, respecti-
vament. Per edats, el nombre d’ocupats
augmenta entre els més joves de 25 anys,
arran de l’ocupació estiuenca, i entre els
més grans de 44 anys, que presenten tam-
bé taxes interanuals de creació d’ocupació
positives. Per sectors d’activitat, la cons-
trucció va continuar expulsant més ocu-
pació, amb una reducció anual del 9,8%.
En l’últim any, la caiguda també ha estat

ATUR ESTIMAT

Tercer trimestre 2010

Ocupats
(milers)

Variació trimestral Variació acumulada Variació anual
%

participacióAbsoluta % Absoluta % Absoluta %

Per sectors

Agricultura 754,0 –24,2 –3,1 –28,6 –3,7 16,8 2,3 4,1

No agraris 17.792,8 94,1 0,5 –70,5 –0,4 –340,2 –1,9 95,9

Indústria 2.600,6 –18,3 –0,7 –80,3 –3,0 –119,0 –4,4 14,0

Construcció 1.668,1 –31,6 –1,9 –134,6 –7,5 –182,2 –9,8 9,0

Serveis 13.524,1 144,0 1,1 144,4 1,1 –39,0 –0,3 72,9

Per empleadors

Sector privat 15.370,9 –20,4 –0,1 –209,3 –1,3 –397,4 –2,5 82,9

Sector públic 3.175,9 90,3 2,9 110,2 3,6 74,0 2,4 17,1

Per situació professional

Assalariats 15.456,4 93,0 0,6 –36,2 –0,2 –193,7 –1,2 83,3

Contracte indefinit 11.506,5 –34,8 –0,3 –99,9 –0,9 –97,6 –0,8 62,0

Contracte temporal 3.949,9 127,8 3,3 63,7 1,6 –96,1 –2,4 21,3

No assalariats 3.085,4 –18,5 –0,6 –55,2 –1,8 –124,2 –3,9 16,6

Empresaris empleadors 1.008,0 –28,7 –2,8 –43,0 –4,1 –53,7 –5,1 5,4

Empresaris no empleadors 1.927,6 12,6 0,7 –3,1 –0,2 –40,3 –2,0 10,4

Ajudes familiars 149,8 –2,4 –1,6 –9,1 –5,7 –30,2 –16,8 0,8

Altres 5,0 –4,6 –47,9 –7,7 –60,6 –5,5 –52,4 0,0

Per temps d’ocupació

A temps complet 16.174,8 196,6 1,2 –0,4 0,0 –379,2 –2,3 87,2

A temps parcial 2.371,9 –126,7 –5,1 –98,8 –4,0 55,8 2,4 12,8

Per sexes

Homes 10.376,2 42,3 0,4 –64,4 –0,6 –237,1 –2,2 55,9

Dones 8.170,6 27,7 0,3 –34,7 –0,4 –86,3 –1,0 44,1

TOTAL 18.546,8 69,9 0,4 –99,1 –0,5 –323,4 –1,7 100,0

FONTS: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.
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La taxa d’atur se situa
en el 19,8%.

important a la indústria, del 4,4%, afecta-
da per la feble demanda. En canvi, en l’úl-
tim trimestre, es va crear ocupació als ser-
veis, i això va facilitar que la pèrdua
d’ocupació fos molt menor en aquest sec-
tor, del 0,3% interanual.

D’altra banda, l’ocupació assalariada total
va disminuir l’1,2% interanual. L’ajusta-
ment va recaure més sobre els treballadors
amb contracte temporal, amb una recula-
da del 2,4%, superior a la taxa negativa del
0,8% anotada pel conjunt d’assalariats
amb contracte indefinit. Per la seva banda,
els no assalariats es veuen encara més afec-
tats per la crisi econòmica, ja que, en els
dotze últims mesos, han experimentat una
reculada del 3,9% dels llocs de treball. Així,
el nombre d’ocupadors va caure el 5,1%
interanual, taxa superior al descens del
2,0% anotat pel col·lectiu dels autònoms.

Pel que fa al tipus de jornada, les dades
mostren que el deteriorament de l’ocupa-
ció es concentra més en els treballs a temps
complet. Així, mentre aquest grup experi-
menta una caiguda del 2,3% en relació
amb l’any anterior, l’ocupació a temps par-
cial, més flexible, va augmentar el 2,4%

interanual. No obstant això, cal destacar
que, al llarg d’aquest tercer trimestre, es va
trencar aquesta tendència, ja que només es
van perdre llocs de treball, el 5,1%, entre
les ocupacions a temps parcial. Així,
doncs, la ràtio d’ocupats a temps parcial va
baixar en 7 dècimes en el tercer trimestre
fins al 12,8%.

La població activa estimada per l’EPA va
romandre gairebé inalterada en aquest tri-
mestre i es va situar en 23.121.500 perso-
nes, amb un ritme de creixement intera-
nual del 0,6%, superior a l’esperat. Això és
degut al comportament expansiu de la
població estrangera. Amb aquest avanç,
les perspectives són que el creixement mit-
jà anual de la població activa sigui supe-
rior a les previsions d’uns mesos enrere.

L’evolució de l’atur és el resultat del com-
portament de la població activa i de l’ocu-
pació. D’aquesta manera, el nombre total
d’aturats en el tercer trimestre va disminuir
en 70.800 persones i va arribar a un total de
4.574.700. Aquesta evolució de l’oferta i
de la demanda de treball va comportar que
la taxa d’atur es reduís en tres dècimes fins
al 19,8%. Així mateix, les expectatives

La població activa
es manté estable en
el tercer trimestre.

