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

2009 2010 2011
2009 2010

III IV I II III IV

ECONOMIA INTERNACIONAL Previsions Previsions

 Producte interior brut
  Estats Units –2,6 2,9 3,0 –2,7 0,2 2,4 3,0 3,2 2,8
  Japó –6,3 4,4 1,7 –6,2 –1,8 5,5 3,5 5,0 3,8
  Regne Unit –4,9 1,7 2,1 –5,4 –3,0 –0,3 1,6 2,7 1,7
  Zona de l’euro –4,0 1,7 1,6 –4,0 –2,0 0,8 2,0 1,9 2,1
    Alemanya –4,7 3,6 2,3 –4,4 –2,0 2,1 3,9 3,9 4,6
    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 1,8 –1,6 1,5 2,4 1,8 1,2 1,2
  Japó –1,4 –0,6 0,6 –2,3 –2,0 –1,1 –0,9 –0,8 0,4
  Regne Unit 2,2 3,3 2,5 1,5 2,1 3,3 3,4 3,1 3,4
  Zona de l’euro 0,3 1,6 1,9 –0,4 0,4 1,1 1,5 1,7 2,0
    Alemanya 0,3 1,1 1,8 –0,2 0,4 0,8 1,1 1,2 1,5
    França 0,1 1,5 1,9 –0,4 0,4 1,4 1,6 1,5 1,7

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 n 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 20,1 20,2 17,9 18,8 20,0 20,1 19,8 20,3
  Índex de preus de consum –0,3 1,8 2,3 –1,1 0,1 1,1 1,6 1,9 2,5
  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 3,2 3,5 3,5 3,4 3,7 3,5 2,8 2,8
  Bons alemanys 10 anys 3,3 2,8 3,0 3,3 3,2 3,2 2,8 2,4 2,6
 Tipus de canvi
  $/Euro 1,39 1,33 1,35 1,43 1,48 1,38 1,27 1,29 1,36

C
ACTIVITAT FINANCERA Milions € 

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 € 

Socials 356

Ciència i medi ambient 62

Culturals 55

Educatives i investigació 27

TOTAL PRESSUPOST 500
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Índex Deia Milton Friedman que la teoria monetària és com un jardí japonès: una simplicitat 
aparent que oculta una elevada sofisticació, una superfície que s’esvaeix en delicades 
perspectives... En els últims temps, tractant d’evitar el col·lapse de les economies, els 
dissenyadors de polítiques monetàries s’han enfrontat al desafiament d’una gran reces
sió i s’han endinsat en territoris desconeguts. Només el temps permetrà jutjar el seu 
encert o el seu error.

El disseny més audaç, sens dubte, ha estat el de la Reserva Federal. El seu chairman, 
Ben Bernanke, és un bon coneixedor no dels jardins japonesos, sinó de la política mo
netària seguida pel Japó després de l’esclat de la bombolla d’actius cap al final dels vui
tanta, un clar precedent de la situació actual. La Fed s’ha embarcat en una política mo
netària extremadament laxa i més agressiva que la desenvolupada pel banc central 
nipó en els noranta. Primer, va retallar els tipus d’interès de referència per als fons fe
derals fins a un mínim (una banda del 0% al 0,25%). Esgotat el recorregut dels tipus, va 
optar per l’expansió quantitativa, és a dir, va eixamplar la base monetària mitjançant 
compres de deute públic i privat, va injectar la màxima liquiditat i va mobilitzar mer
cats col·lapsats, com l’hipotecari o el del paper comercial.

El recurs a polítiques no ortodoxes, combinat amb una política fiscal expansiva, va 
contribuir a contenir la recessió més severa de les últimes dècades. El Banc d’An  gla
terra també va optar per expandir la base monetària sense objeccions. Fins i tot el Banc 
Central Europeu, menys inclinat a sortirse de l’ortodòxia monetària convencional, ha 
adoptat mesures excepcionals, com injectar tota la liquiditat demandada per les insti
tucions financeres o comprar deute públic d’alguns estats de l’Eurosistema.

No obstant això, aquestes actuacions de les autoritats monetàries susciten controvèr
sia. Per exemple, no és clar que la laxitud monetària serveixi per resoldre una recessió 
provocada per un endeutament excessiu, és a dir, per més que els tipus d’interès es 
man  tinguin en el zero i per més que el banc central monetitzi el deute, la preocupació 
del sector privat –famílies, empreses, bancs– continua essent el deute excessiu i com 
reduirlo, situació que aboca l’economia a una deflació o/i a una contracció. En aquest 
sentit, l’experiència japonesa és molt il·lustrativa.

Un altre problema és que, inundant l’economia de liquiditat, correm el risc de desper
tar tensions inflacionistes quan l’activitat es recuperi. Un risc que, a primera vista, pot 
semblar llunyà quan, fins no fa pas gaire, la principal preocupació era la contrària, la 
deflació. Fins i tot alguns defensen que és bo, en les actuals circumstàncies, generar ex
pectatives inflacionistes amb la finalitat de mobilitzar la despesa. Al capdavall, se supo
sa que els bancs centrals seran capaços de retirar els excessos de liquiditat del sistema a 
temps abans que la inflació es desancori. En tot cas, la relaxada política monetària té 
efectes directes sobre la cotització del dòlar, primera i principal moneda de reserva 
mundial, distorsiona els mercats de divises i genera preocupació entre els principals te
nidors de deute nordamericà, amb la Xina al capdavant. També se sospita que la li
quiditat excessiva es desvia cap a destinacions no previstes pel banc central, com po
dria ser el cas, ara, de les primeres matèries. L’experiència recent fa pensar que una 
excessiva laxitud monetària explicaria les bombolles passades, com la tecnològica o la 
immobiliària.

Sabran els bancs centrals retirar a temps l’enorme estímul monetari?
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Recuperació dual, amb inflació  
al fons

Tot i no disposar encara d’indicadors relle
vants del 2011, hi ha pocs dubtes que serà 
un any de recuperació. Però, això sí, a dues 
ve  locitats, com ho afirma Olivier Blan
chard, chief economist del Fons Monetari 
Internacional (FMI): creixement lent a les 
grans economies i riscos de reescalfament 
en algunes emergents. Com a novetat, la 
pujada dels preus de les primeres matèries 
en les últimes setmanes, molt més intensa 
del que s’esperava, que es trasllada ja als ín 
dexs de preus de consum. Als mercats fi 
nan  cers, es percep un descens de la incer
tesa i de l’aversió al risc entre els inversors.

L’FMI, en la seva revisió de gener de les 
perspectives de l’economia mundial, és ara 
una mica més optimista i preveu un crei 
xement global del 4,4% el 2011, després 
d’avançar el 5,0% el 2010, lluny ja de la re 
cessió del 2009. Unes taxes elevades que 
s’expliquen, principalment, per les econo
mies emergents i en desenvolupament, 
que, el 2011, creixeran el 6,5% després del 
7,1% del 2010. Aquest grup es beneficia de 
la ràpida recuperació del comerç internaci
onal, després del col·lapse del 20082009, 
de la creixent demanda global de primeres 
matèries i d’una millora sostinguda de la 
demanda interna.

Un esment a part mereix la Xina. El creixe
ment del 9,8% interanual en el quart tri
mestre del 2010 situa el còmput de l’any en 
un robust 10,3%, gràcies al qual pren al 
Japó el títol de segona economia mundial 
per darrere dels Estats Units. Els indica
dors d’activitat més recents, corresponents 
al mes de desembre, confirmen la vitalitat 

xinesa. Pel que fa a la formació de capital, 
la inversió en actius fixos va créixer el 
24,5% interanual, lluny de corregirse tot i 
les nombroses mesures destinades a refre
dar el sector immobiliari.

En canvi, les economies avançades experi
mentaran un creixement del 2,5% el 2011, 
mig punt menys que el 2010. Així i tot, es 
tracta d’una previsió una mica millor del 
que es creia fa uns mesos, gràcies a la força 
que exerceixen les economies emergents i 
a un consum privat més ferm del que s’es
perava.

En particular, els Estats Units encaren el 
2011 amb una expectativa de creixement 
superior al 2,9% del 2010, gràcies a la fer
mesa del consum privat i de la inversió en 
equipament. Un avanç que, malgrat tot, 
serà insuficient per reduir de forma signifi
cativa l’atur. Per aquest motiu, les políti
ques fiscal i monetària mantindran un 
biaix netament expansiu. La prioritat és la 
reducció de l’atur per la via de la demanda. 
La necessària consolidació fiscal queda per 
a més endavant, de manera que, el 2011, el 
dèficit públic no quedarà gaire per sota  
del 10% del producte interior brut (PIB).

L’economia japonesa ha sorprès en créixer 
més del 4% el 2010, gràcies al repunt de les 
exportacions. El 2011, però, el motor ex 
portador perdrà força i la demanda interna 
no està per a moltes alegries, de manera 
que cal esperar que el Japó creixi el 2011 
per sota del 2%.

A la zona de l’euro, les últimes dades d’ac
tivitat econòmica confirmen que es manté 
la divergència en taxes de creixement entre 
Alemanya i alguns dels seus veïns, que re 

Resum executIu

L’economia mundial  
es recupera i, el 2011, 
mantindrà l’impuls  
de creixement.

La xina continua creixent a 
taxes del 10%, mentre que 
les economies avançades 
presenten resultats molt 
discrets.

milloren les previsions per 
als estats units, i el Japó 
sorprèn positivament  
el 2010.
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gistren creixements elevats, i la resta de 
països, que presenten avanços molt més 
continguts o amb xifres negatives. Espe
rem que aquesta divergència de creixe
ments es reduirà lleugerament durant l’any 
2011, i això ajudarà que les tensions al mer
cat de deute sobirà vagin remetent. La in 
certesa generada per aquesta crisi continua 
essent elevada, i, al gener, les tensions es 
van desplaçar cap a Portugal, on es va arri
bar a considerar, en alguns moments, la 
intervenció. Per bé que és cert que les últi
mes mesures adoptades per la Unió Euro
pea l’han contingut, persisteixen els dubtes 
sobre les trajectòries de consolidació fiscal 
de diversos països membres.

Està previst que aquests temes s’abordin en 
profunditat durant la propera cimera de la 
Unió Europea del 24 i del 25 de març. En la 
seva reunió del gener, els ministres de Fi 
nances van estudiar incrementar els recur
sos del fons de rescat utilitzat per afrontar 
la crisi del deute sobirà a la zona de l’euro. 
Així mateix, es va considerar la manera 
d’assolir una disciplina fiscal més estricta, 
d’implementar les necessàries reformes 
estructurals i de coordinar més estretament 
les polítiques econòmiques. Els ministres 
també van acordar realitzar noves proves 
d’esforç als bancs de la regió, els resultats 
de les quals es publicarien al juliol.

L’atenció s’ha centrat també en la pujada 
de la inflació. La principal responsabilitat 
s’atribueix a les primeres matèries, que van 
augmentar de forma considerable el 2010, 
a causa, principalment, de la fortalesa de la 
demanda. Però també poden tenir la seva 
part de culpa les polítiques monetàries 
expansives aplicades per les economies de 
s  envolupades, expansió que, en bona part, 
es transfereix a les economies emergents 
per diverses vies. En qualsevol cas, el resul
tat és un notable repunt en els índexs d’in
flació dels països emergents, on els preus 
dels aliments pesen molt en la cistella de la 
compra. A la Xina, la taxa d’inflació del de 
sembre va baixar al 4,6% anual, enfront del 

5,1% de novembre, però això no va impe
dir que el banc central endurís de nou les 
condicions monetàries.

A les economies desenvolupades, l’impacte 
inflacionista és més visible a Europa. Mer
vyn King, governador del Banc d’Anglater
ra, ha afirmat que la inflació britànica po 
dria arribar al 5% en els propers mesos. 
L’inici del 2011 tampoc no serà còmode 
per a JeanClaude Trichet, president del 
Banc Central Europeu (BCE), ja que, al 
desembre, la inflació de la zona de l’euro es 
va situar en el 2,2%, la més elevada en dos 
anys, i va superar el llindar objectiu de l’au
toritat monetària de l’euro. En la seva últi
ma roda de premsa, el president del BCE va 
advertir sobre el risc inflacionista i sobre 
una possible resposta de la política mone
tària a aquest risc.

De tota manera, el repunt dels preus a 
Euro  pa amb prou feines ha incidit en les 
expectatives inflacionistes, i els mercats es 
mouen en altres paràmetres. Tant l’apel
lació al BCE com les reserves excedentàries 
dels bancs continuen mostrant una ten
dència a reduirse, que afavoreix la norma
lització gradual del mercat monetari. Pel 
que fa a l’encreuament entre l’euro i el 
dòlar, cal destacar l’elevada volatilitat entre 
el final del 2010 i l’inici d’enguany, provo
cada per la crisi de la perifèria de la zona de 
l’euro, que és d’esperar que remeti de for
ma progressiva. La rendibilitat del deute, 
tant nordamericà com alemany, pot regis
trar un biaix lleugerament alcista, si es con
firma l’escenari macroeconòmic expansiu 
i els bancs centrals aconsegueixen neutra
litzar les amenaces inflacionistes.

A Espanya, els indicadors disponibles 
mostren que la reactivació gradual de 
l’economia ha prosseguit en el quart tri
mestre del 2010. Aquesta tendència es 
mantindrà el 2011, en part gràcies al suport 
del sector exterior, però el limitat progrés 
que experimentarà la demanda interna 
mantindrà la taxa de creixement per sota 

Les tensions de la crisi  
del deute públic europeu  
es reprodueixen al gener.

La inflació reapareix  
per la pujada dels preus  
de les primeres matèries  
en un context de liquiditat 
abundant.

Ara com ara, es confia que 
les amenaces inflacionistes 
podran ser neutralitzades.



4 FEBRER 2011 INFORME MENSUAL   

del seu potencial. En el quart trimestre, el 
consum privat va mostrar una progressió 
fràgil, que es va combinar amb una recula
da de la confiança dels consumidors. Tam
bé va recular la confiança del sector de la 
construcció, mentre que alguns indicadors 
d’inversió en equipament mostraven un to 
més positiu. Així mateix, alguns dels prin
cipals components de l’índex de producció 
industrial apuntaven, al novembre, a un 
cert repunt. Les exportacions, per la seva 
banda, mantenen el dinamisme, particu
larment les vendes a la resta de països de la 
zona de l’euro.

El feble avanç de l’activitat econòmica difi
culta un canvi de tendència en la creació 
d’ocupació, de manera que, en el primer 
trimestre del 2011, es preveu encara un 
descens en el nombre d’ocupats. Així i tot,  
després de mesos d’estancament en el pro
cés de recuperació de l’ocupació, al desem
bre, la caiguda en el nombre d’afiliats en 
alta laboral a la Seguretat Social va ser 
menor. En el conjunt del 2010, les afilia
cions es van reduir en gairebé 220.000, una 
caiguda inferior a la registrada l’any 2009, 
durant el qual es van perdre més de 700.000 
llocs de treball. L’enquesta de població acti
va també recull una frenada en la destruc
ció d’o  cu  pació en el quart trimestre, que no 
va evitar que, en el conjunt del 2010, més 
de 370.000 persones es quedessin sense fei
na. La taxa d’atur va acabar l’any en el 
20,3%, enfront del 18,8% del final del 2009.

Una trava en el camí de la recuperació pot 
ser el repunt inflacionista, que, a Espanya, 
s’ha alimentat de l’alça de les primeres ma 
tèries i de la pujada dels impostos indirec
tes. Al desembre, l’índex de preus de con

sum va arribar al 3,0% interanual, que 
con  trasta amb les taxes negatives registra
des el 2009. La pujada dels preus resta 
po der adquisitiu a les famílies, la renda dis
ponible de les quals es va contreure lleuge
rament el 2010, de manera que no facilita 
la reactivació del consum privat. D’altra 
banda, constitueix un indicador de possi
ble pèrdua de competitivitat, en la mesura 
que el diferencial d’inflació amb la zona de 
l’euro s’ha ampliat a 0,7 punts percentuals, 
enfront del registre negatiu del 2009.

De tota manera, la pujada d’impostos ha 
permès almenys complir folgadament el 
dèficit de l’Estat programat per al 2010. 
Segons la informació més recent, i en ter
mes de PIB, el dèficit de l’Estat va ser del 
5,1%, enfront d’una previsió inicial del 5,9%. 
Aquesta millora permetrà alleujar el desvi
ament en sentit contrari del dèficit de les 
administracions territorials, de manera 
que el dèficit del conjunt del sector públic 
se situarà en el 9,2%, una dècima menys  
del que estava previst. L’ajustament dels 
comptes públics és particularment impor
tant en un moment de tensions als mercats 
de deute, d’inquietud per la seva sostenibi
litat i d’exigència d’elevades primes de risc.

A més a més, el Govern ha pactat amb em 
presaris i sindicats les línies bàsiques de la 
re  forma de les pensions públiques, amb  
la vista posada en la seva viabilitat futura. 
Fi nalment, destaquen les noves disposi 
cions orientades a accelerar el sanejament i 
la capitalització de les caixes d’estalvis, que 
representen gairebé la meitat del sistema 
financer espanyol.

28 de gener de 2011

L’economia espanyola creix 
lleugerament en el quart 
trimestre...

...però no evita un nou 
avanç de l’atur, i la inflació 
puja fins al 3%.

L’acompliment dels 
objectius de dèficit  
públic ajuda a pal·liar  
les tensions als mercats  
de deute.
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cRONOLOGIA
2010
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 discutirlo 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 Decretllei 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 
proposat 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 finan-
cers de la UE i de l’FMI. 

desembre  3

16

El Govern aprova un paquet de mesures de política econòmica que inclou, entre d’altres, la privatització parcial de les 
Loteries i Apostes de l’Estat i de la societat estatal AENA, així com l’augment de la fiscalitat sobre el tabac.
El Consell Europeu acorda la creació d’un Mecanisme d’Estabilitat Financera el 2013, que substituirà l’actual fons de 
rescat, i l’ampliació del capital del Banc Central Europeu.

2011
gener   1 Nova ampliació de la zona de l’euro, amb l’entrada d’Estònia, fins a disset estats membres.

AGeNDA
Febrer març
 2
 3
 4
11
15

16
22
25
28

Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (gener).
Consell de Govern del Banc Central Europeu.
Índex de producció industrial (desembre).
Avanç del PIB trimestral (quart trimestre).
IPC (gener).
PIB de la UE (quart trimestre).
Comptabilitat Nacional Trimestral (quart trimestre).
Comerç exterior (desembre).
Preus industrials (gener).
Avanç IPCH (febrer). IPC harmonitzat de la UE (gener).
Balança de pagaments (desembre).
Ingressos i despeses de l’Estat (desembre 2010 i gener 2011).

 2
 3
 4
10
11
15
16

22

25
30
31

Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (febrer).
Consell de Govern del Banc Central Europeu.
Índex de producció industrial (gener).
Vendes al detall (gener).
IPC (febrer).
Comitè de Mercat Obert de la Fed.
IPC harmonitzat de la UE (febrer).
Cost laboral (quart trimestre).
Comerç exterior (gener).
Ingressos i despeses de l’Estat (febrer).
Preus industrials (febrer).
Vendes al detall (febrer). Avanç IPCH (març).
Balança de pagaments (gener).
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estats units: creixent  
a la recerca de l’ocupació

Al tancament d’aquest informe, la publi
cació de les dades del producte interior 
brut del quart trimestre del 2010 va pre
sentar un creixement del 2,8% interanual, 
esperonat pel consum privat. Això confir
ma que el creixement per al 2011 hauria de 
ser superior al 2,9% del conjunt del 2010. 
Un avanç que, malgrat tot, bé podria ser 
insuficient per reduir de forma significati
va una taxa d’atur que, segons la Reserva 
Federal, se situa quatre punts per damunt 
del nivell coherent amb la plena ocupació. 
Al capítol dels preus, la inflació subjacent 
continuarà netament per sota del 2% el 
2011. Aquesta absència d’inflació, i del 
benefici que representa per als deutors 
l’erosió que provoca en el principal del 

deute, farà que les llars tinguin una mica 
més difícil la reducció del deute, que, en 
termes bruts, supera el 117,7% de la renda 
disponible.

En virtut del que s’ha dit, el risc d’un crei 
xement insuficient continua essent més 
gran que el que representen les possibles 
tensions inflacionistes. Això explica que 
les polítiques fiscal i monetària mantin
guin un biaix netament expansiu, amb 
una segona expansió quantitativa de la Fed 
anunciada al novembre, extensió de la 
cobertura per atur i baixades d’impostos. 
La prioritat és la reducció de l’atur per la 
via de la demanda, mentre que la neces
sària consolidació fiscal queda per més 
endavant, amb un dèficit públic per al con
junt del 2011 que no quedarà gaire per sota 
del 10% del producte interior brut (PIB).

els estats units creixen  
el 2,8% i milloren  
les perspectives  
per al 2011 a costa d’un 
dèficit públic elevat.

cONJuNtuRA INteRNAcIONAL

Dèficit públic en percentatge del producte interior brut

ESTATS UNITS: ELS ESTÍMULS IMPLIQUEN DÈFICIT

NOTA: Mitjana dels 12 últims mesos (inclou les administracions federal i local).
FONTS: Bureau of Economic Analysis, Thomson Datastream i elaboració pròpia.
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el consum consolida la 
millora, tot i que les vendes 
al detall es desacceleren 
després d’una bona ratxa.

La taxa d’atur, del 9,4%, 
baixarà poc el 2011.

Entre les fortaleses de l’economia nord
americana, cal destacar el vigor del con
sum privat, que, esperonat per les políti
ques expansives i per una certa moderació 
de la taxa d’estalvi de les llars, ja ha recupe
 rat els nivells anteriors a la crisi. Així, el 
con  sum privat va acabar l’any creixent 
l’1,1% intertrimestral (el 2,7% interanual), 
un cap d’any vigorós que ha de possibilitar 
que, el 2011, puguem assistir a una reduc
ció de la taxa d’atur.

Un altre punt fort és el bon to de la despesa 
d’inversió en equipament, malgrat l’a len  ti
  ment del quart trimestre. La inversió es 
continuarà basant en la millora dels bene
ficis empresarials, que hauria de continuar 
al llarg del 2011, gràcies al major creixe
ment de la demanda i als costos continguts 
que representa tenir capacitat ociosa. Co 
herent amb això, la percepció empresarial 
confirma l’optimisme. L’índex de senti
ment empresarial de l’Institute for Supply 
Management del desembre va reprendre la 
tònica alcista i es va enfilar fins al nivell 
dels 57,0 punts, en el cas de les manufactu

res, i fins als 63,5 punts, en el dels serveis. 
Uns guarismes que es corresponen amb 
una situació d’expansió vigorosa. No obs
tant això, aquesta visió optimista té un 
punt feble significatiu. El component  
d’o  cu    pació de l’índex de serveis, que repre
senta el 80% del total de l’ocupació priva
da, va re  cular fins al nivell dels 50,5 punts i 
va mostrar que, ara com ara, les estratègies 
de la major part de les empreses passen 
més per la inversió i per la millora dels pro
cessos que per la contractació de personal.

Tot plegat no fa més que confirmar que el 
mercat de treball continua essent el princi
pal punt que cal millorar de l’economia 
nordamericana. Per al 2011 s’espera una 
lleugera millora, però és difícil que la total 
normalització arribi abans de tres anys, 
llevat que el creixement no superi àmplia
ment el llindar del 3%. Però el camí és dur. 
Per bé que la taxa d’atur del desembre va bai
 xar del 9,8% al 9,4%, aquesta millora va ser 
deguda, probablement, a factors estacio
nals. En el conjunt del 2010, es van crear 
1.124.000 llocs de treball, pocs en compa

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 Novembre Desembre

PIB real 0,0 –2,6 0,2 2,4 3,0 3,2 – 2,8 –

Vendes al detall –1,0 –6,4 1,6 5,7 6,9 5,8 7,9 7,5 7,9

Confiança del consumidor (1) 58,0 45,2 51,0 51,7 58,2 50,9 49,9 54,3 52,5

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

Índex activitat manufacturera (ISM) (1) 45,5 46,2 54,6 58,2 58,8 55,4 56,9 56,6 57,0

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

Taxa d’atur (2) 5,8 9,3 10,0 9,7 9,6 9,6 9,7 9,8 9,4

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

Balança comercial (3) –698,8 –374,9 –374,9 –398,9 –451,6 –486,6 –492,8 –495,8 ...

