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

ECONOMIA ESPANYOLA Previsions Previsions

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

  Demanda nacional  (contr. al △ PIB) –6,4 –1,2 –0,8 –3,1 –0,3 –0,7 –0,6 –0,6 –1,9
  Exportació de béns i serveis –11,6 10,3 13,1 9,4 11,9 9,4 10,5 11,2 13,3
  Importació de béns i serveis –17,8 5,5 7,4 2,0 9,6 5,0 5,3 5,2 3,8
  Producte interior brut –3,7 –0,1 0,5 –1,4 0,0 0,2 0,6 0,8 0,5
 Altres variables
  Ocupació –6,6 –2,3 –0,7 –3,9 –2,4 –1,6 –1,4 –1,4 –0,8
  Taxa d’atur (% població activa) 18,0 20,1 20,8 20,0 20,1 19,8 20,3 21,3 20,8
  Índex de preus de consum –0,3 1,8 3,2 1,1 1,6 1,9 2,5 3,5 3,7
  Costos laborals unitaris 1,0 –1,5 –0,5 –0,9 –0,9 –1,9 –2,3 –1,2  
  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 3,5 3,7 3,5 2,8 2,8 3,4 3,4
  Bons alemanys 10 anys 3,3 2,8 3,5 3,2 2,8 2,4 2,6 3,2 3,3
 Tipus de canvi
  $/Euro 1,39 1,33 1,41 1,38 1,27 1,29 1,36 1,37 1,44

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 En els vint últims anys, s’ha produït un intens augment dels desequilibris de les balan
ces per compte corrent a nivell mundial. La balança de pagaments amb l’exterior d’un 
país, per definició comptable, està equilibrada, però, si la descomponem entre els seus 
dos components més importants, el compte corrent i el financer, resulta que, en molts 
països, s’observen dèficits o superàvits persistents en el temps en cada compte. Quin és 
el problema? Dèficits persistents per compte corrent signifiquen acumulació de deute 
exterior i poden evidenciar un problema de competitivitat. Al contrari, superàvits con
ti nuats poden portar a atresorar reserves excessives i apunten a l’existència de tipus de 
canvi infravalorats.

Casos paradigmàtics són els dels Estats Units i la Xina. Els Estats Units pateixen un 
dèficit crònic per compte corrent que va arribar a superar els 800.000 milions de dòlars 
el 2006. Una part important d’aquest dèficit té l’origen en les compres de mercaderies 
a la Xina, país que registra elevats superàvits des de la meitat dels anys noranta. 
Aquests superàvits comporten l’acumulació d’actius financers en forma de reserves ex
teriors, constituïdes, en bona part, per deute nordamericà. D’aquesta manera, es tanca 
el cercle: l’excessiva despesa de consum de les famílies nordamericanes la finança el 
Govern xinès amb la compra de deute públic dels Estats Units.

Acadèmics i polítics han debatut fins a la sacietat sobre els orígens i les conseqüències 
dels desequilibris globals. Del debat emergeixen dues posicions enfrontades. Simplifi
cant, uns consideren que són un fenomen anòmal i insostenible que amenaça l’es  ta  bi 
li  tat dels fluxos de capitals i que presenta un greu risc per al mercat de canvis. Uns al
tres, en canvi, estimen que els desequilibris són el resultat de factors estructurals o de 
po  lítiques adoptades per les autoritats econòmiques d’altres països i que, si aquests de
terminants no varien, els desequilibris es poden allargar durant molt temps.

Quin paper o quina influència han tingut aquests desequilibris en la crisi global inicia
da el 2008? En general, no se’ls situa entre les principals causes. No obstant això, el 
col·  lapse de la liquiditat internacional va impactar directament sobre els països amb 
dèficits elevats i amb una posició exterior més negativa (els Estats Units són l’excepció, 
gràcies a la privilegiada posició del dòlar en el sistema monetari internacional). Aquest 
poder desestabilitzador dels desequilibris globals ha portat el G20 a fixarse com a ob
jectiu la reducció dels desequilibris per compte corrent fins a «nivells sostenibles», dins 
del marc d’accions destinades a assolir un creixement elevat i equilibrat de l’economia 
mundial.

En el context de la Unió Europea, els desequilibris han merescut també una atenció es
pecial. La creixent integració comercial i financera facilitada per la creació de l’euro ha 
anat acompanyada de creixents desequilibris externs, que s’han convertit en un pro
blema de complexa solució en desencadenarse la crisi i atesa la impossibilitat de deva
luar dins d’una unió monetària. Així i tot, la mateixa crisi ha provocat una intensa re
ducció dels dèficits externs, tant per l’enfonsament de l’activitat com per l’esclat 
d’al  gunes bombolles d’actius. Queda, però, la necessitat de restablir les deficiències de 
competitivitat enfront de l’exterior als països deficitaris, la qual cosa exigeix canvis sig
nificatius en termes de preus relatius, una millor assignació dels recursos entre els sec
tors productius i l’eliminació de rigideses als mercats de treball i de productes. Si no es 
fa així, la capacitat de creixement d’aquests països es veurà seriosament compromesa i 
la sortida de la crisi serà més lenta del que seria desitjable.
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La recuperació mundial es continua 
consolidant

L’economia global continua avançant a 
bon ritme, tot i que els últims indicadors 
esbossen un escenari de suau moderació de 
cara al segon trimestre. Les principals cau
ses són l’encariment del petroli, el sisme 
japonès i l’enduriment de les polítiques 
monetàries als països emergents, que no 
aconsegueixen allunyar l’espectre del 
sobreescalfament. La perspectiva de mode
ració ja ha afectat els mercats de primeres 
matèries, que han corregit una part de la 
trajectòria iniciada cap a la meitat de l’any 
passat. Als mercats financers, cal destacar 
les noves turbulències que afecten el deute 
sobirà de la perifèria de la zona de l’euro, 
generades per la incertesa que envolta la 
situació de Grècia.

Als Estats Units, el creixement del primer 
trimestre va decebre el consens amb un 
avanç del producte interior brut (PIB) del 
2,3% interanual, que cal comparar amb el 
2,8% del quart trimestre del 2010. Aquest 
resultat porta les previsions de creixement 
per al conjunt del 2011 clarament per sota 
del 3%. Aquest menor dinamisme s’explica 
per la caiguda de dos components relativa
ment volàtils, la despesa pública en defensa 
i la inversió en construcció. No obstant 
això, el consum privat va mostrar un bon 
to, ja que va créixer un apreciable 0,7%, 
però manté una tònica d’alentiment, que 
s’ha vist corroborada pels resultats de les 
vendes al detall de l’abril. En canvi, la bona 
marxa dels beneficis empresarials i l’en 
deutament de les empreses no financeres, 
relativament més baix, va propiciar que la 
inversió en equipament es continués mos
trant forta, amb una acceleració, en el pri

mer trimestre, que es va concretar en un 
creixement del 3,9% intertrimestral. Pel 
que fa al mercat laboral, la creació de llocs 
de treball continua essent lenta en relació 
amb recuperacions anteriors, però manté 
un ritme apreciable.

En l’apartat de preus, continua el repunt de 
la inflació, amb un índex general de preus 
al consum (IPC) que, a l’abril, va pujar el 
3,2% interanual, quan, al gener, era de 
l’1,6%. No obstant això, més de la meitat 
del repunt és atribuïble a l’encariment del 
petroli, que, ara com ara, no es trasllada als 
altres sectors de l’activitat econòmica. En 
aquest sentit, l’IPC subjacent, que exclou 
els preus de l’energia i de l’alimentació, va 
pujar un percentatge més moderat, l’1,3%, 
llastat per la baixa utilització de la capacitat 
productiva. Per aquest motiu, no preveiem 
canvis aviat en la política monetària de la 
Fed i no esperem que iniciï les pujades de 
tipus d’interès abans del 2012.

Una altra dada de creixement esperada era 
la corresponent al Japó, per valorar els 
efectes econòmics del terratrèmol i del 
tsunami posterior. Doncs bé, el PIB va 
recular el 0,7% interanual en el primer tri
mestre del 2011, per efecte no solament 
dels fenòmens esmentats, sinó també de la 
dinàmica a la baixa que l’economia arros
sega des de mitjan 2010. Aquesta falta de to 
de l’activitat econòmica queda reflectida en 
la feblesa del consum privat i en la forta 
desacceleració de les exportacions. Els pri
mers efectes del terratrèmol i de la crisi 
nuclear de Fukushima es van fer sentir ja 
en les existències, que van contribuir gaire
bé a la meitat de la reculada del primer tri
mestre. Amb menys intensitat, la inversió 
en equipament també es va replegar. Per al 

RESUM EXECUTIU

L’encariment del petroli,  
el sisme japonès i el 
reescalfament dels 
emergents alenteixen  
la recuperació mundial.

Els Estats Units creixen 
menys del que s’esperava, 
però continuen generant 
ocupació.

El Japó entra en recessió 
pel terratrèmol i per  
la dinàmica a la baixa  
que l’economia arrossega 
des de fa mesos.
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segon trimestre de l’any, s’espera una altra 
contracció. La conjunció d’aquests efectes 
amb la situació de feblesa prèvia fa molt 
probable que l’economia japonesa reculi 
gairebé l’1% en el conjunt del 2011, amb 
riscos a la baixa.

En contrast amb la situació japonesa, les 
grans economies emergents asiàtiques 
mantenen un creixement robust en un en 
torn de tensions inflacionistes. L’economia 
xinesa va avançar el 9,7% interanual en el 
primer trimestre de l’any, mentre que la 
inflació, que es resisteix a baixar, es va si 
tuar en el 5,3% a l’abril, en relació amb el 
5,4% del març. Per frenar el reescalfament, 
les autoritats van tornar a apujar el coefi
cient de caixa, el cinquè ascens des de l’inici 
de l’any, que s’afegeix als quatre augments 
del tipus d’interès de referència des de 
l’octubre, a les limitacions de crèdit i a una 
lleugera apreciació del tipus de canvi. A 
l’Ín  dia, que, al final de l’any passat, creixia 
el 8,2%, l’autoritat monetària va sorprendre 
aquest mes amb un nou augment del tipus 
de referència en 25 punts bàsics, fins al 7%, 
en el seu intent per desaccelerar l’escalada 
de la inflació, que, al març, va marcar el 9%.