ATUR ESTIMAT

Tercer trimestre 2010

Aturats

Variació trimestral Variació anual
%

participació

Taxa d’atur

Absoluta % Absoluta % % sobre
població activa

Per sexes

Homes 2.480,2 –57,8 –2,3 189,3 8,3 54,2 19,3

Dones 2.094,6 –12,9 –0,6 262,1 14,3 45,8 20,4

Per edats

Menors de 25 anys 860,8 –10,2 –1,2 –25,0 –2,8 18,8 40,7

Resta 3.714,0 –60,5 –1,6 476,4 14,7 81,2 17,7

Per situació personal

Atur de llarga durada 1.970,3 2,0 0,1 753,0 61,9 43,1 –

Busquen la seva primera feina 378,4 16,6 4,6 64,0 20,4 8,3 –

Resta 2.226,0 –89,3 –3,9 –365,6 –14,1 48,7 –

TOTAL 4.574,7 –70,8 –1,5 451,4 10,9 100,0 19,8

FONTS: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.
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El nombre d’aturats baixa
a l’octubre en termes
desestacionalitzats.

Els beneficiaris de
prestacions creixen menys
que els aturats.

alcistes de la població activa fan pensar
que, en el pròxim trimestre, la taxa d’atur
serà una mica més elevada que la prevista i
superarà de nou la xifra del 20%.

L’increment de l’atur registrat
mostra signes d’estabilització

En el mes d’octubre, l’atur registrat va tor-
nar a augmentar en 68.213 persones i va
arribar a un total de 4.085.976, resultat
que va situar la taxa d’increment intera-
nual en el 7,3%. Així i tot, si es desestacio-
nalitza la sèrie, s’observa un descens de
l’atur (d’unes 10.000 persones) i el mante-
niment a la baixa del ritme de creixement
de l’atur.

En els dotze últims mesos, l’increment de
més de 275.000 nous aturats registrats ha
comportat un increment de les presta-
cions per atur. Així, el total de beneficiaris
pujava, al final d’agost, a gairebé 3 milions,
amb un creixement del 8,8% en relació

amb el mateix mes de l’any anterior. No
obstant això, cal destacar que, en els
últims mesos, el total de beneficiaris de
prestacions s’ha estancat, en gran part per
l’increment relatiu dels aturats de llarga
durada que han esgotat les prestacions
contributives. Com no està previst que el
nombre d’aturats baixi abans del segon
trimestre del 2011, les expectatives són que
augmenti el nombre de persones sense
prestacions o sense subsidis, situació que,
a curt termini, podria tenir un efecte
negatiu sobre el consum.

En definitiva, les perspectives per al mer-
cat de treball en els propers mesos conti-
nuen essent poc optimistes, ja que no s’es-
pera que el PIB avanci a un ritme que
permeti la creació d’ocupació. Com, pro-
bablement, la població activa no dismi-
nuirà, és molt possible que la taxa d’atur se
situï per damunt del 20% el 2011. No obs-
tant això, s’anticipa un horitzó més espe-
rançador a partir de la segona meitat de
l’any vinent.

FONTS: Servei Públic d’Ocupació Estatal i elaboració pròpia.
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L’electricitat i els aliments frescos
impulsen la inflació a l’octubre

La taxa de variació interanual de l’índex
de preus de consum (IPC) es va col·locar
en el 2,3% a l’octubre, 2 dècimes més que
en el mes anterior, i va tornar al nivell del
novembre del 2008. Pot resultar descon-
certant el repunt de la inf lació en els
últims mesos, atesa la situació conjuntu-
ral, però s’explica per diversos factors, en
principi transitoris.

En primer lloc, el gir alcista de la inflació
dels preus de consum des del mínim del
–1,4% del juliol del 2009 va ser degut,
sobretot, a l’augment dels preus energètics,
en particular dels carburants i combusti-
bles per l’alça del petroli. A l’octubre, de les

2 dècimes d’increment de la taxa intera-
nual, gairebé una i mitja són atribuïbles a
l’alça del preu de l’electricitat.

Els aliments frescos també han contribuït
a l’increment de la inflació interanual en
els últims mesos i han ref lectit l’ascens
dels preus agrícoles i ramaders en origen.
A l’octubre, van contribuir gairebé en mit-
ja dècima a l’augment de la taxa interanual
de l’IPC, a causa de l’augment del pollastre
i del peix fresc.

Un altre factor que ha alimentat el gir
alcista de la inflació en els últims mesos ha
estat l’increment, a partir del juliol, del
tipus general de l’impost sobre el valor
afegit (IVA), del 16% al 18%, i del tipus
reduït, del 7% al 8%. L’increment de l’IVA

La taxa de variació
interanual dels preus de
consum puja fins al 2,3%
a l’octubre i torna al nivell
del novembre del 2008.

Preus

UN COP ABSORBIT L’IMPACTE DE L’IVA, LA INFLACIÓ SUBJACENT ES FRENA

Variació interanual de l’IPC

FONT: Institut Nacional d’Estadística.
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Els marges empresarials
absorbeixen gairebé la
meitat de l’impacte teòric
d’1,2 punts d’inflació per
la pujada de l’IVA.

va representar un augment de la inflació
propera al mig punt, al voltant de la meitat
de l’impacte teòric d’1,2 punts si s’hagués
traslladat íntegrament als preus de con-
sum, com es dedueix de l’evolució de l’ín-

dex de preus de consum a impostos cons-
tants publicat per l’Institut Nacional
d’Estadística. La resta va ser absorbida
pels marges empresarials, atesa la feblesa
de la demanda de consum.

ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM

2009 2010

%
variació
mensual

% variació
s/desembre

2008

%
variació

anual

%
variació
mensual

% variación
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 0,1 0,9 2,1

Octubre 0,7 0,3 –0,7 0,9 1,8 2,3

Novembre 0,5 0,8 0,3

Desembre 0,0 0,8 0,8

FONT: Institut Nacional d’Estadística.

FONT: Institut Nacional d’Estadística.

Variació interanual de l’índex de preus dels aliments no elaborats
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El nucli més estable de la inflació, l’ano-
menada subjacent, que exclou els elements
més volàtils, els productes energètics i els
aliments no elaborats, es va mantenir en
l’1,1% a l’octubre. D’aquesta manera, es va
trencar una ratxa de cinc pujades consecu-
tives, un cop finalitzat l’impacte de l’alça
de l’IVA.

Els principals components de la inflació
subjacent van tenir una evolució força
estable a l’octubre, per bé que els produc-
tes industrials no energètics van incre-

mentar la seva taxa de variació interanual
en 2 dècimes, fins al 0,6%. Tant el vestit i
el calçat com els articles de parament de la
llar van contribuir a aquesta alça.

L’índex de preus de consum harmonitzat
també va registrar una taxa de variació
interanual del 2,3%. D’aquesta manera, el
diferencial d’inflació amb la zona de l’euro
es va col·locar en 0,35 punts percentuals,
que s’explica, bàsicament, pels productes
energètics. D’altra banda, el diferencial de
la inflació subjacent era de –0,08 punts.

ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM PER GRUPS DE COMPONENTS

Octubre

Índexs
(*)

% Variació
mensual

% variació
s/desembre anterior

% variació
anual

2009 2010 2009 2010 2009 2010

Per classes de despesa

Aliments i begudes no alcohòliques 108,2 –0,2 0,1 –2,6 0,1 –2,4 0,4

Begudes alcohòliques i tabac 136,8 0,0 0,0 12,8 8,6 12,9 8,5

Vestit i calçat 104,9 9,6 9,8 –3,9 –2,8 –1,9 0,3

Habitatge 118,2 0,2 1,4 0,4 5,0 –0,3 5,4

Parament 108,1 0,3 0,5 0,5 0,6 1,0 0,9

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

Transport 109,8 0,0 0,2 3,2 6,3 –4,4 6,9

Comunicacions 98,6 0,0 –0,2 –0,3 –0,7 –0,9 –0,8

Oci i cultura 97,2 –0,7 –0,8 –1,8 –1,4 –1,3 –0,8

Ensenyament 116,9 1,6 1,4 2,5 2,1 2,2 2,3

Hotels, cafès i restaurants 113,7 –0,2 –0,2 1,5 1,7 1,2 1,5

Altres 112,6 0,1 0,3 1,9 2,5 2,1 2,7

Agrupacions

Aliments amb elaboració 112,9 0,0 0,1 0,5 0,9 0,4 1,1

Aliments sense elaboració 108,7 –0,5 0,3 –3,3 1,9 –2,6 2,1

Conjunt no alimentari 109,0 0,9 1,1 0,5 2,0 –0,7 2,6

Béns industrials 105,8 2,0 2,5 –0,4 2,6 –3,0 3,7

Productes energètics 119,2 0,0 1,3 6,1 11,1 –6,6 12,6

Carburants i combustibles 114,9 0,0 0,3 6,0 12,3 –11,0 14,3

Béns industrials sense productes energètics 101,1 2,7 2,9 –2,6 –0,4 –2,1 0,6

Serveis 112,3 –0,1 –0,2 1,5 1,3 1,6 1,5

Inflació subjacent (**) 108,4 0,9 0,9 –0,2 0,7 0,1 1,1

ÍNDEX GENERAL 109,7 0,7 0,9 0,3 1,8 –0,7 2,3

NOTES: (*) Base 2006 = 100.

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

FONT: Institut Nacional d’Estadística.
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Pel que fa a les perspectives de la inflació,
al novembre podria f lexionar lleugera-
ment a la baixa, però al desembre proba-
blement tornarà a repuntar per finalitzar
l’any al voltant del 2,4%, a causa, princi-
palment, del preu del petroli. No obstant
això, el 2011, la feblesa de la demanda de
consum i l’efecte esglaó de l’IVA a partir
del juliol tendiran a reduir la inflació. No
obstant això, existeixen riscos per pujades
sobtades de les primeres matèries.

Els preus a l’engròs pressionen
a l’alça

Al setembre, els preus industrials van tor-
nar a repuntar, empesos, sobretot, per
l’energia i pels béns intermedis. D’aquesta

manera, la taxa de variació interanual
dels preus industrials va pujar fins al
3,4%, 7 dècimes més que a l’agost. Les
branques que presentaven increments
interanuals més importants eren les
coqueries i el refinatge del petroli, del
24,4%, i la metal·lúrgia, del 16,1%, situa-
ció que reflecteix les pujades del cru i dels
metalls en l’últim període.

Més intensa va ser l’alça interanual dels
preus d’importació industrials en els dot-
ze últims mesos fins al setembre, del
9,1%, a causa de la depreciació de l’euro.
Tot i que els majors augments interanuals
dels preus d’importació corresponien a
l’energia (el 24%) i als béns intermedis (el
10,6%), els béns de consum van pujar el
6,6%.