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

Tipus de canvi efectiu nominal (4) 74,5 77,7 72,8 74,8 77,6 75,9 72,3 72,8 73,8

NOTES: (1) Valor.
(2) Percentatge sobre població activa.
(3) Saldo acumulat de 12 mesos de la balança de béns i serveis. Milers de milions de dòlars.
(4) Índex del tipus de canvi ponderat pels fluxos del comerç exterior. Valors més grans impliquen apreciació de la divisa.
FONTS: OCDE, organismes nacionals d’estadística i elaboració pròpia.
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L’habitatge continua al fons 
per culpa dels impagaments 
d’hipoteques.

ració amb els 8,5 milions perduts durant la 
crisi. La reducció de peticions de subsidis 
d’atur i el creixement econòmic fan pensar 
que la creació d’ocupació per al conjunt del 
2011 es pot apropar als 2 mi  lions, però els 
treballadors desanimats i els que treballen 
a temps parcial involuntàriament haurien 
d’absorbir una part important d’aquesta 
creació. Una altra complicació continua 
essent l’elevada proporció d’aturats de llar
ga durada, que, per damunt del 40%, dobla 
la de recessions anteriors.

L’atur és una de les causes principals de 
l’elevat nombre d’execucions d’hipoteques 
per impagament, que, juntament amb l’alt 
endeutament de les llars, continuen fent 
que el mercat de l’habitatge continuï do 
mi  nat per la sobreoferta. Així, tot i que 
l’es  forç per comprar un habitatge està en 
nivells favorables i que la ràtio entre el preu 
dels immobles i els ingressos familiars ha 
tornat a la normalitat i ha marcat el final 
de la bombolla, el mercat continua sense 
reaccionar. L’índex CaseShiller de preus 
de l’habitatge de segona mà va presentar a 

l’octubre el quart mes consecutiu de recu
lades i va acumular, en aquests quatre me 
sos, unes pèrdues del 2,9%. La venda d’ha
 bitatges va repuntar al desembre, però, en 
gran part, gràcies a un punt de partida molt 
baix. Pel costat de l’oferta, els habitatges 
iniciats del mateix mes van tornar a recu
lar i van completar un segon any an  corats 
en nivells amb prou feines superiors al mig 
milió d’unitats, 1,1 milions me  nys del que 
es podria considerar normal. Els habitat
ges autoritzats, un indicador avan  çat de la 
construcció, van tenir un fort in  cre  ment al 
desembre, però això va ser de  gut al fet que 
els constructors van intentar registrar les 
obres abans de l’inici del 2011, quan va 
entrar en vigor una normativa de cons
trucció més restrictiva.

A l’apartat dels preus, la inflació continua 
essent molt moderada. L’índex general de 
preus al consum (IPC) va pujar l’1,5% in  ter
 anual al desembre, una mica per da  munt 
dels mesos anteriors a causa del re  punt del 
preu del petroli. No obstant això, l’índex 
subjacent, que exclou els preus de l’energia 

FONTS: ISM, Thomson Reuters Datastream i elaboració pròpia.

ESTATS UNITS: UN CREIXEMENT SENSE GAIRE OCUPACIÓ
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Índex ISM d’ocupació en serveis Índex ISM de condicions de negoci

M D MJD D DMS J JS S
30

35

60

50

55

40

45

65

2008 2009 2010

Índex



FEBRER 2011 9  INFORME MENSUAL

Les tensions inflacionistes 
queden lluny, amb  
un IPc que puja l’1,5%  
i un subjacent que 
augmenta el 0,8%.

i de l’alimentació i que reflecteix amb més 
fidelitat les tendències de fons, va pujar el 
0,8% interanual, molt a la vora del mínim 

històric de l’octubre. La Fed ha mos  trat 
poca preocupació per les possibles ten
sions inflacionistes derivades d’un en  ca 

Pèrdua de llocs de treball en percentatge del total d’empleats al començament dels descensos

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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ESTATS UNITS: PREUS SUBJACENTS IMPERTORBABLEMENT MODERATS

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

NOTA: (*) L’índex subjacent exclou els aliments i l’energia.
FONTS: Departament de Treball i elaboració pròpia.
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riment de les primeres matèries sobre l’ín
 dex subjacent. En un entorn d’excés de 
ca  pacitat productiva, és improbable que 
uns preus energètics o d’alimentació més 
alts es puguin acabar traslladant a la resta 
de la cistella de la compra.

El sector exterior, per la seva banda, conti
nua donant alegries. El dèficit comercial 
de béns i serveis del novembre va mante
nir la millora de l’octubre i es va reduir 
fins als 38.309 milions de dòlars, gràcies a 

la fermesa de les exportacions. El desequi
libri comercial dels tres últims mesos va 
ser del 3,3% del PIB, clarament per sota 
del 5,0% del 2008. Aquesta millora hauria 
de portar el sector exterior a contribuir 
po  sitivament al creixement de l’economia 
en el quart trimestre, després de nou me 
sos de constituir un llast. Aquest factor, 
unit al consum privat i a la inversió en 
equipament, contribuirà al bon to de  
l’e  co  nomia nordamericana en els propers 
mesos.

el sector exterior manté la 
millora de l’octubre i torna 
a contribuir al creixement.

Deflació, tipus zero… i altres paranys

Al llarg del 2010, els baixos nivells d’inflació i la modesta arrencada de la recuperació a les economies avançades 
van ressuscitar el fantasma de la deflació. El recent repunt de les primeres matèries ha temperat el temor a una 
caiguda generalitzada dels preus a Alemanya i a la zona de l’euro (vegeu el requadre «Les pressions inflacionistes 
reapareixen. Pujaran els tipus?»), però el moderat avanç de l’activitat i la persistent atonia de la inflació subjacent a 
l’altre costat de l’Atlàntic (vegeu el gràfic següent) no han permès aplacar del tot l’espectre. En la seva recent com
pareixença davant del Comitè Pressupostari del Senat, el mateix president de la Reserva Federal advertia dels ris

FONTS: Thomson Reuters Datastream i elaboració pròpia.

A LES TRES ECONOMIES AVANÇADES MÉS GRANS, LA INFLACIÓ SUBJACENT NO REMUNTA

Inflació subjacent
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cos que implica un episodi deflacionista, que, si s’enquista, pot ser tant o més temible que moltes formes d’inflació. 
En aquests moments, la probabilitat que se li atribueix és baixa, però la gravetat d’aquests riscos aconsella no 
perdre’ls de vista.

El control del nivell general de preus correspon a l’autoritat monetària, i la seva reacció habitual davant d’una 
situació d’atur persistent i d’inflació subjacent inusualment baixa seria una reducció del tipus d’interès de referèn
cia. En principi, això hauria de donar aire a la demanda agregada i hauria d’empènyer els preus. No obstant això, 
la realitat actual és una mica més complexa: com ho il·lustra el gràfic següent, el tipus d’interès nominal de referèn
cia de les grans economies avançades s’ha anat apropant a zero des del final del 2008, de manera que, en no poder
se fixar un tipus nominal negatiu, hi ha poc marge per a noves reduccions. Segons alguns, les tres economies 
avançades més grans del món es podrien trobar en el temut «parany de la liquiditat», circumstància en què la 
política monetària convencional perd la capacitat per influir sobre el cicle econòmic. En aquest cas, quines són les 
opcions? Quines alternatives hi ha sobre la taula per evitar la deflació i estimular una economia que cau en un 
parany de liquiditat?

Tot i que hi ha un cert consens sobre com evitar un parany de liquiditat, aquest consens es dilueix quan es tracta 
d’acordar la mesura més apropiada per esperonar la demanda agregada d’una economia «atrapada». Així i tot, en 
un dels articles més esmentats, Lars E.O. Svensson discuteix i valora diferents propostes partint de la següent tesi:(1) 
el tipus d’interès que realment importa a l’hora de prendre decisions sobre consum o inversió és el tipus d’interès 

(1) Svensson, Lars E.O. 2003. «Escaping from a Liquidity Trap and Deflation: The Foolproof Way and Others.» Journal of Economic Perspec
tives, 17(4): 145166.

FONTS: �omson Reuters Datastream i elaboració pròpia.
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(2) Caballero, R. «A helicopter drop for the U.S. Treasury», VoxEU (Agost, 2010). 

real, és a dir, la diferència entre el tipus d’interès nominal i les expectatives d’inflació. Per tant, tot i que el tipus 
d’interès nominal voregi el zero, l’autoritat monetària pot influir sobre la demanda agregada mitjançant el tipus 
d’interès real sempre que aconsegueixi canviar les expectatives d’inflació. És a dir, si pogués convèncer el sector 
privat que la inflació serà més alta en el futur, el tipus d’interès real es reduiria, de manera que s’estimularia la 
despesa i es facilitaria la sortida de la recessió i del clot de la deflació.

Segons el plantejament d’Svensson, l’estratègia òptima per empènyer a l’alça les expectatives d’inflació duria el 
banc central a embarcarse intencionadament en una conducta de política monetària marcadament expansiva que 
impliqués, sí o sí, més inflació en el futur. Així mateix, hauria de mantenir el tipus d’interès nominal a zero durant 
un llarg període de temps, fins i tot un cop fora de la recessió i de la deflació. Parafrasejant el parer de Paul Krug
man, el banc central hauria de comprometre’s a ser irresponsable i a resultar creïble.

A la pràctica, aquesta conducta «marcadament expansiva» podria consistir a anunciar un objectiu d’inflació prou 
elevat (per damunt de l’habitual) i mantenirlo durant un període llarg de temps (uns quants anys) perquè certifi
qui una inflació més alta en el futur. Una altra opció consistiria a anunciar un objectiu de nivell de preus a mitjà 
termini. L’avantatge d’aquesta estratègia és que si a curt termini la inflació registrada és baixa l’expectativa 
d’inflació a mitjà termini s’ajustarà a l’alça, ja que l’objectiu de nivell de preus exigirà una inflació més elevada per 
compensar el retard inicial. Si, en canvi, la meta és d’inflació, tot i que, al principi, la inflació quedi curta en relació 
amb l’objectiu, la meta per als períodes següents continuarà essent la mateixa, de manera que les expectatives 
d’inflació a llarg termini seran menors. Per tant, un objectiu de nivell de preus en lloc d’inflació permet influir 
més efectivament sobre les expectatives d’inflació a llarg termini (les que més importen per impulsar la despesa).

El taló d’Aquil·les de les dues estratègies és la credibilitat: tot i que el banc central «atrapat» prometi una inflació 
més alta en el futur, el sector privat pot dubtar de la seva voluntat o de la seva habilitat per mantenir aquest com
promís un cop fora del parany. Com més grans són els dubtes, més gran és la probabilitat que les expectatives 
d’inflació no augmentin i que aquesta estratègia fracassi. Per contrarestar la desconfiança, l’autoritat monetària 
podria reforçar el «compromís inflacionista» amb mesures concretes, comunicables, transparents i que, d’alguna 
manera, el lliguessin de mans per no desviarse de la seva promesa en el futur.

Una possibilitat és recórrer a una forta expansió quantitativa. Això implica expandir la base monetària mitjançant 
operacions de mercat obert, comprant bons o deute, com van fer les autoritats monetàries japoneses en els anys 
noranta o, més recentment, la Reserva Federal. No obstant això, aquesta opció també suscita controvèrsia. Els més 
crítics al·leguen que hi ha un risc elevat que en perdin el control i que generin un repunt inflacionista excessiu 
quan es reprengui l’activitat. També adverteixen de la repercussió que aquest tipus d’actuació pot tenir sobre altres 
economies que es converteixen en receptores d’una part d’aquesta major liquiditat, ja que es pressiona a l’alça el 
valor de les seves monedes i s’alimenta el risc d’una guerra de divises.

Una altra de les propostes aposta per reduir els tipus d’interès a llarg termini. Tot i que el nominal a curt sigui zero, 
els tipus a llarg no tenen per què serho, i són aquests els que afecten les decisions de despesa. El mateix Bernanke 
proposava, el 2002, que el banc central podria anunciar un sostre de tipus d’interès per als bons públics d’un deter
minat venciment i es va comprometre a comprar una quantitat il·limitada per aconseguir aquest objectiu. Aquest 
compromís és fàcilment verificable, i, de fet, la Fed ja va mostrar, el 2010, la seva disposició a intervenir en el mer
cat de bons a 10 anys per mantenir el tipus d’interès per sota del 3,5%. En un article recent, Ricardo Caballero 
proposa, com a alternativa, utilitzar la creació de diners per finançar estímuls fiscals, però, com la resta de mesures 
proposades, hauria de ser fàcilment reversible.(2)
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Japó: compensant l’alentiment 
exportador

El Japó ha crescut durant la major part del 
2010, gràcies al repunt de les exportacions, 
després que passessin pel pou del 2009. Per 
al 2010, esperem un creixement superior al 
4%, però, el 2011, les coses seran diferents. 
El motor exportador continua perdent 
força. La balança comercial del no  vembre 

confirma aquesta tendència, amb un 
superàvit que es va continuar reduint, 
amb unes exportacions que van créixer 
molt per sota de les importacions. El go 
vern de Naoto Kan segueix una política de 
suport al consum privat per compensar 
aquest alentiment, però és dubtós que el 
consum sigui suficient, motiu pel qual és 
d’esperar que el Japó creixi el 2011 per sota 
del 2%.

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

En definitiva, tot i que la seva implementació pràctica no estigui exempta de dificultats i comporti riscos, el pla per 
sortir amb èxit d’un parany de liquiditat inclou necessàriament tres elements: el compromís per part de l’autoritat 
monetària d’assolir un nivell de preus superior en el futur; una acció concreta que doni fe d’aquest compromís i 
que permeti induir un canvi d’expectatives en el sector privat, i, finalment, una estratègia de sortida que especifi
qui quan i com es tornarà a la normalitat per reforçar la credibilitat de l’estratègia. Sens dubte, Ben Bernanke 
coneix bé aquest pla, i aquesta mateixa certesa ja reforça la credibilitat dels seus passos.

el Japó pot créixer per 
damunt del 4% el 2010, 
però el 2011 serà un any 
d’alentiment.

JAPÓ: COMPENSARÀ EL CONSUM LA DESACCELERACIÓ EXPORTADORA?

Variació interanual del consum privat i de les exportacions

FONTS: Ministeri de Comunicacions del Japó, O�cina Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.
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Confirmant aquesta tendència d’alenti 
ment, la producció industrial, que al Japó 
té una forta correlació amb la marxa de 

l’economia, ha invertit el rumb de la seva 
recuperació, tot i que la dada del novembre 
va esmenar, en part, la feblesa del mes 

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 Novembre Desembre

PIB real –1,2 –6,3 –1,8 5,5 3,5 5,0 – ... –

Vendes al detall 0,3 –2,3 –0,7 3,8 3,7 3,2 –0,2 1,5 ...

Producció industrial –3,4 –21,8 –5,1 27,1 21,1 12,9 5,8 4,2 ...

Índex d’activitat empresarial 
 (Tankan) (1) –2,8 –40,8 –24,0 –14,0 1,0 8,0 – 5,0 –
Habitatges iniciats 2,5 –27,6 –20,7 –6,7 –1,1 13,9 6,6 6,9 ...

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

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

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

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

Tipus de canvi efectiu nominal (5) 86,6 98,6 99,6 101,1 102,8 109,1 111,2 110,7 110,9

NOTES: (1) Valor de l’índex.
(2) Percentatge sobre població activa.
(3) Saldo acumulat de 12 mesos. Bilions de iens.
(4) Percentatge.
(5) Índex ponderat pels fluxos de comerç exterior. Valors més grans impliquen apreciació de la divisa. Mitjana de 2000 = 100.
FONTS: OCDE, organismes nacionals d’estadística i elaboració pròpia.

JAPÓ: A L’ÍNDEX SUBJACENT ENCARA LI QUEDA DEFLACIÓ

Variació interanual de l’índex de preus al consum

FONTS: Ministeri de Comunicacions del Japó, O�cina Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.
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d’octubre. L’indicador continua essent el 
16,0% inferior al del maig del 2008, que va 
marcar l’inici de la crisi. El novembre tam
poc no va ser un bon mes per a les perspec
tives de la inversió en equipament, amb 
una forta caiguda de les comandes de ma 
quinària destinades a l’exportació.

Si tenim en compte els últims indicadors, 
difícilment el consum repetirà les fortes 
dades del tercer trimestre. Les vendes d’au  to
 mòbils, que, en el tercer trimestre, van 
créixer el 26,7% intertrimestral gràcies a 
les ajudes públiques, van baixar el 40,5% 
en el quart trimestre. En l’àmbit de l’h  a
bitatge, sembla que l’inici d’habitatges ha 
tocat fons i que les vendes de Tòquio enca
ren una suau recuperació, tot i que cal re 
cordar els baixos nivells de partida i la de 
preciació acumulada del sòl del 17,9% en 
relació amb el primer trimestre del 2008.

La taxa d’atur del novembre va repetir el 
5,1% de l’octubre, i els preus van tornar a 
baixar després del miratge del mes ante
rior i van demostrar que l’ombra de la de 
flació és allargada. L’IPC general va pujar 
el 0,1% interanual, però l’índex subjacent, 
el general sense l’energia ni els aliments,  
va intensificar el descens i va cedir l’1,0% 
in  teranual. Els preus de Tòquio, un indi

cador avançat que el mes passat ja apunta
va a aquesta marxa enrere dels preus, van 
tornar a caure al desembre i van deixar clar 
que la deflació pot continuar uns me  sos 
més.

xina: segona posició  
en el podi mundial

De nou, la Xina sorprèn a l’alça i, amb un 
creixement del 9,8% interanual en el quart 
trimestre del 2010, situa el còmput de l’any 
en un robust 10,3% i pren al Japó el títol de 
segona economia mundial per darrere dels 
Estats Units.

Atès aquest vigor, els riscos de sobreescal
fament s’intensifiquen. Malgrat la lleugera 
davallada de la inflació, que, al desembre, 
va marcar el 4,6% interanual, enfront del 
5,1% del novembre –màxim en una mica 
més de dos anys–, les tensions inflacionis
tes no s’aturen. La tendència creixent del 
component sense alimentació s’afegeix a la 
pressió que exerceixen els aliments –que 
van acumular una pujada anual del 7,2%– 
sobre l’índex de preus del país. Per la seva 
banda, el preu de l’habitatge va créixer el 
6,4% interanual i les vendes van tornar a 
pujar.

el consum privat mostra 
signes d’esgotament 
després del final  
dels estímuls.

L’IPc puja el 0,1%, però  
el subjacent recula l’1,0%.

La xina acumula un 
creixement del 10,3%  
el 2010 i es converteix en 
la segona potència mundial.

xINA: PRINcIPALs INDIcADORs ecONÒmIcs

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

2008 2009
2010

I II III IV Desembre

PIB real 9,6 9,2 11,9 10,3 9,6 9,8 –

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

Producció elèctrica 6,7 6,8 22,6 17,8 11,8 6,2 5,2

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

Balança comercial (*) 298 197 149 156 183 185 185

Tipus d’interès de referència (**) 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,81 5,81

Renminbi per dòlar 6,9 6,8 6,8 6,8 6,8 6,7 6,6

NOTES: (*) Saldo acumulat de 12 mesos. Milers de milions de dòlars.
(**) Percentatge a final de període.
FONTS: Oficina Nacional d’Estadístiques, Thomson Reuters Datastream i elaboració pròpia.
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Els indicadors d’activitat més recents, co r
 res  ponents al mes de desembre, confir
men la vitalitat xinesa. Així, la producció 
industrial va créixer un robust 13,5% en 
termes reals. Pel costat de la demanda, les 
vendes al detall van avançar el 19,1% en 
termes nominals, per damunt de les previ
sions del consens i del 18,4% del tercer tri
mestre i van reflectir un cert enlairament 
del consum privat. Pel que fa a la formació 
de capital, la inversió en actius fixos va 
créixer el 24,5% interanual, lluny de corre
girse, malgrat les nombroses me  sures 
destinades a refredar el sector im  mobiliari.

Així mateix, les limitacions al crèdit, una 
de les mesures destacades en aquest refre
dament, no han tingut l’efecte desitjat. La 
concessió de nous crèdits va vorejar els 8 
bilions de renminbis per al conjunt del 
2010, 0,5 bilions per damunt de l’objectiu 
fixat per les autoritats.

En aquest context de dinamisme i d’in  fla
 ció, les condicions monetàries s’han tornat 
a endurir. Just abans d’acabar l’any, el banc 
central va pujar en 0,25 punts bàsics el 
tipus d’interès de referència, fins al 5,81%, 
i va calmar els ànims dels qui s’ha  vien sor
près per la immobilitat del tipus en la 
reunió del 13 de desembre. A això s’afegeix 
la nova pujada del coeficient de caixa, la 
quarta en dos mesos –fins al 18,5% de mit
jana i per damunt del 19% per a les entitats 
més grans–, anunciada cap a la meitat de 
gener.

Al front exterior, la fortalesa de les impor
tacions del desembre i la feblesa de les ex 
portacions van moderar la recuperació 
comercial dels últims mesos i van situar 
el superàvit total de l’any en 184.535 mi 
lions de dòlars –el 6% per sota del total 
del 2009–. En percentatge del PIB, la con
tracció del superàvit va ser considerable, 
des del 3,9% del PIB el 2009 fins al 3% el 
2010.

Malgrat l’alentiment del comerç exterior, 
les abundants entrades de capital, en part 
per l’esperada apreciació del renminbi, 
van catapultar les reserves internacionals 
de la Xina. Aquestes reserves van créixer 
en 448 milers de milions de dòlars el 2010 
i van arribar als 2,85 bilions. Prou dòlars 
per adquirir el 20% del PIB nordamericà.

Brasil: la inflació no dóna treva

Atès el persistent avanç dels preus i amb la 
taxa d’inflació vorejant el 6% al final de 
2010 (la meta és del 4,5% ± 2%), el Comitè 
de Política Monetària del Brasil no va sor
prendre ningú quan va decidir, per unani
mitat, apujar la taxa Selic en 50 punts 
bàsics després de la reunió del gener.  
D’a  questa manera, el tipus d’interès de re 
fe  rència es torna a situar en l’11,25%, un 
ni    vell elevat fins i tot si el comparem amb 
el d’altres economies emergents. Així ma 
teix, es va apuntar la intenció de mantenir 
l’a  jus  tament monetari, de manera que cal 
preveure que la propera pujada de tipus no 
es faci esperar.

Aquesta decisió no està exempta de riscos. 
El més significatiu és, sens dubte, la reper
cussió que això tindrà sobre un real ja prou 
enfortit i, per tant, sobre la competitivitat 
dels fabricants manufacturers locals. Amb 
el tipus d’interès real al voltant del 5%, les 
autoritats brasileres no ho tindran fàcil per 
frenar els fluxos de capital estranger i les 
pressions a l’alça sobre el valor de la seva 
di  visa. En les últimes setmanes, s’han mul
tiplicat els esforços per aplacar aquestes 
pressions. Entre les noves mesures, desta
quen la pujada dels requisits de reserva 
dels dipòsits en moneda estrangera i una 
subhasta de reverse currency swaps, és a dir, 
una aposta del Govern als mercats de 
futurs a favor d’una depreciació del real 
que pretén contrarestar les pressions en 
sentit oposat.

els indicadors d’activitat 
continuen ferms,  
i augmenten els riscos  
de sobreescalfament.

Nou enduriment monetari: 
pujada de tipus i coeficient 
de caixa.

el Banc central del Brasil 
agafa les regnes en la lluita 
contra el sobreescalfament.
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D’altra banda, s’espera que aquesta tònica 
d’ajustament monetari trobi suport en el 
terreny fiscal. No hi ha dubte que la major 
laxitud de la despesa pública arran de la 
crisi, que es va perllongar durant l’any 
electoral, ha contribuït de manera signifi
cativa al recent repunt inflacionista. Dil
ma Rousseff i el seu gabinet saben bé que, 
si volen complir l’objectiu de reduir el ti 
pus d’interès real, no tenen cap altra al  ter
 nativa que reduir el pressupost del Go 
vern. Per això, la seva intenció és anunciar 
el pla de retallades de la despesa pública al 
final de gener.

Tot plegat hauria de contribuir a temperar 
l’obvi sobreescalfament de l’economia 
bra    silera. Els indicadors d’activitat avan 
çats suggereixen que l’activitat hauria gua
 nyat un cert ímpetu en l’últim trimestre 
del 2010 i que la demanda interna conti
nua sense donar mostra de feblesa. Així, 
doncs, tot fa pensar que la inflació continua
 rà donant guerra durant aquests primers 
mesos de l’any i que patirà, a més a més, 
pujades significatives en les tarifes públi
ques i pressions als mercats d’ali  ments. El 
Banc Central del Brasil ja ha dei  xat clar 
que no abaixarà la guàrdia, i la seva ferme

sa augmenta la pressió sobre el flanc fiscal 
perquè compleixi la seva part. Ara Dilma 
ha de recollir el guant.

mèxic: a pas ferm, sense abaixar  
la guàrdia

Tal com s’esperava, el Fons Monetari In 
ternacional va aprovar la sol·licitud de les 
autoritats mexicanes d’ampliar la dotació i 
la durada de la línia de crèdit del Fons fins 
als 72.000 milions de dòlars i per dos anys. 
Aquesta línia substitueix i amplia la línia 
que havien renovat al març del 2010 per 
valor de 47.000 milions de dòlars. De tota 
manera, no s’espera que Mèxic recorri a la 
nova línia de crèdit, la qual ha de ser inter
pretada com una mesura de precaució que 
busca mantenir la confiança externa en 
l’economia asteca.