Una bona part d’aquestes tensions inflacio
nistes deriven de la trajectòria de les prime
res matèries. No obstant això, la seva evo
lució s’ha frenat en les últimes setmanes. El 
preu del petroli va desfer una part de l’alça 
després d’una ratxa de set mesos seguits de 
pujades. Entre el 20 d’abril i el 20 de maig, 
el preu del cru va baixar el 10,5% i es va 
situar al voltant dels 110 dòlars per barril, 
nivell que representa un increment proper 
al 19% des de l’inici de l’any. La resta de les 
primeres matèries ha seguit el tarannà del 
petroli, amb excepcions entre els aliments. 
Els metalls bàsics van experimentar recula
des generalitzades. En aquest sentit, desta
ca la pèrdua del 10,3% del níquel. Entre els 
aliments, el sucre, el te i el cafè van recular, 
però la previsió d’un any sec va fer que 
s’apreciessin el blat, l’arròs i l’ordi. Per la 
seva banda, l’or es va mantenir per damunt 

dels 1.500 dòlars per unça, molt a la vora 
dels màxims històrics assolits i va capitalit
zar, així, les incerteses que continuen afec
tant l’economia global.

En clar contrast amb el que ha succeït als 
Estats Units i al Japó, el creixement econò
mic de la zona de l’euro va batre àmplia
ment el que esperava el consens d’analistes. 
La taxa de creixement del PIB del primer 
trimestre es va incrementar en mig punt, 
fins al 2,5%, gràcies a l’embranzida d’Ale 
manya i de França, que ponderen gairebé 
la meitat de la zona de l’euro. Aquests re 
sultats forcen la revisió a l’alça del creixe
ment esperat el 2011, de l’1,5% fins a l’1,9%. 
La mala notícia és que els tres països de la 
zona de l’euro intervinguts (Grècia, Irlan
da i Portugal) han presentat reculades del 
PIB en taxa anual en els tres pri  mers mesos 
de l’any.

Al maig, precisament, s’ha concretat el 
programa d’ajuda financera a Portugal, 
que puja a 78.000 milions d’euros, que es 
faran efectius en tres anys i estan condicio
nats a una reducció dràstica del dèficit 
públic (el 9,1% del PIB el 2010) i a un con
junt de reformes econòmiques i financeres. 
Pel que fa a Grècia, es discuteix la possibi
litat d’adoptar un segon rescat, ja que no es 
compleixen els objectius del primer. El de 
teriorament econòmic i financer del país es 
manifesta, entre d’altres aspectes, en noves 
retallades del ràting i en un deute públic 
sobre el PIB que es preveu que arribi fins al 
158% el 2011. També s’ha apuntat la possi
bilitat de reestructurar el deute grec per re 
conduir la situació actual, però el Banc 
Central Europeu (BCE) s’oposa a aquesta 
mesura per les seves conseqüències negati
ves no solament per a Grècia, sinó també 
per a altres països en dificultats i per al con
junt de la zona de l’euro.

En aquest context, les turbulències al mer
cat del deute sobirà s’han revifat per l’efecte 
contagi i han dut els diferencials de la peri
fèria, en relació amb els alemanys, a nous 

La Xina i l’Índia s’enfronten 
al risc de sobreescalfament.

Les primeres matèries fan 
un alto en el camí de l’alça 
dels preus.

Europa creix amb força, 
però el deteriorament  
de la situació de Grècia 
genera un altre episodi  
de turbulències en el deute 
sobirà perifèric.
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màxims. El deute espanyol, que, en les últi
mes setmanes, havia aconseguit tancar una 
part de l’spread, ha patit un augment de la 
prima de risc fins als nivells del març, pro
per als 270 punts bàsics. No obstant això, i 
malgrat aquests repunts puntuals de les 
tensions, l’evolució de l’spread del deute 
espanyol amb l’alemany s’ha comportat de 
manera relativament estable al llarg dels 
últims mesos.

El BCE, per la seva banda, està preocupat 
per salvaguardar l’estabilitat dels preus en 
un moment en què l’IPC harmonitzat de la 
zona de l’euro ha escalat fins al 2,8% i la 
inflació subjacent fins a l’1,8% interanual. 
Així, una part de l’increment de preus deri
vat de les pujades de l’energia i de l’ali 
mentació es trasllada al preu de venda al 
públic dels béns i dels serveis finals. Des
prés de la pujada del tipus d’interès de re 
ferència fins a l’1,25%, els economistes i els 
inversors descompten que les properes 
pujades, segurament realitzades en trams 
de 25 punts bàsics, es podrien dur a terme 
al juliol i en l’últim trimestre de l’any.

La combinació d’augments dels tipus 
d’interès de referència del BCE amb la 
persistència d’un diferencial de tipus enca
ra apreciable no ajuda l’economia espa 
nyola a reprendre la via de recuperació 
necessària després de la profunda recessió 
travessada. Malgrat això, l’economia espa
nyola també va aportar la seva part de sor
preses positives en el primer trimestre, 
amb un creixement del PIB del 0,3% en 
re  lació amb el final del 2010. La taxa 
d’avanç interanual es va situar en el 0,8%, 
dues dècimes per damunt de la xifra re  
gistrada en el trimestre anterior. Aquest 
avanç es va nodrir, principalment, de 
l’em   branzida de les exportacions, sobretot 
de béns i impulsades per la reactivació 
fran  cesa i alemanya i per l’augment de la 
despesa pública. En contrapartida, la con
tribució de la demanda privada interna al 
creixement va ser ne  gativa, a causa de l’es

 tan  ca  ment del consum i de la reculada de 
la inversió.

Atesos l’evolució dels diferents elements 
del PIB del gener al març i els indicadors 
disponibles, les perspectives són que la 
reactivació de l’economia avanci a un ritme 
molt contingut. Una de les claus rau en el 
consum de les famílies, molt condicionat 
per l’evolució de les rendes i per l’augment 
de la inflació. A l’abril, l’IPC va tornar a 
estar marcat per la continuïtat de l’evolució 
alcista del preu del petroli, de manera que 
la taxa de variació interanual de l’IPC va 
augmentar en dues dècimes, fins al 3,8%, la 
taxa més alta des del setembre del 2008. No 
obstant això, esperem que, aquest mes, la 
inflació hagi marcat el seu màxim i que, 
d’ara endavant, vagi remetent de forma 
gradual. La deteriorada situació del mercat 
de treball tampoc no facilita la millora de la 
despesa de consum, amb una taxa d’atur 
que va arribar al 21,3% en el primer trimes
tre. En aquest període, l’ocupació va caure 
l’1,4% interanual en termes de llocs de tre
ball equivalents a temps complet. No obs
tant això, s’espera que, en el segon i en el 
tercer trimestres, es registri una certa mi 
llora al mercat de treball.

En definitiva, atesa la fràgil evolució que 
s’espera dels principals components de la 
demanda interna, la capacitat de recupera
ció anirà a càrrec del sector exterior. En 
aquest sentit, el fet que les dues economies 
europees més grans, al costat de les nòr
diques, hagin experimentat taxes de crei 
xement elevades en el primer trimestre 
millora les perspectives per a les vendes a 
l’ex terior i per al volum de turistes dels 
pròxims mesos. Fora de la Unió Europea, 
l’elevat creixement de les economies emer
gents i una menor fortalesa de l’euro con
tribuiran també al sosteniment de l’activitat 
en un any clau per a la consolidació de la 
recuperació.

26 de maig de 2011

El BCE, preocupat per  
la pujada de la inflació.

El creixement de l’economia 
espanyola en el primer 
trimestre, millor del  
que s’esperava.

El sector exterior ha 
d’aportar la major part  
del creixement en  
els pròxims trimestres.
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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  7 El Banc Central Europeu apuja el tipus d’interès oficial a l’1,25%.

maig 17
 
22

El Consell de Ministres d’Economia i Finances de la Unió Europea aprova el pla d’ajuda financera a Portugal per un 
import de 78.000 milions d’euros.
Celebració d’eleccions en tretze comunitats autònomes i en els municipis.

AGENDA
Juny Juliol
 2
 6
 9
14
16

22

24
28
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).
Avanç IPC (juny). 
Balança de pagaments (abril).

 4
 6
 7
13
14
20
22
26
29

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

La recuperació nordamericana continua 
endavant, però amb una intensitat insufi
cient perquè, el 2011, es puguin arribar a 
veure millores significatives al mercat de 
treball i al sector de l’habitatge. El produc
te interior brut (PIB) del primer trimestre 
va créixer un modest 0,4% intertrimestral, 
el 2,3% interanual, que fa que les previ
sions de creixement per al conjunt del 2011 
se situïn per sota del 3,0%. Aquesta baixa 
intensitat de la recuperació es dóna en una 
economia que encara continua rebent im 
portants estímuls fiscals. El dèficit públic 
es mantindrà per damunt del 10% del PIB 
al llarg del 2011 i el deute brut del sector 

públic s’aproparà al 100% del PIB al final 
de l’any.

Així, la consolidació fiscal queda per a 
més endavant, mentre que l’existència 
d’un sostre legal del deute públic amenaça 
amb una suspensió inversemblant de pa 
ga  ments per part del Govern. Un acord 
entre els dos grans partits ho impedirà.

El risc de baix creixement continua essent, 
per tant, més evident que l’inflacionista. 
Malgrat això, la composició del creixe
ment del primer trimestre fa que la dada 
sigui millor del que sembla. La nota més 
positiva va ser que el consum privat va 
créixer un apreciable 0,7%. Això indica 

Els Estats Units creixen  
un modest 2,3% malgrat  
els estímuls fiscals.

CONJUNTURA INTERNACIONAL

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

II III IV I Abril

PIB real –2,6 2,9 3,0 3,2 2,8 2,3 –

Vendes al detall –7,0 6,4 6,8 5,6 7,7 8,2 7,6

Confiança del consumidor (1) 45,2 54,5 58,2 50,9 57,0 66,9 65,4

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

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

Habitatges iniciats –38,4 5,6 12,7 –0,7 –5,1 –5,7 –23,9

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

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

Balança comercial (3) –374,9 –495,7 –450,4 –483,7 –495,7 –522,4 ...