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

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 0,2 0,2 –

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

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

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

Maig 13,7 3,8 0,2 –0,1 3,5 12,0 10,2 4,2 1,6 9,9 0,6

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

Juliol ... 3,3 0,2 0,2 3,2 9,8 9,3 4,9 2,0 10,5 –

Agost ... 2,7 0,0 0,5 3,4 7,0 8,6 5,7 1,8 10,2 1,4

Setembre ... 3,4 0,2 0,5 4,0 9,1 9,1 6,6 1,8 10,6 –

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

(**) Excepte energia.

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

La inflació podria flexionar
a la baixa al novembre, però,
probablement, repuntarà al
desembre i es moderarà
el 2011.

L’energia i els béns
intermedis impulsen els
preus a l’engròs.
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Nou impuls al deteriorament
del dèficit corrent

El sector exterior es va convertir en el
principal motor de l’economia espanyola
durant el tercer trimestre del 2010 i va con-
trarestar el feble comportament de la
demanda interna en el mateix període.
Com ja ho anticipaven les dades del comerç
exterior, aquesta contribució respon al
menor ritme de creixement de les importa-
cions, arran del final dels estímuls al con-
sum i de la pujada de l’impost sobre el valor
afegit (IVA). Segons les dades de comptabi-

litat nacional, les importacions van créixer
el 8,9% interanual en el tercer trimestre,
per sota del 12,4% de les exportacions en el
mateix període. Aquest escenari presenta
un canvi de tendència en l’evolució del dèfi-
cit de la balança de béns entre el juliol i el
setembre, que es va reduir fins al 4,2% del
producte interior brut (PIB) espanyol.

Es mantindrà aquesta correcció del saldo
comercial a mitjà termini? El menor dina-
misme de l’economia espanyola en relació
amb els seus socis europeus el 2011 i la sig-
nificativa millora de les exportacions a paï-

El sector exterior es
converteix en el principal
motor de l’economia
espanyola en el tercer
trimestre.

Sector exterior

BALANÇA DE PAGAMENTS

Agost 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 –31.000 8,8 –47.626 6.286 –11,7

Serveis

Turisme 18.792 2,4 26.476 –232 –0,9

Altres serveis 260 – –36 1.108 –96,8

Total 19.052 6,2 26.440 875 3,4

Rendes –15.241 –31,7 –23.473 11.506 –32,9

Transferències –7.431 12,1 –8.783 –443 5,3

Total –34.620 –12,3 –53.443 18.224 –25,4

Compte de capital 4.742 68,9 5.992 2.150 56,0

Balança financera

Inversions directes –438 – –2.539 4.942 –66,1

Inversions de cartera 3.166 –78,2 33.550 35.321 –

Altres inversions –20.044 – –23.949 –69.034 –

Total –17.316 – 7.061 –28.770 –80,3

Errors i omissions –3.783 266,5 –5.761 –6.051 –

Variació d’actius del Banc d’Espanya 50.978 227,0 45.853 15.127 49,2

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

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

FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.
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sos tercers fa pensar que sí, sempre que les
turbulències canviàries no siguin gaire
severes. A aquesta favorable evolució de la
balança de béns s’afegirà un superàvit
creixent de la balança de serveis, impulsat,
sobretot, pel saldo turístic, que, a l’agost,
es va aproximar al seu màxim històric del
2008. Atès el bon comportament dels dos
principals components de la balança
corrent, s’espera que el dèficit corrent es
redueixi a mitjà termini i deixi enrere l’es-
tancament del segon trimestre.

No obstant això, no totes les seccions de la
balança corrent encaren l’últim tram de
l’any amb les mateixes perspectives de
millora del saldo. Així, per exemple, el dèfi-
cit de la balança de rendes va patir, a l’agost,
el primer deteriorament després d’un any
amb correccions. Tenint en compte que les
rendes de treball són molt poc significati-
ves, l’increment del dèficit reflecteix, fona-
mentalment, el comportament de les ren-
des d’inversió.

En definitiva, s’espera que el dèficit corrent
es torni a reduir en els propers trimestres,
gràcies a les balances de béns i de serveis.

No obstant això, el desequilibri corrent
espanyol continuarà essent molt elevat el
2011, superior al 4% del PIB. A més a més,
les turbulències sobre el tipus d’interès del
deute públic poden afeblir aquesta correc-
ció. Un llast que, a causa del fort palan-
quejament de l’economia espanyola,
podria empitjorar en cas d’una pujada
abans de l’esperat increment dels tipus
d’interès.

Pel que fa a l’àmbit dels fluxos financers,
s’observa una reducció de les entrades de
capital estranger a l’agost, de manera que
les principals fonts de captació de recursos
són les inversions en cartera i el finança-
ment a curt termini. Aquest fet es pot
observar al gràfic següent, que mostra una
recuperació dels canals més habituals de
finançament (inversió en cartera, inversió
directa i finançament a curt termini).
Aquesta dada contrasta amb les dades del
juny i del juliol, quan l’esclat de la crisi
del deute sobirà va convertir l’Eurosiste-
ma en el principal prestador a l’hora
de cobrir les necessitats de finançament
espanyoles.

El dèficit de la balança de
rendes augmenta després
d’un any de contraccions.

Destaca la millora de la
inversió en cartera i a curt
termini a l’agost.

FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.

