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

2009 2010 2011
2010 2011

I II III IV I II

ECONOMIA INTERNACIONAL Previsions Previsions

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

ECONOMIA ESPANYOLA Previsions Previsions

 Agregats macroeconòmics
  Consum de les llars –4,3 1,3 0,9 –0,3 2,2 1,5 1,7 1,0 –0,1
  Consum de les AP 3,2 –0,7 –1,7 –1,1 –0,1 –0,7 –0,9 –0,9 –2,4
  Formació bruta de capital fix –16,0 –7,5 –3,6 –10,5 –6,7 –6,7 –6,1 –5,1 –5,2
    Béns d’equipament –24,8 1,9 3,0 –4,6 8,7 2,4 1,2 1,7 –1,3
    Construcció –11,9 –11,1 –7,5 –11,3 –11,3 –11,2 –10,6 –9,4 –8,7

  Demanda nacional  (contr. al △ PIB) –6,4 –1,2 –0,6 –3,0 –0,3 –0,7 –0,6 –0,7 –1,7
  Exportació de béns i serveis –11,6 10,3 9,4 9,4 11,9 9,4 10,5 8,5 9,5
  Importació de béns i serveis –17,8 5,5 4,7 2,0 9,6 5,0 5,3 3,1 1,0
  Producte interior brut –3,7 –0,1 0,5 –1,4 0,0 0,2 0,6 0,6 0,5
 Altres variables
  Ocupació –6,6 –2,3 –0,5 –3,8 –2,5 –1,7 –1,4 –0,6 –0,6
  Taxa d’atur (% població activa) 18,0 20,1 20,4 20,0 20,1 19,8 20,3 21,3 20,4
  Índex de preus de consum –0,3 1,8 3,0 1,1 1,6 1,9 2,5 3,5 3,4
  Costos laborals unitaris 1,0 –1,5 –0,5 –0,9 –0,9 –1,9 –2,3   
  Saldo operacions corrents (% PIB) –5,5 –4,5 –4,3 –6,0 –5,1 –3,7 –3,2 –5,1 –4,2
  Cap. o nec. finanç. resta món  
   (% PIB) –5,1 –3,9 –3,7 –5,5 –4,4 –3,1 –2,6 –4,6 –3,7
  Saldo públic (% PIB) –11,1 –9,2 –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 1,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,3
  Bons EUA 10 anys 3,2 3,2 3,6 3,7 3,5 2,8 2,8 3,4 3,6
  Bons alemanys 10 anys 3,3 2,8 3,5 3,2 2,8 2,4 2,6 3,2 3,5
 Tipus de canvi
  $/Euro 1,39 1,33 1,42 1,38 1,27 1,29 1,36 1,37 1,47

C
ACTIVITAT FINANCERA Milions € 

Recursos totals de clients 247.897

Crèdits sobre clients 189.546

Resultat atribuït al Grup 1.307

PERSONAL, OFICINES I MITJANS DE PAGAMENT  

Empleats 28.651

Oficines 5.409

Terminals d’autoservei 8.181

Targetes (milions) 10,3

OBRA SOCIAL: PRESSUPOST PER ACTIVITATS PER AL 2011 Milions € 

Socials 335

Ciència i medi ambient 68

Culturals 64

Educatives i investigació 33

TOTAL PRESSUPOST 500
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Índex Davant de l’amenaça de depressió generada per la crisi financera global, les autoritats 
van engegar mesures excepcionals en tres fronts: suport directe al sector financer, re
laxació màxima de la política monetària i estímuls fiscals discrecionals per sustentar la 
demanda agregada. La medicina era l’adequada, però tenia importants efectes secun
daris. Entre d’altres, uns dèficits i un deute públic elevats que cal reconduir com més 
aviat millor. A més a més, en molts casos, el creixement potencial de les economies ha 
variat de forma substancial, la qual cosa obliga a adaptar les estructures pressupostà 
ries públiques a la nova realitat. I no solament per eixugar els dèficits, sinó tam  bé, i 
so  bretot, per estimular el creixement. Com enfocar de forma adequada la fiscalitat en 
la sortida de la crisi?

La resposta no pot ser més controvertida. Hi ha consens sobre el fet que el 2011 ha de 
ser un any de consolidació fiscal que marqui clarament la tendència cap a una reduc
ció dels dèficits i cap a l’estabilització del deute. No obstant això, els Estats Units i Eu
ropa segueixen camins divergents, mentre que el Japó, obligat a afrontar els costos de 
la reconstrucció derivats del terratrèmol, queda com un cas a part. Un altre cas a part 
el constitueixen els països emergents, l’alt creixement dels quals deixa el factor fiscal 
en un pla secundari.

Als Estats Units, el debat entre demòcrates i republicans sobre com contenir un dèfi
cit públic que, el 2011, arribarà gairebé a l’11% del producte interior brut (PIB) i un 
deute que, prop del 100% del PIB, es troba en el punt culminant. Les propostes se 
centren en les retallades de les despeses, però difícilment s’aconseguirà la consolida
ció fiscal si no s’augmenten els ingressos. La gravetat de la situació es reflecteix en el 
fet que, el 18 d’abril, l’agència de qualificació Standard & Poor’s va situar la qualifica
ció del país, la màxima AAA, en perspectiva negativa, atesa la incapacitat dels polítics 
d’assolir un acord fiscal a mitjà termini.

A Europa, en canvi, el compromís amb l’estabilitat pressupostària no pot ser més clar. 
La crisi del deute sobirà generada cap al final del 2009 no va deixar cap altra alternati
va que l’austeritat fiscal, fins i tot als països amb un grau de desequilibri menor i amb 
perspectives econòmiques més positives. La major part de països membres de la Unió 
Europea s’han compromès a reduir els dèficits públics al 3% el 2013, o abans.

Una altra qüestió és com enfocar aquesta austeritat sense que col·lapsi el creixement. 
És millor retallar les despeses o apujar els impostos? En general, l’evidència empírica 
mostra que les retallades de les despeses són menys perjudicials per al creixement eco   
nòmic a mitjà termini que les pujades d’impostos. I, si s’apugen els impostos, s’en  tén 
que les alces dels que graven el consum, d’alguns impostos especials i dels que gra  ven 
la propietat immobiliària són menys perjudicials per al creixement econòmic. Alter 
na  tivament, la millora en la gestió tributària i els guanys en l’eficiència de la des  pesa 
pública s’haurien d’emfatitzar per assolir els mateixos objectius, però amb un cost 
més baix. També cal considerar l’alternativa de reduir determinats impostos si això con 
tribueix a crear ocupació o a impulsar el creixement econòmic.

En tot cas, no hi ha una recepta universal. Les reformes fiscals han de tenir en compte 
aspectes com la pressió fiscal existent i la qualitat de la despesa pública. El que cal evi
tar costi el que costi és la inacció, ja que el seu cost pot ser dramàticament elevat, per
què la crisi ha deixat els comptes públics en estat d’alerta.
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Perspectives favorables per  
a l’economia mundial, amb matisos

Fidel a la seva cita de primavera, el Fons 
Mo  netari Internacional (FMI) va donar a 
co  nèixer el dictamen sobre la situació de 
l’economia mundial. Poques variacions en 
relació amb les previsions del gener i me  nys 
riscos de recaiguda en la crisi. El creixe
ment del 2011 se situa en un robust 4,4%, 
lleugerament inferior al 5,0% del 2010. Con
 tinua el vigor de les economies emergents, 
amb un creixement esperat del 6,2% el 
2011, mentre que les economies avançades 
consoliden la recuperació, que continua 
essent modesta, amb un increment previst 
del 2,4% per al 2011. L’en  cariment del pe 
troli és el risc més important per al creixe
ment a les economies avançades i repre
senta un risc inflacionista a les economies 
emergents.

Segons l’FMI, la lleugera millora de les 
condicions financeres dóna suport a la 
recuperació d’una demanda mundial que, 
el 2011, es basa més en el consum privat i 
me  nys en el reajustament d’existències, 
com va passar durant la primera meitat del 
2010. El mercat de treball i la crisi immobi
liària són els llasts més feixucs per al creixe
ment a les economies avançades. El retard 
de la consolidació fiscal nordamericana i 
els problemes del deute sobirà dels països 
de la perifèria europea constitueixen un 
altre risc addicional. En el cas de les econo
mies emergents, l’encariment dels aliments 
és una font  d’inestabilitat política, en espe
cial a la regió de l’Orient Mitjà i el nord 
d’Àfrica.

El Fons constata que la recuperació guanya 
solidesa de forma gradual a les economies 

avançades. Les expectatives de creixement 
dels Estats Units es mantenen una mica per 
sota del 3% el 2011 i el 2012. Si el consum 
privat i el sentiment empresarial són la cara 
de l’activitat econòmica, el mercat de  
l’ha  bitatge i el mercat de treball continuen 
essent la creu. L’ocupació es recupera amb 
lentitud, i el sector de l’habitatge continua 
extremadament feble. Les perspectives de 
creixement per al 2011 són relativament 
sòlides, però cal no oblidar que encara 
reben el suport de les mesures expansives, 
fiscals i monetàries, adoptades arran de la 
crisi. Així, el dèficit públic torna a situarse 
al voltant del 10% del producte interior 
brut (PIB) el 2011, i els polítics no acaben 
de posarse d’acord sobre com encarar  
l’a  justament fiscal. L’agència Standard & 
Poor’s ha posat la qualificació del país en 
observació, atesa la indefinició de la políti
ca fiscal a mitjà termini.

Pel que fa a la política monetària nord
americana, el debat gira al voltant de quan 
i com iniciarne la normalització, és a dir, 
quan desfer el relaxament quantitatiu 
adop  tat per afrontar el risc de depressió. La 
Reserva Federal considera que els riscos a 
llarg termini s’han incrementat, però pre
val la idea que la inflació subjacent roman
drà ben controlada.

El Japó va créixer el 3,9% el 2010, gràcies a 
la recuperació de les exportacions, però per 
al 2011 espera transitar per una via més 
moderada, amb un avanç de l’1,4%, que es 
podria incrementar fins al 2,1% el 2012. No 
obstant això, la previsió de creixement per 
al 2011 es podria corregir a la baixa si 
s’allarguen els talls energètics a causa de la 
crisi nuclear de Fukushima. L’enorme tra
gèdia humana que va significar el terratrè

Resum executiu

L’Fmi pronostica  
un creixement del 4,4%  
de l’economia mundial  
el 2011.

Preocupen, entre d’altres 
factors, la pujada dels 
preus de les primeres 
matèries, els problemes  
del deute sobirà i la lenta 
creació d’ocupació.

La recuperació guanya 
solidesa als estats units.
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mol del març comportarà unes pèrdues 
d’estoc de capital equivalents al 3%5% del 
PIB, segons l’FMI.

Les perspectives per a les economies emer
gents continuen essent robustes, en espe
cial a l’Àsia Oriental, on destaca el creixe
ment xinès, que, segons l’FMI, es mantindrà 
fort amb un avanç del 9,6% el 2011 i del 
9,5% el 2012. Les dades més recents mos
tren que la Xina va créixer un robust 9,7% 
interanual en el primer trimestre del 2011, 
lleugerament per sota del 9,8% del trimes
tre anterior, tot i que per damunt de les 
previsions del consens. Aquest vigor ha 
anat acompanyat d’un nou repunt de la 
inflació, que, al març, va arribar al 5,4%, 
nivell màxim en gairebé tres anys. En 
aquest context, l’autoritat monetària ha 
tornat a apujar el tipus d’interès de referèn
cia en 0,25 punts bàsics, fins al 6,31%, la 
quarta pujada des de l’octubre.

Les economies de l’Amèrica Llatina i de 
l’Est d’Europa continuaran creixent per 
sota de les asiàtiques, però milloren les 
perspectives. En el cas del Brasil, l’FMI es 
menta el risc de sobreescalfament de l’eco
 nomia. El real va tornar a la càrrega a 
l’abril i va superar el nivell de resistència 
dels 1,60 reals per dòlar. Els mercats han 
aprofitat la permuta de prioritats de les 
autoritats brasileres, que han aparcat de 
forma temporal la lluita contra l’apreciació 
de la divisa per centrar tots els esforços en 
la reducció de la inflació, la qual  ja va 
assolir el nivell màxim del rang objectiu 
del banc central quan, a l’abril, es va situar 
en el 6,5% interanual. Atès aquest panora
ma, no va sorprendre que el Comitè de 
Política Monetària adoptés la decisió 
d’apujar el tipus d’interès oficial en 25 
punts bàsics més, fins al 12%, en aquest 
mateix mes.

A la zona de l’euro, per la seva banda, 
s’esperen creixements de l’1,6% el 2011 i de 
l’1,8% el 2012, amb unes perspectives de 
creixement baix a la seva perifèria. L’FMI 

indica que el procés de recuperació a la 
zona de l’euro es consolida, tot i que el crei
 xement es manté encara per sota del seu 
potencial. També adverteix de la fragilitat 
financera de la regió. Els indicadors dis 
ponibles confirmen la bona marxa de la 
producció i de la demanda interna. Apa
reixen, però, tres factors que causen inquie
tud en relació amb les perspectives econò
miques. Un és la inflació, que, al març, es 
va enfilar fins a una taxa anual del 2,7%. 
Per la seva banda, la subjacent, que exclou 
els elements volàtils, com els aliments o 
l’energia, se situa per sota, però presenta 
una tendència també creixent, que la va 
situar en l’1,3%.

Un altre element d’inquietud el constitueix 
el corol·lari de la inflació, és a dir, el tensio
nament de la política monetària. El Banc 
Central Europeu va incrementar a l’abril el 
tipus d’interès rector fins a l’1,25%, un mo 
viment que ja havia estat clarament antici
pat per JeanClaude Trichet al comença
ment de març. La raó esgrimida per a la 
pu  jada és la preocupació de la institució pel 
repunt registrat en la taxa d’inflació. Final
ment, i arran de la distància creixent entre 
les polítiques monetàries a un costat i a 
l’altre de l’Atlàntic, preocupa l’apreciació 
de l’euro, que encareix el preu dels béns  
i dels serveis de la zona de l’euro en relació 
amb la resta del món i perjudica les expor
tacions europees.

Així i tot, el fet més rellevant del mes, sens 
dubte, ha estat la decisió de Portugal, el 6 
d’abril, de sol·licitar l’activació del meca
nisme de suport financer, atesa la irresisti
ble pressió dels mercats sobre el deute so 
birà lusità. La dificultat de les negociacions 
és doble, ja que el pla d’ajustament com
portarà uns esforços intensos de consolida
ció fiscal per part de Portugal, però, d’altra 
banda, la convocatòria d’eleccions, que se 
celebraran el 5 de juny, exigeix que, en les 
negociacions, estiguin representats tant el 
Govern com l’oposició perquè la imple
mentació del pla sigui viable.

el creixement xinès 
continua essent robust, però 
apareixen clars símptomes 
de reescalfament.

La recuperació de la zona 
de l’euro es consolida.

Portugal sol·licita  
el rescat.
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La pressió sobre el deute portuguès s’ha 
combinat amb rumors de reestructuració 
del deute grec. La incertesa va repercutir 
sobre el diferencial entre el deute espanyol 
i l’alemany, que es va tornar a ampliar, 
però sense assolir els nivells previs i des
marcantse, si més no parcialment, dels 
dubtes seriosos i raonables que planen so 
bre Grècia i Portugal. Els inversors valoren 
de forma positiva els esforços en matèria 
fiscal en el cas d’Espanya i també els 
avanços en el control econòmic i en la soli
daritat financera a la zona de l’euro.

Les previsions de l’FMI consideren que el 
dè  ficit públic espanyol intensificarà la cor
 recció el 2011 i se situarà en el 6,2% del PIB 
(el 9,2% el 2010). Això representa una mi 
llora del desequilibri de tres punts percen
tuals en relació amb l’any anterior, el major 
descens registrat entre les principals eco
nomies desenvolupades. Aquesta previsió 
és coherent amb la del Banc d’Espanya i és 
només dues dècimes més pessimista que 
l’objectiu amb el qual s’ha compromès el 
Govern. Sembla, per tant, que existeix un 
consens general sobre el bon resultat de les 
mesures d’ajustament fiscal aprovades per 
les autoritats econòmiques, principalment 
mitjançant una davallada de la despesa 
pública.

Un dels riscos més importants a l’hora 
d’assolir els objectius de dèficit públic és el 
creixement de l’economia, ja que difícil
ment es podrà reconduir el desequilibri si 
l’activitat no aconsegueix la seva velocitat 
de creuer. Les dades disponibles del primer 
trimestre del 2011 mostren que l’ac  ti  vitat 
econòmica progressa de forma molt pausa
da. Els diferents indicadors confirmen que 
la capacitat de recuperació del consum, 
l’element amb més pes de l’eco  nomia, con
tinuarà essent força limitada el 2011, a cau

sa de la caiguda de la renda real de les famí
lies. El feble avanç de la despesa de les 
famílies i la pobra evolució de la despesa 
pública i de la inversió comporten que la 
contribució de la demanda interna al crei 
xement tornarà a ser negativa el 2011.

En canvi, les dades sobre el sector exterior 
són una mica més positives del que s’es  pe 
rava i confirmen l’important suport que 
proporcionarà enguany al creixement del 
PIB. Així, al febrer del 2011, el saldo no 
energètic va registrar un superàvit de 125,9 
milions d’euros, situació que no es donava 
des de l’any 1986. Aquesta millora respon 
al major augment interanual de les expor
tacions, del 19,7%, enfront del 12,6% regis
trat per les importacions. Arran d’això,  
el dèficit no energètic acumulat des del març 
del 2010 es va reduir fins als 15.033 milions 
d’euros, el 77% per sota del màxim assolit 
tres anys enrere.

Tot i que el procés de recuperació sembla 
es  tar ben encarrilat, la incertesa es manté 
elevada. Entre els riscos a la baixa, destaca 
la inflació derivada de l’encariment del 
petroli, que és més alta a Espanya que en 
al  tres països de l’entorn; la pujada dels ti 
pus d’interès, que resta poder adquisitiu al 
segment de famílies més endeutades, i la 
lànguida recuperació del mercat de treball, 
que encara no ha aconseguit crear ocupa
ció neta. Cal destacar, però, l’existència de 
riscos a l’alça derivats d’una eventual millo
ra més ràpida de la prima de risc quan  
es concreti el rescat de Portugal i progressi 
la reestructuració del sistema financer es  
panyol. La millora de la confiança seria, 
sense cap mena de dubte, el millor revulsiu 
per a la inversió empresarial.

27 d’abril de 2011

els inversors valoren de 
forma positiva els esforços 
d’ajustament d’espanya.

el creixement del primer 
trimestre, encara fràgil.

Preus, pujada de tipus 
d’interès i lenta recuperació 
del mercat de treball, 
principals riscos per  
al creixement.
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cRONOLOGiA
2010
maig  2

10

20

Els països de la zona de l’euro aproven l’ajuda financera a Grècia, que pujarà a 110.000 milions d’euros.
La Unió Europea adopta un Mecanisme Europeu d’Estabilització dotat amb 750.000 milions d’euros, amb participació 
del Fons Monetari Internacional.
El Govern aprova un 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 des
tinat a reduir el dèficit públic.
Jornada de vaga general, convocada en contra de la reforma laboral.

octubre 20 Àmplia remodelació del Govern d’Espanya.

novembre 19
24

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

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

14
Nova ampliació de la zona de l’euro, amb l’entrada d’Estònia, fins a disset estats membres.
Caiguda del règim de Ben Ali a Tunísia, primera baula d’una cadena de canvis polítics al nord d’Àfrica i a l’Orient Mitjà, 
amb repercussions en el preu del petroli.

febrer  2
18

Signatura de l’Acord Social i Econòmic per part del Govern, els sindicats i la patronal, que inclou la reforma de les pensions.
El Govern aprova un Decretllei que reforça la solvència de les entitats de crèdit.

març 25 S’aprova el Pacte per l’Euro Plus i es posen les bases per a l’establiment del Mecanisme Europeu d’Estabilitat al Consell 
Europeu.

abril   6
 7

El Govern de Portugal sol·licita assistència financera a la Unió Europea.
El Banc Central Europeu apuja el tipus d’interès oficial a l’1,25%.

AGeNDA
maig Juny
 4
 5
 6
12
13

16
18
19
25
27
30
31

Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (abril).
Consell de Govern del Banc Central Europeu.
Índex de producció industrial (març).
IPC (abril).
Avanç del PIB (primer trimestre).
Avanç del PIB de la UE (primer trimestre).
IPC harmonitzat de la UE (abril).
Comptabilitat Nacional Trimestral (primer trimestre).
Comerç exterior (març).
Preus industrials (abril).
Vendes al detall (abril).
Avanç IPCH (maig).
Balança de pagaments (març). 
Ingressos i despeses de l’Estat (abril).

 2
 6
 9
14
16

22

24
28
29
30

Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (maig).
Índex de producció industrial (abril).
Consell de Govern del Banc Central Europeu.
IPC (maig).
Cost laboral (primer trimestre).
IPC harmonitzat de la UE (maig).
Comerç exterior (abril).
Comitè de Mercat Obert de la Fed.
Preus industrials (maig).
Ingressos i despeses de l’Estat (maig).
Vendes al detall (maig).
Avanç IPCH (juny). 
Balança de pagaments (abril).
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Previsions de l’Fmi:  
creixement a dues velocitats

Al seu informe de perspectives de l’eco
nomia mundial de l’abril, el Fons Moneta
ri Internacional (FMI) va mantenir la 
ma joria de les previsions del gener i va 
constatar que els riscos de recaiguda són 
menors. El creixement del 2011 es manté 
en un robust 4,4%, lleugerament inferior 
al 5,0% del 2010. Continua el vigor de les eco
 nomies emergents, amb un creixement es 
pe  rat del 6,2% per al 2011, mentre que les 
economies avançades consoliden la recu
peració, que continua essent modesta, 
amb un avanç previst del 2,4% per al 2011. 
L’encariment del petroli és el perill més 

important per al creixement a les econo
mies avançades i representa un risc d’in 
fla  ció per a les emergents.

Segons l’FMI, la lleugera millora de les 
con    dicions financeres ajuda a la recupera
ció d’una demanda mundial que, el 2011, 
es basa més en el consum privat i menys en 
el reajustament d’inventaris, com va pas
sar en la primera meitat del 2010. El mer
cat de treball i la crisi immobiliària són els 
llasts més feixucs per al creixement a les 
economies avançades. El retard de la con
solidació fiscal nordamericana i el deute 
sobirà dels països de la perifèria europea 
representen un altre risc addicional. En el 
cas de les economies emergents, l’encari 

L’Fmi espera un creixement 
global del 4,4% per  
al 2011 amb menys riscos 
de recaiguda.

el creixement és  
vigorós a les economies 
emergents i es consolida  
a les avançades.

cONJuNtuRA iNteRNAciONAL

Variació interanual del PIB (*)

NOTA: (*) 2010, 2011 i 2012 són previsions (ombrejat).
FONT: Fons Monetari Internacional.

Total Mundial Economies avançades Economies emergents

LA RECUPERACIÓ ES CONSOLIDA
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Per als estats units, es 
preveu un avanç del 2,8%  
el 2011, i per a la zona  
de l’euro, de l’1,6%.

el Japó es desaccelerarà  
el 2011, mentre que la xina 
i els països emergents 
d’Àsia continuaran liderant 
el creixement global.

ment dels aliments és una font d’inesta  bi 
li  tat política, en especial a la regió de l’Orient 
Mitjà i el nord d’Àfrica.

El Fons constata que la recuperació gua
nya solidesa de forma gradual a les econo
mies avançades. Els Estats Units mante
nen les expectatives de creixement, amb 
una previsió del 2,8% per al 2011 i del 2,9% 
per al 2012, tot i que el mercat laboral es 
recupera amb massa lentitud i el sector de 
l’habitatge continua extremadament feble. 
La zona de l’euro, per la seva banda, espera 
avançar l’1,6% el 2011 i l’1,8% el 2012, amb 
unes perspectives de baix creixement a la 
seva perifèria.

Alemanya continua essent el motor de la 
zona de l’euro. Després de l’embranzida 
exportadora del 2010, que va empènyer el 
creixement germànic fins al 3,5%, l’FMI 

espera avanços més moderats per al 2011 i 
el 2012, del 2,5% i del 2,1%, respectiva
ment. Espanya continua veient les seves 
perspectives revisades a l’alça, tot i que el 
creixement continuarà essent dels més 
moderats de la zona de l’euro, amb el 0,8% 
el 2011 i l’1,6% el 2012.

El Japó presenta certes similituds amb Ale
manya com a exportador entre les econo
mies avançades. El 2010, la seva economia 
va créixer el 3,9%, gràcies a la recuperació 
de les exportacions, però, per al 2011, 
s’espera que l’economia transiti per una via 
més moderada, amb un avanç de l’1,4%, 
que es podria incrementar fins al 2,1% el 
2012. No obstant això, la previsió de creixe
ment per al 2011 es podria corregir a la 
baixa si s’allarguen els talls energètics pro
vocats per la crisi nuclear de Fukushima. 
L’enorme tragèdia humana que va signifi

PRevisiONs De L’Fmi

Variació anual en percentatge (*)

PIB Preus de consum Taxa d’atur (**)

2010 2011 2010 2011 2010 2011

 Estats Units 2,8 2,9 2,2 1,6 8,5 7,8

 Japó 1,4 2,1 0,2 0,2 4,9 4,7

 Xina 9,6 9,5 5,0 2,5 4,0 4,0

 Alemanya 2,5 2,1 2,2 1,5 6,6 6,5

 França 1,6 1,8 2,1 1,7 9,5 9,1

 Itàlia 1,1 1,3 2,0 2,1 8,6 8,3

 Regne Unit 1,7 2,3 4,2 2,0 7,8 7,7

 Espanya 0,8 1,6 2,6 1,5 19,4 18,2

 Zona de l’euro 1,6 1,8 2,3 1,7 9,9 9,6

 Economies avançades 2,4 2,6 2,2 1,7 7,8 7,4

 Països en desenvolupament 6,5 6,5 6,9 5,3 ... ...