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

Tipus de canvi efectiu nominal (4) 77,7 75,6 77,9 76,1 73,2 72,1 69,8

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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2010 2011
2009 2010 I II III IV I

2010 2011
2009 2010 I II III IV I

2010 2011
2009 2010 I II III IV I

EVOLUCIÓ DEL PIB DELS ESTATS UNITS PER COMPONENTS

Percentatge de variació interanual en termes reals

PIB Consum privat

Consum públic Inversió no residencial

–2,6

2,9

–1,2

1,7

1,0

1,6

–17,1

5,7

Importacions de béns i serveisExportacions de béns i serveis

Inversió residencial Demanda interna

FONTS: Bureau of Economic Analysis i elaboració pròpia.
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12,6

–22,9
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1,1
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1,2 1,1

0,2

–0,8
5,2

8,2 10,6 9,0

–6,2

4,9

–5,6 –4,6 –2,5

3,9 4,2
3,3 2,8

2,0

11,4
14,1 12,7

8,9 7,3 6,2

17,4 16,1
10,9 9,2

2010 2011
2009 2010 I II III IV I

2010 2011
2009 2010 I II III IV I

2010 2011
2009 2010 I II III IV I

2010 2011
2009 2010 I II III IV I

2010 2011
2009 2010 I II III IV I
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La nota positiva continua 
essent el fons de fortalesa 
del consum privat, malgrat 
mostrar una certa 
desacceleració.

El volum de treballadors 
desanimats dificulta  
la reducció de la taxa 
d’atur, que és del 9,0%.

que hi ha un fons de fortalesa, per bé que 
inscrit en una dinàmica de desacceleració 
a causa del reajustament de l’estalvi, amb 
un deute brut de les llars que, al final del 
2010, continuava ancorat en un elevat 
116,0% de la renda disponible. Aquest ma 
teix patró d’alentiment, però conservant 
un to de cert vigor, es va poder veure tam
bé en les vendes al detall de l’abril, que, 
sense cotxes ni benzina, van créixer el 4,6% 
interanual, una mica per sota de la mitjana 
dels nou últims mesos.

El bon to dels beneficis empresarials i l’en
 deutament de les empreses no financeres, 
relativament menor, van propiciar que la 
inversió en equipament es continués mos
trant forta, amb una acceleració en el pri
mer trimestre que es va concretar en un 
creixement del 3,9% intertrimestral. Mal
grat això, el sentiment empresarial ja no és 
tan nítidament optimista com ho era fa un 
parell de mesos. La bretxa entre unes 
ma nufactures enfortides, que es benefi

cien d’un dòlar feble i dels guanys en pro
ductivitat, i uns serveis relativament frà
gils es va continuar ampliant a l’abril. Així, 
l’índex de sentiment empresarial de l’Ins 
titute for Supply Management de manu
factures es va mantenir en els 60,4 punts, 
un nivell coherent amb expansions robus
tes, mentre que l’índex de serveis va tornar 
a experimentar un fort descens, que el va 
deixar en el nivell dels 53,7 punts, més pro
pi de creixements anèmics del conjunt de 
l’economia.

El problema d’aquesta major feblesa dels 
serveis és que representen el 83,4% del 
total de les ocupacions privades. En canvi, 
la força manufacturera ha aportat uns 
guanys de 250.000 llocs de treball nets en 
un any i mig, poc si es té en compte que 
se’n van perdre 8,75 milions durant la crisi. 
En tot cas, la recuperació del mercat labo
ral és molt lenta. Així, tot i que l’abril va ser 
un bon mes, amb la creació de 244.000 
llocs de treball nets, l’elevada reserva de 

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

ESTATS UNITS: ELS SERVEIS FLUIXEGEN

Nivell dels índexs de l’ISM (*)

Manufactures Serveis
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La construcció continua 
sota mínims a causa  
de l’elevat nombre 
d’habitatges desocupats.

L’IPC puja el 3,2% per 
l’encariment del petroli. 
L’IPC subjacent puja l’1,3%.

treballadors desanimats o que treballen a 
temps parcial de forma involuntària fa que 
es vagin reincorporant a la població activa 
a mesura que millora la demanda de tre
ball. Així, malgrat l’incre  ment de llocs de 
treball, la taxa d’atur de l’abril va pujar en 
dues dècimes, fins al 9,0%.

Si la creació de llocs de treball als serveis 
continua essent relativament lenta, l’ocu 
pació a la construcció es manté en el fons, 
després d’haver perdut més de dos milions 
de llocs de treball durant la crisi. Les pers
pectives del sector continuen essent poc 
esperançadores. L’elevat nombre d’habi 
tat  ges vacants, que es continua alimentant 
de les execucions d’hipoteques, en un 
mer    cat amb nombroses llars on el deute 
hipotecari és superior al valor de l’habitat
 ge, continua paralitzant l’activitat de la 
cons  trucció. Aquesta sobreoferta també 
tira a la baixa dels preus, com s’evi  dencia 
en l’índex Case Shiller d’habitatges de se 
go  na mà, que, al febrer, va encadenar el 
vuitè mes consecutiu de descensos.

A l’apartat dels preus, continua el repunt 
de la inflació, amb un índex general de 
preus al consum (IPC) que, a l’abril, va pu 
jar el 3,2% interanual, quan al gener havia 
crescut l’1,6%. No obstant això, més de la 
meitat del repunt és atribuïble a l’encari 
ment del petroli, que, ara com ara, no es 
trasllada als altres sectors de l’activi  tat 
eco  nòmica. En aquest sentit, l’IPC subja
cent, que exclou els preus de l’energia i de 
l’alimentació, va pujar un més moderat 
1,3%, llastat per la baixa utilització de la 
capacitat productiva. Als Estats Units, el 
front més negatiu de l’encariment del 
petroli i de la resta de primeres matèries 
no deriva de les tensions inflacionistes, 
sinó del fet que és un pal en la roda del 
crei  xement. En primer lloc, l’elevat preu 
del pe  troli, que, malgrat les últimes correc
cions, continua estant per damunt del ni 
vell amb què va acabar el 2010, és un risc a 
la baixa per al consum privat, en reduir els 
pressupostos de compres de les llars. Addi
cionalment, unes primeres matèries cares 
representen una pressió de costos sobre els 
marges de moltes empreses.

ESTATS UNITS: ELS PREUS SEGUEIXEN EL PETROLI

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

NOTA: (*) L’índex subjacent exclou els aliments i l’energia.
FONTS: Departament de Treball i elaboració pròpia.
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L’economia es contraurà  
el 2011 a causa del feble 
inici de l’any i de l’aturada 
energètica.

Les exportacions  
es mostren fortes, però  
el petroli dificulta  
que el sector exterior 
tingui una aportació 
positiva.

El Japó recula el 0,7%  
en una dinàmica  
de forta desacceleració.

El sector exterior va continuar sense capi
talitzar la millora de les manufactures i la 
debilitat del dòlar. La seva contribució al 
creixement del primer trimestre va ser mí 
ni  mament negativa, i, per bé que les bones 
dades de les exportacions del mes d’abril 
apunten a una millora, la persistència del 
petroli car farà difícil que el sector pugui 
oferir aportacions significatives al creixe
ment al llarg del 2011.

Japó: la tragèdia se suma  
a la feblesa

L’economia japonesa entra en recessió 
abans d’haver comptabilitzat una gran 
part dels efectes del terratrèmol i del tsu 
nami del març. El PIB va recular el 0,9% 
intertrimestral, el 0,7% interanual, en el 
primer trimestre del 2011. A part del terra
trèmol, la dinàmica a la baixa que l’econo
 mia arrossega des de mitjan 2010 també 
ex  plica una gran part de la feblesa dels 
comp  tes nacionals. Tot i que el creixement 
per al conjunt del 2010 es va mantenir en el 
4,0%, la revisió de l’oficina d’estadística 

del Japó va modificar el perfil del creixe
ment al llarg de l’any i va dibuixar una tra
jectòria de desacceleració més marcada 
del que s’havia anunciat prèviament. Des
prés d’una primera part d’any amb avan 
ços molt robusts, el final del rebot expor
tador i dels incentius fiscals al consum va 
deixar l’economia nipona en una situació 
de franca feblesa just abans del terratrèmol 
del març.

Aquesta falta de to de l’activitat econòmica 
queda reflectida en la feblesa del consum 
privat, que acumula un descens de l’1,5% 
en sis mesos, després d’haver crescut amb 
força en el tercer trimestre del 2010. Aques
 ta feblesa també ve originada per la forta 
desacceleració de les exportacions, que, en 
aquests primers compassos de l’any, es van 
mantenir estancades, mentre que les im 
por  tacions van repuntar. Els primers efec
tes del terratrèmol i de la crisi nuclear de 
Fu  kushima es van deixar sentir ja en les 
existències, que van contribuir gairebé a la 
meitat de la reculada del primer trimestre. 
Amb menys pes, la inversió en equipament 
també va recular.

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

II III IV I Abril

PIB real –6,3 4,0 3,3 4,8 2,4 –0,7 –

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

Producció industrial –21,8 16,6 20,5 13,3 6,8 –2,5 ...

Índex d’activitat empresarial (Tankan) (1) –40,8 0,0 1,0 8,0 5,0 6,0 –

Habitatges iniciats –27,7 2,7 –0,8 13,7 6,8 3,2 ...

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

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

Balança comercial (3) 4,0 7,9 7,4 8,1 7,9 6,5 ...