Si no hi ha sorpreses, no serà necessària ni 
per restaurar aquesta confiança. L’evolució 
econòmica continua evidenciant sòlids 
fonaments i una estricta salvaguarda de la 
disciplina macroeconòmica. El mateix 
FMI ha subratllat que la recent renovació 
de la línia de crèdit és un vot de confiança 

tot fa pensar que el Govern 
de Rousseff no demorarà  
el pla d’ajustament fiscal.

mèxic amplia la línia  
de crèdit amb l’FmI.

La demanda interna es refà 
gradualment de la crisi,  
i l’externa aguanta el tipus.

BRAsIL: PRINcIPALs INDIcADORs ecONÒmIcs

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

2008 2009
2010

I II III IV Desembre

PIB real 5,2 –0,7 9,3 9,1 6,8 ... –

Producció industrial 2,9 –7,2 17,3 14,2 8,1 3,9 ...

Confiança del consumidor (*) 140,4 138,3 158,1 154,6 159,5 157,7 ...

Taxa d’atur São Paulo (**) 13,0 12,8 12,4 13,2 12,1 10,9 ...

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

Balança comercial (***) 24,8 25,3 23,2 19,3 16,9 20,3 20,3

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

Reals per dòlar (*) 1,8 2,3 1,8 1,8 1,7 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. 
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del Fons en l’economia asteca i ha lloat 
tant la reacció de les polítiques públiques 
davant de la crisi com l’avanç en el procés 
d’esmenar debilitats de caràcter més es 
truc  tural, com la dependència petroliera 
de les arques públiques.

Els indicadors recents d’activitat esbossen 
una demanda interna que va recuperant 
de forma gradual el vigor, impulsada per  
la renovada confiança dels mexicans en la 
seva economia, per la progressiva millora 
del mercat de treball i per la recuperació 
gradual del crèdit. Pel que fa a la demanda 
externa, encara que hauria anat moderant 
l’embranzida, continua manifestant un 
bon to. Aquestes tendències es reflecteixen 
en l’evolució de l’activitat per sectors, amb 
una indústria que continua sorprenent per 
la seva força, un sector de la construcció 
que va guanyant tracció i uns serveis que 
comencen a contribuir de manera signifi
cativa al creixement econòmic.

En qualsevol cas, l’output gap encara és 
negatiu, la qual cosa ha permès, juntament 
amb un peso relativament fort, mantenir 
més o menys controlada la inflació subja

cent. La inflació general, en canvi, conti
nua pujant i supera la meta oficial del 3% ± 
1%. Així i tot, no preveiem canvis en la 
política monetària de Banxico, si més no 
fins al final del 2011.

Han tocat sostre el petroli i l’or?

El preu del petroli va aturar momentània
ment la tendència alcista i es va apropar a 
la referència dels 100 dòlars. Així, entre el 
20 de desembre i el 20 de gener, el preu del 
cru va pujar el 5,2% i es va situar en els 
97,34 dòlars per barril (qualitat Brent, per 
a lliuraments a un mes), la qual cosa repre
senta un increment del 24,1% des de l’inici 
del 2010.

El fred hivernal va ajudar a catapultar el 
preu del Brent en aquest inici d’any. Així 
mateix, l’OPEP va decidir recentment 
augmentar la producció per estabilitzar els 
preus. Els dos factors haurien de facilitar 
una certa recollida de beneficis al febrer i 
al març en un preu que també s’ha vist 
afectat per moviments especulatius. En els 
pròxims mesos, el cru hauria de seguir 

el petroli corregeix després 
d’haver vorejat els 100 
dòlars per barril.

el petroli s’hauria d’allunyar 
dels 100 dòlars quan acabin 
els rigors hivernals.

La inflació continua  
pujant, però l’output gap 
i la fortalesa del peso 
mantenen continguda  
la subjacent.

mÈxIc: PRINcIPALs INDIcADORs ecONÒmIcs

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

2008 2009
2010

I II III IV Desembre

PIB real 1,5 –6,1 5,1 7,3 5,3 ... –

Producció industrial –0,4 –7,0 5,4 7,5 6,5 3,9 ...

Confiança del consumidor (*) 92,2 80,5 81,5 84,9 89,2 89,6 91,2

Índex avançat d’activitat (*) 118,2 110,9 114,9 116,8 117,8 ... ...

Taxa d’atur general (**) 4,0 5,5 5,4 5,2 5,6 5,3 4,9

Preus de consum –11,8 0,0 4,8 4,0 3,7 4,2 4,4

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

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 12,3 12,8 12,6 12,3 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.
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una tendència de suau creixement, però 
no creiem que superi la barrera dels 100 
dòlars el 2011.

Les alces van continuar predominant en el 
conjunt de les primes, amb un índex The 
Economist que va pujar el 7,1% en relació 
amb el mes passat i que acumula uns 
guanys del 41,0% des de l’inici del 2010. 
Entre els metalls, el ferro i els preciosos 

pal·ladi i platí van ser els que més es van 
apreciar, mentre que el coure va aturar la 
carrera alcista, tot i que continua l’esca sse
 tat d’oferta motivada per l’obsolescència de 
certes explotacions. Per part dels aliments, 
el blat i el cafè es van seguir encarint, el su 
cre es va alentir i l’arròs va continuar essent 
el menys alcista. Pel que fa a l’or, la deman
da actual és, principalment, de tipus inver
sor i es basa en l’aversió al risc d’altres actius.

Ferro, platí i pal·ladi  
són els més alcistes entre 
els metalls, i el blat,  
entre els aliments.

EVOLUCIÓ DE PRIMERES MATÈRIES SELECCIONADES (*)

NOTA: (*) Dades corresponents a l’últim dia del mes (última dada, 20 de gener).
FONTS: �e Economist, �omson Reuters Datastream i elaboració pròpia.
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Les pressions inflacionistes reapareixen. Pujaran els tipus?

Poques conferències de premsa reben tanta atenció com les que ofereixen, periòdicament, els màxims responsables 
de la política monetària. Rere un discurs aparentment descriptiu de les condicions macroeconòmiques, sol haver
hi indicacions clau dels futurs moviments del tipus d’interès de referència. En aquest sentit, la roda de premsa que 
el president del Banc Central Europeu (BCE), JeanClaude Trichet, va celebrar el mes de gener, després de la reunió 
del comitè de política monetària, podria marcar un punt d’inflexió. Després de mesos amb un discurs en què, 
sobretot, destacava l’elevada incertesa que envolta el procés de recuperació, el to del missatge va experimentar un 
lleuger però important canvi. El màxim responsable de la política monetària europea va assenyalar que les pres
sions inflacionistes havien augmentat més del que s’esperava i que, previsiblement, continuarien presents durant 
la primera meitat d’enguany. També va recordar que mai no s’havia compromès a no apujar el tipus d’interès i va 
afegir que tots havíem de tenir present l’episodi de l’estiu del 2008, quan, en un entorn econòmic molt advers, el 
BCE va apujar el tipus d’interès de referència per frenar l’alça de la inflació.

Certament, la situació actual ofereix certs paral·lelismes amb la viscuda el 2008. Llavors, les pressions inflacionis
tes també tenien l’origen en l’augment del preu de les primeres matèries. El petroli havia augmentat el 143% entre 
el gener del 2007 i el juny del 2008, i l’índex de productes agrícoles, el 85%. La tendència registrada per aquests 
índexs, des del gener del 2010, és similar, tot i que les cotes assolides encara no són les mateixes. L’índex de produc
tes agrícoles ha pujat el 63% des del gener del 2010, i el petroli, el 34%. A més a més, el preu dels metalls industrials 
augmenta amb força aquesta vegada i acumula una pujada del 32% des del gener del 2010. El mateix succeeix amb 
el preu dels metalls preciosos.

Però no tot són similituds. Una de les coses que diferencia el context actual del del 2008 són les condicions en què 
es troben els bancs centrals per poder lluitar contra la inflació. Llavors, el tipus d’interès de referència del BCE i de 
la Fed es trobava al voltant del 4%, de manera que tenien marge tant a l’alça com a la baixa per poder estabilitzar 
els preus. Ara, els tipus d’interès es troben en mínims històrics, i, per tant, el recorregut a l’alça no és un problema. 
Però, des de l’inici de la crisi, a les dues institucions s’han dut a terme mesures d’injecció de liquiditat no conven
cionals que podrien complicar la gestió de la política monetària en un context de pressions inflacionistes.

Com és ben sabut, els principals bancs centrals dels països desenvolupats han injectat una enorme quantitat de 
liquiditat en les seves economies per assegurar el bon funcionament del sistema financer internacional. Aquestes 
mesures han estat criticades per alguns economistes pel risc inflacionista que comporten. En última instància, un 
augment de la liquiditat en el sistema financer podria sobreestimular la demanda per la via d’un augment del 
crèdit, i això acabaria pressionant els preus a l’alça (vegeu el requadre «Deflació, tipus zero... i altres paranys»). No 
obstant això, aquest escenari no sembla gens probable, ateses les condicions en què es troba la demanda. Però 
existeix un altre canal, una mica menys vistós però igualment perillós, a través del qual la liquiditat podria generar 
pressions inflacionistes. La liquiditat es podria haver dirigit cap a actius amb un elevat potencial de creixement i 
podria alimentar, així, els moviments especulatius. En aquest sentit, les primeres matèries són un bon candidat, ja 
que el fort creixement que experimenten els països emergents fa probable un creixement sostingut dels preus a 
mitjà termini. El problema és que, com s’explica en el requadre «Bombolles: un fenomen complex i difícil d’iden 
ti  ficar», és molt difícil distingir si l’alça del preu d’un actiu és fruit d’un moviment especulatiu o si és degut a un 
can  vi estructural de l’economia.
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EL PREU DE LES PRIMERES MATÈRIES AUGMENTA LES PRESSIONS INFLACIONISTES

Índexs gener 07 = 100, gener 10 = 100

FONTS: Bloomberg i elaboració pròpia.
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En aquest context, la disjuntiva en què es trobaran el BCE i la Fed, si l’alça del preu de les primeres matèries con
tinua, serà de primer ordre. La decisió d’apujar el tipus d’interès en aquest tipus d’escenaris no té una resposta 
òbvia. Només cal recordar que l’estratègia de la Fed i del BCE va ser totalment oposada el 2008. Mentre, a la zona 
de l’euro, el tipus d’interès de referència va augmentar en 25 punts bàsics i es va situar en el 4,25%, als Estats Units, 
la Fed el va abaixar del 4% al 2%. Però, a més a més, les dues institucions hauran d’analitzar l’oportunitat de 
començar a retirar la liquiditat dels mercats financers abans que s’hagin estabilitzat.
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Aquest requadre ha estat elaborat per Oriol Aspachs Bracons
Departament d’Economia Europea, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”

La impossibilitat de demostrar si les polítiques d’expansió quantitativa sustenten l’alça dels preus pot generar un 
ampli debat sobre quina és la millor estratègia per lluitar contra la inflació. Això, aïlladament, podria augmentar 
la volatilitat dels tipus d’interès interbancaris, ja que als mercats els serà més difícil predir l’estratègia que seguiran 
els bancs centrals. A més a més, si al final s’optés per començar a retirar la liquiditat, la volatilitat podria pujar més. 
És cert, com han apuntat, repetidament, JeanClaude Trichet i Ben Bernanke, que retirar la liquiditat injectada és 
tècnicament senzill. N’hi ha prou amb incentivar les entitats financeres perquè la retornin al banc central. Una 
forma senzilla de ferho, per exemple, és apujant el tipus d’interès dels dipòsits que les entitats tenen al BCE o a la 
Fed. Però l’enorme quantitat de liquiditat injectada i la falta d’experiència, ja que seria la primera vegada que es 
posaria en pràctica aquest mecanisme a gran escala, fan molt difícil calibrar els efectes d’aquesta estratègia.

Una altra forma que tenen les autoritats monetàries de retirar la liquiditat injectada consisteix a vendre a les enti
tats financeres els títols de deute inicialment comprats. Això, però, podria generar fortes pressions sobre els tipus 
d’interès. En un entorn en què els estats ja emeten una gran quantitat de deute públic, si, a més a més, l’oferta es 
veu incrementada per la de l’autoritat monetària, els tipus d’interès podrien haver de pujar ràpidament per satisfer 
la demanda. Aquest escenari, si es produís, seria molt nociu per al conjunt de l’economia i podria frenar el procés 
de recuperació.

En definitiva, cal esperar que, al final, les pressions inflacionistes siguin moderades i passatgeres. Els bancs cen
trals dels països en vies de desenvolupament amb altes pressions inflacionistes, com la Xina i el Brasil, ja han 
començat a apujar el tipus d’interès. Això hauria de moderar el creixement de la seva economia i, per tant, restar 
pressió als preus de les primeres matèries. En cas contrari, la pressió sobre els bancs centrals dels països desenvo
lupats tornarà a ser màxima.
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Zona de l’euro: creixement divergent

Les últimes dades d’activitat econòmica 
confirmen que es manté la divergència de 
creixement entre els països que formen la 
zona de l’euro. Mentre Alemanya conti
nua avançant a tota màquina, altres països, 
com França, Itàlia o Espanya, segueixen a 
ritmes inferiors. Aquesta divergència de 
creixements es reduirà lleugerament 
durant l’any 2011, situació que propiciarà 
que les tensions al mercat de deute sobirà 
vagin remetent.

Mentre esperem la publicació de les dades 
del producte interior brut (PIB) del quart 
trimestre, ha sorprès la revisió del PIB del 
tercer trimestre. Tot i que el creixement 
interanual es manté sense canvis en l’1,9%, 
es va modificar el creixement del consum 

privat, que va passar d’una estimació prè
via del 0,3% al 0,1% intertrimestral, i, 
sobretot, de la inversió, que es va revisar en 
tres dècimes a la baixa, fins al –0,3% inter
trimestral.

Malgrat aquestes modificacions en la com
posició del creixement, els indicadors 
econòmics avançats apunten a una lleugera 
acceleració en els dos pròxims trimestres. 
Efectivament, l’última dada de confiança 
dels consumidors europeus del mes de 
gener ha empitjorat lleugerament en rela
ció amb la del mes de desembre, però, vist 
en perspectiva (vegeu el gràfic següent), es 
manté per damunt de la mitjana històrica.

Les dades de vendes al detall també mos
tren una lleugera reculada, tot i que la ten
dència continua essent positiva. Al no 

es manté la divergència  
de creixement  
a la zona de l’euro.

els indicadors avançats  
de consum i d’inversió  
són positius...

uNIÓ euROPeA

Evolució de l’índex de confiança

LA CONFIANÇA DELS CONSUMIDORS ES MANTÉ ALTA
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...la qual cosa augura  
un creixement sòlid  
en el primer trimestre.

La consolidació de  
la millora en l’activitat 
afavorirà la situació  
del mercat laboral...

...tot i que les polítiques 
fiscals restrictives i la crisi 
del deute sobirà són factors 
negatius.

vembre, van créixer al 0,1% en termes 
in    teranuals, mentre que el registre del mes 
anterior va ser de l’1,2%. Però l’esperada 
mi  llora al mercat laboral, que s’hauria 
d’iniciar en els propers mesos, així com 
l’increment de la concessió de crèdit per a 
l’adquisició d’habitatge per al conjunt de la 
zona de l’euro i el manteniment d’una 
confiança dels consumidors alta, haurien 
d’afavorir increments del component del 
consum del 0,4% per al primer trimestre 
d’enguany.

Concretament, la taxa d’atur del mes d’oc
tubre va arribar al 10,1%, però, en realitat, la 
sèrie està estancada al voltant del 10% des de 
l’octubre del 2009. Les perspectives empre
sarials, el millor to del consum i la conten
ció dels costos laborals s’han de reflectir 
en els propers mesos en una major capaci
tat de creació de llocs de treball a la zona 
de l’euro, que permetrà reduir la taxa d’atur.

D’altra banda, tot i que la revisió de les 
da des d’inversió del tercer trimestre va ser 
més negativa del que s’esperava, les dades 
de producció industrial (7,5% interanual 

del mes de novembre) i la cartera de co 
mandes, sobretot provinents de l’ex  te rior 
de la zona de l’euro, han impulsat a l’al ça 
els diferents índexs que mesuren la con
fiança empresarial. De tota manera, aquest 
creixement de la inversió no serà sosteni
ble fins que la demanda interna no es recu
peri amb més intensitat.

Pel que fa al sector exterior, les exporta
cions continuen creixent a un ritme fort, tot 
i que l’increment del preu del petroli ha fet 
repuntar les importacions amb més inten
sitat. Això ha comportat un dèficit en la 
balança de pagaments del mes de novembre 
a la zona de l’euro d’11.200 milions d’euros. 
En principi, el recent enfortiment de l’euro 
enfront del dòlar no hauria d’impactar ne 
ga  tivament sobre el comerç exterior, perquè 
el moviment ha estat molt limitat.

Però no tot són bones notícies. Hi ha dos 
fac  tors que van en contra de la tendència 
positiva de l’activitat a la zona de l’euro. En 
primer lloc, la posada en marxa de políti
ques fiscals restrictives a diversos països que 
impediran que l’aportació de la despesa 

Sentiment econòmic empresarial

LA CONFIANÇA EMPRESARIAL MANTÉ LA TENDÈNCIA ALCISTA
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La inflació va augmentar 
fins al 2,2% per l’alça  
dels preus energètics.

La unió europea estudia la 
reforma del Fons europeu 
d’estabilitat Financera  
i aprova la realització  
de noves proves d’esforç  
als bancs.

pública al creixement econòmic es man 
tingui en els nivells actuals.

En segon lloc, la incertesa generada per la 
crisi del deute sobirà a la zona de l’euro 
continua essent elevada i, si es manté, po 
dria frenar la recuperació de la inversió. 
Per bé que és cert que les últimes mesures 
adoptades per la Unió Europea l’han con
tingut, persisteixen els dubtes sobre les tra
jectòries de consolidació fiscal dels diver
sos països membres.

Està previst que aquests temes s’abordin 
en profunditat durant la pròxima cimera 
de la Unió Europea del 24 i del 25 de març. 
A la reunió del gener, els ministres de Fi 
nances de la zona de l’euro (ECOFIN) van 
explorar la forma d’incrementar la capaci
tat efectiva de concessió de crèdit mit   
jan  çant el Fons Europeu d’Estabilitat 
Fi nancera (EFSF), creat l’any passat com a 
mecanisme temporal per afrontar la crisi 
del deute sobirà a la zona de l’euro.

El ministre de Finances d’Holanda, Jan 
Kees de Jager, va afirmar que s’havia re  but

   jat la possibilitat d’ampliar l’EFSF des dels 
440.000 milions d’euros actuals. Per la 
seva banda, el ministre de Finances ale
many, Wolfgang Schaeuble, va acceptar la 
possibilitat que el total disponible del fons 
fos superior, sempre que s’inclogués una 
disciplina fiscal més estricta, reformes es 
tructurals i una major coordinació de les 
po  lítiques econòmiques a la zona de l’euro.

Addicionalment, la Unió Europea va acor
dar la realització de noves proves d’esforç 
als bancs de la regió, resultats que es publi
carien al juliol, segons les fonts de la presi
dència hongaresa de la Unió Europea. El 
comissari de Mercat intern de la Unió 
Europea, Michel Barnier, va reconèixer 
que les noves proves sobre els bancs de la 
zona de l’euro han de ser més robustes i 
creïbles, tot i que encara s’estan negociant 
els detalls sobre la metodologia aplicable.

D’altra banda, la dada d’inflació a la zona 
de l’euro del mes de desembre va ser del 
2,2% interanual, enfront de l’1,9% del 
no vembre i del 0,9% d’un any enrere, 
segons les dades publicades per Eurostat. 

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 Novembre Desembre

PIB 0,3 –4,0 –2,0 0,8 2,0 1,9 – ... –

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

Confiança del consumidor (1) –18,1 –24,7 –17,0 –16,8 –16,7 –12,1 –10,9 –9,4 –11,0

Producció industrial –1,9 –14,7 –7,4 4,7 9,0 7,0 7,1 7,5 ...

Sentiment econòmic (1) 93,5 80,8 91,9 96,6 99,3 102,2 103,8 105,1 106,2

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

Preus de consum 3,3 0,3 0,4 1,1 1,5 1,7 1,9 1,9 2,2

Balança comercial (3) –1,2 –13,6 15,9 27,8 22,7 9,3 8,8 5,3 ...

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

Tipus de canvi efectiu nominal de l’euro (4) 110,6 111,7 113,8 108,8 103,2 102,3 106,1 104,8 102,6

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 motiu de l’increment va ser l’alça dels 
preus energètics. A més a més, el compo
nent d’ali men tació, que fa un any era 
deflacionista, ha deixat de serho, i, tot i 
que només creix a un ritme de l’1,8% inter
 anual, s’espera que mantingui la tendència 
alcista, a causa del futur impacte de l’en 
cariment de les primeres matèries agríco
les. No obstant això, la inflació subjacent, 
que exclou els components més volàtils, 
com els preus energètics i l’alimentació, es 
manté continguda en l’1,1% interanual.

El president del Banc Central Europeu, 
JeanClaude Trichet, va anunciar que la 
dada evidenciava la pressió a l’alça dels 
preus a curt termini. Tot i que confia que,  
a llarg termini, la inflació es moderarà, va 
subratllar que la situació requereix una 
atenció especial i va afegir que «no hi ha cap 
compromís de no apujar els tipus», malgrat 
la fragilitat de la situació financera a la zona 
de l’euro. No obstant això, se  gons el con
sens dels analistes, les paraules del banc 
emissor anaven dirigides a mantenir an 
corades les expectatives d’inflació (que 
han augmentat lleugerament en les en 
questes).

El mateix Axel Weber, president del Bun
desbank i membre del consell del BCE, ha 
indicat que espera que la inflació a la zona 
de l’euro assoleixi una taxa del 2,4% en el 
mes de març, per bé que reconeix que 
aquesta situació passatgera no fa perillar 
l’estabilitat de preus a mitjà termini.

Resumint, el nou any comença amb bones 
perspectives per a la consolidació de l’ac  ti
vitat econòmica, i, tot i que es mantindran 
les divergències en la velocitat de creixe
ment per països, aquestes divergències 
seran menors que durant l’any 2010. Per 
això serà clau que el repunt de la inflació 
sigui temporal i que la reforma del Fons 
Europeu d’Estabilitat Financera i les pro
ves d’esforç als bancs aconsegueixin re 
con  duir la crisi del deute sobirà.

Nivell rècord de l’ocupació  
el 2010 a Alemanya

Després d’haver patit, el 2009, la caiguda 
anual del PIB més intensa des de la Sego
na Guerra Mundial, del –4,7%, l’economia 
més gran de la zona de l’euro es va reacti
var amb força el 2010 i va créixer el 3,6%, 
segons les dades provisionals de l’Institut 
d’Estadística Federal d’Alemanya. Aques
ta taxa és la més elevada des les registra
des des de la reunificació alemanya el 
1990. No obstant això, l’expansió del PIB 
ajustada pel nombre de dies hàbils es re  
dueix al 3,5% el 2010, la més elevada des 
del 2006.

El robust creixement anotat el 2010 va ser 
més intens del que esperava el conjunt dels 
analistes al final del 2009, de l’1,7%. No 
obstant això, el nivell del PIB el 2010 se 
situava encara l’1,3% per sota de l’assolit el 
2008, i, lògicament, la bretxa de produc
ció, diferència entre el PIB real i el poten
cial, continuava essent negativa per segon 
any consecutiu.

L’increment del PIB va ser impulsat per la 
demanda externa, que va contribuir amb 
1,1 punts percentuals al creixement anual, 
però la demanda interna va aportar més 
de dos terços de l’augment. Cal destacar la 
pujada de la inversió en béns d’equipament 
del 9,4%, després de la caiguda del 22,6% 
registrada el 2009. La inversió en cons
trucció també es va recuperar, per bé que 
va pujar amb menys intensitat, el 2,8%, 
després de la reculada de l’1,5% de l’any an 
terior. Per la seva banda, la variació d’e  xis
 tències va contribuir amb 0,8 punts per
centuals a l’augment econòmic.

El consum de les llars també va repuntar, 
per bé que amb menys intensitat, i va pujar 
el 0,5%. L’alça més important va corres
pondre al vestit i calçat, que va pujar el 
3,2%. D’altra banda, el consum públic va 
moderar l’expansió i va augmentar el 2,2%, 

el president del Bce desitja 
mantenir ancorades les 
expectatives d’inflació.

el producte interior brut  
de l’economia germànica 
creix el 3,6% el 2010, 
després de l’enfonsament 
de l’any anterior.

La recuperació econòmica 
va ser impulsada per la 
demanda interna, a més  
del sector exterior.
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Retirada del Kurzarbeit, 
però augment  
de la temporalitat.

en disminuir les despeses per mesures al 
mercat laboral.