 Amèrica Llatina 4,7 4,2 6,7 6,0 ... ...

 Europa de l’Est i Central 3,7 4,0 5,1 4,2 ... ...

 Àsia emergent 8,4 8,4 6,0 4,2 ... ...

 Total mundial 4,4 4,5 4,5 3,4 ... ...

Comerç mundial en volum (***) 7,4 6,9

NOTES: (*) Previsions d’abril 2011.
(**) Percentatge sobre població activa.
(***) Béns i serveis.
FONT: Fons Monetari Internacional.
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els estats units creixen el 
2,3%, però la sostenibilitat 
de l’endeutament públic 
passa a un primer pla.

malgrat tot,  
els consumidors  
continuen comprant.

car el terratrèmol del març representarà 
unes pèrdues d’estoc de capital equivalents 
al 3%5% del PIB, segons el Fons.

Les perspectives per a les economies emer
gents continuen essent molt bones, en es 
pecial a la part més oriental d’Àsia. Desta
ca el creixement xinès, la potència del qual, 
segons l’FMI, es mantindrà, amb un avanç 
del 9,6% el 2011 i del 9,5% el 2012. Les eco
nomies de l’Est d’Europa i de l’Amèrica 
Llatina continuaran creixent per sota de 
les asiàtiques, però veuen millorar les pers
pectives.

estats units: endeutament  
públic per créixer 

La política econòmica nordamericana 
s’orienta cada cop més cap al suport a la 
de  manda interna i ajorna la consolidació 
fiscal. La lleugera millora de les condi
cions financeres propicia la consolidació 
de la recuperació, que ara, a diferència de 

la primera meitat del 2010, es basa més en 
el consum privat i menys en l’ajustament 
d’existències, sempre fluctuant. No obs
tant això, l’atur elevat i la feblesa del mercat 
de l’habitatge, en el seu punt culminant des 
del 1945, continuen castigant especialment 
la classe mitjana. Les perspectives de crei 
xement per al 2011 no van més enllà del 
3,0%, la qual cosa farà que persisteixin 
aquestes dues xacres. Això explica el man
teniment de les polítiques expansives, la 
conseqüència de les quals serà que el dèficit 
públic es torni a situar per damunt del 10% 
del PIB el 2011. Sense un pla creïble de con
solidació fiscal a mitjà termini, els mercats 
de bons continuen essent benèvols amb la 
renda fixa nordamericana. Però l’episodi 
d’una possible apagada governamental 
durant el mes de maig il·lustra, però, que la 
sostenibilitat del deute públic serà un ele
ment que estarà cada vegada més present 
al llarg del 2011. Al tancament d’aquest 
informe, el Bureau of Economic Analysis 
va comunicar que el PIB va créixer el 2,3% 
interanual en el primer trimestre.

estAts uNits: PRiNciPALs iNDicADORs ecONÒmics

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

2009 2010
2010 2011

I II III IV Gener Febrer Març

PIB real –2,6 2,9 2,4 3,0 3,2 2,8 – 2,3 –

Vendes al detall –6,4 6,5 5,3 6,9 5,8 7,7 8,2 9,1 7,1

Confiança del consumidor (1) 45,2 54,5 51,7 58,2 50,9 57,0 64,8 72,0 63,4

Producció industrial –11,2 5,3 1,6 6,5 6,9 6,4 6,0 5,8 ...

Índex activitat manufacturera (ISM) (1) 46,3 57,3 58,6 57,6 55,2 57,9 60,8 61,4 61,2

Habitatges iniciats –38,4 5,6 16,5 12,2 0,4 –5,4 1,0 –20,8 ...

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

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

Balança comercial (3) –374,9 –495,7 –398,3 –450,4 –483,7 –495,7 –508,1 –514,1 ...

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

Tipus de canvi efectiu nominal (4) 77,7 75,3 74,8 77,6 75,9 73,0 73,0 72,0 70,8

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’optimisme empresarial 
continua essent alt malgrat 
certes cauteles.

La taxa d’atur baixa  
al 8,8%, però a l’ocupació  
li queda un llarg camí.

Els consumidors van continuar donant 
mostres de vigor al març. Les vendes al de 
tall, sense cotxes ni benzina, més volàtils, 
van avançar el 5,1% interanual i acumu
len, des de l’agost, una ratxa de vuit mesos 
d’increments, amb l’excepció del desem
bre. Els comptes nacionals també confir
men aquest bon to del consum. Per bé que 
el final del repunt de la compra de béns 
du  radors farà que el creixement del con
sum es moderi en el primer trimestre, la ve 
  ritat és que, durant el mes de febrer, la taxa 
d’estalvi es va situar de nou per sota del 
6,0% de la renda disponible de les llars i va 
mostrar la convicció compradora predo
minant.

L’optimisme prevalent en el sentiment em 
presarial es va mantenir al març, tot i que 
va patir els efectes que s’espera que tingui 
l’encariment de les primeres matèries so 
bre els beneficis empresarials del primer 
trimestre. Així i tot, la percepció empresa
rial, amb el suport d’un endeutament rela
tivament baix, d’una demanda a l’alça i 
d’un entorn benigne de costos laborals, 
con  tinua essent d’optimisme. L’índex de 

sentiment empresarial de l’Institute for 
Supply Management de manufactures del 
març amb prou feines va cedir dues dèci
mes, que el van deixar en el nivell dels 61,2 
punts, tot i que va experimentar una recu
lada en les noves comandes. En serveis, 
l’índex de producció va patir un descens 
més intens i va passar dels 66,9 als 59,7 
punts. Malgrat aquestes correccions, en els 
dos casos, els índexs continuen essent co 
he  rents amb una situació de creixement 
econòmic robust.

Si el consum privat i el sentiment empre
sarial són la cara de l’activitat econòmica, 
el mercat de l’habitatge i el mercat de tre
ball, dos factors estretament interrelacio
nats, continuen essent la creu. La recupe
ració de l’ocupació guanya força en aquest 
inici de l’any, però encara continua essent 
massa lenta, i les perspectives de creixe
ment per al 2011 fan improbable una mi 
llora significativa. En el primer trimestre, 
s’ha assistit a una lleugera acceleració en 
l’ocupació, amb la creació neta de 478.000 
nous llocs de treball. No obstant això, con
siderats en una escala temporal més àm 

ESTATS UNITS: LA RECUPERACIÓ DEL CONSUM PRIVAT ÉS VIGOROSA

Vendes al detall real sense automòbils ni benzina. Índex base 100 = desembre del 2007 (*)

NOTA: (*) Dades de�actades per l’índex de preus de consum sense energia ni aliments.
FONTS: Departament de Comerç i elaboració pròpia.

200720062005 2008 2009 2010 2011
DM MD SJMD SJMD SJMD SJMDD SJM SJ
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La sobreoferta  
en l’habitatge fa que els 
preus continuïn baixant.

plia, els 1,5 milions de llocs de treball creats 
en els dotze últims mesos fins al març són, 
sens dubte, insuficients per com  pensar els 
8,75 milions perduts du  rant el 2008 i el 
2009. La taxa d’atur també va continuar 
millorant i va baixar lleugerament fins al 
8,8%, però una part important d’aquesta 
millora ve de la reducció de la força de tre
ball a causa de l’augment de de  s  animats, 
que, quan retornin al mercat, absorbiran 
una porció considerable de les ocupacions 
que es creïn. També cal considerar que 
l’ele  vada proporció d’aturats de llarga 
durada, propiciada, en la seva major part, 
per la pèrdua de llocs de treballs al sector 
de la construcció, és un altre pal a la roda de 
la recuperació del mercat de treball, per
què són més difícils de recol·locar.

Un atur elevat provoca impagaments en 
les quotes hipotecàries, que acaben, moltes 
vegades, en execucions dels immobles hi 
potecats. Aquestes execucions alimenten, 
al seu torn, les existències d’habitatges dis
ponibles per a la venda i perpetuen la so 
breoferta, malgrat que la construcció con

tinua gairebé aturada, amb uns habitatges 
iniciats que continuen essent un terç del 
que era normal en els temps anteriors a la 
bombolla immobiliària.

La sobreoferta del sector continua dificul
tant una recuperació dels preus, que, tot i 
que més lentament que després de l’esclat 
de la bombolla, continuen baixant i no 
aca  ben de tocar fons. En aquest sentit, l’ín
 dex CaseShiller de preus de l’habitatge de 
segona mà per a les vint ciutats principals 
va recular al gener i acumula, en set me  sos 
de descensos consecutius, una de  pre  ciació 
del 3,9%, el 31,9% en relació amb el màxim 
de l’abril del 2006. La riquesa immobi
liària de les llars representava el 110,1%, 
percentatge gens menyspreable, del PIB 
nominal en el quart trimestre del 2010. La 
pèrdua de riquesa que, entre el juliol del 
2010 i el gener del 2011, mostra l’índex 
CaseShiller supera així el 4% del PIB, 
comparable a la provocada pel terratrèmol 
del Japó, que, si no troba un punt d’inflexió, 
pot acabar perjudicant el consum.

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

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

Desembre 2007 Desembre 2000 Juliol 1981

ESTATS UNITS: LA RECUPERACIÓ DE L’OCUPACIÓ VA LENTA
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L’iPc repunta fins al 2,7%, 
però la inflació subjacent 
continua essent  
d’un moderat 1,2%.

el dèficit comercial 
continua sense corregir-se, 
a causa de la recuperació  
de les importacions.

La inflació continua repuntant. L’índex 
general de preus al consum (IPC) es va 
incrementar el 2,7% interanual al març, 
clarament per damunt del 2,1% del febrer. 
Aquesta pujada va ser deguda, principal
ment, a l’encariment del petroli, que, en els 
pròxims mesos, hauria de continuar espe
ronant les alces de l’índex general. Però, 
així i tot, el petroli és, en aquests moments, 
un problema de creixement més que de 
preus. L’IPC subjacent, que, en excloure els 
preus de l’energia i de l’alimentació, reflec
teix amb més fidelitat les tendències de 
fons, es va incrementar l’1,2% interanual i 
va mostrar una tònica de moderació més 
ferma que al febrer. Tot plegat explica que 

les preocupacions de la Fed es continuïn 
centrant més en l’àmbit d’un creixement 
insuficient que en el de la inflació.

Al sector exterior, el saldo comercial del 
febrer va repetir els mals resultats del gener, 
amb un dèficit de 45.758 milions de dòlars. 
El dèficit comercial, que exclou el petroli, 
va seguir un perfil semblant i es va situar 
en els 19.942 milions de dòlars. La recupe
ració exportadora queda enterbolida per la 
marxa de les importacions, esperonades 
per la relativa fortalesa del consum privat, 
la qual cosa farà difícil que, en el quart tri
mestre, tingui continuïtat la contribució 
positiva al creixement del sector exterior.

La consolidació fiscal als estats units

La feblesa de la demanda causada per la crisi del crèdit va comportar que les economies avançades generessin 
enormes dèficits públics per sostenir l’activitat. Esmorteït el cop, la qüestió se centra ara a corregir els dèficits i 
reduir uns deutes governamentals que estan en nivells massa alts. Per això, el 2011 ha de ser un any de consolida
ció fiscal. No obstant això, en aquesta qüestió, els Estats Units i Europa segueixen camins divergents. El Japó, 
obligat a afrontar els costos de reconstrucció després del terratrèmol, queda com un cas a part.

Mentre que, segons el Fons Monetari Internacional (FMI), a la zona de l’euro, el dèficit públic passarà del 6,1% del 
PIB el 2010 al 4,4% el 2011, als Estats Units, augmentarà del 10,6% al 10,8%. I no sembla que la situació s’hagi de 
redreçar a mitjà termini. L’FMI espera que el dèficit públic nordamericà es mantingui al voltant del 6% del PIB el 
2016, mentre que, a la zona de l’euro, preveu que caigui per sota del 2%. Així, per al 2016, el deute brut del govern 
nordamericà podria arribar al 112% del PIB en comparació amb el 86% de la zona de l’euro. Aquestes xifres plan
tegen una qüestió seriosa sobre la sostenibilitat dels comptes públics nordamericans, tal com ho ha subratllat S&P 
en rebaixar la perspectiva del rating del deute públic nordamericà d’estable a negativa.

Els Estats Units han pres consciència de la gravetat de la situació. El debat sobre el dèficit públic s’ha situat ja al 
centre de l’escena política, com ho demostren les negociacions febrils per evitar una possible apagada governa
mental el proper mes de maig. Però el veritable debat el planteja la consolidació fiscal. La recuperació de l’equilibri 
i la sostenibilitat de l’erari públic passen per una reducció de les despeses i per un augment dels ingressos.

La majoria de propostes fins avui, tant de l’administració demòcrata com de l’oposició republicana, posen l’èmfasi 
en el costat de la despesa. El problema, però, és que una bona part de la despesa del govern federal, que és el nivell 
de govern que explica el gros del dèficit públic, es dedica a sanitat, pensions i altres programes de transferències en 
què el marge per a l’estalvi és limitat, ateses les pressions demogràfiques i la dificultat política d’emprendre refor
mes que modifiquin les prestacions. Per aquest motiu, les propostes se centren en la reducció de les anomenades 
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despeses discrecionals. No obstant això, aquestes despeses representen només el 40% del total, i la meitat es dedi
quen a defensa, una partida també molt delicada políticament. En definitiva, tot i que una part de l’ajustament del 
dèficit fiscal provindrà d’una disminució de la despesa, la major part de les estimacions realistes, tant de l’FMI 
com de l’Oficina Pressupostària del Congrés, limiten l’estalvi potencial a un màxim de l’1%1,5% del PIB en els 
pròxims cinc anys.

L’altra alternativa per reduir el dèficit és augmentar els ingressos. Això no sembla desenraonat si es té en compte 
que, als Estats Units, els ingressos del total de les administracions públiques estan en un nivell relativament baix. 
El 2010, van sumar el 30,5% del PIB, uns 4 punts del PIB per sota dels nivells del començament de la dècada, 
l’última vegada que el saldo pressupostari es va apropar a l’equilibri. La ràtio també és baixa si la comparem amb 
el 35,7% del conjunt de les economies avançades o amb el 44,4% de la zona de l’euro el 2010. En part, el pes dels 
ingressos sobre el PIB creixerà de forma automàtica a mesura que avanci la recuperació econòmica i creixin 
l’ocupació i els beneficis empresarials. Però aquesta inèrcia, aïlladament, seria insuficient per reduir el dèficit fiscal 
fins al nivell necessari per estabilitzar el deute públic. Segons el parer de diferents analistes, calen mesures pel 
costat dels ingressos que puguin aportar al voltant del 2% del PIB a mitjà termini.

No tots els augments d’impostos són iguals. Alguns generen més distorsions que d’altres, i, fins i tot, hi ha casos 
en què un canvi de la pressió impositiva es pot associar a una reducció de les distorsions. Per exemple, si 
s’amplia la base i es redueixen els tipus impositius. En aquest sentit, hi ha tres propostes sobre la taula que mini
mitzarien l’efecte negatiu que un increment de la pressió impositiva pot tenir sobre el creixement econòmic: la 
disminució de les deduccions fiscals, la implantació d’un impost sobre el valor afegit (IVA) i els anomenats 
impostos ecològics.

FONTS: FMI i elaboració pròpia.

ESTATS UNITS: DESPESA A LA VORA DE MÀXIMS, INGRESSOS MÍNIMS
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Japó: confiança en la resolució  
de la crisi nuclear

L’economia nipona experimentarà una 
im  portant desacceleració el 2011 quan 
passin els efectes del repunt exportador de 
l’inici del 2010. A això s’afegeixen els efec
tes del terratrèmol del març i la crisi nu 
clear de la central de Fukushima, que 
constitueix el risc més important per al 

creixement japonès el 2011. A la indubta
ble tragèdia humana, se suma la pèrdua de 
riquesa, l’estimació de la qual s’ha corregit 
a l’alça durant les últimes setmanes i ha 
passat dels 16 als 25 bilions de iens, el 3,0% 
i el 5,0% del PIB, respectivament. Malgrat 
això, els efectes directes del terratrèmol i 
del tsunami sobre el creixement del PIB, 
que és una mesura de l’activitat, no de la 
ri  quesa, podrien ser moderats, tal com ho 

Les deduccions fiscals als Estats Units figuren entre les més costoses del món. Segons l’OCDE, el 2010, van tenir 
un cost equivalent al 8% del PIB, quan a Alemanya amb prou feines van arribar a l’1%. Sovint, aquestes figures són 
altament distorsionadores i compliquen i resten transparència al sistema impositiu. En concret, existeixen dos 
tipus de deduccions que es podrien repensar. La primera és la deducció dels interessos pagats en crèdits hipoteca
ris, que va ser concebuda per estimular la propietat enfront del lloguer, però que, a la pràctica, també incentiva la 
compra d’immobles més grans i més cars. La seva eliminació podria generar uns ingressos anuals addicionals 
equivalents al 0,4% del PIB, segons les estimacions de l’Oficina del Congrés. Una proposta similar és la de limitar 
el conjunt de les deduccions (inclosos els interessos hipotecaris, les despeses mèdiques, etc.) al 15% de la renda de 
les persones físiques, la qual cosa podria incrementar l’1% del PIB els ingressos públics.

Un altre grup important de deduccions té a veure amb l’impost de societats, que, als Estats Units, té un tipus de 
gravamen màxim sobre els beneficis del 35%, un dels més alts del món. En canvi, les deduccions són de les més 
generoses, i certes empreses queden exemptes d’aquest impost. La reducció d’aquestes deduccions representaria 
un estalvi del 0,4% del PIB, la qual cosa deixaria prou espai per a una possible reducció del tipus de gravamen en 
l’impost de societats.

La segona via d’augment dels ingressos seria la implantació d’un IVA. En el cas d’una taxa de gravamen del 5%, 
l’Oficina Pressupostària del Congrés ha estimat que els ingressos podrien arribar a l’1,4% del PIB. Un dels avan
tatges de l’IVA és que no té efectes desincentivadors sobre l’estalvi i la inversió. La seva regressivitat, ja que les 
famílies amb ingressos baixos gasten una part més gran dels seus ingressos, podria ser compensada amb l’exclusió 
de l’impost dels productes de primera necessitat.

En tercer lloc, els impostos verds podrien també tenir la seva raó de ser en una economia amb una elevada inten
sitat energètica. Un impost addicional de 0,25 dòlars per galó (3,78 litres) de benzina, per exemple, recaptaria al 
voltant del 0,2% del PIB. També s’ha estimat que la subhasta de permisos per a les emissions de diòxid de carboni 
compatibles amb una reducció d’emissions del 20% podria representar uns ingressos equivalents al 0,6% del PIB.

Queda clar que les solucions per reduir el dèficit existeixen, unes millors que unes altres. Cal esperar que, en un 
país que s’ha caracteritzat per l’èxit de les comissions bipartidistes, es trobi el camí polític adequat per assegurar 
la sostenibilitat de les finances públiques.

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

La tragèdia de Fukushima 
representa un gran cost 
humà, però la seva 
influència sobre el PiB 
hauria de ser limitada.



14 MAIG 2011 INFORME MENSUAL   

si s’estabilitza el risc 
nuclear, l’economia 
repuntarà durant la  
segona meitat del 2011.

van ser els del terratrèmol de Kobe el 1995. 
Però les complicacions del reactor nuclear 
de Fukushima perllonguen els talls ener
gètics i dificulten la reactivació de l’activi 
tat econòmica.

Els efectes ja s’aprecien en la producció 
d’empreses com Sony, Honda o Toyota. 
Així, en un país en què l’energia nuclear 
subministra el 29% de la potència elèctri
ca, el creixement del segon trimestre hau
ria de ser negatiu, mentre que, en la segona 
meitat de l’any, s’hauria d’experimentar 
una recuperació que deixaria el creixe
ment per al conjunt del 2011 en el 0,7%. Els 
riscos d’aquesta previsió són a la baixa, 
atesa l’evolució de la situació de la central 
de Fukushima, que podria comportar una 
reculada del PIB en el conjunt del 2011.

Els costos de reconstrucció pressionaran 
les arques públiques, ja prou afectades. El 

Banc del Japó, que va intervenir per garan
tir la liquiditat del sistema i per evitar 
l’apreciació del ien a causa de la repatriació 
d’actius per part de les asseguradores i de 
l’especulació, es nega a monetitzar deute, 
però el fet que els principals prestadors del 
Govern siguin els mateixos japonesos hau
ria d’alleujar les pressions a curt termini.

L’IPC del febrer va tornar a presentar un 
increment interanual nul, mentre que l’IPC 
subjacent, que exclou l’energia i els ali
ments, va tornar a baixar el 0,6% inter 
anual. El final de la deflació es presenta 
incert. El terratrèmol hauria de tenir efec
tes inflacionistes el 2011, però la cautela 
dels consumidors davant dels talls ener
gètics podria operar en la direcció contrària 
en paralitzar l’activitat. Així, al març, els 
preus de Tòquio van baixar el 0,3% en rela
ció amb el mes anterior, la reculada inter
mensual més important des del setembre.

JAPÓ: PRiNciPALs iNDicADORs ecONÒmics

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

2009 2010
2010 2011

I II III IV Gener Febrer Març

PIB real –6,3 4,0 5,4 3,3 4,7 2,5 – ... –

Vendes al detall –2,3 2,5 3,8 3,7 3,2 –0,4 0,1 0,1 ...

Producció industrial –21,8 16,0 27,1 21,1 12,9 5,0 1,8 2,9 ...

Índex d’activitat empresarial 
 (Tankan) (1) –40,8 0,0 –14,0 1,0 8,0 5,0 – 6,0 –
Habitatges iniciats –27,7 2,7 –7,0 –0,8 13,7 6,8 2,3 10,2 ...

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

Preus de consum –1,3 –0,7 –1,2 –1,0 –0,8 0,1 0,0 0,1 ...

Balança comercial (3) 4,0 7,9 6,7 7,4 8,1 7,9 7,3 7,2 ...

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

Tipus de canvi efectiu nominal (5) 98,6 106,0 101,1 102,8 109,1 111,0 111,1 110,3 110,5

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

La Xina va créixer un robust 9,7% inter 
anual en el primer trimestre de l’any, lleu
gerament per sota del 9,8% del trimestre 
anterior, tot i que per damunt de les previ
sions del consens. Aquest vigor ha vingut 
acompanyat d’un nou repunt de la inflació, 
que, al març, va arribar al 5,4%, nivell mà 
xim en gairebé tres anys. Així i tot, el nos
tre es  cenari cen  tral encara preveu un ater
 ratge suau de l’economia asiàtica, amb 
avanços que se si  tuen al voltant del 9% per 
al 2011 i el 2012, sempre que no es conso
lidin els riscos de sobreescalfament que 
planen so  bre el país.

En un context de fort creixement i de ten
sions inflacionistes, l’autoritat monetària 
ha tornat a apujar el tipus d’interès de re 
ferència en 0,25 punts bàsics fins al 6,31% 
–la quarta pujada des de l’octubre i la pri
mera del 2011–. Això s’afegeix als nom
brosos increments del coeficient de caixa, 
a les limitacions de crèdit i la major flexi
bilitat de la moneda. Atesos els temors de 
sobreescalfament ja esmentats, i amb una 
política fiscal encara activa, esperem que 
la normalització monetària prossegueixi 
a un ritme una mica més intens que l’an 
ticipat uns mesos enrere. En particular, 
preveiem dues noves pujades fins al final 

de l’any, diversos augments del coefi  cient 
de caixa i una apreciació del renminbi en 
front del dòlar una mica més elevada, tot i 
que gradual, que l’observada en els últims 
mesos.

En un discurs recent, el primer ministre 
Wen Jiabao es va comprometre a abordar 
de manera contundent el problema infla
cionista i a refredar el sector immobiliari. 
Pel que fa a aquest sector, un estudi recent 
de l’FMI revela una pujada acumulada en 
el preu de l’habitatge per a 35 ciutats del 
país del 45% en els cinc últims anys. Així 
mateix, aquest article afirma que, tot i que, 
en algunes d’aquestes grans ciutats, en 
especial les costaneres, hi ha clars indicis 
de bombolla, no es pot concloure que això 
succeeixi de manera generalitzada a tot el 
país. Així i tot, altres estudis sí sospiten de 
l’existència d’una bombolla immobiliària 
xinesa. Ara com ara, el govern ha adoptat 
di  verses mesures per refredar aquest sec
tor: augments en l’entrada exigida en l’ad 
quisició del segon i del tercer habitatge, ti 
pus d’interès més alts per a les hipoteques 
de les segones residències, les ja esmenta
des restriccions creditícies a promotors i la 
construcció d’habitatges socials.

En aquest entorn de dinamisme econò
mic, els indicadors d’activitat més recents, 

xiNA: PRiNciPALs iNDicADORs ecONÒmics

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

2009 2010
2010 2011

I II III IV Gener Febrer Març

PIB real 9,2 10,3 11,9 10,3 9,6 9,8 – 9,7 –

Producció industrial 12,5 15,7 19,8 16,0 13,5 13,3 13,3 14,9 14,8

Producció elèctrica 6,8 14,0 22,6 17,8 11,8 6,2 8,2 15,0 13,7

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

Balança comercial (*) 196 184 148 155 182 184 176 162 169

Tipus d’interès de referència (**) 5,31 5,81 5,31 5,31 5,31 5,81 5,81 6,06 6,06

Renminbi per dòlar 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,7 6,6 6,6 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.