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

Tipus de canvi efectiu nominal (5) 98,6 106,0 102,8 109,1 111,0 110,3 106,9

NOTES: (1) Valor de l’índex.
(2) Percentatge sobre població activa.
(3) Saldo acumulat de 12 mesos. Bilions de iens.
(4) Percentatge.
(5) Índex ponderat pels fluxos de comerç exterior. Valors més grans impliquen apreciació de la divisa. Mitjana de 2000 = 100.
FONTS: OCDE, organismes nacionals d’estadística i elaboració pròpia.
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Per al segon trimestre de l’any, s’espera 
una altra contracció, arran dels talls ener
gètics derivats dels problemes no resolts de 
la central nuclear de Fukushima. Això hau
 ria d’afectar, principalment, la inversió i 
les exportacions, els dos motors principals 
del creixement de l’última dècada. La con
junció d’aquests efectes amb la situació de 
feblesa prèvia fa molt probable que l’econo
 mia japonesa reculi gairebé l’1% en el con
junt del 2011. Els riscos d’aquest escenari 
són, però, a la baixa, ja que s’assumeix que 
els problemes de subministrament ener
gètic haurien d’estar majoritàriament 
solucionats en el tercer trimestre. Això hau
ria de donar lloc a una segona meitat d’any 
amb creixements robusts, però no és des
cartable una durada més llarga de la crisi.

Els indicadors d’activitat del març ja re 
flec  teixen els efectes del terratrèmol i anti
cipen un segon trimestre contractiu, on les 
febleses més importants s’haurien de cen
trar al costat de l’oferta. Així, la producció 
industrial, que al Japó està íntimament 

vinculada a l’evolució del PIB i a les expor
tacions, va tenir una caiguda rècord al març 
i va perdre, en un mes, més de la meitat  
del que s’havia recuperat des del febrer del 
2009. També al març, la utilització de la ca 
  pacitat manufacturera va passar del 93,7% 
al 73,6%, el registre més baix des del febrer 
del 2009. En el mateix sentit, les comandes 
privades de maquinària, que an  ticipen la 
despesa de la inversió en equipament, van 
cedir el 16,4% al març, mentre que les ex 
por  tacions del març van cedir el 7,7% en 
relació amb el febrer.

Els efectes del terratrèmol sobre els preus 
són més aviat deflacionistes, a causa de la 
retracció dels consumidors, l’índex de 
con  fiança dels quals ha caigut des dels 
41,2 punts del febrer fins al nivell dels 33,1 
punts de l’abril. Així, l’IPC del març no va 
presentar canvis en relació amb el mateix 
període de l’any anterior, mentre que l’IPC 
subjacent, el general sense l’energia ni els 
aliments, va intensificar una mica els des
censos i va cedir el 0,7% interanual.

Índex de producció industrial

JAPÓ: LA PRODUCCIÓ INDUSTRIAL CAU EN PICAT

FONTS: Ministeri de Comunicacions del Japó, Oficina Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.
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La producció industrial  
del març pateix una caiguda 
rècord.

La demanda interna 
fluixeja, mentre que les 
existències ja reflecteixen 
els efectes del terratrèmol.

La confiança del 
consumidor cau  
i persisteix la deflació.
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Xina: continua l’enduriment monetari

Davant d’una inflació que es resisteix a bai
 xar, i que es va situar en el 5,3% a l’a  bril, 
en  front del 5,4% del març, la Xina ha tor
nat a apujar el coeficient de caixa, el cin
què ascens des de l’inici de l’any, i l’ha si 
tuat en el 21% per als grans bancs. Això 
s’a  fe  geix als quatre augments en el tipus 
d’interès de referència des de l’octubre  
–fins al 6,31%–, a les limitacions de crèdit 
i a la major flexibilització del tipus de can

 vi. Aquestes polítiques de contenció da 
vant dels riscos de sobreescalfament s’es 
tenen també a altres emergents. Així, el 
banc central de l’Índia va sorprendre aug
mentant de nou el tipus de referència en 50 
punts bàsics, fins al 7,25%, en el seu intent 
de desaccelerar l’escalada de la inflació, 
que, al març, va arribar al 9%.

En aquest entorn de tensions inflacionis
tes i de creixement robust, ja que l’eco  no 
mia xinesa va avançar el 9,7% interanual 

EVOLUCIÓ DEL PIB DEL JAPÓ PER COMPONENTS

Percentatge de variació interanual en termes reals

FONTS: Institut de Recerca Econòmica i Social i elaboració pròpia.
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La Xina augmenta el 
coeficient de caixa  
i l’Índia torna a apujar  
el tipus de referència.
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en el primer trimestre de l’any, el gegant 
asiàtic va aprovar al març el dotzè Pla 
Quinquennal (20112015) des del seu inici 
amb Mao Zedong cap a la meitat dels cin
quanta. Els tres objectius principals del pla 
són: el reequilibri dels motors del creixe
ment, la reestructuració econòmica i la 
mi  llora del benestar mitjançant la reduc
ció de les desigualtats de la població.

Pel que fa al primer objectiu, la sostenibili
tat de les elevades taxes de creixement de 
l’economia passa per promoure el consum 
privat, en detriment de la seva dependèn
cia del sector exterior i de la inversió –prin
 cipalment, en aquest sector exportador. 
Pel que fa al segon objectiu, l’executiu pro
jecta donar suport a un seguit d’indústries 
estratègiques, pel seu elevat valor afegit, i, 
al mateix temps, desitja fomentar el sector 
serveis. Finalment, les autoritats del país 
tre  ballen per convertir el creixement eco 
nòmic en augments notables en el nivell de 
renda de les famílies i per disminuir les 
creixents desigualtats entre regions i sec
tors. A tall d’exemple, mentre que, el 1981, 
la renda mitjana a les grans ciutats, en es 
pecial costaneres, duplicava la de les zones 
rurals, cap a la meitat de la dècada dels 
2000, aquesta ràtio s’havia triplicat amb 
escreix.

Malgrat l’enduriment de la política mone
tària, els indicadors d’activitat del mes 
d’abril continuaven mostrant una econo
mia en forta expansió. Així, les vendes al 
detall van avançar en termes corrents el 
17,1% in  teranual, enfront del 16,3% del 
primer trimestre de l’any. La inversió en 
capital fix va avançar, en l’acumulat del 
gener fins a l’abril, el 25,5% interanual en 
relació amb el mateix període de l’any an 
terior, sense mostrar senyals d’alentiment. 
Pel costat de l’oferta, la producció indus
trial es va mo  derar lleugerament i va avan
 çar el 13,4% interanual enfront del 14,9% 
del mes anterior. En la mateixa tònica, 
l’ín  dex de gestors de compres (PMI) va 
baixar lleugerament fins als 52,9 punts. 
Així i tot, aquest alentiment pot reflectir, 
simplement, l’im  pacte del terratrèmol del 
Japó sobre el sector automobilístic del país, 
que es nodreix de components procedents 
de l’economia nipona.

Al front exterior, i després de tancar el 
primer trimestre amb un lleuger dèficit 
co    mercial –728 milions de dòlars–, el su 
pe ràvit de l’abril es va situar en els 11.423 
mi    lions de dòlars i va revifar les pressions 
sobre la Xina perquè permeti una major 
apreciació del renminbi. En particular, el 
desequilibri bilateral amb els Estats Units 

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

II III IV I Abril

PIB real 9,2 10,3 10,3 9,6 9,8 9,7 –

Producció industrial 12,5 14,5 16,0 13,5 13,3 14,9 13,4

Producció elèctrica 6,8 14,0 17,8 11,8 6,2 12,1 10,5

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

Balança comercial (*) 196 184 155 182 184 169 179

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

Renminbi per dòlar 6,8 6,8 6,8 6,8 6,7 6,6 6,5

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.

El 12è Pla Quinquennal  
se centra en el reequilibri  
i en la reestructuració 
econòmica per millorar  
el benestar.

El nou superàvit comercial 
revifa les tensions pel tipus 
de canvi.
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continua essent una font de tensions, ja 
que supera el superàvit comercial total de 
l’economia xinesa.

Brasil: real, inflació i altres 
contratemps

Al maig, el Govern brasiler va reduir en 
mig punt la perspectiva de creixement del 
producte interior brut per a enguany, fins 
al 4,5%, xifra que coincideix ara amb la 
nostra previsió. Així mateix, va revisar a 
l’alça el pronòstic d’inflació per al 2011, fins 
al 5,7%, i el de tipus de canvi, dels 1,70 reals/
dòlar previstos anteriorment fins als 1,61.

El real brasiler és una de les monedes que 
més s’han apreciat en els dos últims anys 
(el 40% en relació amb el dòlar des del 
final del 2008), i, sens dubte, això ha tingut 
les seves conseqüències. Per començar,  
ha abaratit les importacions i ha contribuït 
a l’arrencada de la despesa interna. Una 
arren  cada que va permetre encarrilar rà 
pi  dament la recuperació, després d’una 
brevíssima recessió, però que va acabar 
de  tonant notables pressions sobre els preus. 
D’altra banda, un real fort implica pèrdua 

de competitivitat per a les exportacions 
bra  sileres, sobretot per a les manufactures, 
ja que la demanda de primeres matèries 
continua intractable.

Atès aquest context, les autoritats econò
miques brasileres encaren un dilema: si no 
lluiten contra la inflació amb tot l’arsenal a 
les seves mans, augmenta el risc d’un ajus
tament abrupte i forçós en el futur. Però 
utilitzar tot l’arsenal significa, per des
comptat, apujar el tipus d’interès de re  fe 
rèn  cia, i, si apugen els tipus, la tendència 
d’a  preciació del real s’agreujarà i compli
carà la tasca de la indústria exportadora.

Ara com ara, han optat per una via inter
mèdia: la tònica de pujada de tipus ha estat 
menys agressiva del que s’esperava, però 
ha rebut el suport de mesures restrictives 
de caràcter macroprudencial i fiscal. D’al 
tra banda, la contenció del real s’ha basat, 
sobretot, en la intensificació dels controls 
de capital.

Així i tot, els ànims dels exportadors con
tinuen crispats. Recentment, el president i 
CEO de Siemens al Brasil exigia noves me 
sures de contenció de la moneda i, al ma 

El Govern brasiler redueix  
el pronòstic de creixement 
el 2011 fins al 4,5%, en 
línia amb les nostres 
previsions.

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

II III IV I Abril

PIB real –0,7 7,5 9,1 6,8 5,0 ... –

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

Confiança del consumidor (*) 138,3 157,9 154,6 159,5 159,3 160,1 ...