RECUPERACIÓ DELS CANALS MÉS HABITUALS DE FINANÇAMENT

Saldo acumulat dotze últims mesos de la balança financera (exclòs el Banc d’Espanya)
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La correcció del dèficit exterior de l’economia espanyola

Els desequilibris externs van tenir un protagonisme important en l’última cita del G-20, celebrada durant la
tercera setmana de novembre. Finalment, la proposta de Tim Geithner, secretari nord-americà del Tresor, de
limitar al 4% del PIB els desequilibris per compte corrent (tant dèficits com superàvits) no va tirar endavant.
Però sí es va encarregar als ministres la tasca de fixar indicadors que assenyalin els desviaments excessius en els
saldos corrents en relació amb l’exterior. Espanya no forma part del G-20, tot i que ha participat en les últimes
reunions, però segur que els seus representants es van donar per al·ludits: des de l’any 2000, l’economia presenta
uns dèficits superiors al 4% del PIB (llevat del 2002: del 3,8%). Fins al 2000, mai no s’havia assolit la cota del 4%,
ni en els pitjors moments de la primera crisi del petroli, cap a la meitat dels setanta, ni en la recessió de l’inici dels
noranta, que va portar a tres devaluacions gairebé consecutives de la pesseta.

El 2010, malgrat la reculada de l’activitat derivada de la recessió que es va iniciar el 2008, el dèficit per compte
corrent tornarà a superar el 4%, situació que només es dóna en molt pocs països del nostre entorn (Grècia, Portu-
gal, Turquia, Romania, Xipre i Malta). Si l’economia entra en una fase de recuperació o d’expansió, períodes en
què és freqüent un empitjorament del desequilibri exterior, cal preguntar-se si el dèficit s’ampliarà de nou. Com
s’explica aquesta evolució? És sostenible? Com tornar a l’equilibri? Per entendre millor la dinàmica del desequili-
bri exterior espanyol, és útil contemplar-lo des de tres perspectives diferents: els saldos de la balança de paga-
ments, la diferència entre estalvi i inversió i, finalment, la posició d’inversió internacional neta de l’economia
espanyola.

MÉS ENLLÀ DEL 4%, FINS QUAN?

Saldo per compte corrent

FONTS: AMECO i elaboració pròpia.

% PIB

60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10
–12

–10

–8

–6

–4

–2

0

2

4



64 DESEMBRE 2010 INFORME MENSUAL

Des de l’òptica del compte corrent de la balança de pagaments, el principal responsable és el dèficit comercial, que,
en l’última dècada, no ha pogut ser compensat pel superàvit de serveis i que s’ha vist agreujat pel deteriorament
dels pagaments per rendes d’inversió i pel canvi de signe de les transferències corrents. La persistència històrica
dels números vermells en el saldo de les importacions i de les exportacions de béns porta a sospitar l’existència
d’un problema de competitivitat exterior, que es reforça en comparar el nivell i l’evolució de la productivitat en
relació amb altres competidors i en verificar la tendència dels costos interns espanyols a créixer per damunt dels
de la major part de la resta de socis comercials. No obstant això, quan es contempla la quota de les exportacions
espanyoles de béns al mercat mundial, s’adverteix una lleugera reculada en els últims anys, però aquest resultat no
és pitjor que el presentat per països com França, Itàlia o el Regne Unit. De fet, la reculada és deguda al comerç
intracomunitari, presumiblement a causa de la competència de les economies de l’Europa central i oriental des-
prés de la seva integració a la Unió Europea. En canvi, la quota en països tercers, tot i ser molt baixa, es manté
estable. Per tant, una part important del desequilibri enfront de l’exterior cal atribuir-lo directament a la forta
embranzida de la demanda interna, que, en l’últim cicle expansiu, va experimentar una pujada extraordinària.
També hi ha influït notablement la creixent quota dels productes importats sobre la demanda final de consum i
d’inversió, que cal atribuir a problemes de competitivitat de la indústria espanyola i a la composició del creixe-
ment. Així, per exemple, el creixent pes de la construcció, força importador i gens exportador, és un dels elements
que han influït en aquest sentit.

La fortalesa de l’últim cicle expansiu ens porta a la segona perspectiva des de la qual es pot contemplar el desequi-
libri corrent: la diferència entre estalvi i inversió. La diferència entre l’estalvi nacional (el que queda de la renda
després del consum) i la inversió és igual, en termes de comptabilitat nacional, al saldo de la balança corrent
enfront de l’exterior, la qual, al costat de les transferències de capital, constitueix la necessitat (o la capacitat) de
finançament enfront de l’exterior. Veient-ho així, com es comprova al gràfic següent, la responsabilitat de la des-
viació correspon gairebé de forma exclusiva a la inversió. En els últims anys, fins a l’inici de la crisi, l’estalvi nacio-
nal s’ha mantingut prop de la mitjana històrica, el 22% del PIB, mentre que la inversió ha superat tots els anys la
mitjana històrica del 25% del PIB i ha arribat a superar el 30% del PIB en dos anys. Normalment, la despesa en
formació de capital es valora més positivament que la de consum, però sembla clar que, en l’últim cicle expansiu,
es va incórrer en un excés d’inversió o en una inversió dirigida a activitats poc productives, atesa la discreta evo-
lució de la productivitat total dels factors. En aquesta evolució, el protagonisme va correspondre al sector privat
(l’estalvi net del sector públic va ser positiu fins a l’inici de la recessió). L’excés d’inversió privada en relació amb el
seu estalvi va requerir uns recursos financers molt elevats, que han empès l’endeutament fins a cotes màximes
històriques. Així, el deute de les famílies en relació amb la seva renda disponible ha passat del 70% del comença-
ment dels anys 2000 al 130% del principi del 2008, any d’inici de la crisi. En el cas de les empreses, el deute ha
passat del 400% al 800% del seu excedent brut d’explotació durant el mateix període.