La xina avança un robust 
9,7% interanual en el 
primer trimestre  
del 2011.

La normalització monetària 
haurà de prosseguir  
a un ritme més intens  
per disminuir els riscos  
de sobreescalfament.
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Refredar el sector 
immobiliari també  
està en el punt de mira  
de l’executiu.

creix el risc de 
sobreescalfament al Brasil.

corresponents al mes de març, evidencien 
aquesta marcada vitalitat. Així, la produc
ció industrial va créixer un robust 14,8% al 
març, per damunt del 14,1% del gener i del 
febrer combinats. Les vendes al detall van 
pujar el 17,4% interanual en termes co  r 
rents, també per damunt dels dos últims 
me  sos combinats. Al capítol in  versor, la 
inversió en capital fix va avan  çar el 25%, 
per damunt del 24,5% del desembre. Fi  nal
 ment, l’índex de gestors de compres (PMI) 
es va situar en els 53,4 punts, el primer as 
cens després de tres mesos de davallades.

En definitiva, el risc de sobreescalfament i 
de bombolles al sector immobiliari, en es 
pecial en moltes de les grans ciutats costa
neres, continua essent la principal pre
ocupació a la qual s’enfronta el gegant 
asiàtic, tot i que, a mitjà termini, la dificul
 tat de pro  moure el consum intern i la in 
ver  sió pri  vada, enfront de la preponde 
rància del sector exterior, és el principal 
risc al qual s’enfronta l’economia si vol 
reforçar la sostenibilitat de les altes taxes 
de creixement.

Brasil: inflació i real, fora de control

El real va tornar a la càrrega a l’abril i va 
su  perar el nivell de resistència dels 1,6 reals 
per dòlar. Els mercats han aprofitat el 
canvi de prioritats de les autoritats brasile
res, que han aparcat temporalment la lluita 
contra l’apreciació de la divisa per centrar 
tots els esforços en la reducció de la infla
ció. Una inflació que va assolir el nivell 
mà  xim del rang objectiu del Banc a l’abril, 
quan es va situar en el 6,5% interanual.

Atès aquest panorama, no va sorprendre 
que el Comitè de Política Monetària 
adoptés la decisió d’apujar la taxa Selic en 
25 punts bàsics més, fins al 12%, en aquest 
mateix mes. No va sorprendre fins i tot 
tenint en compte que, després de la reunió 
anterior, el COPOM va donar a entendre 
la intenció de limitar i escurçar el pla 
d’ajus  taments del tipus d’interès de re    fe 
rència el 2011 i ajornar la meta d’inflació 
del 4,5% fins al final del 2012, en atribuir 
les pressions sobre els preus a l’augment 
del preu global de les primeres matèries.

BRAsiL: PRiNciPALs iNDicADORs ecONÒmics

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

2009 2010
2010 2011

I II III IV Gener Febrer Març

PIB real –0,7 7,5 9,4 9,1 6,8 5,0 – ... –

Producció industrial –7,3 10,5 17,2 14,0 8,1 3,6 2,2 3,1 ...

Confiança del consumidor (*) 138,3 157,9 158,1 154,6 159,5 159,3 159,9 162,2 158,2

Taxa d’atur general (**) 8,1 6,7 7,4 7,3 6,6 5,7 6,1 6,4 ...

Preus de consum 4,9 5,0 4,9 5,1 4,6 5,6 6,0 6,0 6,3

Balança comercial (***) 25,3 20,3 23,2 19,3 16,9 20,3 20,9 21,7 22,6

Tipus d’interès SELIC (%) 9,92 10,00 8,75 10,25 10,75 10,75 11,25 11,25 11,75

Reals per dòlar (*) 2,3 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6

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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Les autoritats aparquen  
la lluita contra l’apreciació 
de la divisa i busquen 
contrarestar les pressions 
sobre els preus.

L’últim informe de 
perspectives econòmiques 
de l’Fmi confirma el bon to 
de la recuperació mexicana.

Tot i que, certament, la influència d’aquests 
factors no és menyspreable, no hi ha cap 
dubte que, si més no en el cas del Brasil, no 
són l’única causa de l’augment dels preus, 
el qual respon també a una pressió creixent 
de la demanda sobre la capacitat producti
va i a un retard excessiu en l’ajustament de 
les polítiques econòmiques expansives 
des  plegades en esclatar la crisi. En defini
tiva, tal com ho indica l’FMI en l’últim in 
forme de perspectives econòmiques glo
bals, hi ha un risc no infundat de sobrees
calfament de l’economia brasilera.

L’evolució recent del mercat laboral és un 
altre símptoma que l’economia brasilera es 
pot estar sobreescalfant en excés. Al març, 
la taxa d’atur va tornar a sorprendre amb 
un registre del 6,5%, un nivell històrica
ment baix. Així, doncs, no és estrany que, 
a més de la política monetària, arma tradi
cional contra la inflació, les autoritats bra
sileres utilitzin tot l’arsenal a la seva dispo
sició per contrarestar les pressions sobre 
els preus.

Al març, el govern ja va anunciar noves re 
tallades fiscals, i s’esperen altres passos en 

aquesta direcció, així com mesures addi 
cionals per contenir l’avanç del crèdit. En 
aquest sentit, el govern ja va incrementar a 
l’abril l’Impost sobre Operacions Finance
res (IOF) als crèdits de persones físiques 
de l’1,5% al 3,0%.

Malgrat tots els esforços, i tot i que l’ac  ti  vi
 tat comença a emetre senyals de modera
ció, serà difícil evitar que la inflació superi 
el 7% cap a la meitat de l’any, i és molt pro
bable que tanqui l’exercici en nivells no 
gai  re allunyats del 6,5% actual. Així i tot, 
la manifesta determinació de les autoritats 
brasileres d’impedir, costi el que costi, que 
el Brasil mori d’èxit ja és, aïlladament, una 
garantia.

mèxic: un horitzó tranquil

A l’últim informe de perspectives econò 
mi  ques globals, l’FMI va revisar a l’alça el 
creixement de l’economia mexicana el 
2011 i va confirmar que el seu escenari de 
perspectives macroeconòmiques conti
nua essent molt favorable. La recuperació 
pros  segueix el procés de consolidació, 

mÈxic: PRiNciPALs iNDicADORs ecONÒmics

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

2009 2010
2010 2011

I II III IV Gener Febrer Març

PIB real –6,1 5,5 5,0 7,4 5,3 4,4 – ... –

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

Confiança del consumidor (*) 80,5 86,3 81,5 84,9 89,2 89,6 92,3 92,3 91,7

Índex avançat d’activitat (*) 110,9 117,2 115,3 116,9 117,7 118,8 120,3 120,7 ...

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

Preus de consum 5,0 3,9 4,8 4,0 3,7 4,2 3,8 3,6 3,0

Balança comercial (***) –4,6 –3,1 –1,9 –2,4 –2,0 –3,1 –2,6 –2,8 –1,7

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

Pesos mexicans respecte al dòlar (*) 14,2 12,3 12,3 12,8 12,6 12,3 12,2 12,1 11,9

NOTES: (*) Valor.
(**) Percentatge sobre població activa.
(***) Saldo acumulat de 12 mesos. Milers de milions de dòlars.
FONTS: Banc de Mèxic i elaboració pròpia.

el real trenca la resistència 
dels 1,60 dòlars i la inflació 
amenaça amb superar  
la meta del Banc central.
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L’activitat guanya ritme 
sense generar pressions 
sobre els preus.

el petroli avança fins  
als 122 dòlars per barril.

La incertesa al nord d’Àfrica 
i a l’Orient mitjà alimenta 
l’alça del petroli.

liderada per l’exportació i amb el suport, 
també, de la demanda interna. Però això 
no és tot, perquè, a diferència d’altres eco
nomies no gaire allunyades amb proble
mes de sobreescalfament, el creixement 
econòmic mexicà avança lliure de pres
sions inflacionistes.

El que també avança és el peso. En els 
últims mesos, la moneda mexicana ha 
accelerat l’apreciació enfront del dòlar, a 
causa, en gran part, del bon to de l’expor 
ta  ció manufacturera i del vigor dels in  flu 
xos de capital en relació amb la petita 
mag  nitud (en termes relatius) del dèficit 
per compte corrent. No esperem que 
aques  ta tendència es reverteixi a curt ter 
mi  ni. Les últimes dades del comerç exte
rior mostren que les exportacions sense 
petroli van créixer un notable 23,7%. Per la 
seva banda, la demanda interna també 
emet clars senyals de fortalesa, impulsada 
per la millora del mercat laboral, per 
l’augment del salari real mitjà i per l’avanç 
del crèdit.

Tot i que el creixement econòmic guanya 
momentum i que és probable que la infla
ció repunti en els pròxims mesos, a causa 
d’efectes de base i de la volatilitat dels 
preus alimentaris, mantenim sense canvis 
el nostre escenari de tipus i no preveiem 
cap pujada fins al començament del 2012. 
De tota manera, no descartem el risc que 
els preus alimentaris es disparin o que l’a r
 rencada de la despesa domèstica s’acceleri 
massa. En aquest cas, la primera pujada de 
tipus podria arribar abans del que està 
previst.

En el terreny fiscal, tampoc no s’anticipen 
gaires sorpreses. Govern i oposició conti
nuen encallats en un procés de reforma 
que té com a principal objectiu reduir la 
dependència de les arques públiques de la 
recaptació petroliera. Després de descar
tarse diverses propostes del partit del 
president Calderón (PAN), tampoc sem

bla probable que l’última que va presentar 
el PRI al març prosperi. No obstant això, 
es percep un clima més constructiu entre 
govern i oposició. Sens dubte, una altra 
bona notícia.

continua l’encariment del petroli  
i dels metalls

L’escenari d’un petroli car es consolida 
cada vegada més. Entre el 15 de març i el 
14 d’abril, el preu del cru va mantenir  
el rumb alcista amb un increment del 10% 
i es va situar en els 122,15 dòlars per barril 
(qualitat Brent, per a lliuraments a un mes), 
nivell que representa un increment del 
31,9% des de l’inici d’enguany.

La inestabilitat a les regions del nord 
d’Àfrica i de l’Orient Mitjà continua ali
mentant l’alça del petroli en un entorn de 
gran volatilitat. La nova escalada de la de 
man  da global, amb un major pes de les na 
cions emergents, les economies de les quals 
es basen en el consum intensiu de petroli i 
d’altres primeres matèries, també conti 
nua  rà pressionant els preus a l’alça. En el 
cas dels aliments, el peix es mossega la cua, 
ja que el seu encariment provoca descon
tent i reforça la inestabilitat política en paï
sos que, sovint, són també productors de 
primeres matèries. Aquesta pujada dels 
preus es tradueix en inflació en molts paï
sos emergents, que ja estan creixent al lí 
mit de les seves possibilitats. També impli
ca riscos de baix creixement per a les 
eco  nomies avançades, en reduirse el po 
der adquisitiu dels consumidors.

El cicle alcista continua en altres primeres 
matèries. L’índex de The Economist va 
pujar el 8,0% entre el 15 de març i el 14 
d’abril. Els metalls bàsics van continuar a 
l’alça, liderats pel ferro. L’expansió de la 
Xina, a qui correspon el 40% de la deman
da mundial de metalls bàsics, alimenta els 
increments de preus, que s’haurien de mo 
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Les primeres matèries 
reprenen la via alcista.

derar al llarg del 2011. Els aliments també 
van mostrar alces, llevat de l’arròs. Per la 
seva banda, l’or va marcar un nou màxim 

històric: 1.470,7 dòlars per unça. Això s’ex
 plica per la seva condició de valor refugi en 
situacions incertes.

EVOLUCIÓ DE PRIMERES MATÈRIES SELECCIONADES (*)

NOTA: (*) Dades corresponents a l’últim dia del mes (última dada, 14 d’abril).
FONTS: �e Economist, �omson Reuters Datastream i elaboració pròpia.
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uNiÓ euROPeA

Zona de l’euro: en compàs d’espera

Als partits de futbol, el descans entre les 
dues parts del joc és fonamental perquè els 
entrenadors puguin parlar amb més calma 
amb els seus jugadors i definir l’estratègia 
que serà plantejada tenint en compte el que 
ha succeït en el primer temps.

Aquesta és la situació actual a la zona de 
l’euro, on els gestors de política econòmica 
estan dissenyant el pla de rescat de Portu
gal, després de la petició oficial d’ajuda per 
part del primer ministre en funcions, José 
Sócrates. Efectivament, el 6 d’abril, Portu
gal va traslladar al President de la Comissió 
Europea, José Manuel Durão Barroso, la 
intenció del país lusità de sol·licitar l’ac 
tivació del mecanisme de suport financer.

El comissari europeu d’Assumptes Econò
mics i Monetaris, Olli Rhen, va elogiar la 
de  mostració de responsabilitat de Portu
gal per aconseguir l’estabilitat econòmica. 
La dificultat de les negociacions és doble. 
D’una banda, el disseny tècnic del pla 
com  portarà esforços intensos de consoli
dació fiscal per part de Portugal i, de l’al  tra, 
la convocatòria de les eleccions, que se ce 
le  braran el 5 de juny, exigeix que, en les  
ne  go    ciacions, estiguin representats tant el 
go  vern com l’oposició, perquè el pla sigui 
més ferm a l’hora d’implementarlo.

La reconducció de la situació portuguesa 
és clau en un escenari de conjuntura eco 
nòmica definit per dues tendències molt 
clares. Les dades indiquen un manteni
ment del nivell d’activitat econòmica 

Portugal sol·licita 
l’activació del mecanisme 
de suport financer.

A la zona de l’euro,  
es manté l’activitat 
econòmica, combinada amb 
l’increment de la inflació.

ZONA De L’euRO: PRiNciPALs iNDicADORs ecONÒmics

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

2009 2010
2010 2011

I II III IV Gener Febrer Març

PIB –4,1 1,7 0,8 2,0 2,0 2,0 – ... –

Vendes al detall –2,5 0,8 0,5 0,6 1,5 0,6 0,4 0,1 ...

Confiança del consumidor (1) –24,8 –14,0 –16,8 –16,7 –12,1 –10,4 –11,2 –10,0 –10,6

Producció industrial –14,7 7,5 5,3 9,5 7,2 8,1 6,3 7,3 ...

Sentiment econòmic (1) 80,7 100,8 96,4 99,1 102,3 105,6 106,8 107,9 107,3

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

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

Balança comercial (3) –16,7 14,1 23,5 20,0 8,2 4,6 –4,5 ... ...

Tipus d’interès euríbor 3 mesos 1,2 0,8 0,7 0,7 0,9 1,0 1,0 1,08 1,1

Tipus de canvi efectiu nominal de l’euro (4) 111,7 104,7 108,7 103,2 102,3 104,4 102,4 103,4 105,2

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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La producció industrial 
creix a una taxa del 7,3% 
interanual.

el preu del petroli, els tipus 
d’interès i la cotització de 
l’euro generen incertesa.

com  binat amb un increment dels preus en 
l’e  co  nomia de la zona de l’euro. Efectiva
ment, el mateix Fons Monetari Internacio
nal (FMI), en l’informe d’abril sobre les 
perspectives econòmiques mundials,  
in  dica que el procés de recuperació a la 
zona de l’euro es consolida, tot i que el 
crei  xement encara roman per sota del seu 
potencial. També adverteix del risc de fra
gilitat financera de la regió, per bé que 
creu que les pressions inflacionistes estan 
controlades.

Les dades publicades recentment sostenen 
la tesi de l’FMI, ja que, per exemple, la pro
ducció industrial manté la velocitat de 
creuer i creix a una taxa interanual del 7,3%, 
un punt percentual per damunt del regis
tre del mes anterior. Si s’analitza el des
glossament de la dada, l’única caiguda es 
produeix en termes interanuals, de mane
ra intensa, en l’epígraf d’energia. El motiu 
ha estat el menor ús de les fonts de calefac
ció, ja que el febrer ha estat més càlid que 
l’any passat. Els components que han evo

lucionat de manera més satisfactòria han 
estat els béns de capital i els in  ter  medis.

La tendència registrada per la producció 
industrial en els últims mesos s’hauria de 
mantenir en els pròxims trimestres, grà
cies a l’elevat nombre de comandes indus
trials indicades pels empresaris, que és un 
dels components que manté els índexs de 
sentiment empresarial en nivells molt alts. 
Aquest element hauria d’afavorir la mo  
derada reducció de la taxa d’atur a la zona 
de l’euro, que, al febrer, ja es va reduir en 
una dècima, fins al 9,9%.

Però tres factors combinats estan creant 
més incertesa sobre la trajectòria del crei 
xement i de la inflació a la zona de l’euro. 
El primer element és l’escalada de preus de 
les primeres matèries i, concretament, del 
preu del petroli i dels seus derivats. Aques
ta tendència afecta de forma notable 
l’índex de preus al consum. Efectivament, 
a la zona de l’euro, la inflació del mes de 
març va augmentar l’1,4% intermensual i 

Variació interanual de la producció industrial

A LA ZONA DE L’EURO, LA INDÚSTRIA VIU UN MOMENT DOLÇ
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L’augment dels costos 
energètics i financers 
redueix la renda disponible 
de les famílies.

va empènyer el registre interanual fins al 
2,7%, un augment de tres dècimes en rela
ció amb el febrer. Els components de vestit 
i calçat i, sobretot, l’augment dels preus 
energètics van ser els que van tenir un im 
pacte més important sobre l’índex. La in 
flació subjacent, que exclou els components 
més volàtils, també va augmentar, de l’1,0% 
a l’1,3% interanual.

Aquesta tendència és negativa quan repre
senta una erosió de la renda neta disponi
ble dels consumidors i també un augment 
dels costos energètics per a les empreses. A 
més a més, provoca l’aparició en escena del 
segon factor: la tendència ascendent dels 
tipus d’interès. L’encariment del preu dels 
diners propiciat pel Banc Central Europeu 
(BCE), amb el primer increment del tipus 
d’interès de referència a l’abril, es trasllada 
a totes les corbes de tipus d’interès. Per 
exemple, en el cas del mercat interbancari, 
el tipus d’interès euríbor a 12 mesos ha 
assolit el nivell de 2,10%, quan, al comença

ment de l’any, estava en l’1,50%. Es tracta 
encara d’uns nivells absoluts baixos, però, 
certament, és un altre factor que redueix 
la renda disponible dels consumidors. 
D’al  tra banda, representa un encariment 
dels costos de finançament per a les famí
lies i per a les empreses.

Finalment, les perspectives d’un enduri
ment de la política monetària a la zona de 
l’euro potencien el tercer element: l’apre 
cia  ció de l’euro. Aquest element, que enca
reix el preu dels béns i dels serveis de la 
zona de l’euro en relació amb la resta del 
món, perjudica les exportacions europees.

Tots aquests elements ens van impulsar a 
rebaixar la nostra estimació de creixement 
del producte interior brut (PIB) de la zona 
de l’euro el 2011 fins a l’1,5%. I creiem que 
aquests tres elements continuaran pressio
nant en els pròxims mesos. És evident que 
la nostra estimació de creixement es veurà 
alterada per una in  tensificació d’aquestes 

FONT: Eurostat.
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Atès aquest context,  
les famílies redueixen 
lleugerament les despeses 
durant els últims mesos.

tendències. No obstant això, la nostra esti
mació de preus del petroli descarta, com a 
es  cenari central, que es mantingui la velo
citat d’in  cre  ment del preu de l’or negre ex 
pe  rimentada en els últims mesos. D’altra 
banda, creiem que la tònica de pujades dels 
tipus d’interès a la zona de l’euro serà mo 
derada, ja que el tipus d’interès de referèn
cia del BCE difícilment se situarà per da 
munt de l’1,75% al final de l’any. Això 
per  metrà, cap a les acaballes d’enguany, 
disposar d’un tipus de canvi de l’euro més 
favorable per a les ex  por  tacions europees 
que el que tenim ac  tualment.

En aquest context, els agents econòmics 
ajusten les decisions de consum i d’inversió 
i incorporen la incertesa creixent generada 
pels elements comentats. Efectivament, 
l’augment dels costos energètics i finan
cers ha impulsat les famílies a reduir les 
des  peses, com ho posen de manifest les 
da    des de les vendes al detall dels mesos de 
gener i de febrer, amb creixements inter 

anuals del 0,4% i del 0,1%, respectivament. 
De forma racional, atesa la intensificació 
de la incertesa, els consumidors prefe
reixen mantenir una política de despesa 
més prudent. No obstant això, es mante
nen els nivells de confiança dels consumi
dors al voltant dels nivells assolits al juny 
de l’any passat, és a dir, probablement les 
famílies han reduït tàcticament les com
pres durant els últims mesos per precau
ció, abans de prendre una decisió sobre la 
trajectòria futura de les despeses.

L’equip de la zona de l’euro està utilitzant 
de forma intel·ligent el descans per plante
jar l’estratègia que necessita per passar 
l’eliminatòria de forma còmoda. Si, en el 
primer temps, es va poder frenar el tret a 
porteria de la crisi del deute sobirà a Por
tugal, ara els jugadors han de neutralitzar 
l’agressivitat del joc dels tres davanters  
de l’equip rival (el petroli, els tipus d’interès 
i l’euro) per evitar una reducció de l’ac  ti  vi
 tat econòmica.

cap a un creixement sostingut i equilibrat: el paper de les reformes fiscals

Al llarg dels últims mesos, s’ha generat una intensa discussió sobre les reformes que poden contribuir a garantir 
el creixement sostingut. En efecte, els principals organismes internacionals i les cites del G20 han impulsat can
vis estructurals que, probablement, no haurien tingut lloc sense aquesta intensa desacceleració de l’economia 
mundial. Les reformes proposades, que busquen facilitar el desenvolupament econòmic en els pròxims anys, 
engloben àmbits diversos, com el mercat de treball, el sistema fiscal, la formació de capital humà, el sistema 
financer i la regulació del mercat de béns i de serveis. 

Aquest requadre se centra en les reformes fiscals més importants, les quals tenen un doble objectiu. A curt ter
mini, la majoria d’economies avançades es veuen forçades a accelerar el procés de consolidació fiscal per ree
quilibrar les finances públiques, i això és, precisament, el que pretenen les reformes engegades. A mitjà i a llarg 
termini, la reforma fiscal ha d’evitar que es generin dèficits públics excessius en el futur i, sobretot, ha de perse
guir un augment de l’eficiència econòmica sense perjudicar l’equitat social.

Així, doncs, quines reformes del sistema fiscal poden ajudar a equilibrar els comptes públics i estimular el creixe
ment? A grans trets, els canvis que cal implementar es poden classificar en tres grups: els de caràcter tributari, els 
orientats a aconseguir una despesa pública més eficient i els que busquen incrementar el nombre d’ocupats.
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En primer lloc, una forma directa d’assegurar la consolidació fiscal és la reforma del sistema impositiu. En aquest 
sentit, és fonamental assegurarse que les distorsions que genera aquest sistema sobre les decisions d’estalvi, de 
treball i d’inversió siguin mínimes, ja que això acaba determinant la productivitat final d’una economia. El 
requadre «Després de la crisi: cal apujar o abaixar els impostos?» tracta aquest tema en profunditat, però, a grans 
trets, sembla que el tipus de gravamen que presenta un recorregut a l’alça més limitat és l’impost de societats. En 
efecte, segons l’anàlisi duta a terme per Arnold i Schwellnus, de l’OCDE, un augment d’aquests impostos podria 
reduir la productivitat i la inversió de les empreses (sobretot, de les que presenten un nivell elevat de tecnologia) 
als països que els tenen especialment alts.(1)

En aquesta mateixa línia, el treball de Johansson i d’altres autors, també de l’OCDE, busca l’estructura del siste
ma impositiu que té el menor impacte negatiu sobre el PIB per càpita. Per aquest motiu, es compara entre països 
i al llarg del temps la distribució impositiva (i el seu nivell) amb el creixement del PIB per càpita. Els autors con
clouen que el sistema més eficient és el que té un impost de societats amb un pes relatiu menor, seguit del tribut 

DIFERÈNCIES NOTABLES ENTRE PAÏSOS EN ELS INGRESSOS PER GRAVÀMENS 
AMBIENTALS

Ingressos per impostos ambientals (2008)

FONTS: «Economic Policy Reforms 2011: Going for Growth» (OCDE) i elaboració pròpia.
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a la renda personal i al consum. Finalment, els gravàmens a la propietat són els que tenen menys impacte sobre 
el creixement.(2)

D’altra banda, una altra discussió rellevant és com s’haurien de tractar fiscalment les externalitats negatives, és a 
dir, la realització d’activitats en què els costos es traspassen a la societat. Habitualment, és preferible taxarles de 
forma directa, abans que finançar la fabricació de productes alternatius. Per exemple, gravar l’emissió de gasos 
contaminants i comercialitzar permisos per a la seva emissió funciona millor que subsidiar la producció d’ener
 gies renovables. Això últim incrementa el dèficit pressupostari i, a més a més, és ineficient en el seu objectiu de 
reduir la contaminació. Dins d’aquest àmbit, al gràfic anterior s’observa que els ingressos per impostos ambien
tals varien considerablement entre països, i això suggereix que alguns tenen marge per augmentar els in  gres  sos 
per aquesta via.