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

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

Balança comercial (***) 25,3 20,2 19,3 16,8 20,2 22,5 23,1

Tipus d’interès SELIC (%) 9,92 10,00 10,25 10,75 10,75 11,75 12,00

Reals per dòlar (*) 2,3 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6 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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El Brasil adopta represàlies 
davant de les restriccions 
argentines a les 
importacions d’aliments 
brasilers.

L’economia mexicana 
consolida la recuperació 
amb un avanç del 4,4%  
en el primer trimestre  
del 2011.

teix temps, alertava del risc que representa 
per al sector exportador la cotització del 
dò  lar per da  munt dels 1,50 reals, situació 
que podria comportar, fins i tot, «una des
industrialització de l’economia brasilera». 
Aquesta cris  pació pot explicar la reacció 
de les auto  ritats brasileres a les mesures 
proteccionistes introduïdes per l’Argentina 
fa uns mesos i que afecten els aliments 
procedents del Brasil.

Cap a la meitat de maig, Dilma Rousseff va 
decidir respondre a aquestes restriccions 
introduint un sistema de llicències per a la 
importació d’automòbils i de components 
automobilístics. Tot i que la mesura s’aplica 
també a productes de Mèxic i de Corea del 
Sud, la repercussió per a l’Argentina és 
notable, ja que el 82% de les seves exporta
cions d’automòbils i el 65% de les seves 
vendes externes de components automo
bilístics es dirigeixen al país amazònic. En 
els últims dies, els dos socis de Mercosur 
han reprès les converses per destravar el 
conflicte comercial, i tot fa pensar que el 
re  sultat serà la normalització del seu 
in tercanvi. No obstant això, el conflicte és 
simp  tomàtic d’un problema de competiti
vitat als dos països.

Mèxic: velocitat de creuer

En el primer trimestre del 2011, el produc
te interior brut va créixer el 0,5% en relació 
amb el trimestre anterior, gràcies a l’avanç 
dels serveis (0,9%) i de les activitats secun
dàries (0,6%) i malgrat la reculada de les 
primàries (–2,3%). En xifra interanual, el 
creixement del PIB va ser del 4,4%, i l’avanç 
va ser positiu en les tres grans branques 
d’activitat.

D’aquesta manera, la recuperació econò
mica es consolida a Mèxic, al mateix temps 
que canalitza una via de creixement més 
equilibrada, amb una reposició progressi
va del seu motor intern i lliure, ara com 
ara, de pressions sobre els preus. La bona 

marxa de l’economia sosté la popularitat 
del president Calderón, amb el 54% d’apro
 vació, segons sondejos recents, tot i que la 
preocupació per la inseguretat pública ha 
augmentat.

Així i tot, l’última ressenya de l’OCDE so 
bre Mèxic insisteix en la necessitat d’abor 
dar reformes estructurals importants per 
garantir la sostenibilitat d’aquest creixe
ment a mitjà i a llarg termini. Entre aques
tes reformes, destaquen la necessitat d’un 
sistema tributari més eficient, la conve
niència de reduir el pes del sector informal 
i l’interès per augmentar la competència 
en molts sectors i per millorar l’educació.

En aquest sentit, el mateix informe indica 
que la nova Llei de Competència que va 
aprovar el Congrés és un pas molt impor
tant per reduir el poder de mercat de les 
em  preses ja establertes. Pel que fa a l’edu 
ca  ció, defensa la millora de la formació 
dels professors i de la gestió dels centres 
do  cents. I, quant a les empreses que operen 
fora del sector formal, adverteix del llast 
que representen per a la productivitat de 
l’economia mexicana. En tenir menys accés 
al crèdit, a la formació i a la protecció legal, 
innoven menys i no creixen tant. Per aquest 
motiu, l’OCDE recomana reduir les traves 
legals i burocràtiques que dificulten la 
crea  ció i l’operació d’empreses i establir un 
sistema d’incentius que encoratgi la forma
 lització d’aquestes companyies.

Així i tot, la reforma més necessària con
tinua essent la del sistema tributari. Mèxic 
té els ingressos fiscals més baixos en rela
ció amb el PIB de tots els països de l’Orga
 nització per a la Cooperació i el Desenvo
lupament Econòmic (OCDE) i de gran 
part de l’Amèrica Llatina, i, no obstant 
això, aquest no és el principal problema. 
El principal problema és l’elevada depen
dència petroliera d’aquests ingressos. 
Aquesta dependència no solament intro
dueix volatilitat en la recaptació, sinó que, 
a més a més, imposa una enorme vul  ne 
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rabilitat de cara al futur, ja que la pro  duc 
ció de cru a Mèxic es redueix any rere any. 
Per això, l’estudi recomana am  pliar la 
base fiscal (eliminant, per exemple, algu
nes de les exempcions més distorsionado
res i de règims especials). Així mateix, el 
sis  tema tributari també es beneficiaria 
d’un menor pes de l’economia informal.

En definitiva, Mèxic hauria d’aprofitar la 
perspectiva relativament tranquil·la de la 
qual gaudeix actualment per reforçar tant 
els pilars del creixement com la defensa 
davant de futurs contratemps.

L’espiral alcista del petroli s’atura 

El preu del petroli va evolucionar a la baixa 
després d’una ratxa de set mesos de puja
des. Entre el 20 d’abril i el 20 de maig, el 
preu del cru va baixar el 10,5% i es va situar 
en els 110,61 dòlars per barril (qualitat 
Brent, per a lliuraments a un mes), la qual 
cosa deixa l’increment des de l’inici d’en 
guany en el 19,4%.

La perspectiva d’un creixement global una 
mica inferior a les previsions, amb una 
recuperació nordamericana que no acaba 
de guanyar força i amb unes economies 
emergents que pateixen un cert sobrees
calfament, i les previsions de la Internatio
nal Energy Agency, que revisen a la baixa 
el creixement de la demanda del cru per al 
2011, van contribuir a un descens en el preu 
del petroli. Els alts nivells assolits, que te 
nien un component especulatiu provocat 
per la incertesa al Nord d’Àfrica i a l’Orient 
Mitjà, també poden haver jugat el seu pa 
per en aquesta correcció del preu del cru. 
Els descensos haurien de prosseguir du 
rant la segona meitat del 2011, de manera 
que el preu es podria apropar a la referèn
cia dels 100 dòlars per barril.

La resta de primeres matèries han seguit la 
tendència del petroli, amb excepcions en 
tre els aliments. L’índex The Economist va 
baixar el 5,7% entre el 20 d’abril i el 20 de 
maig. Els metalls bàsics van presentar re  cu
 lades generalitzades, entre les quals desta
ca la pèrdua del 10,3% del níquel. Entre els 

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

II III IV I Abril

PIB real –6,2 5,4 7,3 5,1 4,2 4,4 –

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

Confiança del consumidor (*) 80,5 86,3 84,9 89,2 89,6 92,1 89,7

Índex avançat d’activitat (*) 110,5 116,6 116,4 117,3 118,1 119,8 ...

Taxa d’atur general (**) 5,5 5,4 5,2 5,6 5,3 5,1 ...

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

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

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

Pesos mexicans respecte al dòlar (*) 14,2 12,3 12,8 12,6 12,3 11,9 11,5

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

L’OCDE insisteix en les 
reformes estructurals per 
consolidar el creixement  
a mitjà i a llarg termini.

El petroli baixa fins  
als 110 dòlars per barril.
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EVOLUCIÓ DE PRIMERES MATÈRIES SELECCIONADES (*)

NOTA: (*) Dades corresponents a l’últim dia del mes (última dada, 20 de maig).
FONTS: �e Economist, �omson Reuters Datastream i elaboració pròpia.

Índex �e Economist
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aliments, el sucre, el te i el cafè van patir 
recu  lades, però la previsió d’un any sec va 
fer que s’apreciessin el blat, l’arròs i l’ordi. 
Per la seva banda, l’or es va mantenir per 

damunt dels 1.500 dòlars per unça, molt a 
la vora dels màxims històrics assolits, i va 
capitalitzar, així, les incerteses que conti
nuen afectant l’economia global.

Les primeres matèries 
segueixen la tendència  
a la baixa del petroli,  
amb excepcions en
els aliments i en l’or.
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Zona de l’euro: més creixement  
i inflació

La paraula «escèptic» ve del grec skeptikoi 
(que significa examinar) i és el nom donat 
als seguidors del filòsof grec Pirró, funda
dor de l’escola escèptica de fi  losofia. Es 
tracta d’un corrent de pensament basat en 
el dubte. Els seus membres no  més opina
ven i evitaven afirmar res, per  què creien 
que és impossible arribar a conèixer la 
veritat. Sembla que aquesta es  cola està 
vivint un renaixement, ja que els mercats 
financers compleixen els seus re  quisits 
filosòfics en relació amb la solvència fi 
nancera de Grècia. El dubte se centra en la 
capacitat de reconduir la situació grega 
sense una reestructuració del seu deute 
sobirà.

Precisament aquest va ser un dels temes 
tractats a la reunió del Consell de la Unió 
Europea celebrada al maig a Brussel·les. A 
més de la situació grega, la reunió va tenir 
una agenda farcida de temes importants, 
entre els quals cal esmentar l’aprovació del 
paquet de rescat financer a Portugal. Efec
tivament, els ministres d’Economia i Fi 
nances (ECOFIN) van aprovar el pla per 
un import total que puja a 78.000 mi  lions 
d’euros, dues terceres parts dels quals se 
ran aportades per la Unió Europea i la res
 ta, pel Fons Monetari Internacional (FMI). 
De la part europea, 26.000 milions d’euros 
es concedeixen a través del mecanisme 
europeu d’estabilitat financera.

El pla s’instrumenta mitjançant un progra
ma d’ajuda amb un horitzó triennal, fins a 

Grècia i Portugal centren  
la reunió de l’ECOFIN.

El pla de rescat financer  
de Portugal s’aprova  
amb un import de  
78.000 milions d’euros.