En efecte, l’increment del consum de les 
fa  mílies es va basar en un nivell d’ocupació 
més alt, 40,5 milions de persones de mitja
na anual, un màxim històric, amb un in 

crement del 0,5% en relació amb el 2009. 
La millora de l’activitat econòmica va pos
sibilitar la retirada de la major part de les 
mesures de reducció de jornada que s’ha 
vien posat en funcionament per afrontar 
la crisi econòmica el 2009, l’anomenat 
Kur  zarbeit. D’aquesta manera, el nombre 

FORTA RECUPERACIÓ DE L’ECONOMIA ALEMANYA EL 2010, PERÒ ENCARA PARCIAL

Índexs del producte interior brut en volum

FONTS: Statistisches Bundesamt Deutschland i elaboració pròpia. 

Nombre d’anys des del màxim anual del producte interior brut

Recessió del 1993 Gran recessió del 2009
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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 Novembre Desembre

PIB 0,7 –4,7 –2,0 2,1 3,9 3,9 – ... –

Vendes al detall 0,0 –3,1 –2,6 1,0 0,6 2,8 1,1 –0,4 ...

Producció industrial –0,1 –15,5 –8,0 6,1 12,2 10,3 12,3 11,1 ...

Índex d’activitat empresarial (IFO) (*) 96,8 87,7 93,4 96,6 101,8 106,7 107,7 109,3 109,8

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

Preus de consum 2,6 0,4 0,4 0,7 1,0 1,2 1,3 1,5 1,7

Balança comercial (***) 195,2 142,8 133,1 143,1 149,7 149,1 154,8 151,5 ...

NOTES: (*) Valor.
(**) Percentatge sobre població activa.
(***) Saldo acumulat de 12 mesos. Milers de milions d’euros.
FONTS: Eurostat, Banc Central Europeu, Comissió Europea, organismes nacionals d’estadística i elaboració pròpia.
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el dèficit públic alemany 
supera el límit del Pacte 
d’estabilitat i creixement 
per primera vegada en cinc 
anys i es posa en marxa  
el procés de consolidació 
fiscal.

L’expansió econòmica  
gal·la s’accelera en el quart 
trimestre del 2010.

d’hores treballades per ocupat va augmen
tar el 2,0% anual. No obstant això, es va 
registrar un augment de la contractació 
temporal. L’increment de les rendes també 
va donar suport al consum. No obstant 
això, la taxa d’estalvi de les famílies es va 
mantenir en nivells relativament alts i, fins 
i tot, va augmentar lleugerament.

Les exportacions van ser la punta de llança 
de la recuperació de l’economia germànica 
i van augmentar el 14,2% després d’haver 
disminuït el 14,3% durant l’any anterior. 
Les importacions de béns i serveis també 
es van expandir notablement després de la 
contracció del 2009, esperonades pel revi
fament de la demanda interna, i van pujar 
el 13,0%. La depreciació de l’euro el 2010 va 
contribuir a l’evolució positiva del sector 
exterior, que havia representat –2,9 punts 
percentuals de la variació del PIB el 2009.

Des de l’òptica de l’oferta, cal destacar la 
recuperació de la indústria, per bé que el 
nombre d’empleats va prosseguir la ten
dència secular descendent al ritme de les 
deslocalitzacions. La construcció va créixer 
per primera vegada en més de deu anys i 
els serveis es van expandir sensiblement.

El rebot econòmic no va pressionar gaire 
els preus. L’índex de preus de consum 
(IPC) va pujar l’1,1% de mitjana anual, 
grà  cies, en part, a l’avanç de la productivi
tat. No obstant això, en els últims mesos 
de l’exercici, l’IPC va experimentar una 
acceleració, a causa, sobretot, de l’escalada 
dels preus del petroli i d’altres primeres 
ma  tèries, i va pujar l’1,7% en els dotze úl 
tims mesos fins al desembre del 2010.

Com a dada negativa, cal esmentar que el 
dèficit públic va superar, per primera ve 
gada en cinc anys, el límit del 3% del PIB 
fixat al Pacte d’Estabilitat i Creixement de 
la Unió Europea i es va col·locar en el 3,5%. 
Això implica la posada en marxa d’una 
política pressupostària restrictiva el 2011 

dins del pla de consolidació fiscal, un cop 
encarrilada la recuperació. No obstant 
això, això impactarà negativament sobre 
l’ex  pansió econòmica.

De fet, la major part del creixement econò
mic del 2010 va tenir lloc durant la prime
ra meitat de l’exercici. En el quart trimes
tre, s’estima un augment intertrimestral 
del PIB del 0,5%. La moderació de l’ac  ti 
vitat va ser influïda per un avançament 
dels rigors hivernals, que va motivar un 
augment insignificant de l’atur en termes 
desestacionalitzats al desembre. No obs
tant això, la majoria d’indicadors avançats 
apunten a la continuïtat de la millora de 
l’economia alemanya, i es preveu que el 
PIB recuperi el nivell previ a la crisi al llarg 
del 2011. En aquest context, el Govern ale
many va apujar la previsió de creixement 
del PIB el 2011 fins al 2,3% en termes reals.

L’economia francesa va fent

El PIB francès, després d’haver anotat un 
creixement intertrimestral del 0,3% en el 
tercer trimestre del 2010, registrarà una 
acceleració de l’expansió econòmica en el 
període octubredesembre, segons els in 
dicadors disponibles. D’aquesta manera, 
s’haurà afirmat la recuperació econòmica 
després de la caiguda anual del 2,5% del 
2009, per bé que la segona economia de la 
zona de l’euro encara no ha assolit el nivell 
d’activitat previ a la crisi.

Les matriculacions de turismes es van dis
parar al desembre arran del final dels ajuts 
per a les compres, l’anomenada prime à la 
casse, al gener de 2011 i es van incrementar 
el 9,9% en relació amb el novembre en ter
mes desestacionalitzats i corregits de ca 
len  dari, tot i que van baixar el 0,9% en re  la
   ció amb el mateix mes del 2009. No obs  tant 
això, el conjunt de les vendes al detall va 
flexionar a la baixa al desembre, igual que 
la confiança de les famílies. La preocupa
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ció per l’atur i la inflació han determinat 
aquest deteriorament. En efecte, segons les 
dades estandarditzades d’Eurostat, la taxa 
d’atur va augmentar lleugerament a 
França al novembre del 2010, fins al 9,8%, 
i es va situar una mica per damunt de la 
mit  jana de la Unió Europea, tot i que per 
sota de la mitjana de la zona de l’euro. No 
obstant això, la tendència del consum de 
béns es mantenia a l’alça.

Pel costat de l’oferta, la producció indus
trial va augmentar el 2,2% al novembre en 
relació amb el mes anterior en termes ho 
mo  genis. Durant el període setembre 
no  vembre, va pujar el 4,9% en relació amb 
dotze mesos abans. No obstant això, el 
ni      vell de la producció se situava sensible
ment per sota del màxim anterior a la re 
cessió del 20082009. Al desembre, l’in     
dicador del clima de negocis a la indústria 
va mostrar un nou avanç, i les entrades de 
comandes van continuar progressant, la 
qual cosa apunta a les bones perspectives a 
curt termini per al sector secundari. Així 
mateix, els serveis van continuar augmen
tant l’activitat al desembre, llevat del trans
port, i el nombre d’ocupats del sector ter
ciari es va continuar incrementant.

Els preus es van mantenir en nivells mode
rats el 2010. L’índex de preus de consum va 

pujar l’1,5% de mitjana anual, per bé que 
va finalitzar l’exercici en l’1,8% i en el 2,0% 
en termes harmonitzats amb la Unió 
Europea. L’increment dels últims mesos 
va ser degut, fonamentalment, als produc
tes petroliers, i la inflació subjacent va ser 
del 0,7%. Tot i que la inflació podria conti
nuar pujant al gener, amb posterioritat 
tendirà a disminuir, llevat que hi hagi pu 
ja  des brusques de les primeres matèries.

Les perspectives per al 2011 són de conso
lidació de la reactivació econòmica, que es 
mostra irregular. Certament, la política 
pressupostària no aportarà combustible al 
creixement, ja que el dèficit públic s’haurà 
de retallar fins al 6,0% del PIB, segons el 
pla d’ajustament que l’ha de reconduir fins 
al 3,0% el 2013 i fins a l’equilibri en l’ho 
ritzó del 20162017. No obstant això, el pa 
norama és moderadament optimista, i el 
president Sarkozy ha fixat les seves priori
tats en el camp econòmic per al 2011 en 
l’ocupació, la competitivitat i la preserva
ció del model social.

Itàlia: piano

Piano piano si va lontano, afirma el pro
verbi. Això es podria aplicar a l’economia 
italiana si en aquest exercici i en el vinent 

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 Novembre Desembre

PIB 0,1 –2,5 –0,5 1,2 1,6 1,7 – ... –

Consum de les llars –0,3 0,8 4,1 1,8 0,4 1,6 –0,4 1,5 0,4

Producció industrial –2,7 –12,3 –5,0 5,1 7,7 5,3 4,5 6,0 ...

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

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

Balança comercial (**) –50,6 –49,1 –42,1 –42,9 –45,1 –49,6 –50,7 –49,9 ...

NOTES: (*) Percentatge sobre població activa.
(**) Saldo acumulat de 12 mesos. Milers de milions d’euros.
FONTS: OCDE, Eurostat, INSEE, Comissió Europea i elaboració pròpia.

Perspectives moderadament 
optimistes per a l’economia 
francesa el 2011.

Després d’un lent creixement 
de l’economia transalpina  
en el quart trimestre del 
2010, el Banc d’Itàlia preveu 
magres augments en els dos 
anys següents.
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el potencial de creixement 
a mitjà termini podria ser 
incrementat amb reformes
estructurals.

Bons registres al sector 
manufacturer, però l’atonia 
del sector serveis presenta 
indicis preocupants.

s’inicia la realització de reformes estructu
rals que ampliïn el potencial de creixe
ment a mitjà termini i que li permetin un 
major aprofitament de la reactivació glo
bal, tal com ho han suggerit alguns orga
nismes internacionals i el mateix banc cen
tral transalpí.

En efecte, la recent revisió de les previsions 
de creixement per part del Banc d’Itàlia 
situa l’augment del producte interior brut 
en el 0,9% el 2011, una dècima menys que 
l’estimació per al 2010, i només en l’1,1% el 
2012. D’aquesta manera, al final del 2012, 
el PIB només hauria recuperat la meitat de 
la pèrdua patida durant la recessió recent. 
A més a més, aquests magres ritmes de 
creixement només permetrien un escàs 
augment de l’ocupació, quan la taxa d’atur 
harmonitzada per Eurostat, al novembre 
del 2010, es col·locava en el 8,7%, quatre 
dècimes més que un any abans, i es con
vertia en la cota més alta dels últims anys.

Aquestes projeccions estan influïdes per 
l’efecte de la política pressupostària res
trictiva prevista. El 2010, tot i no disposar 
encara de xifres definitives, és probable 
que s’hagi assolit l’objectiu d’un dèficit 
públic del 5,0% del PIB, sobre la base d’un 
ajustament basat, sobretot, en la despesa. 
Per al període subsegüent, sembla creïble 
la determinació del Govern de col·locarlo 

en el 3,9% el 2011 i en el 2,7% el 2012, ja per 
sota del límit de Maastricht. La resta de re 
formes estructurals no seran fàcils, i més 
tenint en compte que, pel que sembla, la 
política italiana ha tornat a una típica 
situació de fragilitat.

No obstant això, si la demanda exterior 
tirés amb més força de la prevista, es po 
drien superar els creixements de l’1%. 
Però, d’altra banda, també hi ha riscos a la 
baixa, ja que, si empitjora la crisi del deute 
sobirà dels països perifèrics de la zona de 
l’euro, els tipus d’interès del finançament 
al sector privat i la lànguida recuperació es 
podrien veure afectats. Ara com ara, des
prés d’un lent augment de l’activitat en el 
quart trimestre de 2010 (encara no hi ha 
da  des oficials), al gener del 2011, s’ha re 
laxat la pressió sobre els bons italians i els 
indicadors de confiança presenten una 
mi  llora. Encara hi ha esperança que el 2011 
i el 2012 no siguin anys perduts.

el Regne unit inicia l’any  
amb grans desafiaments

Les dades d’activitat de l’economia brità
nica del final del 2010 van ser mixtes, de 
manera que, ara com ara, no s’espera un 
can  vi de tendència en la taxa de creixe
ment de l’economia britànica. Les ordres 

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 Novembre Desembre

PIB –1,3 –5,1 –2,8 0,5 1,3 1,1 – ... –

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

Producció industrial –3,8 –18,2 –9,0 3,5 7,7 6,3 3,3 4,2 ...

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

Preus de consum 3,3 0,8 0,7 1,3 1,5 1,6 1,7 1,7 1,9

Balança comercial (**) –10,0 –10,2 –6,6 –7,7 –13,2 –19,1 –22,3 –24,7 ...

NOTES: (*) Percentatge sobre població activa.
(**) Saldo acumulat de 12 mesos. Milers de milions d’euros.
FONTS: OCDE, organismes nacionals d’estadística i elaboració pròpia.
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els salaris creixen a  
un ritme inferior al  
de la inflació i redueixen  
la renda disponible  
dels consumidors...

...però la contenció dels 
costos laborals, els bons 
resultats empresarials  
i l’èxit inicial del pla 
d’austeritat fiscal són 
factors positius.

cal seguir dos sectors  
clau, serveis i mercat 
immobiliari, per esbossar  
la futura trajectòria 
econòmica al Regne unit.

exteriors van ajudar el sector manufactu
rer de forma intensa. Així, per exemple, 
l’índex PMI del sector manufacturer va 
arribar als 58,3 punts al desembre, el nivell 
més alt dels deu últims anys. Aquest indi
cador d’activitat econòmica permet fer 
una lectura d’expansió econòmica si pre
senta registres superiors a 50 i de contrac
ció en cas contrari.

Però el mateix índex per al sector serveis 
va presentar un valor de 49,7 punts al final 
de desembre. Signe preocupant, ja que el 
sector serveis té un pes més important en 
una economia desenvolupada com la bri
tànica. Per bé que és cert que el motiu d’a
ques  ta contracció de l’activitat al sector 
ser  veis va ser propiciada pel mal temps al 
final de l’any passat (amb intenses neva
des), que va afectar negativament el sector 
de la distribució al detall.

Desafortunadament, el sector de distribu
ció al detall tindrà un problema afegit a 
partir de l’inici del 2011: un increment per
 manent de l’impost de l’IVA del 17,5% al 
20%. En un context d’atonia del creixe
ment del consum i sense poder fixar preus 
a l’alça, s’haurà d’estudiar fins a quin punt 
l’increment de l’impost es trasllada a una 
caiguda dels marges empresarials.

La situació del consum tampoc no és gaire 
esperançadora. A la pujada de l’IVA s’a fe
geix la reducció de la renda disponible, a 
causa del fort augment de la inflació en un 
entorn de contenció dels salaris. A més a 
més, l’entorn laboral continua essent ad 
vers i es manté la destrucció de llocs de tre
 ball. Situació que s’agreujarà lleugerament 
amb les retallades d’ocupació pública pre
vistes en el restrictiu pla fiscal presentat 
pel Govern.

Efectivament, la inflació harmonitzada 
del mes de desembre va pujar fins al 3,7% 
interanual, mentre que la inflació subja
cent va arribar al 2,9% interanual. Atès 
aquest fort increment, diversos economis

tes van criticar la credibilitat del Comitè 
de política monetària del Banc d’Angla  te  r
 ra per la seva incapacitat per preveureho i 
pel risc potencial que la inflació continuï 
augmentant. Al començament de l’any pas
 sat, el banc emissor preveia, per al desem
bre del 2010, una inflació més propera a 
l’1%. La di  ficultat del banc central rau en el 
risc que representa apujar el tipus d’interès 
oficial en un entorn de recuperació econò
mica so  bre el qual planen greus incerteses.

Però també hi ha dades esperançadores. 
D’una banda, el consens d’economistes 
assigna una alta probabilitat d’èxit al Go 
vern en el repte que planteja implementar 
el pla d’austeritat fiscal sense encallar  
la recuperació econòmica. A més a més, la 
contenció dels costos laborals permet una 
recuperació dels beneficis empresarials. 
Concretament, els beneficis empresarials 
presentats pel sector financer han estat 
robusts, una bona notícia per al sector 
econòmic que va haver de ser nacionalitzat 
en part al co  men  çament de la recent crisi 
financera.

Addicionalment, la intensa depreciació de 
la lliura esterlina donarà suport a les ex 
por  tacions britàniques i a la seva contribu
ció al creixement econòmic. Situació que 
es produeix en un context de creixement 
intens a la resta del món i, en especial, als 
països als quals dirigeix les seves exporta
cions, en particular els Estats Units, Ale
manya, França i Holanda.

En resum, el creixement del PIB del Regne 
Unit previst per a enguany, que els analis
tes situen, de mitjana, al voltant del 2%, 
està subjecte a importants incerteses. Per 
tant, caldrà seguir amb atenció les dades 
econòmiques avançades per anar esbos
sant la seva trajectòria final. Seran espe
cialment importants les recuperacions al 
sector serveis i al sector immobiliari, dels 
quals dependrà, en bona part, que es con
solidi el procés de recuperació iniciat en el 
segon trimestre del 2010.
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europa emergent: canvi de terç  
en política monetària

Hongria va obrir el ball inesperadament. 
Al novembre del 2010, quan eren pocs els 
qui ho preveien, el banc central magiar va 
incrementar el tipus d’interès de referèn
cia en 25 punts bàsics i va repetir la decisió 
al desembre i al gener. En tres mesos, el ti 
pus d’intervenció va passar del 5,25% al 
6%. La justificació aportada va ser que la 
po  lítica fiscal de l’executiu no era prou 
con  tractiva per pal·liar el risc d’inflació. 
També al gener, i en un moviment pre
anunciat pels membres del banc central, 
Polònia va apujar el tipus de referència del 
3,5% al 3,75%. Com en el cas de l’homònim 
hongarès, el banc central va justificar 
aquest tensionament basantse en riscos 
inflacionistes a mitjà termini.

Aquesta valoració podria semblar excessi
vament rigorosa, atès que els nivells d’in 
flació registrats actualment tampoc poden 
ser considerats excepcionalment alar
mants. De mitjana, les cinc economies que 
habitualment ressenyem en aquesta secció 
(Polònia, Hongria, la República Txeca, Es 
lovàquia i Romania) van registrar una in 

flació, en termes harmonitzats, del 3,8% 
interanual al desembre. Així i tot, hi ha 
altres elements en la discussió que cal con
siderar.

D’entrada, en alguns països de la regió, els 
actuals nivells d’inflació superen els objec
tius que els respectius bancs centrals tenen 
fixats. Així, per exemple, la inflació hon
garesa del desembre es va situar en el 4,7%, 
quan l’objectiu de referència del banc cen
tral està en el 3% i el límit màxim, en el 4%. 
Es tracta, addicionalment, d’un incompli
ment que no és temporal, ja que la situació 
es manté des del 2009. Addicionalment,  
si es compleixen les previsions d’inflació 
per al 2011, aquesta situació d’incom  pli 
ment dels objectius d’inflació nacionals es 
podria generalitzar a la regió.

A més a més, inquieta la naturalesa de l’in
 crement inflacionista. Com és conegut, el 
fort augment dels preus en origen de les 
primeres matèries es transmet amb con
tundència als preus de consum de les dife
rents economies. En el cas de l’Europa 
emergent, mentre l’índex general se situa 
en l’esmentat 3,8% interanual, el compo
nent d’alimentació puja al 5,8% i el de 

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 Novembre Desembre

PIB –0,1 –4,9 –2,8 –0,3 1,6 2,7 – ... –

Vendes al detall 1,7 1,0 2,6 –0,1 0,8 0,7 0,3 0,9 0,0

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

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

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

Balança comercial (2) –93,6 –86,8 –82,4 –83,0 –85,0 –90,3 –93,4 –95,2 ...

Tipus d’interès líbor 3 mesos (3) 5,5 1,2 0,6 0,6 0,7 0,7 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 79,9 80,6

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.

A l’europa emergent,  
els bancs centrals d’Hongria 
i de Polònia han començat  
a apujar els tipus d’interès 
de referència.

L’acceleració del creixement 
i l’alça de l’energia i  
dels aliments pressionen  
les expectatives
d’inflació de la regió.



FEBRER 2011 33  INFORME MENSUAL

l’energia, al 8,2%. Xifres preocupants si es 
consoliden en aquests nivells, ja que po 
drien afectar les expectatives d’inflació 
dels consumidors d’aquests països en un 
context de creixement a l’alça.

Si a aquest repunt de preus s’afegeix el fet 
que els tipus d’interès d’intervenció ten
deixen a estar en nivells mínims, situació 
que limita el marge de maniobra de la po 
lítica monetària davant d’un hipotètic xoc 
econòmic negatiu, cal preguntarse no 
tant per què els bancs centrals de l’Europa 
emergent canvien la política monetària, 
sinó, més aviat, per què han trigat tant a 
iniciar aquest gir restrictiu. Per entendre la 
reluctància dels banquers centrals, cal re 
visar diferents factors que han pesat en les 
seves decisions.

El primer d’aquests factors, el fonamental, 
són els dubtes sobre la consolidació de 
l’expansió econòmica i la possibilitat que 
un tensionament monetari precipitat po 
gués afeblirla. Tot i que, a partir de la se  go
 na meitat del 2010, els interrogants so  bre la 

intensitat de la recuperació es poden donar 
per solucionats, de llavors ençà hi ha una 
forta incertesa sobre la continuïtat d’aques
 ta tendència alcista de l’activitat. Preocu
pa, en particular, un possible esgotament 
del cicle de reconstitució de les existències 
industrials que s’ha donat a nivell global. 
Aquest desenvolupament ha beneficiat 
notablement les economies de l’Europa 
emergent, molt exportadores i industrials, 
en especial a través del canal comercial 
amb Alemanya i amb altres economies 
centrals de la zona de l’euro.

Tot i que sembla molt poc probable que 
l’economia germànica repeteixi l’excel·lent 
registre de creixement econòmic del 2010 
(del 3,6%), les previsions per al 2011, en la 
zona del 2%, haurien de ser suficients per 
proporcionar una contribució folgada del 
sector exterior a l’Europa emergent. Els in 
dicadors disponibles de producció in  dus 
trial, d’exportacions de mercaderies i de 
comandes industrials, relacionats amb el 
final del 2010, fan pensar que, com a 
mínim, durant el primer tram del 2011, es 

FONTS: Eurostat i elaboració pròpia.

SENSIBLE PRESSIÓ INFLACIONISTA DELS ALIMENTS I DE L’ENERGIA

Variació interanual de l’índex de preus de consum harmonitzat, mitjana ponderada de Polònia, 
la República Txeca, Eslovàquia, Hongria i Romania
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mantindrà en zona de clara acceleració de 
l’activitat. Tot plegat confirma l’escenari 
de creixement a l’alça a les cinc economies 
esmentades el 2011, que s’aproparien al fi 
nal de l’exercici a ritmes propers al po  ten 
cial de creixement.

Un segon element que explica la contenció 
en alguns dels bancs centrals de la regió, 
vinculat a l’anterior, és el temor a alimen
tar una apreciació excessiva de les divises 
que dreni competitivitat exterior en un mo 
  ment de forta competència internacional. 
Aquest és el cas, evident, de Polònia i de la 
República Txeca. Tot i que l’any 2010 s’ha 
tancat amb les divises en nivells similars 
als registrats al començament de l’e  xercici, 
entre juny i novembre, el zloty po  lonès i la 
corona txeca van registrar una apreciació, 
en termes de tipus de canvi efectiu nomi

nal, del 6% i del 7%, respectivament. Sens 
dubte, el respir dels últims mesos del  
2010, quan la tendència a l’a  preciació es va 
revertir, ha temperat els riscos en aquest 
àmbit.

El procés que encapçalen Hongria i Polò
nia representa, en definitiva, els primers 
passos cap a la normalització de la política 
monetària. S’espera que els dos països con
tinuïn en aquesta línia de forma gradual i 
que altres bancs centrals s’afegeixin al mo 
viment alcista del tipus de referència na 
cional. Concretament, el banc central txec 
es podria pujar al carro del tensionament 
en el segon trimestre del 2011, i el roma
nès, en el tercer. Eslovàquia, com a mem
bre de la zona de l’euro, quedarà de mo  ment 
fora d’aquest calendari d’alces imminents 
del tipus d’interès.

Amb la recuperació 
consolidada i menys 
pressions sobre les divises, 
des del final del 2010,  
s’ha obert la porta a la 
normalització monetària.

Al llarg de l’any,  
la República txeca  
i Romania se sumaran  
al procés de normalització 
de la política monetària.

Bombolles: un fenomen complex i difícil d’identificar

Al gener de 1637, el preu de les tulipes va assolir nivells tan elevats a Holanda que, per adquirir un únic bulb, era 
necessari reunir l’equivalent al salari anual de deu artesans neerlandesos. Poques setmanes després, el preu 
d’aquest article es va desplomar de forma estrepitosa i va deixar en la ruïna els qui havien col·locat la seva riquesa 
en una inversió tan curiosa.