En segon lloc, els canvis en el sistema fiscal també han de buscar guanys d’eficiència de la despesa pública. 
D’aquesta manera, estudis de l’OCDE (vegeu «Economic Policy Reforms 2011: Going for Growth») afirmen que, 
en certs casos, pot ser convenient reduir les ajudes al sector agrícola, energètic i immobiliari, en especial quan 
aquests subsidis no van dirigits a resoldre algun error en el funcionament del mercat.

Però les dues partides a les quals es dedica més atenció, pel seu pes en el conjunt de la despesa pública, són edu
cació i salut. En aquest sentit, d’aquests treballs es desprèn que, en determinats casos, és possible mantenir la 
qualitat del servei prestat amb un cost menor. La clau és avaluar amb precisió l’eficiència de la despesa realitza
da. Per exemple, s’estima que si els països menys eficients en el sistema educatiu (és a dir, els que obtenen, de 
mitjana, resultats més negatius en les proves internacionals de PISA en relació amb la seva ràtio de professor per 
100 alumnes i amb les característiques socioeconòmiques dels estudiants) adoptessin les pràctiques dels més 
eficients es disminuiria la despesa d’aquesta partida entre el 0,2 i el 0,4% del PIB. En alguns països, fins i tot, 
l’estalvi podria arribar a l’1,3% del PIB. Aquest estudi també calcula que la despesa en educació és relativament 
eficient per a Espanya i que, per tant, el seu marge d’estalvi, en comparació amb altres països, és limitat, del 
0,3% del PIB.

De la mateixa manera, s’estima que l’estalvi potencial de la despesa pública en el  sistema sanitari podria arri
bar, de mitjana, al 2% del PIB si els països menys eficients imitessin els procediments d’altres països més 
òptims, sense caure en una pèrdua de la seva esperança de vida. En aquest cas, aquesta anàlisi mostra que si 
Espanya adoptés l’estructura del sistema sanitari dels països amb els millors resultats es podria estalviar l’1,6% 
del PIB. Aquesta xifra, tot i que no és menyspreable, se situa força per sota de la mitjana dels països de l’OCDE, 
i això indica que la despesa sanitària a Espanya és relativament eficient en relació amb les economies més 
avançades.

A més de les mesures dirigides a canviar el sistema tributari i a eliminar les ineficiències de la despesa pública, 
una altra forma d’assegurar la consolidació fiscal a llarg termini és la implantació de polítiques que dinamitzin el 
mercat laboral. Una reducció de la taxa d’atur redueix la despesa pública i augmenta també els ingressos. Se  gons 
diferents organismes internacionals, els països s’han d’assegurar que la influència del sistema sobre els in  centius 
dels aturats que busquen feina sigui mínima. Una altra opció que diferents economies avançades han adoptat 
consisteix a flexibilitzar l’edat de jubilació. En aquest cas, a més a més, també es pretén complir un cri  teri de jus
tícia intergeneracional en un entorn demogràfic en què l’esperança de vida no para d’augmentar.

(2) A. Johansson et al., «Taxation and Economic Growth», OECD Economics Department Working Papers, núm. 620 (2008).
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La locomotora alemanya  
continua tirant

La competitivitat de l’economia alemanya 
li permet continuar ben posicionada i apro
 fitar l’embranzida de la demanda exterior, 
en particular dels països més dinàmics, 
com la Xina. Però, progressivament, la de 
manda interior va agafant el relleu per im 
pulsar l’economia. D’aquesta forma, els 
in    dicadors disponibles apunten a una acce
 leració del creixement econòmic en el pri

mer trimestre del 2011, després d’un lleu
ger alentiment en els últims mesos del 2010, 
a causa, sobretot, del mal temps.

El consum de les llars ha presentat un bon 
to al començament de l’exercici, amb un 
creixement de les vendes al detall del 2,4% 
interanual en el primer bimestre, més d’un 
punt per damunt del nivell anotat a l’oc 
tubredesembre del 2010. Així mateix, les 
vendes d’automòbils van pujar el 13,9% en 
el primer trimestre del 2011 en relació amb 

Per tant, la bateria de mesures encaminades a garantir la consolidació fiscal i l’avanç de l’economia és molt 
àmplia. No obstant això, no tots els països requereixen les mateixes reformes fiscals, si més no les més urgents, ja 
que poden variar en funció de les seves febleses. En aquest context, l’OCDE identifica, en un estudi comparatiu, 
les polítiques prioritàries per zones.(3) Aquesta anàlisi suggereix que Espanya, França i Turquia haurien de reduir 
els impostos implícits al treball en edats més avançades (vegeu la taula anterior). En canvi, per al cas alemany, 
indica que seria apropiat incentivar una major participació femenina en el mercat laboral.

En definitiva, l’actual procés de reducció del dèficit públic es presenta, a molts països, com una oportunitat 
perquè s’implementin reformes estructurals importants. Les diferències entre països fan que no hi hagi una 
recepta única per a aquests canvis i que s’hagin de dissenyar a la carta en funció de les seves febleses. Tot i que 
això requereixi un estudi profund per a cada país, paga la pena ferho, ja que els beneficis són potencialment 
molt grans.

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

(3) OCDE, «Pursuing Strong, Sustainable and Balanced Growth: the Role of Structural Reform» (2010).

eLs PAÏsOs s’eNFRONteN A PRiORitAts DiFeReNts eN LA ReFORmA DeL sistemA imPOsitiu

Reformes del sistema impositiu Prioritats per països

Millorar l’eficiència del sistema impositiu Austràlia, Brasil, Canadà, Alemanya, Japó, Estats Units

Reduir els impostos implícits de treballar en edats més avançades França, Espanya, Turquia

Reduir la càrrega fiscal de les rendes del treball Austràlia, Brasil, Alemanya, França

Augmentar el pes relatiu dels impostos indirectes Itàlia, Corea

Reduir les traves a la participació femenina al mercat laboral Alemanya

Eliminar gradualment els subsidis a l’energia Indonèsia

FONT: Base de dades de l’OCDE «Going for Growth».

Acceleració del creixement 
econòmic germànic en el 
primer trimestre.
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el mateix període de l’any anterior. Les bo 
nes perspectives del mercat laboral i l’ex 
pectativa d’un augment de les rendes de les 
famílies han donat suport al consum. No 
obstant això, el repunt de la inflació en els 
últims mesos afecta l’ànim dels consumi
dors, de manera que, probablement, el 
ritme d’avanç del consum tendirà a dismi
nuir.

Per la seva banda, la inversió es mostra di 
nàmica, ja que els rendiments són atrac
tius. Malgrat el gir alcista del Banc Central 
Europeu en el mes d’abril, els tipus d’inte 
rès baixos continuen estimulant la inver
sió. Així, la producció industrial de béns 
d’equipament es continua expandint a un 
ritme fort i l’índex IFO d’activitat empre
sarial es continua situant en nivells elevats, 
tot i que ha reculat una mica en els últims 
mesos.

Les exportacions continuen pròsperes, 
amb un increment interanual del 21,0% al 
fe brer. Les vendes a l’exterior de béns en 
termes desestacionalitzats es van col·locar 
ja per damunt del nivell previ a la crisi mun
  dial. Per la seva banda, les importacions 
van augmentar encara més en els dotze úl 

tims mesos, el 27,0%, i van contribuir a ti 
rar de l’economia europea.

Pel costat de l’oferta, s’aprecia que la in 
dústria es mostra vigorosa. I, si tenim en 
compte les carteres de comandes, les pers
pectives són bones per als pròxims mesos. 
En efecte, al febrer, les entrades de coman
des de l’interior van augmentar el 15,8% i 
les procedents de l’exterior, el 23,9%, en 
volum i en relació amb el mateix mes del 
2010. A més a més, la construcció es va 
reactivar amb força en els primers mesos 
de l’exercici, en especial al sector resi
dencial. Pel que fa als serveis, cal destacar 
que les pernoctacions interiors turístiques 
van anotar al febrer un ascens interanual 
de l’1%.

La bona marxa de l’economia es tradueix 
en una tònica de creació d’ocupació. En 
aquest context, la xifra dels treballadors en 
jornada reduïda, l’anomenat Kurzarbeit, 
no  més representava al febrer l’11% del mà 
xim assolit al maig del 2009. D’aquesta 
ma  nera, la taxa d’atur va continuar bai 
xant i es va situar en el 7,1%. D’altra banda, 
ha augmentat sensiblement la demanda de 
treballadors qualificats, i les previsions 

ALemANYA: PRiNciPALs iNDicADORs ecONÒmics

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

2009 2010
2010 2011

I II III IV Gener Febrer Març

PIB –4,7 3,5 2,1 3,9 3,9 4,0 – ... –

Vendes al detall –3,2 1,4 1,0 0,5 2,6 1,1 3,4 1,6 ...

Producció industrial –15,4 10,0 6,2 12,2 10,3 11,5 12,6 14,7 ...

Índex d’activitat empresarial (IFO) (*) 87,7 103,5 96,6 101,8 106,7 109,0 110,3 111,3 111,1

Taxa d’atur (**) 8,1 7,7 8,0 7,7 7,6 7,5 7,4 7,3 7,1

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

Balança comercial (***) 142,8 149,2 143,3 150,2 149,9 153,4 153,8 152,6 ...

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.

L’evolució favorable del 
mercat laboral dóna suport 
al consum.

Reactivació  
del sector residencial  
de la construcció.
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indiquen que aquesta demanda (en espe
cial, d’enginyers) es cobrirà amb treballa
dors estrangers.

Com a contrapunt, la taxa d’inflació dels 
preus de consum, impulsada, sobretot, per 
l’energia a conseqüència de l’encariment 
del petroli, ha experimentat un repunt des 
de l’1,3% del setembre del 2010 fins al 2,1% 
del març d’enguany. En el mes de març, 
mal  grat un increment mensual del 0,5%, 
la taxa interanual va romandre en el 2,1% 
per un efecte de base. L’apreciació de l’euro 
ha moderat les pressions inflacionistes per 
l’escalada dels preus de les primeres ma 
tèries, però les tensions es manifesten amb 
força en un augment interanual de l’11,9% 
dels preus d’importació. Per la seva banda, 
els salaris també han tendit a pujar, però 
amb moderació, i els increments poden ser 
absorbits pels avanços superiors de la pro
ductivitat.

Per apuntalar la recuperació germànica, el 
Govern federal va aprovar el Programa 

Na  cional de Reformes 2011 al comença
ment d’abril. El conjunt de mesures dóna 
suport a la competitivitat, l’obertura dels 
mer  cats, la formació i l’ocupabilitat dels tre
 balladors, la consolidació dels comptes 
pú  blics i l’estabilització del sector financer. 
Aquest programa s’inscriu en l’«Estratègia 
Europa 2020» per impulsar l’ocupació i el 
creixement i desplega també el Pacte per 
l’Euro Plus.

D’altra banda, el Govern federal va apujar 
en 3 dècimes la previsió de creixement per 
al 2011, fins al 2,6%, i va situar en l’1,8% la 
projecció per al 2012. D’aquesta manera, 
es preveu que el nombre d’aturats continuï 
caient fins a situarse, de mitjana, en 2,7 
milions el 2012. No obstant això, cal asse
nyalar que alguns riscos, com la conti
nuïtat de l’alça dels preus de les primeres 
matèries o la intensificació de la crisi del 
deute perifèric de la zona de l’euro, podrien 
ocasionar una desacceleració una mica més 
important del que s’havia previst per a l’eco
 nomia teutònica.

PERSPECTIVES INDUSTRIALS FAVORABLES A ALEMANYA

Taxa de variació interanual de les entrades de comandes a la indústria (*)

NOTA: (*) Dades en volum i corregides de calendari.
FONTS: Statistisches Bundesamt Deutschland i elaboració pròpia.
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el Govern alemany aprova  
el Pla Nacional de Reformes 
2011 per donar suport  
a la competitivitat.
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L’economia francesa es revifa

En els primers mesos del 2011, l’economia 
francesa es continua recuperant a un ritme 
una mica superior al registrat en l’últim 
trimestre de l’any passat. Així, el consum 
es va reactivar i les compres de béns manu
facturats per part de les llars van pujar el 
3,5% interanual en el primer trimestre. No 
obstant això, la confiança dels consumi
dors es va deteriorar lleugerament al març, 
afectada pel repunt de la inflació, i es va 
si    tuar netament per sota de la mitjana a 
llarg termini, motiu pel qual és previsible 
un alentiment del consum de les famílies 
més endavant. En el quart trimestre del 
2010, la taxa d’estalvi de les llars es va col 
lo  car en el 15,4% de la renda disponible 
bru  ta, mig punt menys que en el trimestre 
anterior, tot i que va romandre en un rang 
força estable.

Per la seva banda, la inversió mostra un 
cert dinamisme. Això s’explica per un lleu
 ger augment de la taxa d’utilització de la 
ca  pacitat productiva, que ja s’apropa a la 
mitjana a llarg termini. Una millora del 
sentiment econòmic també va cooperar en 
aquest sentit.

Des del punt de vista de l’oferta, l’activitat 
in  dustrial es va desaccelerar en el mes de 

març. No obstant això, els alts nivells en 
les carteres de comandes i l’ascens de la 
con  fiança al sector secundari permeten 
ser moderadament optimistes pel que fa a 
l’evolució de la indústria en els pròxims 
me  sos. Quant a la construcció, també hi 
ha indicadors positius, com una alça inte
ranual del 26,7% dels permisos autoritzats 
al febrer. Així mateix, els serveis mostren 
una evolució més aviat favorable, amb in 
crements apreciables de les xifres de ne  go
 cis a la majoria de les branques al co  men 
çament de l’any, en especial en la in  for  mació, 
la comunicació i els serveis a les llars. La 
confiança al sector terciari també va pujar 
en el mes de març, amb un bon pa  norama 
a curt termini.

No obstant això, l’economia gal·la presen
ta algunes febleses, que apunten a certs 
pro  blemes de competitivitat. Així, el dèfi
cit exterior per compte corrent es va am 
pliar al febrer, influït pel pes de la factura 
energètica. I la taxa d’atur es va continuar 
resistint a baixar, ja que es va mantenir en 
el 9,6% al febrer, un nivell relativament alt. 
La inflació tampoc no va donar un respir 
al març, ja que la taxa de variació inter 
anual dels preus de consum va augmentar 
en 3 dècimes fins al 2,0%, impulsada pels 
carburants, altres combustibles i els ali
ments.

el consum gal es reactiva, 
però les perspectives  
no són brillants.

FRANÇA: PRiNciPALs iNDicADORs ecONÒmics

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

2009 2010
2010 2011

I II III IV Gener Febrer Març

PIB –2,5 1,5 1,2 1,6 1,7 1,5 – ... –

Consum de manufactures per les llars 0,8 1,0 1,8 0,4 1,5 0,4 2,4 5,5 2,6

Producció industrial –12,3 5,7 4,7 7,5 5,0 5,8 5,4 5,6 ...

Taxa d’atur (*) 9,5 9,8 9,9 9,8 9,8 9,6 9,6 9,6 ...

Preus de consum 0,1 1,5 1,3 1,6 1,5 1,7 1,8 1,7 2,0

Balança comercial (**) –49,2 –47,0 –43,0 –44,9 –49,4 –50,6 –53,5 –56,8 ...

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

el dèficit públic francès  
disminueix fins al 7% del 
PiB el 2010 i ha de baixar 
fins al 6% el 2011.



30 MAIG 2011 INFORME MENSUAL   

D’altra banda, el dèficit públic registrat el 
2010 va ser del 7% del PIB, mig punt menys 
que el 2009, però encara massa elevat. 
L’objectiu per al 2011 és situarlo, com a 
molt, en el 6% del PIB, motiu pel qual l’ex
 pansió en marxa no podrà disposar del 
suport del sector públic. De tota manera, 
per al conjunt de l’exercici, esperem que el 
PIB de França creixi una mica més que 
l’1,5% anotat l’any anterior.

el consumidor italià es mostra prudent

Unes perspectives del mercat laboral poc 
clares i un rebot de la inflació van influir 
en els consumidors italians, que es van 
mostrar molt prudents en les seves despe
ses al començament de l’any. Així, les ven
des al detall van registrar un lleuger des
cens al gener en relació amb el mes anterior 
i les matriculacions d’automòbils van ano
tar fortes caigudes interanuals en el pri
mer trimestre. Al març, la confiança del 
consumidor es va deteriorar lleugerament, 
de manera que és probable que continuï la 
feblesa del consum en els pròxims mesos. 
De fet, per a les vacances de Setmana San
ta, es preveia una caiguda sensible de la 
despesa turística interior en relació amb el 
mateix període de l’any anterior.

Des de l’òptica de l’oferta s’observen cla 
robs curs. La producció industrial es va 
recuperar al febrer, amb un increment 
men  sual en termes desestacionalitzats de 
l’1,4%. A més a més, les entrades en la car
tera de comandes mostraven un increment 
interanual important, del 16,2% a preus 
corrents. Aquesta alça es produïa amb 
pro  cedència de l’interior, del 17,4%, i de 
l’exterior, del 14,3%. Així mateix, la con
fiança industrial va millorar al març, mo 
tiu pel qual les perspectives a curt termini 
són favorables per al sector secundari. En 
canvi, la construcció no va començar bé 
l’any, ja que va anotar un descens mensual 
de la producció de l’1,0% al gener, i la con
fiança al sector va disminuir lleugerament 
al febrer.

Al front exterior, les exportacions van 
aug  mentar amb força en el primer bimes
tre en relació amb el mateix període del 
2010. No obstant això, les importacions 
van augmentar més, de manera que el dè 
ficit comercial es va ampliar de forma con
siderable, per bé que el saldo no energètic 
va anotar un superàvit. En conjunt, és pro
bable que el pols de l’economia transalpina 
només s’hagi accelerat molt lleugerament 
en el primer trimestre.

Perspectives favorables  
a curt termini per a la 
indústria transalpina.

itÀLiA: PRiNciPALs iNDicADORs ecONÒmics

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

2009 2010
2010 2011

I II III IV Gener Febrer Març

PIB –5,2 1,2 0,6 1,5 1,4 1,5 – ... –

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

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

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

Preus de consum 0,8 1,5 1,2 1,4 1,6 1,7 2,1 2,4 2,5

Balança comercial (**) –10,2 –16,2 –7,7 –13,2 –19,1 –24,8 –30,0 –30,8 ...

NOTES: (*) Percentatge sobre població activa.
(**) Saldo acumulat de 12 mesos. Milers de milions d’euros.
FONTS: OCDE, organismes nacionals d’estadística i elaboració pròpia.

Retallada de les previsions 
oficials de creixement del 
PiB italià el 2011 i el 2012.
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D’altra banda, el dèficit públic es va situar 
en el 4,6% del PIB el 2010, 0,4 punts menys 
que en les projeccions oficials del setem
bre, tot i que el desequilibri primari, és a 
dir, sense tenir en compte els pagaments 
d’interessos, era gai  rebé nul. D’altra ban
da, el deute públic va continuar ascendint 
fins al 119% del PIB. Per reconduir aquests 
desequilibris, l’exe  cu   tiu va confirmar el 
compromís de reduir el dèficit públic fins 
al 3,9% del PIB el 2011 i fins al 0,2% el 2014 
en el Document d’Eco  nomia i Finances 
2011. De llavors ençà, els superàvits hau
rien de servir per reduir el ni vell del deute 
públic. A més a més, es proposa introduir 
en la Constitució un mandat d’equilibri 
pressupostari més precís i directe. Així ma 
  teix, el Go  vern també va presentar el Pro
grama Na   cional de Reformes, en línia amb 
el Pacte per l’Euro Plus.

Al mateix temps, les projeccions oficials 
per al creixement del PIB es van retallar en 
2 dècimes, fins a l’1,1%, el 2011 i en 7 dèci
mes, fins a l’1,3%, el 2012. Aquests baixos 
creixements semblen lògics si es tenen en 
compte la política de consolidació pres
supostària prevista i els problemes de 

competitivitat que pateix l’economia sub
alpina.

Regne unit: entre la incertesa  
i l’esperança

Abans de la invenció del ciment, els maons 
es fixaven amb morter, que s’elaborava amb 
una barreja de calç, que és el material més 
car, i de sorra, més abundant i més ba  rata. 
En l’actualitat, l’expressió «una de cal y otra 
de arena» s’ha fet proverbial per explicar 
l’alternança de coses diverses o con  tràries. 
Aquest concepte es pot aplicar perfecta
ment a l’economia del Regne Unit, les da 
des econòmiques de la qual no se  guei  xen, 
en conjunt, una tendència única, sinó que 
surten barrejades.

Si, el 2009, l’economia britànica va experi
mentar una forta contracció en el PIB, del 
4,9%, i, el 2010, va iniciar la recuperació 
amb un suau creixement de l’1,3%, ara, el 
2011, lluita per resistir l’embranzida de les 
noves condicions econòmiques adverses. 
Dues dades econòmiques han mostrat els 
reptes als quals s’enfronta l’economia. En 

Les dades de vendes  
al detall i de producció 
industrial deceben.

No obstant això, es redueix 
la inflació i el nou 
pressupost presenta 
reformes fiscals per
apuntalar la recuperació.

ReGNe uNit: PRiNciPALs iNDicADORs ecONÒmics

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

2009 2010
2010 2011

I II III IV Gener Febrer Març

PIB –4,9 1,3 –0,4 1,5 2,5 1,5 – ... –

Vendes al detall 1,0 0,4 0,1 0,8 0,7 0,0 5,0 1,3 ...

Producció industrial –10,1 2,1 0,1 1,5 3,0 3,3 4,3 2,4 ...

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

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

Balança comercial (2) –86,8 –88,7 –83,3 –85,4 –90,6 –95,5 –97,2 –97,5 ...

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

Tipus de canvi efectiu nominal de la lliura (4) 73,9 80,4 80,4 78,2 81,5 79,3 79,2 80,5 81,0

NOTES: (1) Percentatge sobre població activa.
(2) Saldo acumulat de 12 mesos. Milers de milions de lliures esterlines.
(3) Mitjana del període.
(4) Índex ponderat pels fluxos de comerç exterior. Valors majors signifiquen apreciació de la moneda.
FONTS: OCDE, Banc d’Anglaterra, ONS, Comissió Europea i elaboració pròpia.
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primer lloc, el descens de les vendes al de 
tall del mes de febrer, des del 5% del regis
tre anterior fins a l’1,3% interanual. Aques
 ta situació ha estat propiciada per una 
in  flació alta i per un creixement dels sala
ris reduït, que han provocat la primera cai
guda de la renda disponible de les famílies 
en els trenta últims anys. En segon lloc, la 
dada de producció industrial al Regne 
Unit, del mes de febrer, ha caigut l’1,2% in 
termensual i ha deixat la taxa interanual 
en el 2,4%.

Però, al costat d’aquestes dues dades nega
tives, en tenim una de positiva: la inflació 
del mes de març va baixar del 4,3% al 
4,0%. En un entorn d’escalada mundial de 
preus, i en un context de fortes pressions 
sobre els preus energètics, aquest respir en 
la inflació és una bona notícia.

La presentació del nou pressupost també 
ha estat positiva. Tot i que no va presentar 
grans novetats, ja que el paquet, en con
junt, és fiscalment neutre, inclou un seguit 
de reformes fiscals amb l’objectiu d’esti 
mu  lar la recuperació de l’economia, entre 
les quals destaca la reducció de l’impost de 
societats en dos punts percentuals a partir 
de l’abril, fins al 26%, i en tres punts per
centuals a partir del 2014. Una altra mesu
ra interessant és la rebaixa d’un penic per 
litre en la taxa de la benzina, per intentar 
pal·liar l’increment recent del preu dels 
combustibles. Però, en canvi, augmenta la 
taxa per a la producció de gas i de petroli 
del 20% al 32%.

Atesa aquesta situació, diversos organis
mes han revisat a la baixa les previsions de 
creixement per al Regne Unit. Així, per 
exemple, l’FMI, en l’informe de l’abril 
sobre les perspectives econòmiques mun
dials, ha reduït la previsió del PIB per al 
2011 del 2,0% a l’1,7%. Ho ha justificat 
amb l’esforç de consolidació fiscal iniciat 
pel govern i amb el seu impacte sobre la 
re  ducció de l’activitat econòmica.

L’Oficina de Responsabilitat Pressupos
tària del Regne Unit també contempla un 
creixement del PIB de l’1,7% i l’argumenta 
sobre la base del menor creixement de la 
ren  da neta disponible en un context d’e  ro
 sió arran de l’alça de la inflació, que espera 
que oscil·li entre el 4% i el 5% durant el 
2011. El mes anterior, vam comentar el risc 
de revisar a la baixa la nostra previsió de 
creixement del 2,1% el 2011 per al Regne 
Unit. No obstant això, preferim ferho un 
cop coneguda la dada de creixement del 
primer trimestre i, sobretot, la seva com
posició. Tot i que pugui semblar una para
doxa, esperem una bona dada del primer 
trimestre, a causa dels problemes experi
mentats, durant l’últim trimestre de l’any 
passat, per diversos sectors econòmics 
arran de la climatologia adversa.

Històricament, el Regne Unit ha demos
trat que, quan se li presenten reptes econò
mics, té la capacitat de generar un morter 
de qualitat que permet als diferents agents 
econòmics compartir els esforços necessa
ris per tirar endavant. Aquesta flexibilitat 
de l’economia anglesa es reflecteix en la 
taxa d’atur, que es manté en un reduït 4,5%. 
Aquesta ocasió no serà diferent de les an 
teriors.

europa emergent: 2011 i més enllà

El 2011 és un any pròdig en impactes glo
bals. Per citar els més evidents, en un breu 
lapse de temps, s’han succeït el xoc dels 
preus de les primeres matèries, una inten
sificació dels dubtes sobre el deute dels 
països perifèrics de la zona de l’euro, el 
conf licte bèl·lic a Líbia o els desastres 
naturals al Japó. En aquesta tessitura, qui
nes són les perspectives econòmiques que 
considerem per a l’Europa emergent el 
2011 i el 2012?