UNIÓ EUROPEA

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

II III IV I Abril

PIB –4,1 1,7 2,0 2,0 2,0 2,5 –

Vendes al detall –2,5 0,8 0,7 1,4 0,6 0,1 ...

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

Producció industrial –14,7 7,5 9,4 7,1 8,1 6,4 ...

Sentiment econòmic (1) 80,7 100,8 99,1 102,3 105,6 107,3 106,2

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

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

Balança comercial (3) –16,7 14,1 20,0 8,2 4,6 –9,3 ...

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

Tipus de canvi efectiu nominal de l’euro (4) 111,7 104,7 103,2 102,3 104,4 103,7 107,0

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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Sorprèn a l’alça  
el creixement de la zona  
de l’euro en el primer 
trimestre...

mitjan 2014, i està basat en tres pilars bàsics. 
En primer lloc, un pla d’ajustament fiscal 
ambiciós però creïble. El segon pilar és la 
implementació de mesures que permetin 
al país créixer i guanyar competitivitat, ja 
que aquest és un dels problemes més greus 
de Portugal. Finalment, introduir mesures 
que permetin el despalanquejament del 
sistema financer i reforçar els nivells de 
capital. En relació amb aquest últim punt, 
del total de l’import del pla, s’han reservat 
12.000 milions d’euros per implementar 
aquest suport al sistema financer lusità.

Afortunadament, tant Grècia com Portu
gal es podrien beneficiar de l’acceleració 
del creixement econòmic a la zona de 
l’euro. En efecte, es va publicar la dada  
del PIB del primer trimestre, que va créixer 
el 0,8% intertrimestral, de manera que el 
crei  xement interanual del conjunt de la 
zona de l’euro es va incrementar en mig 
punt, fins al 2,5%.

Tot i que encara no es disposa del desglos
sament de la dada, sí es pot avançar que es 

mantenen les disparitats geogràfiques i de 
composició del creixement. Així, per 
exemple, els països que han presentat 
creixements intertrimestrals més impor
tants han estat Alemanya (1,5%), França 
(1%) i Àustria (1%), mentre que un segon 
conjunt de països, en canvi, ha publicat 
registres més modests, entre els quals hi ha 
Itàlia (0,1%) i Espanya (0,3%). La mala 
notícia la genera Portugal (–0,7%), que, 
amb dos trimestres consecutius de creixe
ment negatiu, entra en recessió, a diferèn
cia de Grècia, que presenta un registre po 
sitiu (0,8%). Pel que fa a la composició del 
creixement, mentre que, a Alemanya i a 
Espanya, la demanda externa ha aportat 
va  lors positius, a França no ha estat així, 
per l’increment del preu del petroli i pel 
conseqüent encariment de la factura d’im
 portació energètica per al país gal.

Atesos aquests forts increments econò
mics experimentats per França i per Ale
manya –que representen el 27% i el 21% 
del producte interior brut (PIB) de la zona 
de l’euro, respectivament– i la sorpresa 

Variació del PIB

FONT: Eurostat.
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positiva d’Espanya –que té un pes del 12% 
en el PIB de la zona de l’euro–, s’imposa 
una revisió de l’esti  mació del PIB, de l’1,5% 
a l’1,9% el 2011, per al conjunt dels països 
que compartei  xen l’euro.

I això malgrat que esperem una modera
ció en el creixement de la zona de l’euro, 
per tres motius. El primer factor és que 
una part del creixement del primer tri
mestre és deguda a l’activitat econòmica 
que es va haver d’ajornar a causa de les for
tes nevades que van paralitzar nombrosos 
països d’Europa durant el quart trimestre 
de l’any passat. D’altra banda, l’aportació 
del comerç exterior s’hauria de moderar en 
els pròxims trimestres després de la ten
dència d’apreciació de l’euro. Finalment, la 
moderació en el consum s’imposa pel dete
riorament de la renda disponible de les 
famílies, atesos els moderats creixements 
dels salaris, en un context d’increment de 
la inflació i amb una taxa d’atur que roman 
ancorada en el 9,9%. En efecte, l’última 
dada d’inflació general del mes d’abril va 
créixer a una taxa del 2,8% interanual.

Però, si excloem els components més vo 
làtils de l’índex, com l’energètic i el dels ali
 ments, la inflació també continua a l’alça. 
La inflació subjacent, concretament, es va 
situar en l’1,8% interanual en el mes d’a 
bril. Una tendència que reflecteix que una 
part de l’increment de preus experimentat 
a la zona de l’euro en matèria energètica i 
d’alimentació s’està traslladant, en part, al 
preu de venda al públic dels béns i dels ser
veis finals.

També hem de tenir en compte tres factors 
que impulsen una revisió a l’alça de la nos
tra previsió d’inflació a la zona de l’euro 
per al 2011 del 2,3% al 2,6%. En primer 
lloc, un canvi metodològic, que ha incor
porat l’oficina d’estadística oficial europea 
Eurostat, en el càlcul del component dels 
preus dels productes estacionals de l’IPC. 
De l’altra, el fort increment dels preus del 
petroli durant els mesos de febrer a abril, 
que, tot i que ha cedit una part d’aquest in 
crement, continua en nivells superiors als 
que esperàvem al començament de l’any. 
Finalment, l’increment dels preus en els 

...tot i que es moderarà  
la velocitat de creixement 
per l’apreciació de l’euro  
i per l’erosió de la renda 
disponible de les famílies.

La inflació continua pujant 
i arriba al 2,8% interanual 
en el mes d’abril.

ES MANTÉ LA TENDÈNCIA D’INCREMENT DE PREUS

Variació interanual de l’IPC harmonitzat

FONT: Eurostat.
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L’economia grega s’enfronta 
a un gran repte.

L’escepticisme  
dels mercats de capitals 
tanca les possibilitats  
a Grècia d’emetre  
deute públic.

Es comença a parlar d’una 
«reestructuració suau»  
del deute públic grec.

epígrafs que poden ser englobats en el sec
tor de serveis, ja que indica que les empre
ses disposen d’una mica més de poder de 
fixació de preus. Pensàvem que una bona 
part dels increments de preus anirien con
tra marges empresarials en un context di 
fícil per als consumidors i que les empre
ses es mostrarien contràries a apujar els 
preus pel risc de pèrdua de vendes, però 
l’in  crement de la inflació subjacent indica 
que les empreses intenten defensar els 
mar  ges en els comptes de resultats.

En definitiva, es tracta només d’un incre
ment de tres dècimes de la inflació. Però, 
en alguns països, és elevada i afecta de for
ma negativa la renda disponible de les fa 
mílies. Aquest, probablement, és un dels 
motius que explica la lleugera reculada de 
la confiança dels consumidors a la zona de 
l’euro, que va davallar un punt en el mes 
d’abril.

El segon tema candent que esperava una 
resolució per part de la Unió Europea és la 
possibilitat d’un segon rescat financer per 
a Grècia. Però, a la reunió de l’ECOFIN del 
maig, no es va adoptar una decisió, ja que 
va semblar més prudent esperar el resultat 
de l’informe de la comissió de tècnics del 
Banc Central Europeu (BCE), l’FMI i la 
Comissió Europea, que, desplaçats a Grè
cia, estan estudiant la ca  pa  citat de sostenir 
l’en  deu  tament i el compliment del progra
ma de rescat.

Per entendre el repte al qual s’enfronta l’e 
co  nomia hel·lènica, és interessant disposar 
de quatre dades que ens dibuixin el seu 
contorn. El 2010, el PIB de Grècia era de 
230.173 milions d’euros, mentre que el 
deu  te públic pujava a 328.588 milions 
d’euros, de manera que el càlcul de la ràtio 
de l’estoc del deute públic en relació amb el 
PIB pujava al 142,8%. La mateixa Comissió 
Europea va indicar que la seva previsió és 

que aquest nivell d’estoc de deute pugi fins 
al 166,1% al final de l’any vinent. A més a 
més, Grècia ha rebut un rescat fi  nancer 
per un import de 110.000 milions d’euros.

La dificultat rau en el fet que els termes del 
pla de rescat financer exigeixen que Grècia 
torni als mercats de capitals el 2012 per 
finançar una part de les necessitats finan
ceres. Així i tot, els tipus d’interès exigits 
als bons grecs fan que no sigui gaire realis
ta l’opció d’emissió de deute públic, ja que 
s’exigeix als bons grecs, amb venciment a 2 
anys, una rendibilitat del 26,1%.

El comissari d’Assumptes Econòmics, Olli 
Rehn, ha insistit que l’adopció de noves 
mesures d’ajustament fiscal i l’acceleració 
del programa de privatitzacions per part 
del Govern grec (valorat en uns 50.000 
milions d’euros) són condicions necessà 
ries que s’han de complir abans de plante
jarse un segon rescat per part de la Unió 
Europea. De tota manera, diversos minis
tres d’Economia, a la reunió de l’ECOFIN, 
van reflexionar sobre la possibilitat del que 
van anomenar una «reestructuració suau» 
del deute grec, que va ser interpretada com 
una extensió dels seus venciments. No 
obstant això, el BCE s’ha oposat amb fer
mesa a qualsevol tipus de reestructuració, 
ja que considera que tindria conseqüèn
cies negatives no solament per a Grècia, 
sinó, també, per al conjunt de la zona de 
l’euro.

Sembla que els inversors actuals en deute 
sobirà grec són seguidors del filòsof grec 
Pirró, fundador de l’escola escèptica, ja 
que qüestionen que la situació de la sos
tenibilitat grega pugui ser reconduïda  
sen  se una reestructuració. No obstant això, 
se’ls podria convèncer si els polítics grecs 
mostressin una ferma voluntat d’imple 
men  tació de les reformes necessàries, tal 
com els ho ha sol·licitat Olli Rehn.