El boom de l’endeutament del sector privat no hauria estat possible sense la incorporació a l’euro el 1999, que va
obrir les portes a un finançament exterior abundant i barat... fins a l’esclat de la crisi global el 2007. Durant aquest
període, la restricció financera per a les famílies i per a les empreses va ser extraordinàriament laxa, situació que
explica l’endeutament creixent que es va vehicular des de l’exterior, la tercera dimensió en què es reflecteix el dèfi-
cit corrent. L’acumulació, any rere any, de dèficits per compte corrent ha comportat un notable increment de la
posició deutora neta de l’economia espanyola enfront de la resta del món, gairebé un bilió d’euros, que ha passat
del 30% del PIB el 1995 a més del 90% el 2009. Es tracta d’un dels valors més elevats dels països del nostre entorn
i d’un punt molt sensible en les condicions actuals, ja que una part s’ha de refinançar cada any, fons que se sumen
als recursos necessaris per cobrir el nou dèficit generat en cada període. La crisi global va alterar la placidesa del
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panorama financer internacional i va fer aflorar en tota la seva cruesa el problema del dèficit exterior. Les tensions
de la crisi del deute sobirà desencadenada enguany han afectat els mercats borsaris i el finançament a l’engròs i han
creat seriosos problemes de liquiditat. En aquestes condicions, un dèficit exterior elevat, com el que encara osten-
ta l’economia espanyola, és difícilment sostenible.

És possible continuar creixent sense incórrer en més dèficit corrent enfront de l’exterior? El sector privat es pot
despalanquejar sense deprimir la demanda interna? És possible generar la confiança necessària per continuar
atraient capitals en un entorn financer restrictiu com l’actual? La resposta és afirmativa sempre que es faci un
esforç seriós dirigit a la millora de la productivitat i de la competitivitat, al control dels costos productius, a orien-
tar l’economia productiva cap al sector exterior, a l’augment de l’estalvi públic i a les reformes estructurals que han
de facilitar totes les mesures anteriors. El desafiament és un dels més importants als quals s’ha enfrontat l’economia
espanyola en les últimes dècades.

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

LES ALTRES CARES DEL DÈFICIT EXTERIOR ESPANYOL

Estalvi i inversió

FONTS: AMECO i elaboració pròpia.
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Sensible contracció del dèficit
de l’Estat

La lleugera millora de la conjuntura
econòmica i, sobretot, les mesures discre-
cionals adoptades per a la correcció del
dèficit públic, que inclouen algunes retira-
des dels estímuls econòmics que es van
engegar per afrontar la recessió, estan
incidint en la correcció del dèficit de
l’Estat. No obstant això, l’ajustament s’està
notant més pel costat dels ingressos que
pel de les despeses.

Els ingressos no financers de l’Estat en ter-
mes de caixa, és a dir, tenint en compte els
fluxos monetaris registrats, van pujar el
9,9% al gener-setembre en relació amb el
mateix període de l’any anterior abans de
les cessions a les administracions territo-

rials segons el sistema de finançament
vigent. Aquest increment va ser degut,
sobretot, als impostos indirectes, ja que la
recaptació acumulada dels directes va
baixar el 0,4%.

Pel que fa als impostos directes, la princi-
pal figura, l’impost sobre la renda de les
persones físiques (IRPF), va augmentar el
5,6% durant els nou primers mesos de
l’exercici en relació amb el mateix període
de l’any anterior fins als 49.453 milions
d’euros. Aquesta evolució va ser el resultat,
sobretot, de l’augment de les retencions
del treball (el 5,0%), de la disminució de
les retencions del capital (el 8,2%) i de les
devolucions (el 6,8%). L’eliminació parcial
de la deducció dels 400 euros va aportar
2.870 milions d’euros i l’alça del tipus de
retenció del capital, uns altres 210 milions

Les mesures discrecionals
per a la correcció del dèficit
públic fan efecte.

Els ingressos no financers
de l’Estat pugen el 10% fins
al setembre, impulsats,
sobretot, per l’IVA.

Sector públic

LA CORRECCIÓ DEL DÈFICIT DE L’ESTAT S’ESTANCA AL SETEMBRE

Dades acumulades de l’any
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Les despeses no financeres
de l’Estat baixen el 2%,
a causa, sobretot, de les
retallades en els pagaments
de capital.

La necessitat de finançament
cau el 42% interanual.

d’euros. En canvi, els ingressos per
l’impost de societats van caure el 21,3% en
relació amb el mateix període del 2009
fins als 11.334 milions d’euros. Els canvis
normatius van contribuir al descens amb
555 milions d’euros.

En canvi, les entrades pels impostos indi-
rectes es van expandir el 35,7%, gràcies,
sobretot, a l’impost sobre el valor afegit
(IVA), que va augmentar el 57,1%. El dina-
misme de la recaptació per l’IVA s’explica,
especialment, pel descens de les devolu-
cions, per la pujada dels tipus impositius i
per la millora de la despesa final de les
famílies i de les empreses. En concret,
l’alça dels tipus de gravamen va aportar
630 milions d’euros.