En essència, l’escenari 20112012 es pot sin
 tetitzar en un lema: consolidació de la re 

el 2011 i el 2012, esperem 
que la recuperació es 
consolidarà, tot i que amb 
diferències entre països.

Polònia i eslovàquia 
començaran a afrontar 
problemes típics d’etapes 
de maduresa del cicle 
econòmic...
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cuperació... a diverses velocitats. Així, 
l’Europa emergent en conjunt s’està bene
ficiant d’una tònica de creixement notable, 
com ho palesa el dinamisme dels indica
dors d’activitat del primer tram de l’any. 
Les dades disponibles mostren, també, que 
l’expansió és més dinàmica del que s’es  pe 
rava uns mesos enrere i que, en al  guns paï
sos, la recuperació es comença a sostenir 
en una aportació creixent de la demanda 
interna (tendència que permet apostar per 
una major sostenibilitat de la recuperació).

En aquest context, cal distingir tres grans 
grups d’economies en funció de la seva 
posició en relació amb la recuperació. El 
primer engloba els països més avançats en 
el cicle, com Polònia i Eslovàquia, benefi
ciats per una vigorosa expansió el 2010 i 
per uns desequilibris macroeconòmics 
menys importants abans de la crisi. Per a 
aquests països, preveiem dos anys de ferm 
creixement econòmic, a la zona del 4% en 
els dos exercicis. Així i tot, amb el dèficit 
públic enfilantse fins a l’equivalent al 8% 
del producte interior brut (PIB) el 2010, 
creixents tensions inflacionistes i tendèn
cia al desequilibri corrent, les dues econo
mies hauran d’afrontar un canvi en la po 
lítica econòmica el 20112012.

En el cas polonès, paral·lelament al procés 
de normalització monetària (ja iniciat i 
que, pel que sembla, continuarà en tot l’es
 cenari de previsió), s’intensificarà la pres
sió per assolir una major consolidació fis
cal. Eslovàquia, privada del recurs de 
ges  tionar la política monetària per la seva 
pertinença a la zona de l’euro, haurà d’ini
 ciar aquest esforç d’ajustament fiscal amb 
més antelació i ambició. Les previsions 
mostren que, el 2012, el desequilibri pres
supostari s’haurà reduït cap a xifres de 
l’ordre del 4% del PIB a Eslovàquia i del 
4,5% a Polònia.

En contraposició amb la situació de les 
dues economies anteriors, el problema de 
les quals és com començar a contenir les 
tensions habituals en etapes culminants 
del cicle, un segon conjunt d’economies, 
for  mat per Hongria i Romania, té per da 
vant el repte de la plena consolidació de 
l’expansió. Són països que han hagut d’ini
 ciar un fort ajustament econòmic en algun 
moment dels últims anys i que estan apro
fitant un entorn propici per tornar al crei 
xe  ment. Esperem que aquestes economies 
accelerin de forma apreciable el ritme de 
creixement el 2011 i que, l’any vinent, 
asso  leixin xifres d’avanç del PIB similars a 

...mentre que, a Hongria  
i a Romania, el repte  
serà acabar de consolidar 
l’expansió, encara incipient.

CONSOLIDANT L’EXPANSIÓ A L’EUROPA EMERGENT

Previsió de creixement real

%

0 1 2 3 4 5

Romania

República Txeca

Hongria

Eslovàquia

Polònia

FONTS: O�cines nacionals d’estadística, Eurostat i elaboració pròpia.

2011 2012

La República txeca exhibeix 
la política econòmica més 
ortodoxa de la regió.
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les de Polònia i Eslovàquia. Molt probable
ment, mantindran un biaix contractiu en 
la política fiscal i ajornaran, a canvi, l’inici 
del tensionament monetari a la segona 
meitat del 2011.

Finalment, una tercera posició diferencia
da la constitueix la República Txeca. Fent 
bandera de la seva aposta per l’estabilitat 
ma  croeconòmica, a la República Txeca, 
s’ha optat per la política econòmica més 
or      todoxa de la regió i s’ha assumit una 
com      binació de menor creixement a canvi 
d’una inflació més continguda. Esperem, 
per a l’economia txeca, una tendència de 
recuperació gradual de l’activitat, lluny, 
però, del dinamisme dels seus veïns de la 
re    gió. Si es compleix el nostre escenari, la 
Re  pública Txeca passarà de créixer el 2,2% 
el 2010 al 2,7% el 2012.

Què pot evitar el compliment d’aquestes 
positives previsions de creixement? Un 
primer factor de risc és que la zona de 
l’euro registri una pèrdua d’activitat d’una 
certa magnitud. Malgrat la creixent im 
por  tància de la demanda interna en el pa 
tró de creixement de diverses d’aquestes 
economies, un afebliment intens de les ex 
portacions cap a la zona de l’euro detrau
ria un factor clau d’impuls, en especial en 
països com Hongria i Romania, on la de 
manda interna encara pateix els efectes  
de l’ajustament macroeconòmic.

Així mateix, aquest empitjorament a la 
zona de l’euro probablement afectaria 
l’entrada de capitals estrangers, que, des
prés d’un fort ajustament el 2009, es van 
tornar a recuperar el 2010, en especial en la 
categoria d’inversió directa estrangera. En 
aquesta mateixa línia de raonament, qual
sevol fricció de certa magnitud en el flux 
internacional de capitals cap a la regió se 
ria perillosa. En particular, si es produís 
un canvi de percepció sobre el risc regio
nal, l’efecte podria ser molt negatiu. Un 
dels detonants d’aquest canvi podria ser la 
pèrdua de credibilitat pressupostària dels 
països amb més dificultats en aquest front 
(últimament, en aquesta qüestió, el focus 
dels mercats financers s’ha centrat en Ro 
mania, Hongria i Polònia).

Finalment, si els preus de les primeres ma 
tèries s’enquistessin en els elevats nivells 
actuals, o assolissin noves cotes, el proble
ma ja no seria únicament l’impacte directe 
en els preus nacionals, tant de consum 
com de producció, sinó també l’erosió en 
el creixement. El primer impacte, el pura
ment inflacionista, d’acord amb experièn
cies prèvies, podria ser més intens a Hon
gria, la República Txeca i Romania, mentre 
que el peatge en el creixement podria ser 
més apreciable a Eslovàquia, Polònia i Ro 
mania. Romania, com es veu, és el candi
dat a ser la baula feble d’un impacte agut 
dels preus de les primeres matèries.

Preocupen l’impacte de  
les primeres matèries, la 
dependència de la zona de 
l’euro i la consolidació de 
l’entrada de capitals 
estrangers.
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L’atenció dels mercats es dirigeix  
ara cap als estats units

Durant els primers mesos de l’any, els mer
 cats financers globals han reaccionat amb 
una tranquil·litat sorprenent als diversos 
xocs negatius que s’han anat presentant, 
entre els quals destaquen els conflictes als 
països del nord d’Àfrica i l’Orient Mitjà, el 
terratrèmol i accident nuclear al Japó i la 
crisi política i la sol·licitud de rescat finan
cer per part de Portugal.

La interpretació que ha dominat entre els 
inversors és que aquests esdeveniments no 
alteraran de forma substancial la tònica de 
recuperació de l’economia mundial ni el 
procés de progressiva normalització mo 
ne  tària i financera. Conseqüentment, els 
moviments bàsics observats des de l’inici 
de l’exercici als mercats han estat una suau 
tendència a l’alça dels tipus d’interès, un 
comportament satisfactori dels actius de 
risc (borses i bons corporatius) i nivells 
relativament baixos de volatilitat. Lògica
ment, en determinats països i sectors, s’han 
produït turbulències apreciables, però, en 
conjunt, ha imperat l’estabilitat.

Aquest panorama tampoc no s’ha vist per
torbat, fins i tot es podria dir que, més aviat, 
s’ha reforçat, arran de les successives me 
su  res de política monetària restrictiva 
apli  cades als països emergents i, més re 
centment, a la zona de l’euro. No obstant 
això, ja en la segona meitat d’abril, tant el 
mercat de bons com les borses han rebut 
amb una mica més de nerviosisme les 
notícies procedents dels Estats Units, en 
concret les relatives al debat sobre l’es  tra 
tègia més adequada per reconduir les polí

tiques fiscal i monetària, actualment en 
nivells extrems de laxitud. Per la rellevàn
cia del país i pels reptes que comporta, 
aquesta és efectivament una qüestió de 
primer ordre, que, previsiblement, acapa
rarà l’atenció dels inversors durant els prò
 xims mesos.

el Bce fa el primer pas cap  
a la normalització monetària  
i la Fed s’ho pensa

A mesura que avança l’exercici, el procés 
d’enduriment de les polítiques monetàries 
s’estén a més regions i països. Des del seu 
inici, la reactivació de l’economia mundial 
ha estat liderada pels països emergents i, 
amb posterioritat, ha estat apuntalada per 
la consolidació de la recuperació als Estats 
Units i als països del centre i del nord 
d’Europa. A més a més, l’entrada simultà
nia en escena dels conflictes a l’Orient 
Mitjà i al nord d’Àfrica i del sisme al Japó 
ha afectat a l’alça els preus de les primeres 
matèries i ha generat més preocupació 
sobre els riscos d’inflació. La resposta de 
les autoritats econòmiques és desigual, 
però sempre en la mateixa direcció (llevat 
de casos especials com el del Japó): els bancs 
centrals dels països emergents han endurit, 
en els últims mesos, les polítiques mone
tàries (en combinació amb altres mesures 
restrictives), el Banc Central Europeu (BCE) 
s’ha sumat a aquest corrent a l’abril i sem
bla que la Fed prepara també el terreny.

Als Estats Units, la Reserva Federal (Fed) 
ha adoptat un to més optimista en valorar 
les perspectives econòmiques. D’acord 
amb les actes publicades de l’última reunió 

els mercats han acollit amb 
tranquil·litat els diversos 
xocs dels últims mesos.

L’evolució de les polítiques 
fiscal i monetària dels 
estats units és crucial per  
a l’estabilitat dels mercats.

La Fed es declara  
més optimista sobre  
la sostenibilitat  
de la recuperació.

mercats monetaris i de capital

meRcAts FiNANceRs
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de política monetària, el banc central con
sidera que les dades són coherents amb un 
escenari en què la recuperació avança 
«amb pas ferm». En relació amb el mercat 
de treball, es valora positivament la recent 
reducció de la taxa d’atur, per bé que els 
membres del comitè es mostren cauts, ja 
que altres indicadors mostren que la crea
ció d’ocupació serà moderada. L’anàlisi 
dels riscos d’inflació adquireix una relle
vància especial en aquest context. D’una 
banda, per bé que la percepció dels mem
bres de la Fed reconeix que els riscos sobre 
les expectatives d’inflació a llarg termini 
s’han incrementat, l’opinió central o majo
ritària que encara preval és que aquestes 

pressions inflacionistes seran transitòries i 
que la taxa subjacent romandrà ben con
trolada. De l’altra, múltiples declaracions 
públiques de diversos membres de la Fed 
encoratgen un animat debat públic sobre 
quan i com iniciar la normalització de la 
política monetària. Hi ha qui veu en això 
una estratègia de comunicació per preve
nir els mercats, amb tanta antelació com 
sigui possible, sobre l’inici de la retirada 
dels estímuls. De fet, Charles Plosser, pre
sident de la Fed de Filadelfia, va detallar en 
una compareixença pública una possible 
seqüència de mesures que caldria adoptar 
en l’«estratègia de sortida». En línies gene
rals, el primer pas consistiria a incremen

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

 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 1,00 1,07 1,64 0,25 0,30 0,19 0,50 0,78 0,26

 Febrer 1,00 1,09 1,77 0,25 0,31 0,19 0,50 0,80 0,10

 Març 1,00 1,24 2,00 0,25 0,30 0,20 0,50 0,82 0,28

 Abril (1) 1,25 1,35 2,12 0,25 0,27 0,20 0,50 0,82 0,25

NOTES: (1) Dia 20.
(2) Tipus d’interès marginal. Últimes dates de variació del tipus mínim: 61108 (3,25%), 41208 (2,50%), 5309 (1,50%), 2409 (1,25%), 70509 (1,00%), 7411 (1,25%).
(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 membres de la Fed 
discrepen sobre el moment 
adequat per retirar  
els estímuls.
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el Bce apuja el tipus 
d’interès oficial, en el seu 
compromís per mantenir 
l’estabilitat de preus.

Les tensions inflacionistes 
a les economies emergents 
obliguen els bancs centrals 
a endurir les polítiques 
monetàries.

tar el tipus d’interès oficial i la remunera
ció de les reserves excedentàries dels bancs. 
La segona fase comportaria la reducció de 
les dimensions del balanç per mitjà de la 
venda d’actius.

A la zona de l’euro, el Banc Central Euro
peu (BCE) va incrementar a l’abril el tipus 
d’interès rector fins a l’1,25%, un movi
ment que ja havia estat clarament anticipat 
per JeanClaude Trichet al començament 
de març. La raó esgrimida per a l’increment 
és la preocupació de la institució pel repunt 
registrat per la taxa d’inf lació. Amb la 
normalització dels tipus d’interès, el banc 
emissor pretén contenir les pressions in 
fla  cionistes a mitjà termini. A més a més, 
arran de l’èmfasi reiterat pel BCE sobre la 
ferma determinació de la institució d’evi 
tar que es produeixin efectes de segona 
ronda (per exemple, la translació als sala
ris), els inversors han modificat les pre  vi 
sions de tipus i han anticipat que, de cara 
al final de l’any, l’autoritat monetària po 
dria apujar el tipus de referència fins a 
l’1,75%. Pel que fa a les mesures no con
vencionals de política monetària, el banc 
emissor va anunciar que, durant el segon 
trimestre, mantindrà sense canvis les faci
litats de liquiditat a un i a tres mesos. No 
obstant això, els analistes consideren que, 
a partir de l’estiu, l’autoritat monetària pot 
introduir canvis en el règim de la facilitat 
de liquiditat de tres mesos (abandonant la 
cobertura total de la demanda i tornant a 
les subhastes competitives i al tipus d’in  te
 rès variable) per afavorir una normalitza
ció plena dels mercats monetaris.

Els grans països emergents es troben en 
una fase ja avançada del cicle de creixe
ment, registren un increment notable de 
les pressions inflacionistes i comparteixen 
la preocupació per assolir una desaccelera
ció suau i ordenada de les economies. 

Aquesta situació fa que països com el Brasil 
i la Xina, com a casos més representatius, 
estiguin immersos amb determinació en 
un procés de restricció monetària enfocat a 
controlar el ritme d’expansió del crèdit i, 
per tant, de la demanda interna i del preu 
dels actius. Alguns economistes dubten, 
amb raó, sobre les possibilitats d’as  solir 
aquest objectiu. En aquest sentit, cal tenir 
en compte que, tant al Brasil com a la Xina, 
les autoritats utilitzen un ampli arsenal de 
mesures per assolir el seu propòsit, algunes 
de les quals són heterodoxes i d’e  fec  tes 
incerts. Així, el Brasil, a més d’in  crementar 
el tipus oficial fins a l’11,75%, dóna suport 
a mesures orientades a enfortir l’estabilitat 
del sistema financer i a limitar el volum de 
crèdit. En el cas de la Xina, on els incre
ments del tipus oficial són molt graduals 
(el de préstecs a un any ha pujat, a l’abril, 
fins al 6,31%), s’ha incrementat la ràtio de 
reserves requerides als bancs comercials 
fins al 20% amb la intenció de restringirne 
la capacitat de concedir préstecs.

En aquest context global, on les pressions 
inflacionistes guanyen pes i els bancs cen
trals es mostren inclinats a avançar en el 
procés de normalització monetària, els 
mer  cats interbancaris en dòlars i en euros 
han assolit un major grau de normalitat en 
relació amb els volums negociats i amb les 
primes de risc de crèdit i de liquiditat. Són, 
precisament, les expectatives sobre l’actua
 ció de cada banc central les que indueixen 
les diferències més importants en els mo 
viments registrats en les corbes de tipus. 
D’una banda, la política monetària ultra
laxa que encara aplica la Fed es reflecteix 
en la prolongació de l’estabilitat al mercat 
de tipus líbor en dòlars. En canvi, el recent 
in  crement del tipus rector per part del BCE 
ha pressionat a l’alça els tipus euríbor, 
principalment el de 12 mesos, que s’ha si 
tuat per damunt del 2,1% a l’abril.

L’actuació del Bce ha 
impulsat a l’alça els tipus 
interbancaris de la zona  
de l’euro.
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els tipus del deute públic es 
comencen a mostrar més volàtils

Des de fa uns mesos, la tendència principal 
en les taxes internes de rendibilitat (yields) 
del deute públic dels Estats Units i d’A  le 
manya és alcista, sobre la base de la millo
ra gradual de les perspectives de creixe
ment i la intensificació de les pressions 
in      f lacionistes. No obstant això, aquesta 
pau  ta registra ocasionalment correccions 
puntuals en resposta a diversos factors, 
com, per exemple, els anuncis o els rumors 
d’actuació en matèria de política econòmi
ca o les anades i vingudes en l’aversió al 
risc (ja sigui, al seu torn, per la crisi del deu
 te perifèric o per esdeveniments com els 
del Japó). El mes d’abril ha estat un com 
pendi de tots aquests elements.

Així, en el cas dels Estats Units, les yields 
del deute públic a dos i a deu anys van aug
mentar fins a vorejar el 0,85% i el 3,60%, 
respectivament, cap a la meitat d’abril i 

van recuperar els nivells previs als inci
dents a Líbia i al Japó. Amb posterioritat, 
les yields van tornar a experimentar una 
caiguda, que, pel que sembla, es pot expli
car per dos factors. Un d’importància me 
nor: un nou episodi de fugida cap a la qua
litat arran dels problemes de Grècia i de 
Portugal, així com la correcció a la bai  xa a 
les borses. Un altre de més pes de cara al 
futur: la intensificació del debat sobre el 
reajustament de les polítiques fiscal i mo 
netària. Una fita destacada en relació amb 
això va ser la decisió de l’agència Standard 
& Poor’s de revisar l’outlook del deute 
públic nordamericà d’estable a negatiu, 
atesa l’absència d’un pla amb prou suport 
polític per a la consolidació pressupostària 
a mitjà termini. Per la seva banda, la in 
cògnita sobre les actuacions que adoptarà 
la Fed quan, al juny, finalitzi el QE2 és ob 
jecte de notable preocupació entre els in 
versors, conscients que la compra de bons 
per part de la Fed ha constituït un suport 
important del mercat en els últims mesos. 

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

 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 3,16 3,53 5,37 4,72 3,37 1,22 3,66 1,87

 Febrer 3,17 3,55 5,39 4,84 3,43 1,26 3,60 1,90

 Març 3,23 3,59 5,18 4,76 3,35 1,22 3,56 1,85

 Abril (*) 3,31 3,64 5,47 4,74 3,41 1,24 3,58 2,06

NOTA: (*) Dia 20.
FONT: Bloomberg.

Les rendibilitats del  
deute dels estats units  
i d’Alemanya mantenen  
una tendència alcista.
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el deute públic espanyol 
reacciona positivament  
als avanços en la resolució 
de la crisi del deute sobirà 
europeu.

Que la resposta inicial de les yields sigui 
moderada, i fins i tot a la baixa (és el que va 
succeir després de l’anunci d’Standard & 
Poor’s), pot resultar paradoxal, ateses les 
pautes observades en altres països. Potser 
l’explicació cal buscarla en el fet que els 
Estats Units i els seus responsables de po   lí
 ti  ca econòmica gaudeixen d’una cre  di  bi   li 
tat singularment elevada entre la co  mu  ni  tat 
inversora. En qualsevol cas, de cara als  
pro  pers mesos, els analistes esperen que  
tingui lloc un increment en la vo  la  ti  li  tat  
d’a  quest mercat.

El comportament del deute dels països 
centrals de la zona de l’euro a l’abril ha es 
tat similar a l’observat als Estats Units. Els 
efectes positius de la consolidació del pro
cés de creixement econòmic i els avan  ços 
en la resolució de la crisi del deute de la pe 
rifèria europea es van veure reforçats per 
l’actuació del BCE en matèria de política 

monetària i van provocar una alça de les 
yields dels bons alemanys a dos i a deu 
anys (fins a l’1,90% i el 3,50%, respectiva
ment, cap a la meitat d’abril). Per la seva 
banda, com ja va succeir al març, la prima 
de risc d’Espanya es va reduir, gràcies a la 
va  loració positiva que els inversors van fer 
dels esforços en matèria fiscal i dels avan 
ços en el control econòmic i en la solidari
tat financera a la zona de l’euro. No obstant 
això, i posant de manifest que la crisi que
da encara lluny de la resolució de  fi ni ti va, 
en les últimes setmanes del mes, l’im pas  se 
al voltant de Portugal i les especulacions 
sobre una possible reestructuració del deu
 te hel·lènic van incrementar de nou la in 
certesa. Arran d’això, el diferencial en  tre 
el deute espanyol i l’alemany es va tor  nar a 
ampliar, però sense assolir els ni  vells pre
vis, i es va desmarcar, si més no par  cial 
ment, dels seriosos i raonables dubtes que 
planen sobre Grècia i Portugal.

tiPus De cANvi De Les PRiNciPALs mONeDes

21042011

Tipus de canvi
% variació (*)

Mensual s/desembre 2010 Anual

Enfront del dòlar dels Estats Units

 Ien japonès 82,1 1,3 1,2 –13,5

 Lliura esterlina 0,607 1,1 5,3 6,5

 Franc suís 0,883 –2,4 –5,9 –21,2

 Dòlar canadenc 0,949 –3,1 –5,2 –5,4

 Pes mexicà 11,583 –3,5 –6,5 –5,1

Enfront de l’euro

 Dòlar dels EUA 1,462 –2,8 –9,2 –9,2

 Ien japonès 120,1 4,0 9,7 –3,9

 Franc suís 1,292 0,4 3,2 –11,0

 Lliura esterlina 0,887 1,6 3,3 2,0

 Corona sueca 8,909 –0,1 –0,9 –8,0

 Corona danesa 7,457 0,0 0,0 0,2

 Zloty polonès 3,981 –1,2 0,4 3,0

 Corona txeca 24,21 –0,8 –3,3 –4,4

 Forint hongarès 264,0 –3,0 –5,5 0,1

NOTA: (*) Un signe positiu indica una apreciació del dòlar (primer grup) o de l’euro (segon grup).
FONTS: Bloomberg i elaboració pròpia.
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La reducció dels riscos  
de crèdit afavoreix  
el bon to de la renda fixa 
corporativa.

L’evolució del dòlar-euro 
reflecteix les expectatives 
de política monetària  
a curt termini.

el dòlar es manté a la baixa

L’evolució recent del tipus de canvi del dò 
lar enfront de l’euro reflecteix de forma 
ní  tida les expectatives de política mone
tària a curt termini. La pujada del tipus 
d’in    terès oficial per part del BCE va acce
lerar la pèrdua de valor registrada pel dò 
lar en els últims mesos. Des del nivell en 
què va tancar l’any 2010, l’euro ha registrat 
uns guanys superiors al 8% i va situarse, 
al final d’abril, al voltant dels 1,48 dòlars. 
El canvi de rumb realitzat pel BCE ha 
com    portat un augment del diferencial dels 
tipus d’interès entre els Estats Units i la 
zona de l’euro i ha afavorit un increment 
del volum de fluxos inversors cap a actius 
denominats en euros. No obstant això, se 
gons el consens dels analistes, el potencial 
de revaloració addicional de l’euro per als 
pròxims mesos és limitat. Tot fa pensar 
que, durant la segona meitat de l’any, a me 
sura que la Fed corrobori que la recupera
ció econòmica i del mercat laboral es con
solida als Estats Units, iniciarà el procés de 

retirada dels estímuls monetaris. Aquesta 
situació farà que el diferencial de tipus 
d’interès a curt i a mitjà termini entre les 
dues regions es comenci a reduir de forma 
gradual i, per tant, proporcionarà fermesa 
al dòlar.

A la regió asiàtica, la progressiva i constant 
revaloració del iuan xinès és coherent amb 
les últimes actuacions de política mone
tària. L’apreciació del renminbi en els dot
ze últims mesos ha estat del 4,45%.

Ara com ara, el mercat de bons 
corporatius neda en l’abundància

El comportament de la renda fixa privada 
global va recuperar, durant la primera 
quinzena d’abril, un to positiu i calmat, 
després que els inversors assimilessin que 
el previsible impacte dels traumàtics suc
cessos del febrer i del març serà modest. 
Concretament, i deixant al marge alguns 
casos puntuals, sembla que aquests esde

FONT: Bloomberg.

EVOLUCIÓ DE LES PRIMES DE RISC CORPORATIVES A LA ZONA DE L’EURO

Índexs Markit iTraxx a 5 anys
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els emissors de bons  
d’alt risc als estats units 
aprofiten la laxitud dels 
tipus oficials per emetre  
en condicions favorables.

els bons del sector bancari 
europeu es recuperen.

veniments tindran una incidència escassa 
i limitada en la dinàmica favorable que, 
des de la meitat de l’any passat, s’aprecia en 
l’àmbit empresarial. En efecte, un dels in 
gredients més notables de la recuperació 
del pols econòmic internacional és la 
so lidesa del sector empresarial no finan
cer, amb la consegüent reducció (o, si més 
no, contenció) dels riscos de crèdit corpo
ratius. Això contrasta, per exemple, amb 
les enormes dificultats que travessa el sec
tor de les administracions públiques.