22 JUNY 2011 INFORME MENSUAL   

Desequilibris en una unió monetària 

Abans que s’instaurés formalment una unió monetària entre una part dels estats membres de la Unió Europea, al 
final dels anys noranta, hi havia dubtes sobre el recorregut que podien tenir la convergència i la integració econò
mica entre aquests països. A mesura que la unió monetària va anar madurant, al llarg de la primera dècada 
d’aquest segle, l’evidència empírica va anar constatant els avanços en termes d’integració. D’una banda, un se 
guit d’estudis concloïen que la unió monetària explicava un augment considerable del comerç intracomunitari  
i posava de manifest els creixents vincles comercials entre els països participants en la moneda única, beneficiaris 
del descens dels costos de transacció i de la desaparició de les primes de risc de canvi. De l’altra, en els anys 
següents a la creació de l’euro, es va constatar també una  sincronització cíclica relativament elevada entre les dife
rents economies de la unió monetària. Això significava que la dispersió dels output gaps des de la meitat de la 
dècada dels noranta tendia a reduirse.(1)

Aquesta creixent integració econòmica era molt rellevant a l’hora de valorar la solidesa del projecte de la moneda 
única, ja que uns vincles comercials estrets i una sincronització cíclica elevada aplanaven el camí de la política 
monetària única. Això era especialment important, ja que tothom tenia clar que el projecte de la Unió Econòmica 
i Monetària aprovat pel Tractat de Maastricht al començament dels noranta tenia les seves deficiències. En espe
cial, la inexistència d’una integració fiscal: les hisendes públiques continuaven essent una competència estricta
ment nacional. El Pacte d’Estabilitat i Creixement, instrument que, suposadament, havia de disciplinar fiscalment 
els governs de l’euro, va fracassar del tot. Les violacions del Pacte van ser nombroses, però no es van imposar mai 
multes pecuniàries, i quan, el 2003, les sancions s’havien d’aplicar als grans –Alemanya i França–, aquests països 
van forçar la suavització de les regles.

Mentrestant, la convicció sobre la integració creixent de les economies, en un context d’expansió cíclica, va restar 
rellevància a un desenvolupament que, cada vegada, era més evident: els creixents desequilibris exteriors. Espanya, 
Grècia, Portugal, Irlanda, França i Itàlia, d’una banda, van patir un empitjorament notable de les posicions per 
compte corrent enfront de l’exterior. I, de l’altra, Alemanya, els Països Baixos o Àustria van experimentar una mi 
llora considerable.

Era aquesta una evolució preocupant? Segons les respostes de política econòmica adoptades, no es pot dir que fos 
una qüestió prioritària. Així, la major part de les divergències per compte corrent entre països s’atribuïen, correc
tament, a les diferències en l’impuls de la demanda interna. Als països deficitaris, actuaven factors que estimula
ven la despesa: el descens dels tipus d’interès reals, un endeutament creixent del sector privat i un marcat avanç als 
mercats d’actius reals. La resta de la divergència era explicada per les diferències en termes de competitivitat exte
rior. Als països amb superàvit, la feblesa de la demanda interna era clara, i la seva competitivitat exterior, tradicio
nalment elevada.

Si els desequilibris corrents es van poder ampliar fins a superar marques anteriors va ser perquè el finançament 
dels desequilibris no presentava problemes. La creació de l’euro va comportar la implantació d’un mercat europeu 
de capitals en què fluïen lliurement sense les limitacions del canvi de moneda i en què els tipus d’interès conver
gien. En un context financerament expansiu amb baixa percepció del risc, un escenari de col·lapse dels mercats 
majoristes, amb crisis del deute sobirà i rescats dels països membres, no estava en les cartes de navegació dels pres
tadors ni dels prestataris.

(1) Quarterly Report on the Euro Area. «How has the financial crisis affected cyclical differences within the euro area?». Vol. 9, núm. 2 (2010).
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A més a més, per què havia de ser preocupant la persistència dels desequilibris? L’existència de desequilibris dins 
d’una unió monetària no és un fet excepcional. En molts països europeus, les asimetries regionals (per compte 
corrent, per atur, etc.) es mantenen en el temps, com ho demostren els casos d’Espanya, Alemanya o Itàlia. La 
diferència és que un estat nacional disposa de mecanismes fiscals de reequilibri dels quals no disposa la zona de 
l’euro. Com sempre han afirmat els seus detractors, la zona de l’euro queda lluny de ser una àrea monetària òpti
ma, tal com s’entén en la teoria econòmica, i per això presenta un risc de fracàs. La unificació de la política mone
tària i la instauració d’un mercat financer únic poden no ser suficients per cimentar la unió monetària si les 
transferències fiscals entre països són mínimes, amb prou feines existeix mobilitat del treball i el compromís de 
solidaritat s’esvaeix quan apareix un conflicte important d’interessos nacionals. La crisi econòmica i financera 
desencadenada a partir del 2007 ha fet aflorar de forma brutal aquesta realitat i ha obligat a replantejarse el dis
seny de la unió monetària.

No obstant això, cal destacar que el col·lapse de les demandes internes nacionals ha permès corregir notablement 
els dèficits per compte corrent. El problema ara no són tant els desequilibris corrents com les seves seqüeles: el 

DIVERGÈNCIA A LA ZONA DE L’EURO
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L’economia alemanya supera el nivell 
precrisis abans del que s’esperava

Les expectatives favorables d’una accelera
ció de l’economia alemanya en el primer 
trimestre del 2011 van ser superades per la 
xifra de l’avanç del creixement del PIB 
publicada per l’Oficina Federal d’Estadís 
tica. En efecte, la primera estimació va 
llançar un creixement intertrimestral de 
l’1,5%, el més alt des del segon trimestre 
del 2010. L’augment interanual del primer 
trimestre del 2011 va ser del 4,8%, el més 
important des de la reunificació alema 
nya. D’aquesta manera, el PIB de l’economia 
alemanya va superar el nivell previ a la cri
si, resultat que només han assolit pocs paï
sos desenvolupats.

Tot i que les xifres detallades de la compta
bilitat nacional encara no estan disponi
bles, s’ha avançat que tant la inversió en 
béns d’equipament i en construcció com el 
consum, privat i públic, hi van contribuir 
clarament. El sector exterior va tenir una 
aportació positiva, però inferior. D’aquesta 

manera, es confirma que la demanda in 
ter  na està agafant el relleu de l’exterior 
com a motor de l’activitat econòmica.

La bona evolució del mercat laboral recolza 
el consum. Així, l’ocupació va pujar l’1,4% 
en els tres primers mesos de l’any en relació 
amb el mateix període de l’any an  terior. Al 
començament del segon trimestre, va con
tinuar la tendència favorable a la creació 
d’ocupació, i l’indicador BAX de la deman
da de treball va prosseguir la seva ascen
sió. En aquest context, la taxa d’atur es va 
col·locar en el 7,1% a l’abril, 7 dècimes per 
sota de dotze mesos abans. Malgrat aquest 
nivell de l’atur, no gaire baix, es re  gistren 
casos de demandes de llocs de treball molt 
qualificats no cobertes en alguns subsec
tors, motiu pel qual es preveu recórrer als 
alemanys a l’estranger o a la immigració.

Pel que fa a aquesta qüestió, cal assenyalar 
que, a partir de l’1 de maig, es van retirar 
les últimes restriccions a la lliure circula
ció a la Unió Europea, i, per tant, a Alema
 nya, per als treballadors de vuit estats 

deteriorament de la posició exterior i l’elevat endeutament dels sectors privat i públic en determinats països. Una 
bona part del problema del deute sobirà té l’origen en els anys d’alegria gastadora derivats de la implantació de la 
moneda única. Atesa l’experiència, les institucions comunitàries es troben immerses en un procés de reformes 
que hauria de prevenir successos com els viscuts. Una alternativa seria aprofundir en la construcció europea i 
avançar en la integració fiscal i en la unió política. No obstant això, ara com ara, aquesta alternativa sembla in 
viable, més enllà dels mecanismes d’assistència financera a Estats membres de la zona de l’euro que s’estan enge
gant i que tracten de salvaguardar l’estabilitat del conjunt de la zona de l’euro. Es consoliden, això sí, els mecanis
mes de coordinació i de supervisió multilateral de les polítiques econòmiques, i, especialment, de la fiscal, amb 
la idea de prevenir noves crisis. Però la resta es deixa en mans de les autoritats econòmiques nacionals, que hau
ran d’implementar les reformes necessàries en els mercats de productes i de factors i en les polítiques econòmi
ques per tal de millorarne la competitivitat i de facilitar l’ajustament intern en cas de crisi. Reformes que, aïlla
dament, són positives i que configuren una solució molt poc «comunitària», que, ara com ara, sembla l’única 
possible.

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

El PIB germànic registra un 
creixement interanual del 
4,8% en el primer trimestre, 
el més important des de  
la reunificació d’Alemanya.
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Es confirma que la demanda 
interna ha agafat el relleu 
del sector exterior  
com a motor econòmic.

mem  bres: Polònia, Hongria, la República 
Txeca, Eslovènia, Eslovàquia, Estònia, Le 
tònia i Lituània, que s’hi van incorporar el 
2004. Això podria servir per pal·liar el pro
 blema de mà d’obra d’alguns segments del 
mercat laboral, sobretot quan el nivell dels 
salaris d’aquests països es troba sensible
ment per sota de l’alemany. Efectivament, 
el nivell salarial mitjà d’aquest grup de 
paï  sos, mesurat en paritat de poder de 
com  pra en relació amb el germànic, os 
cil·lava el 2008 entre el 67% d’Eslovènia i el 
31% de Letònia i de Lituània, percentatges 
que mostren el potencial atractiu del mer
cat alemany.

La inversió continua avançant amb vigor, 
gràcies al fet que la utilització de la capaci
tat productiva es troba per damunt de la 
mitjana a llarg termini a les expectatives 
de beneficis, a la robusta situació finance
ra de les empreses i a tipus d’interès reals 
bai  xos malgrat el recent gir alcista del Banc 
Central Europeu.

Des de l’òptica de l’oferta, es constata el di 
namisme de la producció industrial, que 
va augmentar el 13,7% interanual al febrer
març. Les perspectives són favorables, atès 
l’alt nivell de les comandes, l’alentiment de 

les quals suggereix, però, que la producció 
industrial es podria moderar una mica en 
els pròxims mesos. Per la seva banda, la 
cons  trucció es va recuperar força en els pri
   mers mesos de l’exercici, després de patir 
els efectes del mal temps en el trimestre an 
  terior. D’altra banda, sembla que la de 
man  da d’habitatges està assegurada per la 
millora del mercat de treball i de la renda 
disponible i pels baixos tipus d’interès. Pel 
que fa al sector serveis, en el primer trimes
 tre, els hotels i la restauració van incremen
 tar el 2,1% real la xifra de negocis en rela
ció amb el primer trimestre del 2010.