Per la seva banda, els impostos especials
van pujar el 4,2% fins als 14.923 milions
d’euros. Aquest increment és atribuïble a
l’augment dels tipus de gravamen dels
hidrocarburs i del tabac al juny del 2009.
No obstant això, l’increment interanual
més intens va ser registrat per l’impost
especial sobre l’electricitat, que va pujar el
9,2%, percentatge en què 3,0 punts corres-
ponen a l’increment del consum i 6,2, a
l’augment mitjà de la tarifa.

Des de l’altre costat del balanç, les despe-
ses no financeres acumulades es van
reduir el 2,2% interanual. Els pagaments
corrents van recular el 0,3%. Els de perso-
nal van pujar el 2,7%, per bé que els sous i
salaris del personal actiu van augmentar

menys, el 0,8%. Les despeses per béns i
serveis van disminuir el 2,2%, i les trans-
ferències corrents, el 2,9%. En canvi, les
despeses financeres van augmentar el
9,1%, a causa de l’expansió del deute, bàsi-
cament de bons i obligacions.

Les despeses de capital van caure el 13,0%
interanual fins al setembre. Les inversions
reals van patir especialment les retallades
pressupostàries i es van contreure l’11,0%,
mentre que les transferències de capital
van disminuir el 14,1%.

Arran de l’evolució dels ingressos i dels
pagaments, el dèficit de caixa no financer
de l’Estat es va situar en 37.939 milions
d’euros, amb una reducció interanual del
39,6%. En termes de comptabilitat nacio-
nal, és a dir, segons el criteri comptable de
drets i d’obligacions reconeguts, la neces-
sitat de finançament de l’Estat acumulada
va ser de 36.363 milions d’euros, amb una
reducció interanual del 42,1%. Pel que fa
al producte interior brut, la necessitat de
finançament fins al setembre va ser del
3,45%, sensiblement per sota del 5,96%
anotat en els nou primers mesos del 2009.

D’altra banda, el Consell de Ministres
d’Economia i Finances de la Unió Europea
va sol·licitar una reforma més profunda
del sistema públic de pensions, ja que es
planteja la seva sostenibilitat a llarg termi-
ni a conseqüència del fort envelliment de
la població. En aquest sentit, el Govern va
avançar que impulsarà la reforma.
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Es modera el despalanquejament
de les empreses

L’oferta de préstecs al sector privat es va
estabilitzar en el tercer trimestre, d’acord
amb els resultats de l’Enquesta sobre Prés-
tecs Bancaris de l’octubre del 2010 realit-
zada pel Banc d’Espanya, resultat que con-
trasta amb l’enduriment observat tres
mesos abans. Segons aquest informe, la
demanda de crèdit va mostrar un com-
portament una mica més contractiu que
en el trimestre anterior, a diferència de
l’estabilitat apreciada tres mesos abans.
Per al quart trimestre, les perspectives
apunten a un increment de les peticions de
fons, llevat de les orientades al consum.

De fet, la caiguda del saldo del finança-
ment a les empreses no financeres es va
continuar frenant al setembre, fins a pre-
sentar un descens interanual del –0,5%, al
qual va contribuir un tipus d’interès real,
descomptant la inf lació, més baix. El
decrement interanual va ser degut als
préstecs, tant de l’interior com de l’exte-
rior, que van mostrar davallades de l’1,5%
i del 2,1%, respectivament. En canvi, les
emissions de renda fixa van repuntar i van
anotar un creixement del 28,1% en relació
amb el mateix mes de l’any anterior.

D’altra banda, la caiguda del crèdit comer-
cial, destinat al finançament del capital
circulant de les empreses, es va frenar sen-

Descensos dels crèdits a
les empreses i augment
de les seves emissions
de renda fixa.

Sensible frenada de la
caiguda del crèdit comercial.

Estalvi i finançament

FONT: Banc d’Espanya.
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La taxa de morositat baixa
al setembre i la de les caixes
es col·loca per sota de la de
la banca.

La prima de risc del deute
públic espanyol marca un
màxim a causa de la crisi
irlandesa.

siblement i va presentar una davallada
interanual del 3,5%. D’altra banda, els
arrendaments financers, vinculats al
finançament de la inversió, van mostrar
un descens interanual del 15,4%, similar
al dels mesos previs.

Els crèdits a les llars es van alentir al setem-
bre i van presentar un creixement inter-
anual del 0,4%, 2 dècimes menys que en el
mes anterior. Aquesta desacceleració va
provenir, sobretot, de l’habitatge, amb un
augment interanual del 0,4%, 5 dècimes
menys que a l’agost, a conseqüència d’una
certa retracció de la demanda d’hipote-
ques després de la pujada dels tipus de gra-
vamen de l’IVA al començament de juliol.
No obstant això, és probable que la
demanda es revifi en els propers mesos, ja
que, el 2011, se suprimirà parcialment la
deducció per la compra d’habitatge habi-
tual. En canvi, la resta de préstecs de l’in-
terior es van accelerar lleugerament fins a
una taxa de variació interanual del 0,3%.
Per la seva banda, els préstecs de l’exterior

es van continuar moderant suaument,
fins a una alça interanual del 2,5%.

Pel que fa a la morositat, al setembre, la del
conjunt de les entitats de crèdit va aturar la
seva tònica ascendent i va recular una
dècima fins al 5,5%, tot i situar-se 0,6
punts per damunt de dotze mesos abans.
Com a novetat, la taxa de dubtositat de les
caixes es va col·locar per sota de la dels
bancs. De tota manera, tant les caixes com
els bancs estan incrementant, en general,
les seves provisions dins del procés d’adap-
tació a una nova normativa.