En aquest context, els índexs de retorn 
to tal de la renda fixa privada –immersos 
en una ferma tendència alcista iniciada 
l’any passat– van assolir de nou nivells 
mà  xims, tant en el tram dels bons d’e  le  va
 da qualitat creditícia (investment grade) 
com en els d’alt risc (high yield). Així ma 
teix, els tipus d’interès (o, més precisa
ment, les yields) de les dues categories 
romanen a la vora dels nivells mínims 
històrics.

Especialment remarcable, i, en certa me 
su  ra, sorprenent, és la resistència als xocs 
que ha exhibit el segment de high yield, 
tra  dicionalment molt sensible als contra
temps. En aquesta ocasió, ni els riscos de 
Líbia i del Japó ni els vinculats a les expec
tatives inflacionistes i a la possible respos
ta de política monetària han impedit que 
el sector d’alt risc mantingui un to positiu, 
que es manifesta en volums molt elevats 
d’ac  tivitat (emissions) i en la fortalesa de 
les cotitzacions (baixos tipus d’interès). En 
definitiva, unes condicions molt favora
bles perquè les empreses s’orientin cap al 
mercat de bons com a via per obtenir fi 
nan  çament, sobretot en aquest cicle pecu
liar en què el potencial de creixement del 
crèdit bancari és menor, atesa la necessària 
restauració de la solvència de les entitats 
financeres.

A nivell global, a més de la consolidació 
de la recuperació econòmica i de la bona 
salut del sector empresarial, un factor que 
al  guns consideren que ajuda a explicar la 
bo  nança del mercat de bons corporatius 
és l’extrema laxitud de les polítiques mo 
ne  tàries, en especial per part de la Fed. El 
re  duït nivell dels tipus d’interès moneta
ris i del QE2 haurien empès molts inver
sors a buscar un rendiment més alt en la 
renda fixa privada i a tolerar un risc certa
ment més gran. De fet, la possibilitat que, 
en al  gunes àrees (dins del high yield, els 
préstecs palanquejats i el finançament 
estructurat), el risc s’hi hagi infravalorat 
és un element preocupant, que es posarà a 
prova en els propers mesos si la Fed anun
cia l’ini  ci de la retirada d’estímuls. A peti
ta es  cala, durant la segona quinzena 
d’abril, ja es van començar a apreciar mo 
destes turbulències en resposta al debat 
suscitat en  tre diversos membres de la Fed 
sobre aquest tema. Tot i que, sense cap 
mena de dubte, estem molt lluny dels ex 
cessos acumulats el 2007 als mercats de 
capitals, la veritat és que aquesta qüestió 
es perfila com el principal repte a mitjà 
ter  mini per a un mercat que, tenint en 
compte els fonaments corporatius gene
rals, presenta bones perspectives.

En el cas del mercat de renda fixa privada 
europea, el grau de desenvolupament del 
qual és inferior al nordamericà, de nou 
han destacat les abundants emissions rea
litzades pel sector bancari. Això ha estat 
pos  sible perquè la crisi del deute sobirà als 
països de la perifèria evoluciona sota con
trol i d’acord amb els fonaments de cada 
país. No obstant això, la situació no està, 
ni de bon tros, normalitzada, i els spreads 
del deute bancari es mantenen en nivells 
alts i vulnerables. Així, al final d’abril, els 
ru  mors sobre una possible reestructuració 
del deute públic grec s’han saldat amb un 
modest càstig als bons del sector fi  nancer.
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el recorregut alcista 
d’alguns índexs es podria 
veure limitat a curt termini.

La cautela truca a la porta  
de les borses

En una evolució similar a la de la renda 
fixa privada, els mercats de renda variable 
internacionals han mostrat, en conjunt, 
un comportament favorable fins a la mei
tat d’abril (s’han recuperat de les caigudes 
immediatament posteriors als xocs de 
Líbia i del Japó) i més irregular durant la 
segona quinzena (per la inquietud sobre el 
futur de la política econòmica als Estats 
Units i pel rebrot de la crisi del deute sobirà 
a la perifèria europea). Aquesta pauta po 
dria no ser anecdòtica, ja que revelaria les 
condicions de fons que encara el mercat.

En efecte, tot i que l’escenari base de les es 
tratègies dels inversors de cara a mitjà i a 
llarg termini es beneficia de factors ja co 
ne  guts (com la consolidació del creixe
ment econòmic global, la continuïtat de 
l’ex  pansió del cicle empresarial i la dismi
nució dels riscos de crèdit), recentment 

s’ha apreciat un seguit d’aspectes que po 
drien limitar el potencial de revaloració 
dels índexs a curt termini, tant de les eco
nomies avançades com de les emergents.

En el context de les borses nordamerica
nes, al llarg de l’últim trimestre, els indi
cadors tècnics han evolucionat fins a si 
tuarse en nivells elevats de sobrecompra. 
A més a més, comença ara el període de 
l’any menys favorable per a les borses. I el 
que és més significatiu: els indicadors de 
sentiment estan en nivells que indiquen 
un nivell de complaença o d’optimisme alt 
entre els inversors, la qual cosa significa 
que és més ampli el marge per a les decep
cions que per a les sorpreses positives. 
Això podria ser rellevant de cara a la cam
panya de presentació de resultats del pri
mer trimestre, que culminarà al maig i en 
què sembla difícil que les companyies 
superin unes previsions de consens força 
generoses. Finalment, un factor que pot 
frenar les revaloracions borsàries i intro

Les borses globals entren 
en una fase més irregular.

FONT: Bloomberg.

Índexs de borses
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duir volatilitat en els pròxims mesos és el 
debat ja esmentat sobre com i quan iniciar 
l’ajustament pressupostari i la normalitza
ció de la política monetària (després del 
final del QE2).

A la zona de l’euro, la dilació del procés de 
resolució de la crisi del deute sobirà dels 
països perifèrics i el recent repunt de la 
in certesa sobre l’economia grega són els 
principals obstacles a curt termini per a la 
tendència alcista de les borses. La tasca 
d’esvair els dubtes sobre la solvència i la 
ca  pacitat de recuperació econòmica serà 
clau per a la millora dels índexs dels paï

sos perifèrics endarrerits, com és el cas 
espanyol.

Finalment, en el cas de les economies emer
         gents considerades en agregat (vegeu el 
gràfic anterior), la fase d’aplicació de les 
restriccions monetàries i financeres en 
què estan immerses des de les acaballes del 
2010 es tradueix borsàriament en un ca  nal 
molt estret de revaloració. Es tracta d’un 
procés que encara no es pot donar per aca
bat, de manera que les possibilitats d’assolir, 
a curt termini, rendiments similars als dels 
dos anys previs semblen re  duïdes.

ÍNDexs De Les PRiNciPALs BORses muNDiALs

20042011

Índex
(*)

% variació
mensual

% variació
acumulada

% variació
anual

Nova York

 Dow Jones 12.266,8 3,4 6,0 10,3

 Standard & Poor’s 1.312,6 2,6 4,4 8,7

 Nasdaq 2.745,0 3,8 3,5 9,8

Tòquio 9.606,8 4,3 –6,1 –11,9

Londres 5.991,2 4,8 1,5 3,6

Zona de l’euro 2.891,6 3,5 3,5 –3,1

 Frankfurt 7.154,4 7,4 3,5 14,2

 París 3.964,4 4,0 4,2 –1,5

 Amsterdam 357,5 2,0 0,8 0,7

 Milà 21.390,3 0,9 6,0 –8,1

 Madrid 10.451,1 1,2 6,0 –7,6

Zuric 6.405,7 5,0 –0,5 –6,4

Hong Kong 23.896,1 7,2 3,7 10,5

Buenos Aires 3.332,3 1,7 –5,4 37,3

São Paulo 66.158,1 –1,1 –4,5 –4,6

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.
FONTS: Bloomberg i elaboració pròpia.

A mitjà termini,  
els aspectes econòmics  
i empresarials fan que  
la renda variable sigui  
més atractiva.
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Fiscalitat financera: moltes propostes, poc consens

La crisi financera del 2007 va desencadenar la pitjor recessió econòmica des de la Gran Depressió. La naturalesa 
del seu detonant (la crisi subprime als Estats Units), les pèrdues registrades per les entitats financeres arreu del 
globus i l’aportació de fons públics per al seu posterior sanejament han derivat en una reavaluació global dels 
mecanismes que vetllen per l’estabilitat dels mercats financers. Tot i que la prioritat s’ha fixat en l’establiment 
d’una regulació i d’una supervisió adequades, es debat sobre la possibilitat de complementar aquesta estratègia 
amb una nova fiscalitat del sector. L’objectiu és doble: corregir externalitats negatives atribuïdes a certes activitats 
i recaptar fons addicionals, atesa la necessària consolidació dels comptes públics després de la crisi. Existeix, però, 
alguna fórmula impositiva que pugui aconseguir aquest doble dividend sense crear noves distorsions? És viable 
o, en canvi, exigiria un sacrifici excessiu en termes d’eficiència o de costos d’implementació?

Diversos països estan considerant canvis en aquesta direcció o valorant els arguments a favor d’una tributació 
financera més elevada. La seva defensa s’estructura en dos punts: recaptar fons del sector financer per afrontar el 
cost de les futures reestructuracions i complementar la regulació que pretén reduir el risc sistèmic. Tot i que els 
arguments de caràcter recaptador reben més o menys suport en funció del fòrum –molts estats ja recapten 
ingressos substancials del sector mitjançant l’impost de societats i el cost públic del rescat recent va ser molt 
heterogeni entre països (vegeu el gràfic següent)–, després de la fallida de Lehman, són pocs els qui qüestionen la 
idea que certes activitats financeres comporten externalitats negatives per a la resta de l’economia.

L’FMI estima que la garantia pública de la qual gaudeixen implícitament les entitats «massa grans per caure» 
n’abarateix el finançament en uns 20 punts bàsics i les incentiva a finançar inversions massa arriscades sense 
tenir en compte el cost extern que això implica. Aquestes externalitats inclouen la quantia del rescat si l’operació 
surt malament i la canalització subòptima de recursos cap a activitats que disten de maximitzar el benestar 

EL COST DELS AJUTS PÚBLICS AL SECTOR FINANCER HA ESTAT MOLT HETEROGENI

Cost net dels ajuts públics al sector financer
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NOTA: Xifra del cost acumulat des de l’inici de la crisi, net de devolucions. L’última dada disponible varia entre el desembre del 
2010 i el març del 2011. Les dades d’Irlanda no inclouen la compra d’actius per part de la National Asset Management Agency 
�nançats amb bons de garantia pública. Les dades d’Alemanya inclouen 240.000 milions d’euros (el 9,5% del PIB) en compres 
d’actius.
FONTS: FMI Fiscal Monitor (abril del 2011) i elaboració pròpia.

Percentatge del PIB el 2010
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(1) Vegeu el requadre temàtic «Rescat garantit: una percepció perillosa per al sistema», a l’Informe Mensual del mes d’abril.
(2) J. Tobin (1978), «A proposal for international monetary reform», Eastern Economic Journal, 153159.
(3) «A fair and substantial contribution by the financial sector. Final report for the G20», FMI (2010).

social.(1) Així mateix, la volatilitat que introdueixen en el sistema moviments a curt termini i purament especu
latius, normalment associats a derivats i a fons Hedge Funds, també s’esgrimeix a favor d’una revisió de la fisca
litat financera que prioritzi no tant la recaptació sinó la internalització de costos externs i la reducció del risc 
sistèmic. Els qui s’hi oposen no qüestionen la validesa de l’argument, sinó la idoneïtat del recurs fiscal com a 
solució davant d’un canvi en el binomi regulaciósupervisió.

En l’actualitat, les alternatives a debat es redueixen a tres: una taxa de contribució a l’estabilitat financera (CEF), 
un impost sobre l’activitat financera (IAF) i un impost sobre les transaccions financeres (ITF) a l’estil Tobin.(2) 
El Fons Monetari Internacional va proposar al G20 crear un nou sistema fiscal a dos nivells que inclogués una 
CEF i un IAF, aplicables a tot tipus d’institucions financeres.(3) El tipus impositiu de la CEF s’adequaria al risc 
sistèmic de cada institució, la seva base vindria donada pel finançament aliè de les entitats financeres (llevat dels 
dipòsits, de les reserves assegurades i del capital Tier 1) i la seva recaptació es destinaria a finançar una part del 
cost directe de les futures reestructuracions. Sobre el paper, una CEF aplicada de forma prou àmplia podria evitar 
distorsions en les decisions de finançament (com un excés de palanquejament). A la pràctica, la seva viabilitat es 
veu compromesa per la complexitat i per la dificultat de criteri que implica definir el tipus impositiu adequat per 
capturar correctament la contribució de cada entitat al risc agregat.

A diferència de la CEF, la base de l’IAF no s’obté del balanç, sinó del compte de resultats, deriva de les remunera
cions i dels beneficis de les entitats financeres i dóna opció a triar entre gravar la seva totalitat, convertintse, 
d’aquesta manera, en un pseudoimpost sobre el valor afegit, o exclusivament les rendes «excessives», partint de 
la idea que aquestes últimes són fruit d’un risc injustificat i de la garantia implícita de l’Estat. Un IAF ben disse
nyat podria alinear els incentius per minimitzar aquesta presa de riscos no desitjada, però la viabilitat d’aquest ti  pus 
de gravamen genera encara més controvèrsia que el CEF. El mateix FMI subratlla que l’eficàcia d’aquest impost 
depèn de la coordinació internacional. Si no és així, l’evasió fiscal mitjançant la deslocalització i la doble imposi
ció poden anul·larne l’efecte o, fins i tot, convertirlo en contraproduent. D’altra banda, no és clar com determi
nar quin nivell de rendes és excessiu per al sector financer sense acabar taxant guanys que, en realitat, poden 
de  rivar d’un major esforç o eficiència i no d’un major risc.

A diferència de la resta d’alternatives, l’ITF no és un gravamen sobre el sector financer per se, sinó sobre els mer
cats financers. Aplicat de forma general, la seva base inclouria qualsevol transacció financera executada en mercats 
organitzats o no (over the counter). En la seva versió restringida, gravaria només els bons i les accions en mercats or 
ganitzats. El tipus impositiu seria relativament baix, ja que s’aplicaria cada vegada que l’actiu en qüestió s’in  ter 
canviés.

Els qui defensen l’aplicació d’aquest tipus d’impost asseguren que un ITF de base àmplia permetria reduir de 
forma substancial la volatilitat dels mercats financers. No obstant això, aquesta premissa ha estat qüestionada per 
l’evidència empírica i, a més a més, presenta seriosos problemes d’implementació: definir la base de l’impost en 
operacions amb derivats és summament complex; el risc de deslocalització cap a jurisdiccions externes és encara 
més gran que en el cas de l’IAF si no es coordina a nivell del G20 –quelcom poc probable si tenim en compte que 
diversos països, inclosos els Estats Units o el Regne Unit, ja l’han rebutjat–, i la distribució de la seva recaptació 
se  ria desigual i es concentraria en unes poques places financeres que executen la majoria d’operacions.
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Aquest requadre ha estat elaborat per Marta Noguer
Departament d’Economia Internacional, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”

Així i tot, el principal inconvenient és que no permet diferenciar entre operacions «beneficioses» i «perjudicials», 
motiu pel qual acabaria restant eficiència i liquiditat al sistema, impediria la correcta canalització de recursos i 
dificultaria la cobertura de riscos sense abordar el principal problema: la desalineació dels incentius.

En definitiva, cap de les propostes està lliure d’efectes secundaris no desitjats o, fins i tot, de possibles interferèn
cies legals amb altres mesures o regulacions vigents. Això explica per què no s’ha aconseguit consensuar una via 
idònia d’actuació ni en l’objecte del gravamen ni en la definició de la base, del tipus impositiu o del perímetre 
d’implementació.

Atès aquest desacord, i tenint en compte també que la reforma reguladora en curs ja planteja noves exigències a 
un sistema financer encara fràgil, una reforma paral·lela de la fiscalitat exigeix una important dosi de prudència. 
En qualsevol cas, com en l’àmbit de la regulació, la coordinació internacional és indispensable.
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el sector exterior:  
la clau de la recuperació

Les dades disponibles del primer trimestre 
del 2011 mostren que l’activitat econòmica 
progressa de forma molt gradual. Els dife
rents indicadors confirmen que la capaci
tat de recuperació del consum, el factor 
amb més pes de l’economia, continuarà 
essent força limitada el 2011. En canvi, les 
dades referents al sector exterior són una 
mica més positives del que s’esperava i 
confirmen l’important suport que aquest 
sector oferirà enguany al creixement del 
producte interior brut (PIB).

Les pressions sobre el consum són múlti
ples. Cal destacar la pobra evolució del 
mercat laboral, la caiguda de la renda dis
ponible i la pèrdua de poder adquisitiu que 
comporta el repunt inflacionista. Tot ple

gat queda reflectit en l’erràtica recuperació 
que experimenta l’índex de confiança del 
consumidor. En el mes de març, concreta
ment, va registrar una reculada important 
i es va situar en el nivell del mes de desem
bre. De fet, aquest indicador ha mantingut 
una tendència molt plana en els últims tri
mestres.

Les vendes al detall tampoc no mostren 
símptomes de recuperació. En el mes de 
fe  brer van tornar a caure i van situar la taxa 
de variació interanual en el –4,4%. D’a  ques
     ta manera van mantenir l’e  vo  lució de  crei 
xent de l’últim any. És difícil que el con
sum de serveis pugui compensar les 
di  ficultats del consum de béns, mo tiu pel 
qual l’avanç del principal agregat de la 
demanda serà, molt probablement, poc 
important en el primer trimestre de l’any.

es manté la tendència 
pausada en la reactivació 
econòmica.

Activitat econòmica

cONJuNtuRA esPANYOLA

LA MILLORA DE LA CONFIANÇA PERMET REDUIR L’ESTALVI DE LES FAMÍLIES

FONTS: Institut Nacional d’Estadística, Ministeri d’Economia i Hisenda i elaboració pròpia.
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Com s’ha esmentat més amunt, l’evolució 
de la renda disponible bruta és clau per a 
la recuperació del consum privat. L’any 
2010, va disminuir l’1,8%, segons les dades 
del quart trimestre del 2010 publicades 
per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). 
Atès que la inflació mitjana anual va ser 
de l’1,8%, la caiguda de la renda en termes 
reals encara va ser superior. Malgrat la  
re  cu    lada, el consum nominal va créixer el 
4,1% el 2010 en relació amb l’any anterior. 
Això va ser possible gràcies a l’important 
descens que va experimentar l’estalvi. 
Com havia augmentat molt en el període 
20082009, a causa de la incertesa genera
da per la caiguda de l’ocupació, el recorre
gut a la baixa era ampli. Així, al final del 
2010, es va situar en el 13,1% de la renda 
disponible, una taxa cinc punts percen
tuals inferior a la registrada el 2009. Des
prés d’aquesta important correcció, el 
recorregut que la taxa d’estalvi pot oferir 
al consum és menor.

La renda disponible nominal tampoc no 
oferirà gaire suport al consum. Tot i que, 
per a enguany, sí que esperem que aug
menti lleugerament en termes nominals, 
en termes reals és probable que torni a recu
 lar gairebé l’1%.

El limitat avanç de la despesa de les famí
lies i la pobra evolució de la despesa públi
ca i de la inversió faran que, molt proba
blement, la contribució de la demanda 
in  terna al creixement sigui negativa el 2011. 
Pel que fa a la inversió, però, és important 
distingir entre el comportament de la in 
versió en construcció i la destinada a la 
producció de béns.

El conjunt d’indicadors fa pensar que el 
sector de la construcció continua sense 
referse. Una mostra d’això és el fet que 
tant el consum de ciment com la confiança 
en la construcció van tornar a caure en el 
mes de març.

La inversió en construcció 
continua caient...

el 2010 el consum va 
créixer, però l’estalvi  
va recular.

iNDicADORs De DemANDA

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

2009 2010
2010 2011

I II III IV Gener Febrer Març

Consum 

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

 Importació de béns de consum (**) –6,1 –10,2 –10,8 2,8 –16,2 –15,1 –5,1 0,4 ...

 Matriculacions d’automòbils –17,9 3,1 44,5 35,3 –25,0 –29,3 –23,5 –27,6 –29,1

 Crèdit al consum de béns duradors –11,5 –12,3 –5,6 –9,8 –19,2 –14,6 – ... –

 Indicador de confiança  
  dels consumidors (***) –28,3 –20,9 –18,2 –22,9 –21,5 –21,0 –21,0 –15,2 –22,6

Inversió

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

 Importació de béns d’equipament (**) –27,0 6,0 –1,2 13,0 5,8 6,5 22,9 –3,5 ...

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

Comerç exterior (**) 

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

 Exportacions –9,8 14,5 17,4 14,9 11,7 14,1 24,6 15,4 ...

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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En canvi, les variables que fan referència al 
progrés de la inversió en béns d’equipament 
són més favorables. En aquest sentit, cal 
destacar la tendència positiva de la posició 
de les empreses no financeres. Així, segons 
la comptabilitat trimestral no financera, si, 
el 2007, tenien una necessitat de finança
ment de l’11% del PIB, el 2010, van regis
trar una capacitat de finançament del 0,4%. 
Aquesta millora de la situació financera de 
les empreses hauria de contribuir a impul
sar la inversió. De fet, els indicadors avan 
çats apunten en aquesta direcció. Per exem
 ple, en el mes de febrer, la producció de 
béns industrials va augmentar el 3,6% in 
teranual, fet que contrasta amb la caiguda 
del 3,3% registrada el 2010.

Atès, però, que la contribució de la deman
da interna al creixement, en conjunt, serà 
negativa, les exportacions continuaran 

essent enguany el motor de l’economia. El 
progrés de les vendes a l’exterior es basa en 
la millora dels mercats mundials, impul
sada, en gran part, per la fortalesa dels paï
sos emergents i per la recuperació de la 
majoria de les economies desenvolupades. 
Com el creixement, el 2011, de les impor
tacions serà força més moderat, el saldo 
net exterior contribuirà notablement al 
creixement del PIB.

No obstant això, no totes les regions d’Es 
panya avancen al mateix ritme, tal com ho 
posen de manifest les dades de la compta
bilitat regional publicades per l’INE. Se 
gons les estimacions d’aquest organisme, 
Navarra va experimentar la taxa de creixe
ment més elevada el 2010, de l’1,2%, molt 
superior a la caiguda del 0,1% registrada 
pel conjunt del país.

...mentre que la inversió  
en béns d’equipament  
es recupera.

FONTS: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.

NAVARRA LIDERA EL CREIXEMENT EL 2010

Creixement del PIB per comunitats autònomes
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Les exportacions  
es mantenen fortes.
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Tot i que sembla que el procés de recupera
ció està ben encarrilat i que es pot assolir 
una taxa de creixement positiva per al 
con  junt de l’any, la incertesa es alta. Entre 
els riscos a la baixa, destaca la possibilitat 
d’un encariment més intens de l’energia, 
que afectaria proporcionalment més els 
països que, com Espanya, són molt depen
dents de les importacions de petroli. Això 
tindria dues conseqüències importants: la 
pèrdua de competitivitat de les empreses, 
que enterboliria l’excel·lent recuperació de 
les exportacions, i, potser més important, 
la pèrdua de poder adquisitiu dels consu
midors. Això últim podria alentir la reac

tivació de les compres, la qual cosa incidi
ria negativament sobre l’avanç del consum 
privat.

També hi ha la possibilitat que l’evolució 
de l’economia acabi essent millor del que 
s’espera. No es pot descartar que la prima 
de riscpaís acabi millorant a un ritme més 
intens del que indiquen les previsions quan 
es concreti el rescat de Portugal i s’hagi 
formalitzat la reestructuració del sistema 
financer espanyol. La millora de la con
fiança seria, sense cap mena de dubte, un 
bon revulsiu per a la inversió empresarial.

iNDicADORs D’OFeRtA

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

2009 2010
2010 2011

I II III IV Gener Febrer Març

Indústria

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

 Índex de producció industrial (2) –15,8 0,8 0,3 2,9 –0,2 0,4 2,9 3,6 ...

 Indicador de confiança en la indústria (3) –30,8 –13,8 –18,4 –13,9 –13,5 –9,2 –8,3 –7,2 –10,2

 Utilització capacitat productiva (4) 71,2 72,0 69,5 71,8 73,9 72,9 72,6 – –

 Importació béns interm. no energ. (5) –21,6 22,2 26,9 28,4 18,8 15,8 16,9 8,0 ...

Construcció

 Consum de ciment –32,3 –15,6 –21,3 –12,3 –13,6 –16,1 0,3 2,7 –6,4

 Indicador de confiança en la construcció (3) –32,3 –29,7 –25,6 –24,0 –27,8 –41,5 –50,7 –52,1 –59,6

 Habitatges (visats obra nova) –58,1 –17,3 –24,4 –10,3 –13,2 –20,3 7,2 ... ...

 Licitació oficial –8,2 –37,9 –52,2 –18,1 –36,6 –34,8 –17,9 ... ...

Serveis

 Vendes comerç minorista (6) –5,4 –1,0 0,7 –0,2 –2,5 –1,9 –4,6 –4,4 ...

 Turistes estrangers –8,8 0,9 0,3 –3,1 4,2 1,4 4,7 4,3 ...