Aquell esdeveniment és considerat per molts economistes el primer cas documentat de bombolla en el preu d’un 
actiu:(1) la situació en què el preu o la cotització augmenta molt per damunt del valor intrínsec o fonamental, per 
després caure de forma brusca. Però no tots els economistes comparteixen aquesta interpretació. De fet, les inten
ses pujades i baixades que, de tant en tant, tenen lloc en els preus dels actius han alimentat un llarg i polèmic debat 
entre escoles de pensament econòmic sobre la naturalesa del fenomen. Per a uns, es pot tractar de bombolles espe
culatives en el sentit abans referit. Per a uns altres, no cal parlar de bombolles, sinó d’oscil·lacions lligades al valor 
fonamental (o a la percepció d’aquest valor) en el context de mercats eficients. Tot i que no està tancada, sembla 
que la discussió es decanta a favor del primer corrent, sobretot després de la traumàtica evidència aportada per dos 
grans episodis dels últims anys: el de l’auge i caiguda de les empreses d’Internet entre el 1997 i el 2002 i el boom i 
la posterior crisi del preu de l’habitatge a molts països entre el 2003 i el 2010. Si admetem que les bombolles són 
una possibilitat, sorgeixen algunes preguntes importants: quins efectes tenen sobre l’economia?, quins factors 
faciliten la seva formació?, com es poden detectar? Les respostes a aquestes preguntes tenen una gran transcendèn
cia per a les autoritats econòmiques i per als inversors particulars.

(1) Vegeu Peter M. Garber, «Famous First Bubbles», Journal of Economic Perspectives (1990).
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Una conclusió que, pel que sembla, guanya consens és que les bombolles tenen, al final del procés, efectes perni
ciosos sobre el desenvolupament de l’economia real.(2) D’una banda, quan es formen, distorsionen les decisions 
d’inversió dels agents econòmics en detriment de l’eficiència en l’assignació de recursos. De l’altra, el seu esclat 
redueix la riquesa d’alguns inversors i pot afeblir l’estabilitat del sistema financer i repercutir negativament sobre 
el creixement econòmic. Això atorga, des de l’òptica dels responsables de la política econòmica, gran rellevància 
a l’estudi de la dinàmica de la formació de bombolles i a les eines per actuar sobre elles.

Alguns economistes atribueixen el desenvolupament de les bombolles a comportaments no del tot racionals per 
part dels inversors.(3) És cert, argumenten, que, generalment, el naixement de les bombolles està lligat a succes
sos o a nous desenvolupaments que milloren les perspectives de beneficis futurs associats a un actiu. Fenòmens 
com la popularització de l’ús d’Internet, els creixents fluxos d’immigrants o l’enlairament econòmic dels països 
en desenvolupament explicarien, en els últims anys, l’augment inicial del preu de les accions tecnològiques, dels 
habitatges o de les primeres matèries en els últims anys, respectivament. No obstant això, és després d’aquest 
primer increment dels preus quan les expectatives dels inversors es poden tornar massa optimistes i poden 
generar, al seu torn, noves pujades. Aquest entusiasme se sol atribuir a factors intrínsecs al comportament 
humà. Així, la creença miop que les pujades recents de preus es repetiran en el futur, la tendència a subestimar 
la probabilitat d’incórrer en pèrdues i les constants referències als mitjans de comunicació augmenten l’op  ti 
mis  me sobre l’evolució dels preus. Conseqüentment, els actius sobre els quals recau la moda són cada ve  gada 
més atractius per als inversors i es retroalimenta l’augment del seu valor.

En qualsevol cas, el comportament irracional no és l’únic factor que pot impulsar la formació de bombolles.(4) 
Nombrosos estudis demostren que fins i tot amb la presència d’agents racionals capaços d’identificar desviacions 
en el preu dels actius (en relació amb els fonaments), l’existència de «límits a l’arbitratge» als mercats pot no sola
ment mantenir, sinó augmentar, aquestes desviacions durant un cert temps. Algunes d’aquestes restriccions són 
degudes a la falta d’instruments per realitzar l’arbitratge, de manera que l’evolució del preu dels actius queda en 
mans dels inversors més desinformats i optimistes. Però, fins i tot si existeixen aquests instruments, el risc que les 
desviacions de preus perllongades afectin la solvència dels inversors informats i racionals pot inhibir la seva actua
ció correctora. Això succeeix quan, per la magnitud del mercat, és impossible per a un únic agent revertir el preu 
d’un actiu i obliga els inversors racionals a coordinarse, situació que és força difícil. Ateses aquestes limitacions, 
l’estratègia òptima d’aquests agents pot ser la d’«enfilarse a la bombolla» per intentar vendre just abans que escla
ti. Això, lluny de corregir les desviacions dels preus, n’intensifica encara més les fluctuacions.

A part d’aquests elements associats a la microestructura dels mercats, és a dir, relacionats amb la manera de fluir i de 
processar la informació per part dels diversos agents, altres economistes han identificat factors de caràcter macro
econòmic relacionats amb l’augment desmesurat del preu dels actius. De fet, diversos estudis recents coincideixen 
que la majoria d’episodis severs han vingut precedits per períodes d’abundant liquiditat i d’excés de crèdit.(5) L’ar 
gu  ment és que un entorn de tipus d’interès baixos i de fàcil accés al crèdit resulta propici per a la formació de bom  bolles 
i hi incideix a través de diversos canals (per exemple, fomentant la presa de riscos en la recerca de més rendibilitat).

Llevat de casos tan extrems com el de les tulipes, identificar en temps real l’existència d’una bombolla és una tasca 
molt complicada. La principal causa rau en els dubtes sobre quin és el valor fonamental de cada actiu en cada 

(2) Una excepció a aquest punt de vista es presenta a A. Martín i J. Ventura, «Economic Growth with Bubbles», NBER Working Paper núm. 
W15870 (2010).
(3) R. Shiller, «Irrational Exuberance» (2000). 
(4) M. K. Brunnermeier, 2008. «Bubbles» The New Palgrave Dictionary of Economics.
(5) Vegeu R. Adalid i C. Detken. «Liquidity Shocks and Asset Price Boom/Bust Cycles». ECB Working Paper núm. 732 (2007).
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moment, situació que sol provocar importants discrepàncies entre els economistes.(6) Atesa aquesta circumstància, 
els analistes se solen basar en indicadors associats al fenomen i confien que aportin informació sobre cada cas 
particular. Així, serien senyals d’alerta elements com: nivells elevats de liquiditat i de palanquejament de l’economia, 
mostres de confiança dels inversors que assoleixen l’eufòria o la mania, escassa transparència del mercat, absència 
d’arbitratgistes actius, etc. En retrospectiva, sembla clar que, durant les bombolles de les accions d’Internet i 
d’immobles, es van observar aquests factors. No obstant això, la veritat és que les dificultats que també envolten el 
seu mesurament no permeten, desgraciadament, un diagnòstic inapel·lable sobre la magnitud de l’eventual bom
bolla. Una nova mostra d’aquesta incòmoda ambigüitat es dóna actualment en actius com les borses d’alguns 
països emergents i en nombroses primeres matèries: el seu ràpid encariment (vegeu el gràfic següent) i l’observació 
de signes sospitosos empenyen alguns analistes a advertir que una altra vegada s’està produint el fenomen.

En suma, la incertesa que envolta la identificació de les bombolles especulatives representa un important desafia
ment per a tots els interessats o afectats pel seu desenvolupament. En concret, prenent bona nota dels episodis més 
recents, els bancs centrals continuen investigant possibles vies d’actuació. Per la seva banda, les estratègies òptimes 
dels inversors particulars varien en funció del perfil de risc: per als més conservadors, mantenirse al marge; per a uns 
altres, «enfilarse a la bombolla», tractant de vendre abans que esclati, i, per a la resta, prendre posicions que gene
rin beneficis si es desinfla. Aquesta última opció, fins i tot coneixent l’existència de les bombolles, no resulta senzilla.

(6) K. Gerardi i C. Foote. «Reasonable people did disagree: optimism and pessimism about the U.S. housing market before the crash.» Federal 
Reserve Bank of Boston Public Policy. Discussion Paper núm. 105 (2010).

Aquest requadre ha estat elaborat per Avelino Hernández i Joan Daniel Pina
Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”

FONTS: Bloomberg i elaboració pròpia.

ALGUNS ACTIUS PRESENTEN CREIXEMENTS SIMILARS ALS DE LES ÚLTIMES BOMBOLLES

Índex (100 = inici del creixement)

Mercats emergents 
(febrer 2009) 
(escala esquerra)

NASDAQ
(gener 1995)
(escala esquerra)

Habitatge Estats Units 
(gener 2001) 
(escala dreta)

Or (febrer 2009)
(escala esquerra)

120 24 36 48 60 72 84 96

Escala logarítmica Escala logarítmica habitatge
243

8181

243

729
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esquivant obstacles

El comportament recent dels mercats fi 
nan  cers globals respon a pautes que fa ja 
alguns mesos que estan vigents i que, pre
visiblement, es mantindran al llarg del 2011. 
Al desenvolupament d’un entorn ma               cro 
econòmic favorable, caracteritzat per la 
millora del creixement mundial, per ni 
vells d’inflació raonables i per uns tipus 
d’interès històricament baixos, s’afegeix la 
progressiva reducció de la incertesa i de 
l’aversió al risc.

No obstant això, encara es perceben signes 
de vulnerabilitat en diversos àmbits i con
tinuen existint alguns riscos que cal no 
minimitzar, ja que podrien amenaçar 
l’estabilitat financera, com, per exemple, la 
lenta correcció dels desequilibris globals i 
d’alguns locals, l’agressivitat de les políti
ques econòmiques als Estats Units i la pos
sible formació de bombolles (principal
ment, als països emergents).

Pel que fa a l’evolució de la crisi del deute 
perifèric europeu, els inversors han co 
mençat a valorar de forma més positiva els 
esforços i els progressos realitzats tant pels 
països afectats com pels mateixos òrgans 
de la Unió Europea i el Banc Central Euro
peu (BCE). Això s’ha traduït en modestes 
però encoratjadores reduccions en les pri
mes de risc sobirà. Aquesta treva fa pensar 
que, de cara als propers mesos, les tensions 
derivades d’aquesta llarga crisi podrien 
entrar en una fase de contenció definitiva 
si es persevera en el camí de la disciplina i 
de la cohesió. Però, desafortunadament, 
està sorgint un altre obstacle en l’escenari 
global: l’encariment de les primeres ma 
tèries. El seu potencial impacte inflacionis

ta i el debat sobre la necessitat d’endurir o 
no les polítiques monetàries comença a 
acaparar l’atenció dels inversors.

Bancs centrals: adaptant-se  
a la dinàmica del cicle a cada regió

Les actuacions dels bancs centrals han 
con  tinuat presentant notables diferències 
en funció de les regions. Mentre que en el 
cas de les economies emergents s’estenen 
les mesures de política monetària restricti
va, als països desenvolupats les autoritats 
aposten encara per mantenir nivells de ti 
pus d’interès excepcionalment baixos, amb 
la finalitat d’estimular els processos de re  
cu  peració econòmica.

Tenint en compte les dades conegudes re 
centment, sembla probable que el compor
ta  ment de l’economia nordamericana, 
durant l’últim trimestre del 2010, haurà 
su    perat, de nou, les previsions. Si es confir
 ma aquest resultat, cal esperar que la Re 
serva Federal revisi a l’alça les seves esti
macions del producte interior brut (PIB)
per al 2011 –situades actualment en el 
rang 3,5%4,2%– coincidint amb la prope
ra reu  nió del comitè de política monetària. 
No obstant això, el governador Ben Ber
nanke ha emfatitzat, en les seves últimes 
aparicions públiques, que encara existeix 
una variable primordial en la recuperació 
econòmica que presenta un comporta
ment inadequat: la creació d’ocupació. Per 
aquest motiu, la majoria d’observadors 
consideren que la institució continuarà 
mantenint la posició actual de política 
monetària i la justificarà per l’ampli output 
gap negatiu i per l’atur elevat. Així mateix, 
atès que el recent augment dels preus de les 

el 2011, els mercats  
rebran el suport  
d’un entorn macroeconòmic 
favorable i de la reducció 
de la incertesa. 

els inversors valoren els 
esforços de les autoritats 
per solucionar la crisi del 
deute als països perifèrics 
d’europa.

Les divergències  
en les actuacions dels 
bancs centrals a nivell 
mundial estan vinculades  
a les diferents posicions 
cícliques.

mercats monetaris i de capital

meRcAts FINANceRs
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La Fed i el Bce mantenen  
el rumb i, mitjançant el to 
dels missatges, indiquen 
que es preparen per a un 
canvi en les condicions 
econòmiques.

primeres matèries amb prou feines s’ha 
materialitzat en un augment de les expec
tatives inflacionistes als Estats Units, no 
sembla que hagi arribat encara el moment 
en què la Fed anunciï que altera el diag
nòstic i el pronòstic de l’economia. En 
suma, cal esperar que, ara com ara, no hi 
hagi canvis ni en els nivells de tipus ofi
cials ni en el programa de compra d’actius 
(QE2), que s’hauria de completar en els ter
mes anunciats el passat mes de novembre.

A Europa, el BCE es troba en la cruïlla 
constituïda pel sòlid ritme de creixement 
d’Alemanya i dels països del nord europeu 
i per la crisi del deute sobirà de les econo
mies perifèriques. Sembla que aquesta 
dicotomia ha suscitat algunes primeres 
preguntes al si del banc central sobre quin 
hauria de ser el rumb de la política mone
tària de cara als propers trimestres. Fins 
ara, i basantse en el ferm compromís de 
vigilar l’estabilitat de preus, Trichet va 
esmentar, després de l’última reunió del 
Consell de Govern, que no hi ha un pre
compromís de mantenir els tipus baixos i 
que l’actitud serà vigilant davant d’un pos
sible augment dels riscos inflacionistes. 
Així mateix, i d’acord amb la seva actuació 
recent als mercats de deute sobirà, va 
reconèixer la conveniència de continuar 
actuant selectivament sobre les àrees del 
mercat que registrin tensions injustifica
des i/o indesitjades (mitjançant programes 
i mesures no convencionals com les que ja 
fa temps que aplica), però va reiterar que la 
voluntat del BCE és abandonar de forma 
progressiva aquest paper, per deixar que 
siguin els agents privats i els governs els 
que consolidin l’estabilitat. Això deixa 
entreveure que, tant en el vessant de la 
política convencional com en el de la polí
tica no convencional, el BCE està conside
rant adaptar les seves posicions a les cir
cumstàncies canviants. En aquest sentit, el 
més probable és que la reorientació sigui 
molt gradual, començant per lleugers can
vis en el contingut dels missatges i telegra

fiant amb tanta antelació com sigui possi
ble la intenció d’endurir les condicions 
mo   netàries, situació que, en qualsevol cas, 
no sembla probable durant la primera 
meitat d’enguany.

La situació es presenta ben diferent en el 
cas dels països emergents. L’intens ritme de 
creixement de les seves economies i l’in 
crement de les taxes d’inflació estan desen
cadenant una resposta més restrictiva de 
les polítiques monetàries. En general, les 
estratègies d’actuació són graduals, i tot 
indica que tindran continuïtat en els pro
pers mesos. Aquest ha estat el cas, per 
exemple, dels bancs centrals de Polònia i 
del Brasil, on els tipus de referència han 
augmentat en 25 i en 50 punts bàsics, res
pectivament. El procés particular iniciat 
per les autoritats xineses destaca per la seva 
complexa instrumentació, ja que, a l’última 
pujada de tipus d’interès oficials realitzada 
al desembre, s’ha afegit l’aplicació de dife
rents mesures administratives dirigides a 
controlar la massa monetària i el crèdit al 
sector privat, per alleujar el reescalfament 
de l’economia.

En aquest context, els mercats interbanca
ris han mostrat diferents comportaments 
sobre la base de l’escenari econòmic en què 
es desenvolupen. D’una banda, l’evolució 
recent del mercat nordamericà s’ha carac
teritzat per l’estabilitat i per l’absència de 
friccions. Els motius que han propiciat 
aquestes circumstàncies són tres. El primer 
és la persistència d’abundant liquiditat  
–gràcies a les compres de bons de la Fed– i 
la consegüent acumulació de reserves 
excedentàries dels bancs comercials. El 
segon correspon a l’estabilitat de les primes 
de risc de contrapartida de les entitats ban
càries, fruit del progressiu sanejament que 
les institucions han iniciat. El tercer remet 
a l’estabilitat en les expectatives de consens 
sobre les futures actuacions de la Fed. En 
principi, és aquest tercer factor el que serà, 
d’ara endavant, la font de moviments més 

els grans països emergents 
ja estan immersos en un 
procés de gradual restricció
monetària.

els mercats interbancaris  
es comencen a qüestionar 
els futurs augments  
dels tipus oficials.
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significatius als mercats monetaris en 
dòlars, però, previsiblement, de cara a la 
se  gona meitat de l’any.

D’altra banda, a la zona de l’euro, el mer
cat interbancari funciona sense alte ra 
cions d’abast sistèmic, tot i la crisi del  
deute so  birà. Les afectacions, que, per mo 
ments, són agudes, tenen una incidència 
local, centrades lògicament als països pe 
rifèrics. En termes agregats, tant l’apel·la
ció al BCE com les reserves excedentàries 
dels bancs continuen mostrant una ten
dència a re  duirse i afavoreixen la norma
lització gradual del mercat monetari. De 
cara als propers mesos, seria previsible un 
major rang de variació dels tipus euríbor, 
a mesura que el creixement econòmic de 

la zona es consolidi i el llenguatge del BCE 
es torni més bel·ligerant amb els riscos 
inflacionistes.

Les divises dels països emergents,  
en el punt de mira dels inversors

L’evolució recent dels mercats de divises  
ve determinada per les diferències cícliques 
i estructurals entre les diferents re  gions i 
pels focus d’inestabilitat financera sorgits 
a la zona de l’euro. L’intens ritme de creixe
ment i els notables guanys de pro  ductivitat 
de les economies emergents generen una 
tendència a l’apreciació de les divises en 
relació amb el dòlar i l’euro. Les autoritats 
de nombrosos països estan in  tentant, amb 

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

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 1,00 1,03 1,53 0,25 0,30 0,19 0,50 0,74 0,20

 Desembre 1,00 1,01 1,51 0,25 0,30 0,19 0,50 0,76 0,20

2011

 Gener (1) 1,00 1,03 1,59 0,25 0,30 0,19 0,50 0,78 0,33

NOTES: (1) Dia 24.
(2) Tipus d’interès marginal. Últimes dates de variació del tipus mínim:  81008 (3,75%), 61108 (3,25%), 41208 (2,50%), 50309 (1,50%), 20409 (1,25%), 70509 (1,00%).
(3) Últimes dates de variació: 111207 (4,25%), 220108 (3,50%), 300108 (3,00%), 180308 (2,25%), 300408 (2,00%), 81008 (1,5%), 291008 (1%), 161208 (0%0,25%).
(4) Últimes dates de variació: 100408 (5,00%), 81008 (4,5%), 61108 (3,0%), 41208 (2,0%), 70109 (1,5%), 50209 (1,0%), 50309 (0,50%).
(5) Tipus d’interès interbancari.
FONTS: Bancs centrals nacionals, Bloomberg i elaboració pròpia.

els tipus interbancaris  
als estats units no 
registren friccions, mentre 
que, a la zona de l’euro, les 
tensions estan localitzades.
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més o menys obstinació, in  cidir sobre 
aquesta dinàmica mitjançant diverses me 
sures, com els controls de canvis. En les 
úl  times setmanes, hi ha hagut nous exem
ples d’aquest tarannà, però, en conjunt, 
sembla que els esdeveniments discorren 
amb un ordre raonable, situació que per
met confiar que s’eviti la temuda «guerra 
de divises» i les seves derivacions comer
cials. En aquest sentit, el cas del iuan xinès 
és especialment significatiu. Coincidint 
amb una emblemàtica visita dels màxims 
mandataris del país asiàtic als Estats Units, 
el iuan va prosseguir, al gener, la lenta però 
sostinguda apreciació enfront del dòlar. 
D’ençà que, al juny, la Xina va decidir re 
prendre la tònica alcista, la seva moneda 
s’ha revalorat gairebé el 4% enfront del bit
llet verd, i tot indica que aquest procés tin
drà continuïtat al llarg del 2011.

Pel que fa a l’encreuament entre l’euro i el 
dò  lar, cal destacar el període d’elevada 
volatilitat viscut entre les acaballes del 
2010 i l’arrencada d’enguany, amb oscil·la
 cions que van arribar fins al 5%, provoca
des per la crisi de la perifèria de la zona de 
l’euro. Cal esperar que, en els propers me 
sos, la intensitat d’aquest tipus de tensions 
remeti de forma progressiva i doni pas a 
una etapa de major estabilitat canviària en 
què els fonaments econòmics i financers 
de les dues regions siguin el determinant 
bàsic dels moviments. En aquest sentit, 
sembla que el nivell actual del tipus de 
canvi entre el dòlar i l’euro està raonable
ment ben alineat amb aquests fonaments, 
la qual cosa porta a anticipar poques va 
riacions en l’acumulat dels propers mesos, 
amb un lleuger biaix cap a l’apreciació del 
dòlar quan finalitzi el programa d’ex 

L’intens creixement i els 
guanys de productivitat han 
donat suport a l’apreciació 
de les divises dels països 
emergents.

tIPus De cANVI De Les PRINcIPALs mONeDes

25012011

Tipus de canvi
% variació (*)

Mensual s/desembre 2010 Anual

Enfront del dòlar dels Estats Units

 Ien japonès 82,4 –0,5 1,6 –9,6

 Lliura esterlina 0,633 2,4 1,2 –2,8

 Franc suís 0,946 –1,5 1,1 –9,9

 Dòlar canadenc 0,999 –0,8 0,1 –5,9

 Pes mexicà 12,085 –2,3 –2,1 –6,4

Enfront de l’euro

 Dòlar dels EUA 1,364 –3,6 –1,9 3,6

 Ien japonès 112,4 3,0 3,5 –13,7

 Franc suís 1,290 2,0 3,0 –14,1

 Lliura esterlina 0,863 1,0 0,6 –1,0

 Corona sueca 8,935 –0,4 –0,6 –14,5

 Corona danesa 7,454 0,0 0,0 0,1

 Zloty polonès 3,874 –2,8 –2,3 –5,1

 Corona txeca 24,21 –4,8 –3,3 –7,4

 Forint hongarès 275,3 –1,4 –1,2 1,1

NOTA: (*) Un signe positiu indica una apreciació del dòlar (primer grup) o de l’euro (segon grup).
FONT: Bloomberg.
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pansió quantitativa que ara té en vigor la 
Fed.

els mercats de deute públic  
busquen la normalitat

Un cop superada la fase de dubtes sobre la 
capacitat de recuperació de l’economia 
nordamericana, i després que la Fed en  ge
 gués el programa de compra de bons 
(QE2), la trajectòria de la taxa de rendibili
tat del deute públic dels Estats Units va 
experimentar un ràpid augment durant 
els dos últims mesos del 2010. Al gener, ha 
tingut lloc una consolidació d’aquest mo 
viment, i així, per exemple, la taxa de ren
dibilitat del bo a 10 anys ha oscil·lat en un 
estret rang al voltant del 3,40%. Les raons 
d’aquesta estabilitat es troben, d’una ban
da, en l’absència de sorpreses en les dades 
macroeconòmiques i, de l’altra, en la cre
dibilitat de la que, pel que sembla, conti

nuen gaudint l’economia dels Estats Units 
i els seus gestors entre la comunitat inver
sora internacional, que es manifesta en 
forma d’una prima per risc d’insolvència 
molt reduïda.

Per la seva banda, el mercat europeu pre
senta altres característiques més comple 
xes a causa de l’heterogeneïtat de la regió i 
de l’impacte de la crisi sobirana dels paï
sos de la perifèria. En primer lloc, la con 
firma  ció de l’espectacular recuperació de 
l’eco  no   mia alemanya el 2010 ha provocat 
l’ex  ten  sió de l’augment de les taxes de ren
dibilitat dels bons alemanys en tots els ter
minis. En el cas del bund a 10 anys, fins a 
nivells propers als del començament de 
l’any 2010. En segon lloc, tot i que les ten
sions de les primes de risc dels països pe 
rifèrics s’han relaxat (gràcies al rigor que 
els inversors perceben en les mesures fis
cals i estructurals adoptades per aquestes 
economies), els diferencials dels seus bons 

La rendibilitat del deute  
a 10 anys dels estats units 
es consolida al gener  
al voltant del 3,40%.