Pel que fa al finançament de les adminis-
tracions públiques, al setembre, es va con-
tinuar alentint, fins al 16,3%, tant pels
valors a curt com a llarg termini. Quant a
la prima de risc, durant les primeres set-
manes de novembre, el diferencial de les
obligacions espanyoles a deu anys amb les
alemanyes va repuntar notablement en el
context de la crisi del deute irlandès i,
durant la quarta setmana del mes, va arri-

FINANÇAMENT ALS SECTORS NO FINANCERS (1)

Setembre 2010

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

Sector privat 2.215.709 2.752 –0,1 78,4

Empreses no financeres 1.314.238 5.037 –0,5 46,5

Préstecs d’entitats residents (3) 903.873 –12.488 –1,5 32,0

Valors diferents d’accions 63.139 6.940 28,1 2,2

Préstecs de l’exterior 347.226 10.585 –2,1 12,3

Llars (4) 901.472 –2.285 0,4 31,9

Préstecs per a l’habitatge (3) 676.406 –2.146 0,4 23,9

Altres (3) 221.572 –252 0,3 7,8

Préstecs de l’exterior 3.493 113 2,5 0,1

Administracions públiques (5) 611.445 50.857 16,3 21,6

TOTAL 2.827.154 53.609 3,0 100,0

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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bar a marcar la cota màxima des del llan-
çament de l’euro, 253 punts bàsics.

D’aquesta forma, al setembre, el creixe-
ment del finançament total als sectors
residents es va mantenir estabilitzat en el
3,0% interanual per quart mes consecu-
tiu. Aquesta evolució va ser producte de la
desacceleració del finançament al sector
públic i un fre del desendeutament del sec-
tor privat.

Lleuger creixement dels dipòsits
bancaris

La remuneració dels dipòsits ha tendit a
repuntar suaument en els últims mesos, en
sintonia amb l’evolució de l’euríbor. Així,
la retribució mitjana dels dipòsits a termi-
ni de les llars es va col·locar en el 2,73% al
setembre, 23 punts bàsics més que a l’agost
i 60 punts més que dotze mesos abans.
Això va contribuir a l’expansió dels dipò-
sits del sector privat, que van créixer l’1,1%
en relació amb el setembre del 2009.
D’aquesta manera, es va anar tancant, tot i

que de forma molt limitada, la bretxa entre
els crèdits i els dipòsits, situació que forma
part del procés d’ajustament en marxa.

En aquest entorn, els comptes a termini
van adquirir més protagonisme i van ano-
tar un creixement interanual positiu per
primera vegada des de l’octubre del 2009.
En canvi, els comptes a la vista i d’estalvi
es van continuar alentint.

Els fons d’inversió mobiliària van conti-
nuar patint els efectes de la competència
dels dipòsits i la volatilitat dels mercats
financers. D’aquesta manera, a l’octubre,
es van registrar reemborsaments nets per
valor de 2.131 milions d’euros, concentrats
en la renda fixa a curt termini i en els
garantits de rendiment variable.

No obstant això, els fons d’inversió mobi-
liària van anotar una rendibilitat mitjana
positiva del 0,55% en el mes, de manera
que el rendiment mitjà anual es va col-
locar en l’1,7%. Totes les categories, llevat
de la renda variable nacional i els de garan-
tia parcial, van registrar plusvàlues. Els

Tipus d’interès de noves operacions en entitats de crèdit de dipòsits a termini de les famílies

REPUNT DE LA REMUNERACIÓ DELS DIPÒSITS A TERMINI
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guanys més importants van correspondre
a la renda variable internacional dels mer-
cats emergents, seguida d’altres fons de
renda variable internacional.

Per la seva banda, els actius dels fons de
pensions van pujar fins als 84.627 milions
d’euros en el tercer trimestre, amb un
increment interanual del 3% en relació
amb el setembre del 2009. Les aportacions
brutes acumulades del conjunt del 2010,
de 2.912 milions d’euros, van ser superiors
a les registrades durant els nou primers
mesos del 2009, de 2.813 milions d’euros.

Per sistemes, l’increment interanual més
important del volum d’actius va ser anotat
pel sistema d’ocupació, promogut per les
empreses, amb un augment del 3,6%,
seguit del sistema individual, amb una
alça del 2,8%.

La rendibilitat mitjana dels dotze últims
mesos va ser de l’1,3%. A quinze i a vint
anys, durades més apropiades per avaluar
aquest producte, els rendiments mitjans
anuals es van situar en el 4,2% i en el
5,2%, molt per damunt de la inf lació
d’aquests períodes.

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

Setembre 2010

Saldo Variació any actual Variació 12 mesos
%

participacióMilions
d’euros

Milions
d’euros % Milions

d’euros %

A la vista 256.340 –6.395 –2,4 561 0,2 18,0

D’estalvi 208.518 727 0,3 10.554 5,3 14,6

A termini 733.342 13.331 1,9 5.436 0,7 51,4

En moneda estrangera 18.763 –3.252 –14,8 –3.672 –16,4 1,3

Total dipòsits 1.216.964 4.411 0,4 12.880 1,1 85,3

Resta del passiu (*) 209.807 –3.323 –1,6 –6.696 –3,1 14,7

TOTAL 1.426.771 1.088 0,1 6.184 0,4 100,0

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.

Els actius dels fons de
pensions pugen el 3%
interanual.
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