 Ingressos turisme –9,0 3,9 0,4 0,8 7,0 5,4 6,2 ... ...

 Mercaderies ferrocarril (tkm) –28,4 6,4 4,5 20,9 5,9 –4,2 1,2 11,3 ...

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

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

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.

L’encariment de l’energia  
és el risc negatiu més 
important per a la 
recuperació.
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el creixement de l’economia  
és insuficient per crear ocupació

El moderat dinamisme de l’activitat eco 
nòmica del primer trimestre del 2011 no 
serà suficient per revertir la situació desfa
vorable del mercat de treball. De fet, les 
dades del mes de març van ser lleugera
ment més negatives del que s’esperava, 
però continuen dibuixant un procés de 
recuperació lent del mercat laboral.

En efecte, el total d’afiliats en alta a la Se   gu
   retat Social del mes de març va augmentar 
en 45.660 persones i va arribar a 17.392.754. 
D’aquesta manera, la taxa de caiguda de 
l’ocupació va baixar gairebé en dues dèci
mes, fins a l’1,1%. No obstant això, la xifra 
corregida d’estacionalitat mos  tra un des

cens proper als 14.000 afiliats. Això últim 
suggereix que l’increment d’ocupats en 
aquest mes va ser degut, ex  clusivament, a 
factors estacionals i no a una millora subs
tancial del ritme d’avanç de l’economia.

Durant el pròxim trimestre, les perspecti
ves són que el nombre d’ocupats augmenti 
a conseqüència de l’estacionalitat favora
ble de les vacances de Setmana Santa i de 
l’inici de la contractació del període es 
tiuenc. D’aquesta manera, la taxa de re 
ducció de l’ocupació es moderarà una mi 
ca, gairebé una dècima, i se situarà en l’1,0% 
interanual en el mes de juny. Durant la se 
gona meitat de l’any, el procés de caiguda 
de la taxa interanual del total d’ocupats 
pros  seguirà, tot i que a un ritme molt pau
sat, ja que, quan acabi la temporada d’estiu, 

L’augment d’afiliats al març 
és únicament estacional.
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s’esperen noves reculades en l’ocupació. 
Amb aquesta dinàmica, no serà fins a la 
meitat del 2012 que es comenci a crear 
ocupació, quan l’economia avanci a un rit
 me una mica més intens.

Una pista que anticipa que és probable que 
el comportament del mercat de treball mi 
  llori en el proper trimestre, l’ofereix l’evo 
lu  ció de l’ocupació del sector serveis. Així, 
el gràfic anterior mostra que, en el mes de 
març, l’ocupació en aquest sector, que in 
clou el major nombre d’ocupats, va mos
trar un cert impuls, fins i tot després de 
co  rregir la sèrie d’efectes estacionals. Per 
tant, no tot l’increment de l’ocupació en 
aquest sector va ser resultat del període. 
Aquestes dades una mica més favorables 
del sector serveis coincideixen amb la 
mar  xa més positiva del turisme, que va 
ex  perimentar un increment del 2,4% en el 

primer trimestre de l’any, en part gràcies 
al desplaçament de viatgers cap a Espanya 
arran de les tensions polítiques del nord 
d’Àfrica. Les perspectives són que la forta
lesa del sector turístic es mantingui, situa
ció que hauria de contribuir a crear ocu
pació al sector serveis en els pròxims 
mesos.

En canvi, el procés de reactivació de l’ocu
 pació a la construcció va continuar estan
cat a conseqüència del mal comportament 
de l’activitat en aquest sector.

Un altre exemple que el mercat de treball 
continua tenint poc vigor el posen de ma 
nifest les dades d’ocupació al sector indus
trial, que van tornar a caure en el mes de 
març. No obstant això, a diferència de la 
construcció, el ritme de caiguda del total 
d’ocupats en aquest sector es va desaccele

iNDicADORs D’OcuPAciÓ

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

2009 2010
2010 2011

I II III IV Gener Febrer Març

Afiliats a la Seguretat Social (1)

 Sectors d’activitat

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

  Construcció –23,1 –13,4 –16,4 –13,1 –12,5 –11,3 –9,6 –9,7 –9,3

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

 Situació professional

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

  No assalariats –4,8 –2,8 –4,0 –3,0 –2,4 –1,9 –1,7 –1,7 –1,4

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

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

Llocs de treball (3) –6,6 –2,4 –3,9 –2,4 –1,6 –1,4 – – –

Contractes registrats (4)

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

 Temporals –13,5 3,8 3,7 5,2 3,5 2,8 6,0 –1,1 –2,6

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

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

L’augment d’afiliats  
es concentra al sector 
serveis, gràcies al bon 
comportament del turisme.

L’ocupació a la construcció 
no es refà...
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...però es desaccelera el 
ritme de destrucció de llocs 
de treball a la indústria.

Durant el primer trimestre 
del 2011, no augmenta 
l’atur al sector industrial.

rar. Atès que la recuperació de l’economia 
rep el suport de la demanda externa, és pro
bable que la indústria rebi un impuls per la 
seva orientació a l’exportació, i això podria 
arrossegar l’ocupació en aquest sector.

La feblesa del mercat de treball és també 
evident quan s’observa l’evolució de l’atur 
registrat. Així, en el mes de març, va créi 
xer en 34.406 persones (unes 20.000 en 
termes desestacionalitzats) i va superar els 
4,3 milions d’aturats. Aquest increment, 
una mica superior al previst, va situar la 
taxa d’increment interanual en el 4,0%, 
una dècima per sota de la del mes anterior. 
Així mateix, les xifres corregides d’estacio
 na  litat mostren que, durant el primer tri
mestre del 2011, es va revertir completa
ment el descens del nombre d’aturats de 
les acaballes del 2010. No obstant això, les 
dades mostren que, durant aquest primer 
trimestre, no va augmentar l’atur al sector 
industrial, i això permet pensar que, com a 
mínim en aquest sector, l’ajustament esti
gui tocant probablement fons.

Tot i que l’evolució del nombre de contrac
tes registrats en els tres últims mesos sug
gereix també un cert estancament en el 
pro  cés de reactivació, cal tenir en compte 
que aquestes dades tendeixen a ser força 
volàtils. A més a més, s’espera que la seva 
ten  dència alcista es recuperi durant el  
prò  xim trimestre, en especial després de 
l’anun  ci per part del Govern de les mesu
res per lluitar contra l’ocupació irregular. 
Una de les propostes en discussió és que, 
durant un període de temps preliminar, la 
legalització dels treballadors irregulars es 
pugui efectuar amb sancions menors. 
Amb posterioritat, la inspecció de treball 
sancionarà amb més duresa els infractors 
mitjançant la reforma de la Llei d’In  frac 
cions i Sancions de l’Ordre Social.

En definitiva, el conjunt de les xifres més 
recents del mercat de treball no és gaire 
favorable. No obstant això, el fet que l’ocu
 pació al sector serveis hagi crescut una mi 
ca en el mes de març i els indicis que l’aug
 ment de l’atur al sector de la indústria 

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

LA RECUPERACIÓ DELS CONTRACTES REGISTRATS ES PREN UN RESPIR
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po      dria estar finalitzant auguren un com
portament més positiu en el proper tri
mestre. Així mateix, les dades reals són 
for  ça coherents amb les nostres previsions 

que l’ocupació acabarà el 2011 amb un 
descens del 0,5% interanual i que la taxa 
d’atur se situarà en el 20,4%.

AtuR ReGistRAt PeR sectORs, sexe i eDAts

Març 2011

Aturats
Variació sobre
desembre 2010

Variació sobre el mateix
període de l’any anterior %  

participació
Absoluta % Absoluta %

Per sectors

 Agricultura 143.431 16.602 13,1 22.752 18,9 3,3 

 Indústria 505.173 13.535 2,8 –20.713 –3,9 11,7 

 Construcció 762.528 9.461 1,3 –35.044 –4,4 17,6 

 Serveis 2.531.424 159.485 6,7 132.683 5,5 58,4 

 Primera ocupació 391.113 34.513 9,7 67.378 20,8 9,0 

Per sexes

 Homes 2.150.248 97.060 4,7 36.683 1,7 49,6 

 Dones 2.183.421 136.536 6,7 130.373 6,4 50,4 

Per edats

 Menors de 25 anys 483.251 49.477 11,4 211 0,0 11,2 

 Resta d’edats 3.850.418 184.119 5,0 166.845 4,5 88,8 

ToTAL 4.333.669 233.596 5,7 167.056 4,0 100,0 

FONTS: Servei Públic d’Ocupació Estatal i elaboració pròpia.
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continua la tendència alcista  
dels preus

L’encariment del preu del petroli manté la 
taxa d’inflació en nivells relativament ele
vats. Concretament, la variació interanual 
de l’índex de preus de consum (IPC) es va 
mantenir en el 3,6% en el mes de març. Tot 
i que les pressions inflacionistes podrien 
persistir a curt termini, esperem que vagin 
remetent de forma gradual. La desaparició 
dels efectes transitoris de les pujades dels 
impostos indirectes propiciarà que això 
sigui així. En canvi, l’evolució futura del 
preu del petroli és més difícil de preveure, 
ja que les tensions geopolítiques del nord 
d’Àfrica n’han augmentat considerable
ment la volatilitat. Això fa que la incertesa 
sobre la previsió d’inflació es mantingui 
elevada.

Ara com ara, el preu del petroli no emet 
senyals que hagi de recular a curt termini. 
Això ha motivat que la nostra previsió 
d’inflació mitjana per a l’any 2011 s’in  cre
 men  ti en una dècima fins al 3,0% anual. 
Aquesta previsió està molt condicionada 
per la projecció del preu del petroli. Creiem 
que és difícil que els factors que l’estan im 
pulsant a l’alça canviïn a curt termini, en 
especial els factors geopolítics. Per aquest 
motiu, esperem que es mantingui per da 
munt dels 110 dòlars per barril en els prò 
xims mesos. Probablement, no serà fins a 
l’estiu que començarà una tendència a la 
baixa. D’acord amb aquest escenari, per a 
les acaballes de l’any, el preu del petroli 
s’hauria de situar al voltant dels 100 dòlars 
per barril.

Atesos la naturalesa de les pressions infla
cionistes i l’escenari previst per al preu del 

el ritme de creixement  
dels preus de consum se 
situa en el 3,6% al març.

La previsió mitjana anual 
de l’iPc per a l’any 2011 
augmenta en una dècima, 
fins al 3,0%, per les 
pressions del preu  
del petroli.

Preus

ÍNDex De PReus De cONsum

2010 2011

%
variació
mensual

% variació
s/desembre

2009

%
variació

anual

%
variació
mensual

% variació
s/desembre

2010

%
variació

anual

Gener –1,0 –1,0 1,0 –0,7 –0,7 3,3

Febrer –0,2 –1,2 0,8 0,1 –0,6 3,6

Març 0,7 –0,5 1,4 0,7 0,1 3,6

Abril 1,1 0,6 1,5

Maig 0,2 0,8 1,8

Juny 0,2 1,0 1,5

Juliol –0,4 0,6 1,9

Agost 0,3 0,8 1,8

Setembre 0,1 0,9 2,1

Octubre 0,9 1,8 2,3

Novembre 0,5 2,4 2,3

Desembre 0,6 3,0 3,0

FONT: Institut Nacional d’Estadística.
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el Bce apuja el tipus 
d’interès en 25 punts 
bàsics, fins a l’1,25%,  
per lluitar contra les 
tensions inflacionistes.

els costos de producció 
continuen augmentant.

petroli, l’alça de la inflació serà, molt pro
bablement, transitòria. Això permet que, 
ara com ara, no s’apreciïn efectes de sego
na ronda importants. De fet, tot i que l’en 
questa que du a terme la Comissió Euro
pea sobre les expectatives d’inflació ens 
in    forma que estan augmentant, encara es 
troben en territori moderat.

Per al conjunt de la zona de l’euro, sembla 
que les expectatives d’inflació estan força 
ancorades, però el Banc Central Europeu 
(BCE) es va desmarcar de la Fed i, en el 
mes d’abril, va apujar el tipus d’interès de 
referència en 25 punts bàsics, fins a l’1,25%. 
A més a més, va deixar la porta oberta a 
noves pujades en els propers mesos si les 
tensions inflacionistes persisteixen. Per al 
conjunt de la zona de l’euro, la inflació no 
és tan elevada com a Espanya, ja que es va 
situar en el 2,7% en el mes de març, però es 
troba en un nivell clarament superior al 
límit fixat pel BCE. D’acord amb l’actuació 
de la màxima autoritat monetària euro
pea, les expectatives d’inflació al conti
nent europeu i a Espanya s’haurien de man

   tenir sota control, i, per tant, els efectes de 
segona ronda, també.

L’actuació del BCE, però, podria debilitar 
la recuperació de la demanda interna, ja 
prou feble. De fet, la inflació subjacent, 
que exclou l’energia i els aliments frescos, 
va disminuir en una dècima fins a l’1,7% 
in      teranual en el mes de març i es manté en 
un nivell reduït des de fa mesos. Atès aquest 
escenari, és probable que, a curt termini, 
es mantingui força estable.

El repunt de les pressions inflacionistes di 
ficulta els guanys de competitivitat de l’e  co
 nomia espanyola. Una bona mostra d’això 
l’ofereix l’índex de preus industrials, que 
ref lecteix el creixement dels preus dels 
béns industrials cobrats pels fabricants, els 
quals, segons ho mostren les dades, van 
continuar la tendència ascendent i van pu 
jar significativament en el mes de febrer, 
vuit dècimes fins al 7,6% interanual, im 
pul  sats, sobretot, pels béns energètics. En 
canvi, l’augment dels preus industrials du 
rant els últims mesos en la mitjana de la 

LA INFLACIÓ GENERAL I LA SUBJACENT AMPLIEN LA DIFERÈNCIA

Variació interanual de l’IPC

FONT: Institut Nacional d’Estadística.

Inflació subjacent (índex general 
sense aliments frescos i energia)

Índex general

–2

0

1

–1

3

2

4

5

6

2007 2008 2009 2010 2011
M J S D M J S D M M MS D DJ SJ

%



MAIG 2011 57  INFORME MENSUAL

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 (**)

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 0,6

 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 0,5

 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 1,3

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

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

 Novembre 10,3 4,4 0,9 0,6 5,1 10,7 9,2 7,7 2,2 11,0 1,4

 Desembre 8,5 5,3 1,3 0,7 5,7 13,5 10,3 8,1 2,4 11,8 –

2011

 Gener ... 6,8 1,5 1,0 6,8 17,3 11,9 7,6 2,0 12,4 –

 Febrer ... 7,6 1,9 1,0 7,9 18,3 11,1 6,3 1,4 13,1 –

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

CONTINÚA LA TENDENCIA INFLACIONISTA
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L’AUGMENT DEL DIFERENCIAL D’INFLACIÓ EN RELACIÓ AMB LA ZONA DE L’EURO ES FRENA

Variació interanual de l’IPC harmonitzat

FONTS: Institut Nacional d’Estadística, Eurostat i elaboració pròpia.
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Al març disminueix  
el diferencial de preus  
en relació amb la zona  
de l’euro.

zona de l’euro va ser més pausat. En el mes 
de febrer, concretament, la taxa de creixe
ment interanual de la zona de l’euro es va 
situar un punt per sota de la d’Espanya.

Un altre mesurament alternatiu de la com
 petitivitat l’ofereix el diferencial de preus 
de consum en relació amb la zona de l’euro. 
Després de diversos mesos registrant una 

tendència creixent, en el mes de febrer, va 
recular lleugerament i proporciona així 
una mica de respir en el recent procés de 
pèrdua de competitivitat. Se  gons les dades 
d’Eurostat, la variació interanual de l’ín 
dex de preus harmonitzat de la zona de 
l’euro es va situar en el 2,7%, men  tre que la 
registrada a Espanya va ser del 3,3%.
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els components del dèficit comercial 
presenten tendències oposades

El desequilibri comercial va assolir el ni 
vell màxim al juny del 2008, amb un dèfi
cit de 104.238 milions d’euros acumu  lats 
durant els dotze últims mesos. Dos anys 
més tard, les millores dels components 
energètic i no energètic van permetre cor
 re  gir parcialment aquest desequilibri. El 
dèficit comercial es va situar per sota del 
5% del producte interior brut (PIB) i s’ha 
mantingut gairebé estancat de llavors ençà. 
Aquesta absència de variació respon a les 
tendències oposades que presenten els 
dos components del dèficit. La persistent 
escalada del preu del cru ha deteriorat de 
forma considerable el saldo energètic. La 
correcció del dèficit no energètic, impul

sada per l’augment del co  merç amb els paï
 sos de la zona de l’euro, destinació de més 
de la meitat de les exportacions espanyo
les, ha neutralitzat el desequilibri energè 
tic. Quin d’aquests dos efectes s’acabarà 
im  posant a mitjà termini?

Al febrer del 2011, el saldo no energètic va 
registrar un superàvit de 125,9 milions 
d’euros, situació que no es donava des de 
l’any 1986. Aquesta millora respon al ma 
jor augment interanual de les exporta
cions, del 19,7%, enfront del 12,6% regis
trat per les importacions. Arran d’això,  
el dèficit no energètic acumulat des del 
març del 2010 es va reduir fins als 15.033 
mi  lions d’euros, el 77% per sota del màxim 
assolit tres anys enrere.

el dèficit comercial es 
manté en nivells similars 
als del juny del 2010.

el component no energètic 
registra un superàvit 
després de 25 anys.

sector exterior

LA RECENT ESCALADA DEL PREU DEL PETROLI S’ASSEMBLA A LA DEL 2008

Preu del petroli en base 100 = Mes previ al creixement dels preus del petroli

FONTS: �omson Reuters Datastream i elaboració pròpia.
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L’elevat preu del petroli 
continuarà deteriorant  
el dèficit a curt termini.

el deteriorament de  
la balança de rendes 
incrementa el dèficit 
corrent.

Al mateix temps, el saldo comercial ener
gètic acumulat els dotze mesos previs al 
febrer va registrar un dèficit de 37.315 mi  
lions d’euros i es va apropar als màxims 
del 2008. Aquest augment del desequilibri 
energètic respon a dos factors: l’elevada 
dependència energètica espanyola, molt 
superior a la mitjana europea, i la progres
siva escalada del preu del petroli. En aquest 
sentit, el preu del barril de cru de qualitat 
Brent va superar, a l’abril, els 87 euros (120 
dòlars). Com ho mostra el gràfic anterior, 
això representa un increment del 49,8% 
des de l’agost del 2010. Aquesta evolució 
s’assembla a la registrada durant l’any 
2008. No obstant això, a diferència del que 
va ocórrer llavors, les nostres previsions 
apunten a una reducció més lenta del preu 
del cru, la qual cosa anticipa una correcció 

del dèficit energètic molt més gradual que 
la de fa dos anys.

Per tant, en clau de futur, esperem nous 
deterioraments del dèficit comercial du 
rant els pròxims mesos, impulsats encara 
per l’evolució del component energètic. 
No obstant això, el relaxament gradual de 
les pressions sobre el preu del cru i el man
teniment de la tònica de correcció del sal
do no energètic podrien començar a reduir 
el desequilibri comercial a mitjà termini.

el turisme, única bona notícia  
del saldo corrent

El desequilibri acumulat durant els dotze 
últims mesos de la balança de pagaments 

cOmeRÇ exteRiOR  

Generfebrer 2011

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 9.174 45,8 22,2 1.820 107,3 5,5 –7.354 19,8

 Béns de consum 9.088 5,1 22,0 11.311 14,5 34,2 2.224 124,5

  Alimentaris 2.288 12,7 5,5 4.302 15,0 13,0 2.014 188,0

  No alimentaris 6.800 2,8 16,5 7.009 14,2 21,2 209 103,1

 Béns de capital 2.628 5,1 6,4 2.800 33,4 8,5 172 106,5

 Béns intermedis no energètics 20.379 21,9 49,4 17.161 29,7 51,9 –3.219 84,2

Per àrees geogràfiques

 Unió Europea 21.584 13,1 52,3 22.296 22,5 67,4 712 103,3

  Zona de l’euro 17.536 14,3 42,5 18.220 21,1 55,1 684 103,9

 Altres països 19.685 30,7 47,7 10.796 37,2 32,6 –8.889 54,8

  Rússia 1.571 78,5 3,8 350 72,4 1,1 –1.221 22,3

  EUA 1.736 34,6 4,2 1.279 59,5 3,9 –457 73,7

  Japó 572 2,0 1,4 270 24,3 0,8 –302 47,2

  Amèrica Llatina 2.145 31,8 5,2 1.881 52,7 5,7 –264 87,7

  OPEP 4.649 41,1 11,3 1.130 38,4 3,4 –3.519 24,3

  Resta 9.013 21,6 21,8 5.887 27,9 17,8 –3.126 65,3

ToTAL 41.269 20,8 100,0 33.092 26,9 100,0 –8.177 80,2

FONTS: Ministeri d’Economia i elaboració pròpia.
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La recuperació del turisme 
anticipa nous increments 
del superàvit de serveis.

La inversió en cartera  
és la principal font  
de finançament al gener.

va augmentar lleugerament al gener, fins 
als 49.194 milions d’euros. El motiu d’a 
quest deteriorament va ser l’ampliació del 
dèficit de la balança de béns i, principal
ment, de la de rendes. En aquest últim cas, 
l’augment del dèficit va posar fi a més de 
vint mesos consecutius de contraccions. 
Aquesta dada podria significar un canvi 
de tendència en l’evolució de la ba  lança de 
rendes, provocat per un major pa  gament 
de rendiments del deute. No obstant això, 
serà necessari esperar les pròximes publi
cacions de dades per poder corroborar 
aquesta hipòtesi.

El que no planteja cap mena de dubte és 
l’evolució positiva de la balança de serveis, 
que va augmentar fins als 28.257 milions 
d’euros al gener. Les bones notícies sobre 

l’entrada de turistes durant el primer tri
mestre de l’any permeten anticipar nous 
increments del superàvit de la balança de 
serveis. Malgrat això, les nostres previsions 
situen el saldo del compte corrent en el 
4,3% el 2011. Això significa una correcció 
del dèficit de dues dècimes, molt inferior a 
la registrada durant els dos últims anys.

Pel que fa als fluxos financers, la inversió 
estrangera en cartera a Espanya va ser de 
15.714 milions d’euros al gener. Aquesta va 
ser l’única font d’entrada neta de capitals 
es  trangers per satisfer la necessitat de fi 
nançament de l’economia espanyola. Per 
la seva banda, el relaxament de la prima de 
risc en aquest mes va permetre la reducció 
del recurs al Banc Central Europeu per 
part de les entitats financeres espanyoles.

BALANÇA De PAGAmeNts

Gener 2011

Acumulat any Dotze últims mesos

Saldo en 
milions
d’euros

% variació 
anual

Saldo en 
milions
d’euros

Variació anual

Absoluta %

Balança corrent

 Balança comercial –4.516 9,9 –47.505 –5.354 12,7

 Serveis

  Turisme 1.688 7,9 27.082 1.110 4,3

  Altres serveis –123 –60,4 1.175 1.893 –

  Total 1.564 24,9 28.257 3.003 11,9

 Rendes –2.531 121,2 –23.081 4.677 –16,8

 Transferències –1.093 –14,1 –6.864 1.934 –22,0

 Total –6.576 24,7 –49.194 4.259 –8,0

Compte de capital 186 –85,6 5.360 218 4,2

Balança financera

 Inversions directes –2.820 471,4 –3.219 –6.804 –

 Inversions de cartera 15.714 14,3 32.380 –17.453 –35,0

 Altres inversions –4.612 –22,4 –467 10.441 –95,7

 Total 8.282 13,3 28.694 –13.815 –32,5

Errors i omissions 672 – –1.311 3.172 –70,8

Variació d’actius del Banc d’Espanya –2.565 –22,7 16.451 6.422 64,0

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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una consolidació fiscal que  
no està lliure de riscos

Les economies avançades han d’assegurar 
la sostenibilitat del deute públic. Aquest és 
el missatge que es desprèn de l’últim infor
me del Fons Monetari Internacional (FMI), 
segons el qual l’endeutament públic als 
paï  sos desenvolupats superarà, de mitja
na, el 100% del seu producte interior brut 
(PIB) durant els pròxims anys, lluny del 
60% registrat abans de l’esclat de l’úl  tima 
crisi. És per això que l’organisme su  pra  na
 cional considera necessari fer nous esfor  ços 
que permetin la consolidació fiscal a llarg 
termini. Un objectiu que coincideix amb 
l’acord assolit, el passat mes de març, pels 
disset líders dels països de la zona de l’euro 
en el Pacte per l’Euro Plus. En aquest sen
tit, les mesures adoptades pel Govern es 
pa   nyol permeten confiar en una millora 
gradual dels comptes públics durant els 
prò  xims anys. No obstant això, les recents 
ten    sions als mercats de deute sobirà euro
peus i el seu efecte sobre la prima de risc 
es  panyola mostren que aquesta via de con
solidació fiscal encara és fràgil i no està 
lliure de riscos.

Les previsions de l’FMI consideren que el 
dèficit fiscal espanyol augmentarà el ritme 
de correcció el 2011 i se situarà en el 6,2% del 
PIB. Això suposa una millora del saldo 
pú    blic de tres punts percentuals en relació 
amb l’any anterior, la major caiguda regis
trada entre les principals economies desen
volupades. Aquesta previsió és coherent 
amb la del Banc d’Espanya i és, només, dues 
dècimes més pessimista que la del Go  vern. 
Sembla, per tant, que hi ha un con  sens unà
 nime sobre el bon resultat de les mesures 
d’ajustament fiscal.