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

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 2,67 3,15 5,50 4,67 2,80 1,19 3,23 1,56

 Desembre 2,96 3,36 5,45 4,82 3,29 1,13 3,40 1,72

2011

 Gener (*) 3,15 3,48 5,24 4,67 3,40 1,24 3,67 1,87

NOTA: (*) Dia 24.
FONT: Bloomberg.
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a 10 anys amb l’alemany es mantenen en 
nivells elevats. Pel que fa a les últimes no 
vetats sobre la resolució de la crisi sobira
na, destaca el debat obert a la Unió Euro
pea sobre la possible ampliació de les 
di  mensions de l’EFSF (Fons d’Estabilitat 
Financera Europeu) i sobre la seva capaci
tació per comprar deute públic dels països 
en dificultats al mercat secundari. També 
és remarcable el raonable èxit de les últi
mes emissions de deute sobirà a Portugal, 
Espanya i Grècia.

De cara als propers trimestres, és raonable 
esperar que la trajectòria de la rendibilitat 
dels deutes nordamericà i alemany man
tingui un biaix lleugerament alcista, en un 
escenari macroeconòmic expansiu en què 
un element crucial serà que els bancs cen
trals aconsegueixin neutralitzar, gràcies a 
la seva credibilitat i a l’encertada política 
de comunicació, les amenaces inflacionis
tes procedents del recent encariment de les 
primeres matèries. Però, en els dos casos, 
seran necessàries noves dades que confir
min la consolidació del procés de creixe
ment econòmic perquè la tònica alcista 
dels tipus es materialitzi. Mentrestant , no 
és descartable que les principals turbulèn
cies continuïn vinculades a la resolució de 
la crisi sobirana europea, que, sens dubte, 
encara oferirà episodis emocionants abans 
de l’esperat final.

Pel que fa al deute públic de les economies 
emergents, el fet més destacable és que 
continua la reducció que experimenten, 
des de fa mesos, els diferencials dels bons 
sobirans en relació amb el bo nordameri
cà. Aquesta tendència és ferma des del 
començament del 2009 i obeeix al bon to 
que presenten aquestes economies i a 
l’abun  dància de liquiditat a nivell global. 
No obstant això, l’evolució podria no ser 
tan plaent al llarg del 2011, ja que el procés 
d’enduriment de les polítiques monetàries 
i l’aplicació de controls de capitals en molts 

d’aquests països generaran, probablement, 
una volatilitat macroeconòmica i finance
ra més intensa.

High Yield, el segment de moda 
en la renda fixa corporativa

Els mercats de renda fixa privada han co 
mençat l’any amb marcades divergències 
entre els diferents índexs sectorials i regio
nals, atribuïbles a diversos factors.

D’una banda, a la zona de l’euro, la crisi 
del deute sobirà als països perifèrics ha 
afectat, principalment, els sectors finan
cers i ha empès les primes de risc de les 
en  titats bancàries fins a màxims històrics. 
De fet, en al  guns casos, han assolit nivells 
propers als observats en el tram de bons 
de High Yield. De la mateixa manera, du 
rant les jornades de màxima tensió, el 
contagi ha afectat tam  bé el deute d’em  pre
 ses amb elevada qualitat creditícia. De l’al
 tra, als Estats Units i als països emergents 
–principalment, als BRIC–, els spreads de 
crèdit corporatiu han cedit fins a mínims 
històrics.

El mercat nordamericà amb prou feines 
s’ha vist perjudicat per la crisi del deute 
sobirà europeu. Més aviat ha succeït el 
contrari, ja que les empreses d’elevada 
qualificació creditícia (investment grade) 
han aprofitat la circumstància per emetre 
bons a tipus d’interès molt baixos. La fina
litat d’aquestes emissions és variada: co 
mencen a ser més freqüents les destinades 
a finançar inversions productives, però 
con  tinuen tenint lloc les que pretenen el 
finançament d’operacions d’M&A, la re 
compra d’accions o el repartiment de divi
dends. Igualment, les empreses del seg
ment de molt baixa qualitat creditícia 
(High Yield), aprofitant la gran apetència 
dels inversors, han començat a emetre 
bons a tipus més atractius.

A europa, les mesures 
fiscals i estructurals ajuden 
a reduir les tensions en les 
primes de risc dels països 
perifèrics.

els mercats de renda fixa 
privada comencen l’any  
amb marcades divergències 
entre els índexs sectorials  
i regionals.

el mercat nord-americà  
amb prou feines es veu 
perjudicat per la crisi del 
deute sobirà europeu. més 
aviat ha succeït el contrari.
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els inversors s’orienten cap 
a altres mercats financers 
amb més oportunitats a 
mitjà termini, com la renda 
variable.

Les agències de qualificació 
revisen els ratings, que cada 
cop són més optimistes.

Pel que fa a l’evolució recent dels f luxos 
dels inversors minoristes, s’aprecien dues 
ten  dències: en primer lloc, els fluxos han 
assolit volums màxims als mercats de bons 
nordamericans, tant d’alt risc com d’in 
vest  ment grade. En segon lloc, s’ha des 
accelerat el ritme d’entrada de fluxos cap 
als mercats emergents, a causa de la reduc
ció que ja ha tingut lloc en els spreads de 
crèdit i de l’enduriment de les polítiques 
monetàries en aquests països, que amena
cen seriosament les expectatives de retorn 
en aquests mercats.

Mentrestant, les agències de qualificació 
revisen els ratings, que cada cop són més 
optimistes, amb especial incidència en el 
segment d’empreses d’alt risc. Aquesta 
circumstància retroalimenta l’escenari fa 
vorable per a aquest segment: bones ex 
pec  tatives de creixement de beneficis i 
fortalesa dels balanços, en un entorn de 
tipus d’interès excepcionalment baixos, la 
qual cosa possibilita l’emissió de deute 

amb rendiments molt reduïts i a preus 
competitius.

En conjunt, aquest context –on una gran 
quantitat d’empreses han aprofitat l’opor 
tunitat per emetre deute a tipus baixos, els 
fluxos minoristes assoleixen màxims i els 
ratings són més optimistes– dibuixa un 
mercat que requereix una certa dosi de cal
ma i de cautela. L’argument per suggerir 
una posició prudent es basa, tant a l’àrea del 
deute corporatiu dels països desenvolupats 
com dels emergents, en l’existència de 
símptomes de maduresa, que en ocasions 
voregen l’exuberància. Això fa que la rela
ció entre el risc assumit i la recompensa 
potencial hagi perdut atractiu quan es com
para amb altres actius. Per tant, si aquesta 
situació avança, no seria estrany observar 
que els inversors –al detall i institucionals– 
recomponguin les seves carteres, amb la 
vista posada en altres mercats financers que 
ofereixin oportunitats més atractives a 
mitjà termini, com la renda variable.

FONT: Bloomberg.
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els primers compassos 
borsaris de l’any es 
desenvolupen en un entorn 
financer més favorable.

Nou any, noves oportunitats  
en borsa

Els primers compassos borsaris de l’any es 
desenvolupen en un entorn que, progressi

vament, es mostra més favorable per als 
mercats borsaris globals. Es percep un 
des  cens de la incertesa i de l’aversió al risc 
dels inversors, que constaten, des de fa uns 
mesos, que les dinàmiques macroeconò

ELS BONS D’EMPRESES D’ALT RISC ESGOTEN ELS GUANYS

Índex de bons High Yield de Merrill Lynch
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miques i corporatives en marxa fan que la 
renda variable sigui més atractiva.

Entre els factors positius, destaca, en pri
mer lloc, la millora del flux d’indicadors 
econòmics. Aquest procés ha estat reforçat 
per l’aplicació de mesures raonables de 
política econòmica a les diferents regions, 
amb l’objectiu de sostenir la recuperació 
econòmica. Sembla que el temor a una 
recaiguda en recessió, que tant va castigar 
les borses cap a la meitat del 2010, ha que
dat definitivament enrere, mentre que el 
debat sobre l’impacte de l’encariment de 
les primeres matèries és encaixat per les 
borses amb gran tranquil·litat, possible
ment perquè confien que la resposta de po 
     lítica econòmica serà encertada.

En segon lloc, un altre element clau per a la 
renda variable és la millora generalitzada 

dels beneficis empresarials. Precisament, 
aquesta circumstància s’observa al llarg del 
mes de gener en el començament de la cam
panya de resultats del quart trimestre de les 
companyies nordamericanes i europees, 
on es confirma la continuïtat de la recupe
ració dels marges per segon any consecutiu. 
Per exemple, en el cas de l’S&P 500, fins ara 
han publicat resultats el 16% de les com
panyies, i el 70% han superat les expectati
ves del consens dels analistes. Addi  cio nal
ment, l’escenari de bonança generada pels 
tipus d’interès baixos estimula els proces
sos de fusions i adquisicions entre empre
ses, que recuperen els nivells del 2008, així 
com la recompra d’accions per part de les 
companyies, activitat que reforça les borses 
dels Estats Units.

La consolidació de la tendència descrita 
més amunt comença a obtenir el suport 

Les perspectives borsàries 
a mitjà termini són 
positives, tot i que no 
s’haurien de descartar 
correccions puntuals.

ÍNDexs De Les PRINcIPALs BORses muNDIALs

25012011

Índex
(*)

% variació
mensual

% variació
acumulada

% variació
anual

Nova York

 Dow Jones 11.871,8 2,6 2,5 16,7

 Standard & Poor’s 1.283,4 2,1 2,0 17,5

 Nasdaq 2.689,5 0,9 1,4 22,0

Tòquio 10.345,1 0,6 1,1 –2,3

Londres 5.906,9 –1,7 0,1 11,4

Zona de l’euro 2.957,8 3,3 5,9 4,3

 Frankfurt 7.019,2 –0,5 1,5 23,2

 París 4.006,6 2,7 5,3 4,9

 Amsterdam 358,4 0,7 1,1 8,8

 Milà 21.994,0 5,9 9,0 –2,5

 Madrid 10.722,0 6,1 8,8 –5,7

Zuric 6.563,3 –0,5 2,0 1,1

Hong Kong 23.801,8 4,2 3,3 14,8

Buenos Aires 3.648,3 4,9 3,5 56,5

São Paulo 69.133,1 0,9 –0,2 4,4

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.

La millora dels beneficis 
empresarials és un element 
clau en el procés de 
recuperació de les borses.
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dels petits inversors, atrets per la millora 
de les perspectives de retorn de la renda 
variable en relació amb altres amb menys 
potencial, com el deute públic. Després 
d’a  nys en què els particulars, en el seu in 
tent de reduir riscos i de preservar patri
moni, han girat l’esquena a les borses, la 
configuració actual de les carteres és de 
fensiva i deixa un ampli marge per a la pre
sa de posicions en renda variable.

Pel que fa a les condicions de curt termini, 
diversos indicadors de sentiment i de flu 
xos continuen assenyalant una probabili

tat no menyspreable de correccions pun
tuals, que tindrien, però, un abast limitat. 
Als factors que podrien desencadenar 
aquest moviment correctiu, s’afegeix ara el 
d’un encariment addicional de les prime
res matèries i/o l’enduriment de la política 
monetària. En qualsevol cas, a mitjà ter
mini, podríem afirmar que les perspecti
ves per a les borses es mantenen positives, 
basades en un escenari econòmic satisfac
tori i en una fase expansiva del cicle em 
presarial, amb volatilitats i riscos de crèdit 
a la baixa.

Per què estan tan baixos els tipus d’interès (lliures de risc) a llarg termini?

Mentre els països de la perifèria europea lluiten per contenir el cost del deute públic, altres sobirans gaudeixen 
d’uns tipus d’interès històricament baixos. La rendibilitat dels bons a deu anys dels Estats Units i d’Alemanya, dos 
països amb un risc d’impagament pràcticament nul, es va situar al voltant del 2,5% durant la segona meitat del 
2010. Per al país germànic, es tractava del nivell més baix d’ençà que hi ha dades i, per als Estats Units, d’una ren
dibilitat que, en cinquanta anys, només s’havia vist puntualment al final del 2008, després de la crisi de Lehman 
Brothers. Tot i haver experimentat un lleuger ascens en les últimes setmanes, els tipus d’interès continuen en un 
nivell molt baix. Es perllongarà aquesta situació durant molt de temps? O ha començat la normalització dels tipus 
d’interès cap a nivells més elevats?

L’evolució dels tipus d’interès durant l’últim cicle econòmic s’emmarca dins una tendència clarament a la baixa en 
els tres últims decennis (vegeu el gràfic següent). Aquesta tendència s’explica, principalment, per la caiguda de les 
taxes d’inflació i per la seva volatilitat. Als Estats Units, la mitjana de la inflació anual va arribar al 5,5% en la 
dècada dels vuitanta i va fluctuar entre un mínim de l’1,9% i un màxim del 13,5%. La dècada dels dos mil va mos
trar, en contrast, una mitjana més baixa (2,6%) i molta menys variabilitat (entre el –0,9% i el 3,8%). El mateix va 
succeir a Alemanya, tot i que les magnituds dels canvis no van ser tan extremes.

A la caiguda de la inflació, cal afegir altres factors que també van empènyer a la baixa els tipus d’interès durant  
la dècada dels dos mil. D’una banda, l’economia global va mostrar una major propensió a l’estalvi, a causa de la 
creixent importància de les economies asiàtiques, frugals (especialment, la Xina), i de l’altíssim estalvi generat als 
països exportadors de petroli després de l’escalada dels preus del cru cap a la meitat de la dècada. Una part d’aquest 
estalvi es va dirigir a instruments de deute nordamericà o alemany a llarg termini, la qual cosa va tendir a reduir
ne la rendibilitat. Un altre factor que sovint s’esmenta és l’abundant liquiditat que van generar unes polítiques 
monetàries relativament laxes. Tot i que aquesta liquiditat no hauria provocat un augment de la inflació, gràcies a 
la pressió global sobre els costos que han exercit les economies emergents, sí hauria contribuït a augmentar el preu 
de certs actius financers, com el deute a llarg termini (i un preu més elevat del deute implica menys rendibilitat).
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A les portes de la crisi subprime, els tipus d’interès a deu anys es trobaven en un nivell proper al que es podria 
considerar normal, o d’equilibri a llarg termini, al voltant del 4,5%. Concretament, el bo nordamericà va oferir 
una rendibilitat mitjana del 4,8% durant la primera meitat del 2007. Gràcies a l’existència de bons indexats a la 
inflació als Estats Units, aquesta rendibilitat es pot descompondre entre un tipus d’interès real (el que paga un 
bo indexat) i la inflació implícita (la que igualaria la rendibilitat entre els bons indexats i els bons nominals i que 
es pot interpretar com una mesura de la inflació esperada).(1) Doncs bé, aquesta rendibilitat nominal del 4,8% 
reflectia un tipus d’interès real del 2,4% i una inflació implícita també, casualment, del 2,4% (vegeu el gràfic 
següent). Des d’aquest moment, el tipus d’interès nominal va començar a lliscar cap avall i va reflectir, princi
palment, una caiguda del tipus real, influït per l’empitjorament de les expectatives de creixement econòmic i 
per la feblesa de la inversió privada. El tipus d’interès real més baix es va assolir a l’octubre del 2010, després 
d’uns mesos en què es van revifar els temors a una recaiguda en recessió de l’economia nordamericana i a un 
escenari deflacionista.

Crida l’atenció que el tipus d’interès real no fos més baix al final del 2008 o durant el 2009, en els moments de 
major feblesa econòmica, però això es pot explicar per les anomalies regnants als mercats financers, inclosos els 
de deute públic. Durant aquests mesos, els inversors van fugir dels instruments, com els bons indexats a la infla
ció, que no eren molt líquids, motiu pel qual el tipus d’interès sobre aquests bons, el tipus real, va repuntar exage
radament.

(1) Abstraientnos d’algunes complexitats tècniques, fonamentalment, un bo indexat a la inflació es compromet a pagar un tipus d’interès fix 
conegut en el moment de comprar el bo (el que es considera el tipus d’interès real) més la inflació acumulada entre la data d’emissió i el venci
ment. La descomposició de la rendibilitat nominal d’un bo entre un tipus d’interès real (el del bo indexat) i una taxa d’inflació implícita (la que 
igualaria la rendibilitat dels bons nominals i els indexats) és una simplificació, ja que la diferència de rendibilitats també pot ser deguda a factors 
com la prima de risc d’inflació o la prima de liquiditat.

30 ANYS DE TIPUS A LA BAIXA

Mitjana mensual de rendibilitat del deute públic a 10 anys dels Estats Units i d’Alemanya

FONT: �omson Reuters Datastream.
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Pel mateix motiu, com la inflació implícita en els bons indexats es calcula com la diferència de rendibilitat entre els 
bons nominals i els bons indexats, la inflació implícita al final del 2008 era exageradament baixa (per la combina
ció d’uns tipus nominals molt baixos, a causa de la gran liquiditat oferta pels bons nominals, i uns tipus reals 
anòmalament alts). Tot i que és cert que les expectatives d’inflació van caure en aquelles dates, la inflació implíci
ta en els bons indexats infraestimava segurament les expectatives d’inflació. A mesura que les primes de liquiditat 
es van normalitzar al llarg del 2009, la inflació implícita va retornar a nivells propers al 2%, una mica per sota del 
que era habitual el 20042007, però no gaire. Això suggereix que les expectatives d’inflació a llarg termini s’han 
mantingut ben ancorades prop dels nivells objectiu de la Fed. I quan, l’estiu passat, aquestes expectatives amenaça
ven amb un descens, la Fed va anunciar una nova ronda d’expansió monetària (coneguda com QE2, per quantita
tive easing 2). De llavors ençà, la inflació implícita s’ha tornat a situar al voltant del 2,4%.

La millora de les perspectives de creixement a partir de l’anunci del QE2 i l’aprovació d’un nou paquet d’estímul 
fiscal també han empès a l’alça el tipus d’interès real del bo nordamericà, fins a una mica més de l’1% al comença
ment del 2011. La rendibilitat nominal del bo a deu anys s’ha situat, així, al voltant del 3,4%. En els pròxims mesos, 
és probable que la implementació del QE2, que implica la compra de deute a llarg termini per part de la Fed, freni 
l’ascens del tipus d’interès. No obstant això, durant la segona meitat de l’any, un cop finalitzat el QE2, i si es con
soliden unes perspectives positives de creixement econòmic, tal com preveiem que succeeixi, el tipus d’interès real 
hauria de reprendre una tònica alcista. Llavors, un dels focus d’atenció dels inversors serà el dèficit fiscal nord
americà i el pla d’ajustament que hagi dissenyat l’Administració per reduirlo. L’absència d’un pla ambiciós i creï
ble afegiria pressions a l’alça sobre els tipus d’interès.

Mitjanes mensuals del tipus d’interès real i la inflació implícita en els bons a 10 anys indexats 
a la inflació dels Estats Units

LES EXPECTATIVES D’INFLACIÓ S’HAN NORMALITZAT, PERÒ EL TIPUS D’INTERÈS REAL 
ES MANTÉ MOLT BAIX
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FONT: �omson Reuters Datastream.
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Aquest requadre ha estat elaborat per Enric Fernández
Departament d’Economia Internacional, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica,”la Caixa”

En el cas d’Alemanya, on només hi ha bons indexats a la inflació des del 2009, el vaivé dels tipus d’interès i la 
inflació implícita ha estat similar a l’experimentat pels Estats Units. El tipus d’interès real mínim (0,7%) es va 
assolir a l’octubre del 2010, moment en què les expectatives d’inflació també es van situar en l’1,6%, per sota del 
que era habitual. De llavors ençà, els dos indicadors han repuntat fins a l’1% i al 2%, respectivament. La seva evo
lució en els pròxims mesos també s’espera que sigui a l’alça.

El que estem observant és, per tant, un tímid inici de tornada a la normalitat en els tipus d’interès a llarg termini. 
El camí serà, probablement, gradual, esquitxat, sens dubte, d’alts i baixos, però, a mitjà termini, tornarem a veure 
uns tipus lliures de risc a llarg termini entre el 4% i el 5%. No podem descartar, fins i tot, que el major pes de les 
economies emergents i de les seves necessitats d’inversió combinat amb l’envelliment de la població a les econo
mies avançades, la qual cosa en reduirà la taxa d’estalvi, situï els tipus d’interès per damunt del que era habitual en 
els anys dos mil. En qualsevol cas, tots hauríem d’estar preparats per a l’inevitable camí cap a uns tipus d’interès 
més normals, i això només apunta en una direcció: cap amunt.
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Lànguida recuperació  
de l’activitat econòmica

L’avanç gradual de l’economia espanyola 
es va consolidar durant el segon semestre 
del 2010. Tot i que la taxa de creixement del 
producte interior brut (PIB) es manté en 
co  tes moderades, ja que, en el tercer tri
mestre, es va quedar en el 0,2% en termes 
in  teranuals, els indicadors disponibles 
mostren que la reactivació gradual de l’e  co
 nomia ha continuat en el quart trimestre. 
Aquesta tendència es mantindrà el 2011, 
en part gràcies al suport del sector exte
rior, però el limitat progrés que experi
mentarà la demanda interna mantindrà la 
taxa de creixement per sota del seu po  ten 

cial. Fins que el consum privat i la in  versió 
no es revifin, procés gradual al qual assisti
 rem al llarg d’enguany, el ritme d’a  vanç serà 
força moderat.

Efectivament, d’acord amb les últimes da 
des disponibles de la demanda, el consum 
privat va mostrar una reactivació fràgil, 
per bé que la seva evolució en l’últim tram 
de l’any va ser una mica més favorable. 
Així, l’índex de vendes al detall va atenuar 
la reculada en cinc dècimes, amb un des
cens de l’1,6% interanual en el mes de no 
vembre. Per la seva banda, les matricula
cions d’au  tomòbils van experimentar una 
caiguda al desembre del 23,9% inter anual, 
tot i que aquesta taxa continua afectada 

L’economia avançarà a  
un ritme força moderat  
al començament del 2011...

...per la feblesa de  
la demanda interna.

Activitat econòmica

cONJuNtuRA esPANYOLA

INDIcADORs De DemANDA

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

2008 2009
2009 2010

IV I II III Octubre Novembre Desembre

Consum 

 Producció de béns de consum (*) –4,7 –8,2 –1,7 0,4 2,5 0,4 –1,2 –1,3 ...

 Importació de béns de consum (**) –7,7 –6,1 3,7 –10,8 2,8 –16,2 –20,4 ... ...

 Matriculacions d’automòbils –28,1 –17,9 29,3 44,5 35,3 –25,0 –37,6 –25,5 –23,9

 Crèdit al consum de béns duradors 3,6 –11,5 –9,1 –5,6 –9,8 –19,2 – ... –

 Indicador de confiança  
  dels consumidors (***) –33,8 –28,3 –20,0 –18,2 –22,9 –21,7 –20,0 –21,0 –23,0

Inversió

 Producció de béns d’equipament (*) –8,8 –22,1 –10,3 –2,4 –1,7 –6,3 –6,9 1,4 ...

 Importació de béns d’equipament (**) –19,6 –27,0 –16,9 –1,2 13,0 5,8 14,5 ... ...

 Matriculació de vehicles industrials –43,6 –40,0 –7,8 8,5 24,2 –9,3 –4,0 7,0 1,3

Comerç exterior (**) 

 Importacions no energètiques –4,9 –17,5 –0,7 10,4 18,1 5,1 2,8 ... ...

 Exportacions 1,9 –9,8 4,3 17,4 14,9 11,7 11,0 ... ...

NOTES: (*) Filtrat de diferències del calendari laboral.
(**) En volum.
(***) Enquesta de la Comissió Europea: diferència entre els percentatges de respostes positives i negatives.
FONTS: ANFAC, Institut Nacional d’Estadística, Banc d’Espanya, Ministeri d’Economia i Hisenda, Comissió Europea i elaboració pròpia.
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per la finalització del Pla 2000E. Els indi
cadors més qualitatius també suggereixen 
que la recuperació del consum continua 
essent feble. D’aquesta manera, la con
fiança dels consumidors va empitjorar en 
el quart trimestre en relació amb el pe 
ríode anterior i es va col·locar en un ni  vell 
força inferior al re  gistrat dotze mesos en 
rere. Atès que aquest indicador es manté 
encara força per sota de la mitjana històri
ca, una recuperació ràpida del consum és 
improbable a curt termini.

No sembla tampoc que el conjunt de la 
inversió hagi trobat el camí de la recupera
ció. En aquest cas, però, la causa és la pobra 
evolució del sector de la construcció. L’in 
dicador de confiança a la construcció, per 
exemple, va intensificar, al desembre, en 
quatre punts percentuals la caiguda inte
ranual, i això no permet ser gaire optimis
ta sobre la reactivació d’aquest sector en 
els propers mesos. Tampoc no hi ajudarà 
l’abolició de les desgravacions fiscals per a 

la compra del primer habitatge, efectiva a 
partir del gener del 2011. La resta d’in  di  ca
dors, en canvi, ofereixen una tendència 
una mica més positiva. Per exemple, les 
im  portacions de béns d’equipament es van 
incrementar el 14,5% interanual a l’oc tu
bre. Així mateix, les matriculacions de ve 
hicles industrials van tornar, en el quart 
trimestre, a taxes interanuals positives, 
després de diversos mesos consecutius de 
reculades. Això mostra que hi ha un cert 
dinamisme als sectors no directament re 
lacionats amb la construcció i ens permet 
ser relativament optimistes sobre l’evolució 
futura del conjunt de l’economia.

L’anàlisi de l’evolució de l’índex de pro
ducció industrial també ofereix una bona 
radiografia de la situació actual. Des del 
pic anterior al període recessiu, la reactiva
ció de l’activitat és molt lenta, i només 
s’han recuperat dos punts del nivell mà 
xim perdut, que va ser del 20%. Això con
trasta amb l’evolució de l’índex després de 

LENTA RECUPERACIÓ DE LA PRODUCCIÓ INDUSTRIAL DESPRÉS DE LA CRISI RECENT

Índex de producció industrial

NOTA: Corregit d’estacionalitat i mitjanes mòbils de sis mesos.
FONTS: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.

Nombre de mesos des del pic anterior al període recessiu
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La inversió continua 
empitjorant al sector de  
la construcció, però millora 
a la resta dels sectors.
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la recessió del període 19921993, quan la 
recuperació va ser una mica més ràpida.

No obstant això, les dades del novembre de 
l’índex de producció industrial sugge
reixen un possible canvi de tendència  
en alguns dels principals components. 
Això ha fet que aquest indicador, corregit  
d’e  fectes de calendari, hagi augmentat el 
rit  me d’avanç en més de quatre punts per
centuals en termes interanuals i s’hagi 
situat en el 2,3%. De tota manera, la volati
litat d’aquesta sèrie obliga a la prudència, i, 
per confirmar el canvi de tendència, hau
rem d’esperar les dades dels propers mesos.

Com ho mostra el gràfic següent, els béns 
de consum durador són els que mostren 
una tendència de fons més negativa. No 
solament no han trobat un sòl, sinó que la 
seva reculada es va veure agreujada durant 
la segona meitat de 2010 després de la puja
da de l’impost sobre el valor afegit (IVA).

La resta de components, que fins avui no 
han aconseguit definir una tendència cla
ra, han sorprès positivament en el mes de 
novembre. Destaca, en especial, el dina
misme dels béns d’equipament, que ha 
empès la taxa de creixement interanual 
més de vuit punts percentuals i s’ha situat 
en l’1,4%. El progrés de la producció dels 
béns d’equipament és una dada important 
per calibrar l’avanç de l’activitat, ja que el 
seu pes supera el 20% del total. A més a 
més, si aquesta partida no augmenta, pot 
indicar que les empreses tenen prou capa
citat productiva per satisfer la demanda i 
que, per tant, no necessiten renovar la ma 
quinària. D’aquesta manera, el fet que la 
seva producció hagi experimentat una pu 
jada tan important aporta una nota opti
mista, en especial després del lleuger es 
tan  cament dels últims mesos.

El progrés de la producció industrial de 
béns intermedis, que representen més d’un 

ELS BÉNS DE CONSUM DURADOR LIDEREN LA CAIGUDA DE LA PRODUCCIÓ INDUSTRIAL

Índex de producció industrial

NOTA: Corregit d’estacionalitat i mitjanes mòbils de sis mesos.
FONTS: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.
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terç del total, és també més favorable, ja 
que la taxa interanual va pujar cinc punts 
percentuals fins al 4%. Per la seva banda, 
la producció de consum no durador i 
d’energia mostra una tendència lleugera
ment positiva i dóna, així, un cert respir a 
l’oferta.

El sector exterior, ara com ara, continua 
essent la gran referència de l’economia 
espanyola en el procés gradual de recupe

ració. En aquest sentit, cal destacar el bon 
to de les exportacions, que van augmentar 
el 24% en el mes de novembre. Al llarg de 
l’any, la demanda interna també anirà 
guanyant força, la qual cosa permetrà que 
la taxa de creixement del conjunt de l’e  co 
no  mia millori el 2011. Els indicadors dels 
sectors no relacionats amb la construcció 
ja ofereixen una tendència més positiva, i 
això és fonamental perquè el consum re 
prengui, gradualment, la confiança.

INDIcADORs D’OFeRtA

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

2008 2009
2009 2010

IV I II III Octubre Novembre Desembre

Indústria

 Consum d’electricitat (1) 0,5 –4,3 –1,4 2,7 4,6 1,8 2,0 3,3 2,9

 Índex de producció industrial (2) –7,3 –15,8 –5,6 0,3 2,9 –0,2 –1,9 2,3 ...

 Indicador de confiança en la indústria (3) –18,0 –31,2 –24,1 –20,1 –14,4 –13,7 –10,0 –10,0 –8,0

 Utilització capacitat productiva (4) 80,1 71,2 70,6 69,5 71,8 73,9 72,9 – –

 Importació béns interm. no energ. (5) –0,7 –21,6 0,1 26,9 28,4 18,8 16,0 ... ...

Construcció

 Consum de ciment –23,8 –32,3 –17,4 –18,9 –12,2 –13,6 –15,4 –20,9 –9,6

 Indicador de confiança en la construcció (3) –22,6 –30,6 –24,5 –24,9 –24,3 –28,0 –32,0 –43,0 –49,0

 Habitatges (visats obra nova) –59,4 –58,1 –45,5 –24,4 –10,3 –13,2 –37,1 ... ...

 Licitació oficial 3,0 –8,2 –17,0 –50,5 –11,1 –36,4 0,1 ... ...

Serveis

 Vendes comerç minorista (6) –6,0 –5,4 –2,7 0,7 –0,2 –2,5 –0,8 –1,2 ...

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

 Ingressos turisme –0,4 –9,0 –5,5 0,2 0,4 7,0 7,4 ... ...

 Mercaderies ferrocarril (tkm) –7,7 –28,4 –7,7 4,5 20,9 5,9 –10,0 –0,7 ...

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

 Consum de gasoil automoció –3,8 –5,1 –2,0 –0,5 –0,6 –2,1 –4,9 ... ...

NOTES: (1) Corregit dels efectes de laboralitat i temperatura.
(2) Filtrat de diferències del calendari laboral.
(3) Enquesta de la Comissió Europea: diferència entre els percentatges de respostes positives i negatives.
(4) Enquesta de Conjuntura: percentatge d’utilització inferit de les respostes.
(5) En volum.
(6) Índex (sense estacions de servei) deflactat i corregit de l’efecte calendari.
FONTS: Xarxa Elèctrica Espanyola, OFICEMEN, AENA, Institut Nacional d’Estadística, Banc d’Espanya, Comissió Europea, Ministeri de Foment, Ministeri d’In  dús tria, 
Comerç i Turisme, Ministeri d’Economia i Hisenda i elaboració pròpia.

Fort repunt de la producció 
industrial de béns 
d’equipament.
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Lleugera millora del comportament 
del mercat de treball

El feble avanç de l’activitat econòmica difi
culta un canvi de tendència en la creació 
d’ocupació, de manera que, en el primer 
tri  mestre del 2011, es preveu encara una 
reculada en el nombre d’ocupats. Així i tot, 
després de mesos d’estancament en el pro
cés de recuperació de l’ocupació, al de  sem
bre la caiguda en el nombre d’afiliats a la 
Se  guretat Social va ser menor. Així, en 
aquest mes, el total d’ocupats va baixar  
en 27.728 en relació amb el mes anterior 
(3.000 en termes desestacionalitzats), i, 
d’a  questa manera, la taxa interanual va 
bai  xar una dècima fins a l’1,2%. En el con
junt del 2010, les afiliacions es van reduir 
en gairebé 220.000, una caiguda menor a 

la registrada durant l’any 2009, durant el 
qual es van perdre més de 700.000 llocs de 
treball. Per tant, aquestes xifres mostren 
que la situació de l’ocupació es continua 
deteriorant, tot i que amb menys intensitat.

Un exemple que la reactivació del mercat 
de treball continua tenint poc vigor es fa 
patent quan observem l’evolució del sector 
amb més volum de massa laboral, és a dir, 
els serveis. En efecte, tot i que aquest sector 
va ser l’únic que va generar ocupació al 
de  sembre, amb un increment de 20.000 
per  sones, i va mantenir, així, la taxa de 
crea    ció d’ocupació en el 0,4% interanual, 
un cop corregida l’estacionalitat, les dades 
mostren un increment molt marginal de 
l’ocupació. Els altres sectors d’activitat, la 
construcció i la indústria, van continuar 

en l’últim any, es van  
perdre gairebé 220.000 
llocs de treball. 

el sector serveis crea 
ocupació al desembre, 
impulsat per la campanya 
nadalenca.

mercat de treball

FONTS: Ministeri de Treball i Assumptes Socials, Servei Públic d’Ocupació Estatal i elaboració pròpia. 
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destruint llocs de treball, tot i que de for
ma una mica més moderada, i van situar la 
taxa de caiguda interanual en el 10,9% i en 
el 3,1%, respectivament.

Aquest progrés dispar entre els sectors 
marca també les diferències de l’evolució 
de l’ocupació per sexe i nacionalitat, ja que 
tant els homes com els immigrants tenen 
una major representació als sectors més 
castigats per la crisi econòmica. D’aquesta 
manera, mentre que l’afiliació de les dones 
va acabar l’any amb un balanç lleugera
ment positiu, amb un augment del 0,1% 
in  teranual al desembre, en el cas dels ho 
mes l’exercici va tancar amb una caiguda 
del 2,3% interanual. Conseqüentment, la 
ràtio de treballadores en relació amb el to 
tal de la força laboral va continuar la tòni
ca de creixement fins al 45,2%. Així ma 

teix, les dades mostren també que, el 2010, 
la caiguda de l’afiliació va ser més abrupta 
entre els estrangers que entre els espa nyols, 
de l’1,8% i de l’1,2% interanual, respectiva
ment.

Una visió més optimista l’atorguen les xi 
fres de contractació, ja que, en l’últim any, 
la taxa interanual va ser positiva, del 2,8%. 
Aquest resultat contrasta amb la caiguda 
del total de contractes, del 10,9% el 2008  
i del 15,5% el 2009, i d’aquesta manera fa 
pensar que el mercat de treball ha deixat 
enrere el pitjor de la crisi. A més a més, per 
primera vegada des de mitjan 2007, els 
contractes indefinits van deixar de caure 
en relació amb l’any anterior en l’últim tri
mestre del 2010. No obstant això, al vol
tant del 92% dels contractes signats al de 
sembre van ser temporals.

INDIcADORs D’OcuPAcIÓ

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

2008 2009
2009 2010

IV I II III Octubre Novembre Desembre

Afiliats a la Seguretat Social (1)

 Sectors d’activitat

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

  Construcció –10,3 –23,1 –18,9 –16,4 –13,1 –12,5 –11,8 –11,3 –10,9

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

 Situació professional

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

  No assalariats 0,4 –4,8 –4,9 –4,0 –3,0 –2,4 –2,1 –1,9 –1,8

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

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

Llocs de treball (3) –0,5 –6,6 –6,0 –3,8 –2,5 –1,7 – – –

Contractes registrats (4)

 Indefinits –14,3 –31,0 –22,5 –11,9 –5,6 –7,6 –6,4 0,7 8,6

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

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

NOTES: (1) Dades mitjanes mensuals.
(2) Estimació de l’enquesta de població activa.
(3) Equivalents a temps complet. Estimació de la comptabilitat nacional; dades corregides d’estacionalitat i calendari.
(4) A l’INEM.
FONTS: Institut Nacional d’Estadística, Ministeri de Treball i Assumptes Socials, Servei Públic d’Ocupació Estatal i elaboració pròpia. 

Després de dos anys de 
reculades, el nombre total 
de contractes creix el 2010.
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L’atur registrat puja  
el 4,5% en un any.

Augmenta el nombre 
d’aturats sense prestacions 
contributives.

L’atur registrat es situa  
al voltant dels quatre milions

L’atur registrat a les oficines d’ocupació va 
baixar en 10.221 persones al desembre i es 
va situar en 4.100.073, una caiguda supe
rior a la prevista, amb la consegüent mo   
deració del creixement interanual en gai
rebé dos punts, fins al 4,5%. A més a més, 
en termes desestacionalitzats, l’atur es va 
reduir en gairebé 25.000 persones, el pri
mer descens en un mes de desembre des 
de l’inici de la crisi. No obstant això, és 
probable que una part de la frenada en la 
pujada del total d’aturats registrats sigui 
deguda al fet que alguns s’estan transfor
mant en inactius, ja que, ara com ara, el 
mercat de treball no genera ocupació.

D’altra banda, en els últims mesos, el total 
de beneficiaris de prestacions va experi
mentar un lleuger descens, motivat per 

l’increment relatiu dels aturats de llarga 
durada que han esgotat les prestacions 
contributives. Per tant, si aquesta tendèn
cia es manté, les expectatives són que el 
nom  bre de persones sense prestacions o 
sense subsidis augmenti a curt termini, ja 
que no està previst que el total d’aturats 
disminueixi abans del segon trimestre del 
2011. Aquest fet, juntament amb la caigu
da del poder adquisitiu de les rendes sala
rials dels treballadors, pot tenir un efecte 
negatiu sobre el consum a curt termini i 
pot alentir la recuperació de l’activitat eco
 nòmica. En aquest context, cal destacar la 
reorientació dels programes d’ajudes als 
aturats, que limitaran la percepció de sub
sidis als aturats que es comprometin a for
 marse. Aquesta nova modalitat substi
tueix l’anomenat pla Prodi, que atorgava 
426 euros als aturats que havien consumit 
les prestacions contributives.

AtuR ReGIstRAt PeR sectORs, sexe I eDAts

Desembre 2010

Aturats
Variació sobre el mateix
període de l’any anterior %  

participació
Absoluta %

Per sectors

 Agricultura 126.829 20.696 19,5 3,1 

 Indústria 491.638 –17.164 –3,4 12,0 

 Construcció 753.067 –28.657 –3,7 18,4 

 Serveis 2.371.939 130.874 5,8 57,9 

 Primera ocupació 356.600 70.721 24,7 8,7 

Per sexes

 Homes 2.053.188 40.652 2,0 50,1 

 Dones 2.046.885 135.818 7,1 49,9 

Per edats

 Menors de 25 anys 433.774 –12.995 –2,9 10,6 

 Resta d’edats 3.666.299 189.465 5,4 89,4 

ToTAL 4.100.073 176.470 4,5 100,0 

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

Subsidis assistencials Aturats registratsPrestacions contributives
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La inflació acaba el 2010  
en el 3,0%, una xifra per damunt  
de les previsions 

La variació interanual de l’índex de preus 
de consum (IPC) va escalar set dècimes al 
desembre fins al 3,0%, la taxa més alta des 
de l’octubre del 2008, quan va arribar al 
3,6%. Aquest fort repunt va ser conse
qüència de l’encariment de les primeres 
matèries, en especial del petroli, i de la pu 
jada de l’impost del tabac, i és un nivell 
notablement superior al 0,8% registrat en 
el mateix mes de l’any anterior. Per tant, 
després d’un 2009 marcat per la incertesa 
d’una possible situació de deflació, el 2010 

acaba amb una preocupació ben diferent, 
l’estagflació, és a dir, estancament del crei
xement i preus elevats.

Naturalment, els efectes d’una escalada de 
preus sobre l’evolució de l’activitat econò
mica són molt diferents si són el resultat 
d’un major dinamisme de l’economia que 
si, pel contrari, són atribuïbles a incre
ments del preu del petroli, d’altres prime
res matèries, dels impostos indirectes o 
d’altres preus regulats, com, per exemple, 
l’electricitat. En el segon cas, el poder ad 
qui  sitiu de les llars empitjora, i això pot in 
tensificar la contenció del consum intern i 
agreujar l’entorn de l’economia.

el 2010, la inflació puja,  
de mitjana, l’1,8%, arran de 
l’encariment del petroli, de 
les primeres matèries i dels 
impostos indirectes.

Preus

Variació interanual de l’IPC

FONT: Institut Nacional d’Estadística.
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Una mostra que la recent pujada dels preus 
pot dificultar el procés de recuperació de 
l’economia es fa patent quan s’observa la 
variació de l’índex subjacent, que exclou 

l’energia i els aliments frescos i que reflec
teix millor que l’índex general el dinamis
me de la demanda interna.

Variació interanual de l’IPCH

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

FORT REPUNT DEL DIFERENCIAL D’INFLACIÓ EN RELACIÓ AMB LA ZONA DE L’EURO
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ÍNDex De PReus De cONsum
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%
variació
mensual

% variació
s/desembre

2008

%
variació

anual

%
variació
mensual

% variació
s/desembre

2009

%
variació

anual

Gener –1,2 –1,2 0,8 –1,0 –1,0 1,0

Febrer 0,0 –1,2 0,7 –0,2 –1,2 0,8

Març 0,2 –1,1 –0,1 0,7 –0,5 1,4

Abril 1,0 –0,1 –0,2 1,1 0,6 1,5

Maig 0,0 –0,1 –0,9 0,2 0,8 1,8

Juny 0,4 0,3 –1,0 0,2 1,0 1,5

Juliol –0,9 –0,5 –1,4 –0,4 0,6 1,9

Agost 0,3 –0,2 –0,8 0,3 0,8 1,8

Setembre –0,2 –0,4 –1,0 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 0,5 2,4 2,3

Desembre 0,0 0,8 0,8 0,6 3,0 3,0

FONT: Institut Nacional d’Estadística.
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En aquest context, cal destacar que va ser 
el canvi de gravamen del tabac al desem
bre, i no la major fortalesa del consum, el 
que va determinar el repunt de tres dèci
mes de la taxa d’inflació subjacent fins a 
l’1,5%, ja que la resta dels components van 
contribuir a contenir la pujada dels preus. 
En particular, l’increment dels impostos 
especials al tabac, producte que representa 
el 2% del total de la cistella a partir de la 
qual es calcula l’índex general de l’IPC, va 
accentuar l’augment del seu preu en el mes 
de desembre fins al 21% interanual i va 

com  portar que l’IPC general augmentés 
més de quatre dècimes en aquest mes. 
D’aquesta manera, l’evolució dels princi
pals components de la inflació mostra que, 
malgrat aquest rebrot inflacionista, la des
pesa de les famílies va continuar feble, de 
manera que és probable que una gran part 
de les empreses tendissin a frenar els preus 
per impulsar les vendes.

Un altre resultat negatiu del repunt de la 
inf lació és la pèrdua de competitivitat. 
Això es posa de manifest quan es compara 

ÍNDex De PReus De cONsum PeR GRuPs De cOmPONeNts

Desembre

Índexs
(*)

% variació
mensual

% variació  
s/desembre anterior

% variació
anual

2009 2010 2009 2010 2009 2010

Per classes de despesa

 Aliments i begudes no alcohòliques 108,8 0,2 0,4 –2,4 0,7 –2,4 0,7

 Begudes alcohòliques i tabac 145,1 –0,1 6,1 12,7 15,2 12,7 15,2

 Vestit i calçat 108,6 –1,2 –1,2 –0,8 0,6 –0,8 0,6

 Habitatge 119,0 0,0 0,3 0,8 5,7 0,8 5,7

 Parament 108,5 0,1 0,2 0,8 1,0 0,8 1,0

 Medicina 96,3 0,0 0,0 –1,3 –1,2 –1,3 –1,2

 Transport 112,9 –0,5 1,9 3,9 9,2 3,9 9,2

 Comunicacions 98,6 0,0 0,0 –0,3 –0,7 –0,3 –0,7

 Oci i cultura 97,5 1,4 1,3 –1,1 –1,1 –1,1 –1,1

 Ensenyament 117,1 0,0 0,0 2,7 2,3 2,7 2,3

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

 Altres 112,9 0,1 0,2 2,1 2,8 2,1 2,8

Agrupacions

 Aliments amb elaboració 114,7 0,1 1,4 0,7 2,6 0,7 2,6

 Aliments sense elaboració 109,5 0,2 0,6 –3,1 2,6 –3,1 2,6

 Conjunt no alimentari 110,2 –0,1 0,5 1,1 3,1 1,1 3,1

 Béns industrials 108,0 –0,5 0,6 0,7 4,7 0,7 4,7

  Productes energètics 124,0 –0,6 2,8 7,5 15,6 7,5 15,6

  Carburants i combustibles 121,1 –0,8 3,8 7,9 18,4 7,9 18,4

  Béns industrials sense productes energètics 102,3 –0,4 –0,3 –1,7 0,9 –1,7 0,9

 Serveis 112,5 0,3 0,4 1,6 1,6 1,6 1,6

 Inflació subjacent (**) 109,3 0,0 0,3 0,3 1,5 0,3 1,5

ÍNDEX GENERAL 111,0 0,0 0,6 0,8 3,0 0,8 3,0

NOTES: (*) Base 2006 = 100.
(**) Índex general sense energia ni aliments no elaborats.
FONT: Institut Nacional d’Estadística.

La pujada del gravamen  
del tabac incrementa  
quasi dues dècimes  
la taxa d’inflació  
en el mes de desembre.
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l’evolució dels preus a Espanya amb la de 
la resta dels països de la zona de l’euro. 
Així, segons les dades d’Eurostat, l’índex 
harmonitzat de la inflació del desembre de 
la zona de l’euro es va situar en el 2,2%, 
mentre que l’índex registrat a Espanya es 
va col·locar en el 2,9%. D’aquesta manera, 
es va intensificar el diferencial de la infla
ció amb la zona de l’euro fins als 0,7 punts 
percentuals.

Les expectatives són que, al gener, la infla
ció continuï pujant lleugerament, arran de 
l’increment de l’electricitat i d’altres ser
veis regulats. No obstant això, amb poste
rioritat, la inflació tendirà a cedir per la 
feblesa del consum, per la reversió de 
l’efecte de l’IVA durant la segona meitat 
del 2011 i, sobretot, perquè esperem que la 

pressió dels preus de les primeres matèries 
vagi perdent força en els propers mesos.

Finalment, pel que fa als preus industrials, 
van seguir la tendència alcista en el mes de 
novembre, amb un augment de tres dèci
mes fins al 4,4% interanual, impulsats, 
sobretot, pels béns de consum i pels béns 
intermedis. L’increment de les primeres 
matèries ha contribuït a aquesta situació. 
En canvi, el sector energètic va desaccele
rar l’increment, tot i que va continuar 
tenint el pes més important en l’augment 
dels preus industrials. Pel que fa als preus 
industrials d’importació, es van incre
mentar més, el 9,2% en els dotze últims 
mesos fins al novembre, taxa superior a la 
del mes anterior, en part per la depreciació 
de l’euro.

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

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

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

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

 Octubre ... 4,1 0,6 0,5 4,3 10,5 8,6 6,4 1,7 10,5 –

 Novembre ... 4,4 0,9 0,6 5,1 10,6 9,2 7,7 2,2 10,9 ...

NOTES: (*) Dades corregides d’estacionalitat i calendari.
(**) Excepte energia.
FONTS: Institut Nacional d’Estadística, Ministeri d’Economia i elaboració pròpia.

espanya perd competitivitat 
en augmentar el diferencial 
de preus en relació amb  
la zona de l’euro.
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el dèficit comercial millora  
malgrat el preu del cru

El dèficit comercial va registrar al novem
bre la quarta reducció consecutiva, del 
20,1% interanual, i va arribar als 3.880 mi 
  lions d’euros. Aquesta millora del des equi  li
 bri comercial va respondre al fort repunt 
de les exportacions, que van augmentar el 
24,6% en aquest mateix període, aproxi
madament el doble del creixement de les 
importacions. No obstant això, les dues 
sèries presenten dinàmiques molt dife
rents. Així, l’increment de les exportacions 
va derivar de l’augment de la demanda de 

béns espanyols a l’estranger. En canvi, l’aug
 ment del preu de les importacions al no 
vem  bre, particularment del petroli, explica 
més de tres quartes parts del seu repunt. 
De fet, l’evolució del preu del cru serà un 
factor clau per explicar el dèficit comercial 
a mitjà termini.