Les dades del dèficit de caixa de l’Estat 
acu    mulat durant els dos primers mesos de 
l’any confirmen aquesta percepció, en re 
duirse el 28,1% en relació amb el mateix 
període del 2010. Aquesta caiguda es pro
dueix en un context de canvi en el sistema 
de finançament de les comunitats autòno
mes de règim comú, iniciat a partir del 
2011. Amb el nou sistema, els f luxos de 
caixa de l’Estat (ingressos i despeses) es 
veuen reduïts. Un clar exemple és el dels 
ingressos de l’Estat, que van disminuir el 
16,7% interanual. Una part important 
d’aquesta caiguda s’explica per l’augment 
del percentatge de lliuraments a compte 
que els organismes autonòmics reben dels 
impostos gestionats per l’Estat. Això im 
pe  deix la comparació directa d’aquestes 
dades amb les de l’any anterior. No obstant 
això, tot fa pensar que la reducció de la des
pesa pública va ser la principal raó de la 
cor  recció del dèficit durant els dos primers 
mesos del 2011.

Per bé que aquesta correcció no permet 
arribar a conclusions definitives sobre l’evo
   lució futura del dèficit al llarg de l’any, sí és 
coherent amb les previsions de consoli
dació fiscal dels principals organismes. 
S’espera, a més a més, que les noves refor
mes estructurals adoptades per l’Executiu 
espanyol en matèria financera, laboral i de 
pensions mantinguin l’ajustament del des
equilibri fiscal durant els pròxims anys. 
Conseqüentment, segons l’FMI, el deute 
públic espanyol s’estabilitzarà al voltant 
del 75% del PIB el 2016, més de 10 punts 
percentuals per sota del nivell mitjà de la 
zona de l’euro.

Aquestes perspectives favorables van re 
duir la pressió sobre la prima de risc del 

L’Fmi considera que la 
sostenibilitat del deute 
públic és una prioritat per a 
les economies avançades...

...i preveu per a espanya 
una reducció del dèficit 
públic propera als 3 punts 
percentuals.

La davallada de la despesa 
pública permet la correcció 
del saldo públic.

sector públic
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deute públic espanyol (mesurada com el 
diferencial entre la rendibilitat del bo es  
panyol i l’alemany a 10 anys). Cap a la mei
tat d’abril, la prima de risc espanyola es va 
arribar a situar en els 175 punts bà  sics, un 
nivell que no assolia des de l’oc  tu  bre del 
2010. No obstant això, aquest diferencial 
va augmentar de nou fins als 230 punts 
bàsics. Aquest repunt respon, princi  pal 
ment, als rumors sobre la reestructuració 
del deute sobirà grec i als re  sul  tats de les 
eleccions finlandeses. L’auge d’un partit 
po  lític antieuropeu en aquest país ame
naça el rescat del sector públic portuguès. 
Això va incrementar la incertesa sobre el 
deute sobirà espanyol i va com  plicar la col
 lo  cació de noves emissions del Tresor.

A més de les tensions a nivell europeu, hi 
ha altres factors nacionals que també en 
terboleixen la confiança dels inversors en 
la consolidació dels comptes públics. Els 
principals riscos són tres. En primer lloc, 
la feble recuperació de l’economia el 2011, 
que podria generar un deteriorament més 

intens del mercat laboral. En se  gon lloc, 
un augment de les necessitats de capita
lització del sistema financer espanyol. I, 
fi  nalment, un deteriorament més impor
tant de les finances de les comunitats 
autònomes no permetria assolir els objec
tius d’ajus  tament fiscal.

Sense cap mena de dubte, la materialitza
ció o no d’aquests riscos durant els prò  xims 
mesos serà clau per determinar la sosteni
bilitat del deute públic espanyol. El nostre 
escenari central preveu una suavització de 
les tensions als mercats de deute sobirà 
europeus. En clau espanyola, els dubtes so 
bre la solvència del sector públic espanyol 
també s’esvairan de forma gradual. La re 
cuperació gradual de l’economia, les pro
ves de resistència al sistema bancari i les 
eleccions autonòmiques del maig corregi
ran la recent sobrereacció de la prima de 
risc. En definitiva, considerem que la con
solidació fiscal recomanada per l’FMI es 
complirà en el cas espanyol.

ESTABILITZACIÓ DEL DEUTE PÚBLIC ESPANYOL PER SOTA DE LA MITJANA 
DE LA ZONA DE L’EURO
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els dubtes sobre la 
solvència del sector públic 
s’esvairan de forma gradual.
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Després de la crisi: cal apujar o abaixar els impostos?

Les mesures coordinades d’estímuls econòmics per pal·liar la Gran Recessió del 20082009 van evitar que es 
convertís en una depressió. No obstant això, com a conseqüència, el dèficit públic dels països desenvolupats que 
integren l’Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmics (OCDE) es va situar en el 8% del produc
te interior brut (PIB) el 2010. Al mateix temps, el nivell del deute públic superarà el 100% del PIB el 2011. Aquests 
nivells no són sostenibles i pressionen sobre els tipus d’interès a llarg termini, la qual cosa representa un risc per 
al creixement econòmic equilibrat.

Això explica la necessitat d’una retirada dels estímuls fiscals i dels plans de consolidació pressupostària. Fins i tot 
el govern d’un dels països avançats que evoluciona millor, Alemanya, ha ajornat una rebaixa dels impostos que 
figurava al programa electoral de la coalició governant per dur a terme una política fiscal responsable, d’acord 
amb el nou mandat inscrit en la constitució germànica.

Ara bé, les mesures d’ajustament pressupostari poden afectar les despeses o els ingressos (vegeu el requadre «Cap 
a un creixement sostingut i equilibrat: el paper de les reformes fiscals», a la pàgina 23). En general, hi ha evidència 
empírica que les retallades de les despeses són menys perjudicials per al creixement econòmic a llarg termini que 
les pujades d’impostos,(1) sobretot tenint en compte el nivell assolit després de la tendència ascendent al llarg del 
segle passat. De fet, els plans d’estímul dels països desenvolupats durant la Gran Recessió es van centrar en 
l’impuls de la despesa pública. No obstant això, aquest requadre es concentrarà a discutir les alternatives vincu
lades amb els impostos.

Quins països podrien apujar els impostos? En principi, sembla que els candidats serien els països amb dèficits 
públics importants, en especial si pateixen la pressió dels mercats financers i si el seu nivell relatiu els ho permet. 
Això seria un complement de la reducció de la despesa pública per aconseguir una disminució suficient del dèfi
cit públic. De tota manera, s’imposa un seguit de consideracions. En primer lloc, el sistema fiscal és més que la 
suma d’una sèrie d’impostos, ja que hi ha interaccions que cal tenir en compte. A més a més, a l’hora de modifi
car un tipus impositiu a l’alça, cal tenirne present el nivell, ja que una pujada podria representar un incentiu per 
al frau i, fins i tot, podria conduir no a un augment dels ingressos, sinó a un decrement. Així mateix, caldria 
reflexionar sobre l’equitat i l’eficiència.

Gravar els rendiments del capital s’enfronta a la seva elevada mobilitat, facilitada per la globalització. Per la seva 
alta sensibilitat als tipus de gravamen, no es considera gaire factible obtenir, a partir d’aquesta figura, una expan
sió substancial dels ingressos públics. No obstant això, per afrontar aquest problema, últimament s’ha avançat de 
forma significativa en el control dels anomenats «paradisos fiscals» i en la implementació d’acords bilaterals o 
multilaterals entre països per intercanviar informació tributària.

Incrementar els ingressos mitjançant l’impost de societats també és difícil per la mobilitat de les empreses en un 
entorn globalitzat. A més a més, per atreure inversions, força països han entrat en una dinàmica de competència 
fiscal que complica la pujada del tipus de l’impost. Així i tot, els organismes supranacionals aposten per incre
mentar els ingressos no tant per una alça del tipus de gravamen com per la reducció de les bonificacions, en la 
base o en la quota, ja que algunes poden no estar justificades en termes d’eficiència o poden provocar distorsions. 
Això no vol dir, naturalment, que s’hagin d’eliminar totes. Per exemple, les desgravacions per R+D poden ser un 

(1) Vegeu IMF, World Economic Outlook, octubre del 2010.
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intent d’internalitzar les anomenades externalitats positives, és a dir, situacions en què els beneficis socials supe
ren els privats.

No es considera que sigui tan movible el factor treball. Així i tot, un augment excessiu de la tributació en l’impost 
sobre la renda de les persones físiques pot perjudicar la inversió en capital humà i, en conseqüència, el creixement 
econòmic. Per apujar els impostos mitjançant aquesta figura, els experts del Fons Monetari Internacional acon
sellen, en especial, revisar les deduccions en aquest impost, que pot ser que no sempre siguin apropiades. Així, 
s’estima que el principal efecte de la desgravació hipotecària existent als Estats Units va ser la compra de cases 
més grans.
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Les contribucions a la Seguretat Social també afecten la utilització del factor treball. S’ha argumentat que una 
rebaixa en les contribucions empresarials a la Seguretat Social podria augmentar la demanda d’ocupació en aba
ratir els costos laborals. En funció del seu nivell als diferents països, seria més o menys factible. Així i tot, caldria 
considerar el seu efecte sobre el finançament de la Seguretat Social.

En aquest context, segons alguns estudis econòmics,(2) sembla que els impostos sobre el consum són menys 
nocius per al creixement econòmic a mitjà i a llarg termini. En aquest sentit, la figura més important és l’impost 
sobre el valor afegit, que pot representar una font important d’increment dels ingressos, dins d’uns certs límits, so  bre
 tot per als països amb tipus per sota de la mitjana. No obstant això, cal no oblidar que, a curt termini, un incre
ment dels tipus de gravamen afectaria la inflació dels preus de consum a l’alça i podria representar un augment 
dels costos empresarials si es traslladés als salaris.

Per aquest motiu, els experts del Fons Monetari Internacional(3) recomanen la supressió d’alguns tractaments 
preferencials si no estan prou justificats. Això, juntament amb un increment de l’eficiència en l’administració de 
l’impost i amb un major grau de compliment, permetria augmentar els ingressos públics de forma sensible.

D’altra banda, els impostos especials són susceptibles d’augments en alguns casos. Així, es podria impulsar 
l’eficiència energètica i també protegir el medi ambient (vegeu el requadre «Cap a un creixement sostingut i equi
librat: el paper de les reformes fiscals», a la pàgina 23). No obstant això, caldria tenir en compte el seu impacte 
sobre la competitivitat. També s’ha sostingut que una alça dels impostos sobre l’alcohol o el tabac, a més de per
metre un ascens dels ingressos, cobriria objectius de salut pública.

De tota manera, el grau més baix de mobilitat de la base imposable el representa la propietat immobiliària, i 
alguns estudis(4) consideren que els impostos que la graven són menys perjudicials per al creixement econòmic 
que els anteriors. No obstant això, normalment es decideixen a un nivell inferior a l’Estat i, d’altra banda, solen 
ser especialment impopulars.(5)

En economia, com en medicina, no hi ha medicaments sense cap efecte secundari. Per això, en funció dels països 
i del moment econòmic que travessen, pot ser recomanable un determinat «còctel» de mesures després d’una 
anàlisi de costos i de beneficis. En última instància, es tractarà d’una decisió política, ja que, en definitiva, 
l’estructura fiscal depèn de l’elecció de cada societat sobre com decideix finançar el nivell de despesa pública que 
considera adequat.

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

(2) Vegeu G.D. Myles (2009), «Economic Growth and the Role of Taxation – Theory», OECD Economics Department Workings Paper, 713. 
OECD Publishing. Doi: 10.1787/222800633678.
(3) Vegeu IMF, Fiscal Monitor, novembre del 2010.
(4) Vegeu OECD, Tax Policy Reform and Economic Growth, 2010. OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264091085en.
(5) Vegeu European Economy. Occasional Papers, 45, març del 2009. «The quality of public finances and economic growth: Proceedings to the 
annual Workshop on public finances». Brussel·les, 28 de novembre de 2008.
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2011: l’any del despalanquejament 
del sector privat

El sector privat no financer espanyol va ser 
prestador net el 2010, amb una capacitat 
de finançament equivalent al 4,4% del pro
ducte interior brut (PIB). Així i tot, el deu
te acumulat al final d’aquest període es va 
mantenir gairebé constant al del 2009. Serà, 
definitivament, el 2011 l’any del despalan
quejament del sector privat a Espanya? Al 
guns indicis fan pensar que sí. No obstant 
això, nombrosos factors poden influir so 
bre l’evolució futura del deute d’aquest sec
 tor. Sens dubte, el ritme de recuperació eco
 nòmica i l’evolució dels tipus d’interès hi 
ju  garan un paper important. Tot plegat en 
un context de consolidació del sistema fi 
nan  cer espanyol i d’intenses tensions als 
mer  cats de deute sobirà.

En efecte, com ho mostra el gràfic següent, 
les societats no financeres i les llars van ser 
prestadors nets el 2010. La capacitat de fi 
nançament de les llars, del 4,0% del PIB, va 
ser molt superior al 0,4% de les empreses. 
Però les dues sèries presenten tendències 
molt diferents. La capacitat de finançament 
de les llars es va reduir en més d’un punt 
per  centual en relació amb l’any anterior. Els 
canvis fiscals introduïts, que van incenti
var l’avançament de la demanda de béns 
du  radors i d’habitatges, explicarien una 
part d’aquest fenomen. Això contrasta amb 
la millora dels comptes de les societats no 
financeres el 2010, que van presentar, per 
primera vegada al segle xxi, una capacitat 
de finançament positiva. No obstant això, 
no va ser suficient per sufragar el total dels 
capitals requerits per l’administració pú 
bli  ca, del 9,2% del PIB.

La capacitat de 
finançament del sector 
privat no financer va ser  
del 4,4% del PiB el 2010.

estalvi i finançament

LES LLARS I LES EMPRESES VAN SER PRESTADORS NETS EL 2010
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Les dades disponibles dels dos primers 
me    sos d’enguany mostren una clara re 
ducció del finançament al sector privat no 
financer, en especial pel que fa als préstecs 
bancaris. Així, el deute en mans del sector 
privat es va reduir, al febrer, en 14.703 mi 
lions d’euros en relació amb el desembre 
del 2010, una caiguda del 0,7%. Per a les 
so  cietats no financeres, aquesta contracció 
va ser del 0,5% en el mateix període, causa
da, sobretot, per les empreses dels sectors 
im  mobiliari i constructor. El deute de les 
llars, per la seva banda, va disminuir el 
0,9%. S’espera que aquest procés de despa
lanquejament del sector privat es mantin
gui durant el 2011.

Aquesta previsió es veu reforçada amb la 
pu  jada, a l’abril, del tipus d’interès de re 
ferència del Banc Central Europeu (BCE), 
fins a l’1,25%, que va posar fi a dos anys 
d’estancament en un nivell històricament 
baix, de l’1,0%. El manteniment de les 
pres    sions inflacionistes farà que, molt pro

bablement, el BCE continuï apujant el ti 
pus d’interès de referència, tot i que difícil
ment el situarà per damunt del 2% al final 
de l’any. En aquest context, el tipus d’in 
terès de les noves operacions de crèdit va 
tornar a augmentar al febrer i es va situar 
44 punts bàsics per damunt del tancament 
del 2010. Així mateix, el tipus del mercat 
in  terbancari (euríbor), índex de referència 
per a la gran majoria d’operacions hipote
càries a Espanya, va continuar augmen
tant a l’abril, fins al 2,1%.

Conseqüentment, és possible que la de 
manda creditícia es mantingui reduïda en 
el que queda d’any. Aquest efecte es podria 
veure amplificat per la feble recuperació 
de l’economia espanyola, que no permetrà 
una millora del mercat laboral durant el 
2011. Això mantindrà la pressió sobre la 
taxa de morositat creditícia, la qual, al fe 
brer, es va situar en el 6,19%, un nivell que 
no assolia des de l’any 1995.

FiNANÇAmeNt ALs sectORs NO FiNANceRs (1)

Febrer 2011

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

Sector privat 2.197.487 –14.703 0,4 76,7 

 Empreses no financeres 1.306.946 –6.437 1,1 45,6 

  Préstecs d’entitats residents (3) 885.653 –11.820 –1,4 30,9 

  Valors diferents d’accions 66.420 1.869 14,9 2,3 

  Préstecs de l’exterior 354.872 3.514 5,3 12,4 

 Llars (4) 890.541 –8.266 –0,5 31,1 

  Préstecs per a l’habitatge (3) 672.959 –6.908 –0,4 23,5 

  Altres (3) 213.962 –1.386 –0,8 7,5 

  Préstecs de l’exterior 3.620 28 4,2 0,1 

Administracions públiques (5) 667.415 28.649 13,7 23,3 

ToTAL 2.864.933 13.977 4,2 100,0 

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.

es preveu que el deute  
del sector privat es redueixi 
el 2011.

els tipus d’interès i la feble 
recuperació econòmica 
reduiran la demanda 
creditícia.
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Aquest procés de despalanquejament del 
sector privat tindrà lloc en un context de 
reformes del sistema financer espanyol. 
L’aug  ment de la ràtio mínima de capital 
principal introduït al Pla de Reforçament 
del Sector Financer (fins al 8% o el 10%, 
se  gons la naturalesa jurídica de l’entitat) 
propicia una nova reordenació del sector. 
Així, durant el mes d’abril, es van perfilar 
les estratègies de recapitalització de les 
tret  ze entitats financeres que no complien 
les exigències de capital. Aquestes estratè
gies incloïen, principalment, tres tipus de 
mesures: la col·locació de capital a tercers, 
operacions especials taxades (com la ven
da de participacions o de carteres) i el su 
port del Fons de Reestructuració Ordena
da Bancària (FROB). Aquesta última opció 
comporta, en el cas de les caixes d’estalvis, 
el traspàs del negoci financer a una socie
tat anònima bancària.

S’espera que aquesta reforma consolidi la 
solvència del sector financer espanyol. Un 
objectiu que ha de permetre afrontar amb 
garanties les proves de resistència (stress 
tests) al sector bancari que es realitzaran al 
juny, més exigents que les realitzades un 
any enrere, tant per la definició del capital 
objectiu com per la severitat dels escena
ris. Un bon resultat esvairia els dubtes so 
bre el sector financer espanyol i facilitaria 
l’obertura dels mercats majoristes de fi 

nan  çament a la banca espanyola. De fet, 
això últim es va començar a produir du 
rant el primer trimestre del 2011, situació 
que va permetre reduir la dependència del 
sector al recurs del BCE.

Noves mesures per posar fi  
a la guerra de passius

La taxa d’estalvi de les llars espanyoles es 
va reduir fins al 13,1% de la seva renda 
bruta disponible el 2010, quatre punts per
centuals per sota del nivell assolit un any 
enrere. Una part d’aquesta caiguda s’ex  pli
 ca per una reducció de l’estalvi per precau
ció de les famílies. Així mateix, algunes 
re      formes fiscals, entre les quals hi ha l’in 
cre  ment de l’impost sobre el valor afegit, el 
Pla 2000E o la supressió per deducció 
d’ha    bitatge, van anticipar les decisions de 
com  pra de les llars. Així i tot, la ràtio d’es 
talvi del 2010 es va mantenir vuit dècimes 
per damunt de la mitjana dels últims anys. 
És possible que, durant el 2011, l’estalvi de 
les llars es torni a reduir. Això respondrà a 
la pèrdua de poder adquisitiu de les llars 
da  vant de les pujades de preus i dels tipus 
d’interès, que incrementaran la càrrega dels 
passius.

Les dades dels passius bancaris en mans 
de les famílies i de les empreses són cohe

PAssius De Les eNtitAts De cRÈDit eNFRONt D’emPReses i FAmÍLies

Febrer 2011

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

A la vista 259.459 –2.307 –0,9 –462 –0,2 18,3 

D’estalvi 207.439 –3.848 –1,8 768 0,4 14,7 

A termini 740.425 –3.142 –0,4 33.462 4,7 52,3 

En moneda estrangera 19.590 208 1,1 –2.889 –12,9 1,4 

Total dipòsits 1.226.914 –9.089 –0,7 30.879 2,6 86,7 

Resta del passiu (*) 187.671 –15.340 –7,6 –12.697 –6,3 13,3 

ToTAL 1.414.585 –24.429 –1,7 18.182 1,3 100,0 

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.

La reforma bancària 
consolida la solvència  
del sistema abans de  
les proves de resistència.

La taxa d’estalvi de les llars 
es redueix fins al 13,1%.
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rents amb aquest supòsit, ja que van dis
minuir l’1,7% interanual durant els dos 
pri  mers mesos del 2011. Aquesta contrac
ció va tenir lloc en un context de reducció 
dels tipus d’interès, que van caure per ter
cer mes consecutiu. Això podria respondre 
a la reobertura dels canals majoristes de 
finançament a la banca espanyola, si  tua  ció 
que va comportar la reducció de la neces
sitat de captació de dipòsits de la clien  tela i 
va reduir la competència entre les entitats.

Aquesta competència es podria reactivar 
en els pròxims mesos. El gran volum d’im
 posicions a termini fix que els particulars 
van contractar un any enrere, i que vence
ran en aquests mesos, i les noves turbulèn
cies als mercats de deute sobirà podrien 
incrementar els tipus d’interès. No obstant 
això, aquest procés es podria veure frenat 
per la nova proposta del Govern, que estu

dia limitar l’interès dels dipòsits i dels 
comp  tes a la vista de les entitats de crèdit. 
Segons aquesta proposta, la remuneració 
dels dipòsits amb un termini menor o igual 
als tres mesos no podrà superar una remu
neració de 150 punts bàsics sobre l’euríbor 
mitjà a tres mesos. Per als dipòsits amb un 
termini superior, només canvia l’índex de 
referència, que passa a ser l’euríbor a sis 
me  sos. En cas de superar aquests llindars, 
les entitats haurien d’augmentar les apor
tacions als corresponents Fons de Garantia 
de Dipòsits.

Aquest escenari podria accelerar el repunt 
de les subscripcions als fons d’inversió que 
es registren el 2011. En efecte, les dades del 
març mostren un augment de les subscrip
cions netes de 712 milions d’euros, un 
import que no s’assolia des del març del 
2006.

La proposta del Govern  
de limitar l’interès dels 
dipòsits pot reduir  
la competència  
entre les entitats  
per captar finançament.
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Previsions
% de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat d’indicació expressa

2009 2010 2011
2010 2011

I II III IV I II

ECONOMIA INTERNACIONAL Previsions Previsions

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

ECONOMIA ESPANYOLA Previsions Previsions

 Agregats macroeconòmics
  Consum de les llars –4,3 1,3 0,9 –0,3 2,2 1,5 1,7 1,0 –0,1
  Consum de les AP 3,2 –0,7 –1,7 –1,1 –0,1 –0,7 –0,9 –0,9 –2,4
  Formació bruta de capital fix –16,0 –7,5 –3,6 –10,5 –6,7 –6,7 –6,1 –5,1 –5,2
    Béns d’equipament –24,8 1,9 3,0 –4,6 8,7 2,4 1,2 1,7 –1,3
    Construcció –11,9 –11,1 –7,5 –11,3 –11,3 –11,2 –10,6 –9,4 –8,7

  Demanda nacional  (contr. al △ PIB) –6,4 –1,2 –0,6 –3,0 –0,3 –0,7 –0,6 –0,7 –1,7
  Exportació de béns i serveis –11,6 10,3 9,4 9,4 11,9 9,4 10,5 8,5 9,5
  Importació de béns i serveis –17,8 5,5 4,7 2,0 9,6 5,0 5,3 3,1 1,0
  Producte interior brut –3,7 –0,1 0,5 –1,4 0,0 0,2 0,6 0,6 0,5
 Altres variables
  Ocupació –6,6 –2,3 –0,5 –3,8 –2,5 –1,7 –1,4 –0,6 –0,6
  Taxa d’atur (% població activa) 18,0 20,1 20,4 20,0 20,1 19,8 20,3 21,3 20,4
  Índex de preus de consum –0,3 1,8 3,0 1,1 1,6 1,9 2,5 3,5 3,4
  Costos laborals unitaris 1,0 –1,5 –0,5 –0,9 –0,9 –1,9 –2,3   
  Saldo operacions corrents (% PIB) –5,5 –4,5 –4,3 –6,0 –5,1 –3,7 –3,2 –5,1 –4,2
  Cap. o nec. finanç. resta món  
   (% PIB) –5,1 –3,9 –3,7 –5,5 –4,4 –3,1 –2,6 –4,6 –3,7
  Saldo públic (% PIB) –11,1 –9,2 –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 1,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,3
  Bons EUA 10 anys 3,2 3,2 3,6 3,7 3,5 2,8 2,8 3,4 3,6
  Bons alemanys 10 anys 3,3 2,8 3,5 3,2 2,8 2,4 2,6 3,2 3,5
 Tipus de canvi
  $/Euro 1,39 1,33 1,42 1,38 1,27 1,29 1,36 1,37 1,47

C
ACTIVITAT FINANCERA Milions € 

Recursos totals de clients 247.897

Crèdits sobre clients 189.546

Resultat atribuït al Grup 1.307

PERSONAL, OFICINES I MITJANS DE PAGAMENT  

Empleats 28.651

Oficines 5.409

Terminals d’autoservei 8.181

Targetes (milions) 10,3

OBRA SOCIAL: PRESSUPOST PER ACTIVITATS PER AL 2011 Milions € 

Socials 335

Ciència i medi ambient 68

Culturals 64

Educatives i investigació 33

TOTAL PRESSUPOST 500
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