Concretament, la correcció del saldo no 
energètic, del 57,1% en relació amb el mateix 
mes del 2009, va reduir el dèficit acumulat 
durant els dotze últims mesos fins al nivell 
del 1998. No obstant això, aquesta millora 
va ser parcialment neutralitzada pel dèficit 
energètic, que, després de la pujada del 

el dèficit comercial  
es redueix el 20% 
al novembre.

sector exterior

cOmeRÇ exteRIOR

Genernovembre 2010

Importacions Exportacions Saldo
Taxa de

cobertura
(%)Milions

d’euros
% variació

anual 
en valor

% 
partici
pació

Milions
d’euros

% variació
anual 

en valor

% 
partici
pació

Milions
d’euros

Per grups de productes

 Energètics 39.943 27,8 18,4 8.094 30,2 4,8 –31.849 20,3

 Béns de consum 54.082 –9,1 25,0 57.267 –0,7 33,7 3.185 105,9

  Alimentaris 14.117 5,8 6,5 21.520 11,5 12,7 7.404 152,4

  No alimentaris 39.965 –13,4 18,4 35.747 –6,8 21,0 –4.219 89,4

 Béns de capital 16.527 9,4 7,6 14.351 19,6 8,4 –2.176 86,8

 Béns intermedis no energètics 106.207 25,2 49,0 90.130 31,1 53,1 –16.077 84,9

Per àrees geogràfiques

 Unió Europea 118.793 6,7 54,8 115.114 14,9 67,8 –3.679 96,9

  Zona de l’euro 95.609 4,2 44,1 94.541 14,6 55,7 –1.068 98,9

 Altres països 97.968 23,5 45,2 54.729 23,1 32,2 –43.238 55,9

  Rússia 5.560 31,6 2,6 1.824 33,3 1,1 –3.736 32,8

  EUA 8.454 7,5 3,9 5.965 12,6 3,5 –2.489 70,6

  Japó 3.195 11,8 1,5 1.296 18,2 0,8 –1.898 40,6

  Amèrica Llatina 13.037 32,6 6,0 9.296 31,8 5,5 –3.740 71,3

  OPEP 20.709 32,6 9,6 6.245 8,6 3,7 –14.465 30,2

  Resta 47.013 20,7 21,7 30.103 26,0 17,7 –16.910 64,0

ToTAL 216.760 13,7 100,0 169.843 17,5 100,0 –46.917 78,4

FONTS: Ministeri d’Economia i elaboració pròpia.

L’augment del preu del 
petroli pot representar una 
resistència a la correcció 
del dèficit.
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millora el saldo comercial 
amb la zona de l’euro.

el dèficit corrent es  
redueix el 45% a l’octubre.

14,2% del novembre, va arribar als 34.236 
milions d’euros entre el desembre del 2009 
i el novembre del 2010, gairebé dues terce
res parts del total. Tot fa pensar que aques
ta tendència es mantindrà a curt i a mig 
ter    mi  ni. Com s’observa al gràfic anterior, 
la inelasticitat de la demanda d’energia fa 
que el saldo energètic estigui fortament lli
gat a l’evolució del preu del petroli, que 
s’es  pera que assoleixi cotes properes als 94 
dòlars per barril durant els propers anys. 
Si es manté aquesta relació entre les dues 
sèries, en el futur el dèficit energètic es po 
dria apropar gairebé als 40.000 milions 
d’euros, més del 3% del PIB espanyol, i es 
convertiria en una clara resistència a la 
reducció del dèficit comercial espanyol.

Les dades del novembre mostren algunes 
tendències que, si es mantenen, podrien 
provocar noves millores del saldo comer 
cial en el futur. En efecte, les exportacions 
a la zona de l’euro (que representen més de 
la meitat del total) estan intensificant el seu 
creixement. Conseqüentment, el saldo co 

mercial espanyol amb la resta de països de 
la unió monetària va ser positiu al novem
bre, un fet que no es donava des del 1996. 
El repunt de les exportacions cap a França, 
Itàlia i Portugal són la raó principal d’a 
questa millora. No obstant això, les ten
sions aparegudes al si de la Unió Europea 
arran del deute sobirà i les seves conse
qüències econòmiques sobre alguns països 
podrien trencar aquesta evolució.

millora generalitzada de tots els 
components de la balança corrent

Les últimes dades de la balança per compte 
corrent del mes d’octubre situen el dèficit 
en 2.713 milions d’euros, el 44,9% per sota 
del registrat en el mateix mes de l’any ante
rior. Aquest ajustament va ser el resultat de 
la millora de tots els components que for
men la balança corrent, situació que no es 
donava des del maig del 2009. Les partides 
amb una aportació més important a aques
ta correcció van ser la de serveis i la de 

Dades acumulades dels dotze últims mesos i mitjana mòbil de dotze mesos

L’AUGMENT DEL PREU DEL PETROLI IMPOSSIBILITA UNA REDUCCIÓ MÉS IMPORTANT
DEL DÈFICIT COMERCIAL

FONTS: Ministeri d’Economia i elaboració pròpia.

Milions d’euros Dòlars/barril

0

9.000

18.000

27.000

45.000

54.000

20

0

40

60

100

120

8036.000

Preu del petroli 
(escala dreta)

Saldo energètic 
(escala esquerra)

2006200520042003200220012000 20082007 2009 2010



64 FEBRER 2011 INFORME MENSUAL   

el superàvit de serveis 
assoleix un màxim  
a l’octubre.

La inversió en cartera  
és la principal font de 
finançament a l’octubre.

transferències corrents, amb contribu cions 
del 29,1% i del 31,9%, respectivament.

A més a més, el nou increment del superà
vit de serveis va empènyer el saldo acumu
lat en els dotze últims mesos per aquesta 
balança fins als 27.331 milions d’euros i es 
va convertir en un màxim històric. Això va 
permetre reduir el dèficit corrent acumu  lat 
en aquest mateix lapse de temps fins als 
50.312 milions d’euros. Una xifra que se si 
tuaria per sota del 5% del PIB, en línia amb 
les nostres previsions, del 4,7% en el con
junt del 2010. La bona evolució del superà
vit de la balança de capital va tornar a 
reduir la necessitat de finançament de  
l’e  conomia espanyola.

Pel que fa a l’àmbit dels fluxos financers, 
aquesta menor necessitat de finançament 

del mes d’octubre es va traduir en una re 
ducció de les entrades de capital estranger. 
Les dades situen la inversió en cartera com 
la principal font de finançament en aquest 
mes, amb una entrada neta de 23.125 
mi lions d’euros, la més important des del 
juny del 2006. Aquesta entrada va respon
dre tant a l’augment de la inversió en carte
ra a Espanya per part d’estrangers com a les 
re  tirades d’inversions (desinversions) es   pa
 nyoles a l’estranger. D’altra banda, la cap
tació de fons de l’Eurosistema per part del 
Banc d’Espanya va ser negativa per quart 
mes consecutiu, amb una sortida de 16.092 
milions d’euros. Una xifra que contrasta 
amb les entrades de 69.879 milions d’euros 
que, sota aquest mateix epígraf, van fi  nan 
çar l’economia espanyola durant els mesos 
d’estiu, arran de l’esclat de les tensions del 
deute sobirà.

BALANÇA De PAGAmeNts

Octubre 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 –37.980 2,7 –46.126 1.255 –2,6

 Serveis

  Turisme 24.393 3,3 26.829 575 2,2

  Altres serveis 340 – 501 1.382 –

  Total 24.734 8,8 27.331 1.957 7,7

 Rendes –18.655 –27,6 –23.409 8.424 –26,5

 Transferències –9.182 1,4 –8.108 682 –7,8

 Total –41.083 –16,3 –50.312 12.318 –19,7

Compte de capital 5.096 77,4 6.282 2.960 89,1

Balança financera

 Inversions directes –1.053 – –4.936 –1.289 35,3

 Inversions de cartera 36.211 21,7 51.375 42.088 453,2

 Altres inversions 533 –91,3 –2.272 –38.741 –

 Total 35.690 –7,6 44.167 2.058 4,9

Errors i omissions –8.813 178,2 –8.655 –6.275 263,6

Variació d’actius del Banc d’Espanya 9.109 –17,6 8.519 –19.688 –69,8

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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el mes de gener dóna una petita  
treva a les finances públiques

La intensificació de la crisi del deute sobirà 
durant els últims mesos del 2010 va provo
car l’aparició d’alguns interrogants rela
cionats amb la sostenibilitat dels comptes 
públics espanyols i va incrementar el cost 
de finançament del deute sobirà. Amb 
l’arri  bada del nou any, els missatges de su 
port enviats des de Brussel·les i els esfor ços 
per a la reducció del dèficit públic van re 
laxar lleugerament aquestes tensions. 
Això va permetre que l’Estat col·loqués no 
ves emissions de deute al gener a un cost 
de finançament menor al registrat uns me 
   sos enrere. No obstant això, encara queda 
un llarg recorregut per aconseguir de nou 
la consolidació de les finances públiques, la 
qual cosa obligarà l’executiu a mantenir  
la política d’austeritat.

Aquests esforços per a l’estabilització dels 
comptes públics es reflecteixen en la re 
duc  ció del dèficit de caixa de l’Estat, els 
quals, durant els onze primers mesos del 
2010, es van reduir fins als 43.047 milions 
d’euros, el 37,2% per sota del mateix perío
de de l’any anterior. Una xifra que equival, 
segons les estimacions del Ministeri  
d’E  co    nomia, al 4,1% del producte interior 
brut (PIB) del 2010 i que se situa 2,4 punts 
percentuals per sota de la registrada al 
novembre del 2009.

Aquesta correcció respon a l’estabilització 
de la conjuntura econòmica i a les mesures 
adoptades l’any passat, que, com s’observa al 
gràfic següent, van tenir un fort impacte a 
partir de la segona meitat de l’any. Entre 
aquestes mesures, cal destacar les que van 
permetre augmentar els ingressos no fi 

nan  cers i van ser les responsables de gaire
bé tota la millora dels comptes públics en 
aquest període. Especialment important 
va ser la pujada dels tipus de l’impost sobre 
el valor afegit (IVA) a partir del juliol del 
2010, que va permetre un increment dels 
impostos indirectes del 29,2% interanual 
durant els onze primers mesos de l’any. 
Tot i que amb menys intensitat, els impos
tos directes també van augmentar a causa 
de la supressió de la devolució dels 400 
euros en l’impost sobre la renda de les per
sones físiques (IRPF) i de la major retenció 
a les rendes de capital.

A l’altra banda del balanç, les despeses acu
   mulades van registrar una variació molt 
menor, ja que es van contreure el 0,8% 
in teranual. Cal destacar, en especial, les 
reduccions de les inversions reals i en 
transferències de capital, del 17,4% i del 
10,0%, respectivament. La menor despesa 
en salari de personal actiu també va con
tribuir a aquesta millora, en caure l’1,6%. 
No obstant això, les despeses financeres 
van augmentar el 12,5%, fins als 19.516 
milions d’euros, a causa de l’increment 
dels pagaments per interessos en les emis
sions d’obligacions i de bons. Conseqüent
ment de l’evolució dels ingressos i de les 
des  peses, la necessitat de finançament de 
l’Estat, en termes de comptabilitat nacio
nal, es va reduir el 45,8% interanual, fins al 
3,7% del PIB. Aquesta xifra se situa més de 
dos punts percentuals per sota de l’objectiu 
de l’Estat per a l’any 2010, un repte que, tot 
i no disposar de les dades del desembre, 
sembla factible.

Aquesta correcta evolució de les finances 
va ajudar el Tresor a col·locar amb èxit 
14.500 milions d’euros en noves emissions 

Les tensions sobre els 
comptes públics es relaxen 
al gener.

Al novembre, el dèficit de 
caixa acumulat es redueix 
fins al 4,1% del PIB...

...a causa de l’augment dels 
ingressos i de la contenció 
de les despeses.

sector públic
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de deute, amb diferents venciments, du 
rant el mes de gener. La bona acollida  
d’a  questes emissions als mercats, amb una 
de  manda que va superar amb escreix l’o 
ferta, posa de manifest la credibilitat de la 
tònica d’estabilització del dèficit marcada 
per l’executiu. Destaca l’elevada proporció 
de subscripcions estrangeres, que es van 
apropar a les tres quartes parts del total.

Però aquesta lleugera treva de les tensions 
sobre el deute sobirà en el mes de gener, 
ex  tensible a altres països de la perifèria 
europea, no ha de fer oblidar la fragilitat 
que encara presenten els comptes públics 
d’alguns estats membres de la Unió Euro
pea. Per això el president de la Comissió 
Europea, José Manuel Durão Barroso, va 
manifestar la seva intenció d’augmentar el 
fons de rescat de la Unió Europea per en 
fortir l’euro. Unes paraules que han rebut 

el suport tant del Banc Central Europeu 
com del Fons Monetari Internacional. No 
obstant això, hi ha reticències per part  
d’A  lemanya a aquesta ampliació, ja que pre
tén supeditarla a un pla efectiu de re  formes 
que millori l’estabilitat financera i la com
petitivitat dels països de la zona de l’euro.

Unes reformes que, en el cas espanyol, es 
preveu que continuïn marcant l’agenda 
del Govern durant els propers mesos. Des
taquen l’e  vo  lució de les ajudes al sistema 
ban  cari a través del Fons de Reestructura
ció Ordenada Bancària (FROB) i les nego
ciacions per ajornar l’edat de jubilació dels 
treballadors fins als 67 anys. Tot plegat 
sense perdre de vista el recent debat sobre 
l’a     jus    ta  ment del dèficit a les comunitats 
autònomes. Un dèficit que tot indica que 
superi l’objectiu marcat per al 2010, del 
3,1% del PIB.

el tresor col·loca 14.500 
milions d’euros en noves 
emissions de deute.

L’any 2011 vindrà 
acompanyat de noves 
mesures que garanteixin 
l’estabilitat de les
finances públiques.

IMPORTANT MILLORA DEL DÈFICIT DE CAIXA EN LA SEGONA MEITAT DE L’ANY

Dèficit de caixa de l’Estat acumulat des de l’inici de l’any

FONT: Ministeri d’Economia i Hisenda.
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el finançament al sector privat 
avança tímidament

L’estalvi i el finançament dels sectors resi
dents espanyols estan determinats, princi
palment, per l’evolució del cicle econòmic 
del país i pel pols del seu sistema bancari. 
En aquest sentit, les dues variables van 
mostrar signes de feblesa al llarg del 2010. 
Així, l’economia espanyola es va mantenir 
gairebé estancada, amb una taxa d’atur 
que es va situar per damunt del 20%. Per la 
seva banda, el sistema bancari veia com, 
en ple procés de reestructuració, els canals 
de finançament a l’engròs es tancaven a 
causa de les tensions als mercats de deute 
sobirà. Malgrat això, al final de l’any pas
sat, van començar a sorgir alguns indicis 

de recuperació del crèdit. Tenint en comp
te la millora gradual de l’economia espa
nyola, la continuïtat d’aquesta tendència el 
2011 dependrà de l’habilitat del sistema fi 
nancer espanyol per superar els reptes que 
se li plantegin al llarg de l’any.

Concretament, el finançament del sector 
privat va créixer al novembre per tercer 
mes consecutiu, amb un augment del 0,4% 
in  teranual. Aquesta tímida acceleració res
pon, particularment, al finançament de les 
empreses no financeres, que va augmentar 
el 0,7% interanual. Els préstecs de l’exterior 
i els valors diferents d’accions van ser els 
principals canals de captació de recursos 
du  rant l’últim any. No obstant això, s’a  pre
 cia un cert estancament de les emissions de 

L’estancament econòmic  
i les dificultats  
dels mercats a l’engròs  
han determinat els fluxos 
de finançament i d’estalvi  
el 2010.

estalvi i finançament

FINANÇAmeNt ALs sectORs NO FINANceRs (1)

Novembre 2010

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

Sector privat 2.222.076 9.119 0,4 77,8 

 Empreses no financeres 1.320.019 10.818 0,7 46,2 

  Préstecs d’entitats residents (3) 905.797 –10.564 –0,6 31,7 

  Valors diferents d’accions 64.808 8.609 17,8 2,3 

  Préstecs de l’exterior 349.415 12.773 1,3 12,2 

 Llars (4) 902.057 –1.699 –0,1 31,6 

  Préstecs per a l’habitatge (3) 675.838 –2.714 0,1 23,7 

  Altres (3) 222.632 808 –0,8 7,8 

  Préstecs de l’exterior 3.587 207 4,6 0,1 

Administracions públiques (5) 632.306 71.684 14,2 22,2 

ToTAL 2.854.450 80.870 3,1 100,0 

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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el crèdit creix per primera 
vegada en catorze mesos  
i la morositat s’estanca.

es redueix el ritme de 
creixement del finançament 
a les administracions 
públiques.

valors de renda fixa en els últims mesos, a 
causa de les tensions als mercats financers. 
Aquesta tendència contrasta amb la millo
ra recent dels préstecs d’entitats de crèdit 
residents, que es van continuar re  cu  perant 
després d’assolir un mínim a l’a  gost. Les 
fa  mílies, al seu torn, no van experimentar 
gairebé cap variació en el nivell de finança
ment en aquest mateix període, i els únics 
préstecs que van créixer inter anualment 
van ser els destinats a l’ha  bi  tatge.

Arran d’aquest augment del finançament 
privat, el crèdit total atorgat per les institu
cions financeres al novembre va créixer el 
0,5% interanual. Com s’observa al gràfic 
següent, va ser el primer increment des del 
juliol del 2009. Tot i que no es disposa en 
cara del desglossament, tot fa pensar que 
el principal artífex d’aquest increment és 
la millora del crèdit a les famílies per a 
l’ad   quisició d’habitatges i als sectors de la 
indústria i dels serveis. A aquesta bona no 
tícia, s’ha d’afegir l’estancament de la taxa 
de morositat al novembre, que es va situar 

en el 5,68%. Tot això va tenir lloc en un 
mes en què els tipus d’interès per fi  nançar 
noves operacions de crèdit als sectors resi
dents van frenar la seva particular escala
da i es van situar en el 3,53%, quatre punts 
bàsics per sota del mes anterior. Mal  grat 
això, s’esperen nous increments a curt ter
mini, arran de la tendència a l’alça del ti 
pus d’interès interbancari i de les ex  pecta
 ti  ves de pujades de tipus per part del Banc 
Central Europeu a mitjà termini.

Pel que fa al finançament de les adminis
tracions públiques, va continuar creixent a 
un ritme elevat, del 14,2% interanual al 
no    vembre, impulsat per les emissions a 
mitjà i a llarg termini. No obstant això, 
s’a    precia un important alentiment de l’in 
cre  ment, ja que se situa més de divuit 
punts percentuals per sota del màxim 
re gistrat un any abans. Aquesta situació 
respon a les recents mesures d’austeritat 
adoptades pel Govern i a l’encariment del 
finançament, que, al novembre, va assolir 
màxims històrics.

FONT: Banc d’Espanya.
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els dipòsits bancaris 
continuen creixent  
al novembre...

...en detriment  
dels fons d’inversió.

els fons d’inversió no es refan 

Les fortes tensions sobre el deute sobirà al 
si de la Unió Europea van dificultar, el 2010, 
l’accés de les entitats bancàries espanyoles 
als mercats a l’engròs. Conseqüentment, 
els bancs i les caixes d’estalvis van conti
nuar incrementant la captació de dipòsits 
al detall (l’estalvi de les famílies i de les 
em  preses no financeres). Aquesta necessi
tat de recursos per finançar el negoci ban
cari va provocar un creixement progressiu 
del tipus d’interès dels dipòsits. Així, al 
no  vembre, la remuneració dels dipòsits a 
termini de les famílies va arribar al 2,82% 
de mitjana, 60 punts bàsics per damunt de 
la que oferien un any abans. Això va im 
pulsar les imposicions a termini, que, en 
aquest mateix període, es van incrementar 
el 3,4%. Per la seva banda, el conjunt de 
dipòsits va augmentar el 2,2% en relació 
amb el mateix mes del 2009, dues dècimes 
més que a l’octubre.

Però aquesta competència per la captació 
de dipòsits bancaris, al costat de la necessi
tat de liquiditat de l’economia, va tenir un 
clar damnificat al llarg de l’any passat: els 
fons d’inversió. Així, el patrimoni d’a  quests 
fons, a 31 de desembre de 2010, s’havia re 
duït fins als 138.080 milions d’euros, el 15% 
per sota de la dada de l’any anterior. Aques
ta xifra representa gairebé la meitat del 

patrimoni acumulat el 2007, any en què va 
assolir el nivell màxim. Un altre dels fac
tors que també hauria propiciat aquests 
reemborsaments va ser la reduïda rendibi
litat durant l’exercici, que, de mitjana, es 
va situar en el 0,1%. Només els fons de ren
da variable internacional van presentar 
ren  diments per damunt de la inflació. En 
el conjunt de l’exercici, les sortides més 
im  portants van correspondre a la renda 
fixa a curt termini i als fons monetaris.

Quines perspectives presenten l’estalvi i el 
finançament espanyols a mitjà termini? 
Com s’ha esmentat al començament del 
ca  pítol, les claus de futur que en determi
naran l’evolució cal buscarles en el desen
volupament de l’economia espanyola i en 
la fortalesa del seu sistema bancari. En el 
primer dels casos, s’espera que la recupe
ració progressiva de l’economia i la reduc
ció de la taxa d’atur reactivin gradualment 
la de  manda de crèdit. Pel que fa a l’evolució 
del sistema bancari espanyol a curt i a 
mitjà termini, vindrà determinada per la 
millora gradual dels mercats de finança
ment internacionals i pels resultats de les 
proves de resistència. Tot apunta al fet que 
aquestes proves, que es realitzaran a la pri
mavera, introduiran condicions més es 
trictes pel que fa a l’exposició de les entitats 
al deute sobirà i a la seva situació de li  qui 
ditat. El motiu d’aquest enduriment és evi

PAssIus De Les eNtItAts De cRÈDIt eNFRONt D’emPReses I FAmÍLIes

Novembre 2010

Saldo Variació any actual Variació 12 mesos
%

participacióMilions 
d’euros

Milions 
d’euros % Milions 

d’euros %

A la vista 252.046 –10.689 –4,1 –3.752 –1,5 17,4 

D’estalvi 206.240 –1.551 –0,7 5.080 2,5 14,3 

A termini 737.772 17.761 2,5 24.505 3,4 51,1 

En moneda estrangera 21.783 –232 –1,1 –138 –0,6 1,5 

Total dipòsits 1.217.842 5.289 0,4 25.694 2,2 84,3 

Resta del passiu (*) 226.550 13.420 6,3 23.666 11,7 15,7 

ToTAL 1.444.392 18.709 1,3 49.360 3,5 100,0 

NOTA: (*) Balanç agregat segons els estats de supervisió. Inclou transferències d’actius, passius financers híbrids, cessió temporal d’actius i dipòsits subordinats.
FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.
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tar que es repeteixi a Europa un nou cas 
com el del sistema financer irlandès, que, 
després de superar les proves l’estiu passat, 
es va veure sumit en un intens procés de 
reestructuració, que va finalitzar amb la 
nacionalització d’alguns bancs.

Atès aquest escenari, el Govern espanyol 
ha decidit emprendre noves mesures que 
permetin al sector bancari superar aques
tes proves de resistència i renovar la con

fiança dels mercats financers. Amb aques
ta f inalitat, s’estan preparant noves 
emis    sions de deute per part del Fons de 
Reestructuració Ordenada Bancària 
(FROB) amb l’objectiu de facilitar la reca
pitalització del sector de les caixes d’es  tal 
vis. Un sector que té el rep  te de superar les 
noves exigències proposades pel Govern, 
entre les quals destaca l’aug  ment del capi
tal mínim fins al 8% dels actius ponderats 
per risc.

Noves proves de resistència  
per a la banca al juliol.
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Previsions
% de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat d’indicació expressa

2009 2010 2011
2009 2010

III IV I II III IV

ECONOMIA INTERNACIONAL Previsions Previsions

 Producte interior brut
  Estats Units –2,6 2,9 3,0 –2,7 0,2 2,4 3,0 3,2 2,8
  Japó –6,3 4,4 1,7 –6,2 –1,8 5,5 3,5 5,0 3,8
  Regne Unit –4,9 1,7 2,1 –5,4 –3,0 –0,3 1,6 2,7 1,7
  Zona de l’euro –4,0 1,7 1,6 –4,0 –2,0 0,8 2,0 1,9 2,1
    Alemanya –4,7 3,6 2,3 –4,4 –2,0 2,1 3,9 3,9 4,6
    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 1,8 –1,6 1,5 2,4 1,8 1,2 1,2
  Japó –1,4 –0,6 0,6 –2,3 –2,0 –1,1 –0,9 –0,8 0,4
  Regne Unit 2,2 3,3 2,5 1,5 2,1 3,3 3,4 3,1 3,4
  Zona de l’euro 0,3 1,6 1,9 –0,4 0,4 1,1 1,5 1,7 2,0
    Alemanya 0,3 1,1 1,8 –0,2 0,4 0,8 1,1 1,2 1,5
    França 0,1 1,5 1,9 –0,4 0,4 1,4 1,6 1,5 1,7

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 n 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 20,1 20,2 17,9 18,8 20,0 20,1 19,8 20,3
  Índex de preus de consum –0,3 1,8 2,3 –1,1 0,1 1,1 1,6 1,9 2,5
  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 3,2 3,5 3,5 3,4 3,7 3,5 2,8 2,8
  Bons alemanys 10 anys 3,3 2,8 3,0 3,3 3,2 3,2 2,8 2,4 2,6
 Tipus de canvi
  $/Euro 1,39 1,33 1,35 1,43 1,48 1,38 1,27 1,29 1,36

C
ACTIVITAT FINANCERA Milions € 

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 € 

Socials 356

Ciència i medi ambient 62

Culturals 55

Educatives i investigació 27

TOTAL PRESSUPOST 500

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

Més informació a  www.laCaixa.es/estudis
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