Pel que fa al sector exterior, les exporta
cions es van beneficiar de la bona posició 
alemanya, sobretot al segment de tecnolo
gia mitjana, i, en especial, de la demanda 
dels països emergents. El nivell de les ex 
portacions de béns va assolir, al març, el 
màxim des de la creació de la República 
Fe    deral, amb una alça interanual del 15,8%. 
Així mateix, les importacions també van 
marcar un nivell rècord i van pujar el 
16,9% en relació amb el març del 2010. 
D’aquesta manera, les importacions im 
pulsen el creixement d’altres països, entre 
els quals n’hi ha de la Unió Europea. En el 
futur, el paper més important de la deman

El nivell de les exportacions 
de béns marca, al març,  
el màxim des de la creació 
de la República Federal.

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

II III IV I Abril

PIB –4,7 3,5 3,9 3,9 3,8 4,8 –

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

Producció industrial –15,4 10,1 12,1 10,3 11,7 12,8 ...

Índex d’activitat empresarial (IFO) (*) 90,7 107,8 106,3 111,1 113,3 114,8 114,2

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

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

Balança comercial (***) 142,8 149,2 150,2 149,9 153,4 153,5 ...

NOTES: (*) Valor.
(**) Percentatge sobre població activa.
(***) Saldo acumulat de 12 mesos. Milers de milions d’euros.
FONTS: Eurostat, Banc Central Europeu, Comissió Europea, organismes nacionals d’estadística i elaboració pròpia.
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Perspectives favorables per 
al sector industrial, atès 
l’alt nivell de les comandes.

Revisem a l’alça la previsió 
d’augment del PIB alemany 
el 2011 fins al 3,3%.

da interna representarà una menor contri
bució del sector exterior a l’augment del 
PIB alemany.

Com a contrapunt, es registren tensions 
inf lacionistes. A l’abril, la inf lació dels 
preus de consum va pujar fins al 2,4%, 3 
dè  cimes més que al març, i va tornar al ni 
vell de l’octubre del 2008. L’increment dels 
preus en l’últim període va ser degut, fo 
na    mentalment, als preus energètics. Així, 
en els dotze últims mesos, els preus dels 
ser  veis han augmentat sensiblement me 
nys, l’1,7%. No obstant això, 2 dècimes de 
l’increment de l’abril són atribuïbles al 
viatge organitzat, arran de les vacances de 
Setmana Santa.

D’altra banda, sembla que l’embranzida de 
la demanda facilita que les empreses tras
passin l’increment dels costos als preus de 
venda. Així i tot, la progressió de la pro
ductivitat contrarestarà les pujades sala
rials, de manera que la inflació subjacent, 
sense els aliments frescos ni els productes 
energètics, es mantindrà probablement 
con  tinguda.

El ràpid creixement del PIB del primer tri
mestre no sembla sostenible. La consolida
ció fiscal i l’esgotament de l’efecte rebot de 
sortida de la crisi tendiran a desaccelerar 
l’expansió econòmica. De tota manera, 
atès que va resultar més intens del que 
esperàvem, hem procedit a revisar la pre
visió per al 2011 a l’alça, fins al 3,3%. No 
obstant això, aquesta predicció està sub
jecta a alguns riscos a la baixa, com una 
possible intensificació de l’alça dels preus 
de les primeres matèries o els efectes d’una 
eventual amplificació de la crisi del deute 
sobirà dels països de la perifèria de la zona 
de l’euro.

França: forta acceleració de l’activitat 
econòmica en el primer trimestre

La reactivació de l’activitat en el primer tri
mestre del 2011 va ser més intensa del que 
s’esperava. Segons la primera estimació, el 
PIB francès va augmentar l’1,0% en el pri
mer trimestre, enfront d’una taxa del 0,3% 
en el quart trimestre del 2010. Aquest crei 
xe  ment va ser impulsat per la demanda 
interna, ja que l’externa, a diferència del tri
mestre anterior, hi va contribuir negati
vament amb 4 dècimes, llastada per les  
im  portacions de petroli i d’altres béns ma 
nu  facturats. Pel que fa a la demanda inter
na, va destacar el vigor de la inversió, que es 
va incrementar l’1,1%, gràcies a la formació 
bruta de capital fix de les empreses, que va 
pujar l’1,9%, sobretot la destinada a infor
mació i comunicació. El consum de les llars 
també es va accelerar, però menys, per les 
despeses en serveis. D’aquesta manera, el 
PIB va registrar una taxa de variació inter 
anual del 2,2%, 8 dècimes més que en el 
quart trimestre del 2010.

La consolidació de la sortida de la crisi es 
continua manifestant de forma gradual al 
mercat de treball. D’aquesta manera, en el 
primer trimestre, el nombre de contractes 
amb durada superior a un mes va recupe
rar el nivell anterior a la crisi. Així mateix, 
l’atur registrat va baixar per tercer mes 
consecutiu al març. Per accelerar la ten
dència a la millora del mercat laboral, el 
Govern va aprovar, al maig, una nova sub
venció per a la contractació de joves més 
joves de 26 anys en règim d’aprenentatge o 
de professionalització suplementària per 
part de les pimes fins al final de l’exercici. 
A més a més, també va engegar un nou 
ajut per a contractes de professionalització 
per a més grans de 45 anys.

La inversió i el consum 
impulsen un creixement 
interanual del PIB francès 
del 2,2% en el primer 
trimestre, superior  
a l’esperat.
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Els indicadors disponibles evidencien que, 
en el segon trimestre, continua l’expansió 
econòmica, per bé que a un ritme una mi ca 
inferior. L’índex general de sentiment em 
presarial va continuar pujant a l’abril. Els 
industrials van manifestar que, en el con
junt de l’exercici, augmentarien la inversió 
el 15% anual en valor. El sector secundari 
va mantenir altes expectatives a l’abril. 
Sem  blava que la conjuntura millorava als 
serveis i també a la construcció. D’al  tra 
ban  da, la confiança dels consumidors es 
va estabilitzar a l’abril, per sota de la mitja
na a llarg termini, afectada per la pujada 
de la inflació. En aquest mateix mes, les 
ven  des d’automòbils van caure l’11,1% en 
relació amb dotze mesos abans i van patir la 
supressió de les subvencions a la compra el 
2011. No obstant això, en els pròxims mesos, 
la millora del mercat laboral donarà suport, 
probablement, a l’ex  pan  sió del consum.

En aquest context de major dinamisme de 
la demanda interna, sobretot de la inver
sió, i atès que el major creixement esperat a 
Alemanya pot tenir un efecte d’arrossega 
ment sobre l’economia gal·la, hem apujat 
l’augment previst del PIB francès per 2011 
fins al 2,2%. No obstant això, cal apuntar 
que hi ha alguns riscos a la baixa, derivats 
d’una possible desacceleració de l’econo 
mia global més intensa del que indiquen 
les previsions.

Itàlia: andante, ma non troppo

La xifra provisional de creixement del PIB 
italià en el primer trimestre del 2011 es va 
mantenir dins de les previsions: augment 
intertrimestral del 0,1% i de l’1,0% en rela
ció amb el període genermarç de l’any an 
terior, mig punt menys que la corresponent 
taxa interanual del quart trimestre del 2010. 
El modest increment del PIB en el primer 
trimestre va ser degut a la bona marxa de 
l’agricultura, ja que la indústria i els serveis 
van presentar un comportament pla en re 
lació amb el trimestre anterior.

De fet, la producció industrial va recular el 
0,1% en el primer trimestre en relació amb 
el precedent, per bé que mantenia un as  cens 
interanual de l’1,9%, corregit d’efecte calen
dari. No obstant això, al març, les co  mandes 
industrials van augmentar el 8,1% en rela
ció amb el mes anterior, a causa del major 
dinamisme de l’ex  te  rior, i, en el primer tri
mestre, van pu  jar el 21,2% en relació amb 
el mateix període de l’any passat. D’aquesta 
manera, hi ha un cert optimisme sobre les 
perspectives per al sector secundari. En 
particular, els sectors químicfarmacèutic 
i metallme  cànic tenen grans esperances 
de millora, impulsada per la demanda 
exterior. Pel que fa a la construcció, en el 
primer bimestre, va registrar un incre
ment interanual molt moderat, de l’1,0%.

Apugem el creixement 
previst per a l’economia 
gal·la fins al 2,2% el 2011.

Modest increment del PIB 
transalpí en el primer 
trimestre.

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

II III IV I Abril

PIB –2,6 1,4 1,5 1,7 1,4 2,2 –

Consum de manufactures per les llars 0,8 1,0 0,3 1,5 0,4 3,5 ...

Producció industrial –12,4 5,2 7,1 4,3 4,8 4,9 ...

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

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

Balança comercial (**) –49,2 –46,9 –44,8 –49,4 –50,5 –56,0 ...

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



28 JUNY 2011 INFORME MENSUAL   

Des del punt de vista de la demanda, la fe 
blesa del consum intern explica l’escàs 
crei      xement de l’activitat en el primer tri
mestre. A l’abril, la confiança dels consu
midors es va continuar afeblint, per temors 
inflacionistes i davant de les expectatives 
de petits augments de les rendes, motiu pel 
qual no sembla que hagi de canviar massa 
la tònica present de cautela. La inflació va 
continuar repuntant a l’abril, fins a situar 
la taxa interanual en el 2,6%, una dècima 
més que al març, situació propiciada, so 
bretot, pels preus energètics. La inflació 
sub  jacent, sense l’energia ni els aliments 
frescos, era sensiblement inferior, de l’1,8%.

D’altra banda, la inversió avança amb més 
vigor, estimulada per l’impuls exterior. En 
aquest sentit, les exportacions de mercade
ries van augmentar el 18,4% en el primer 
trimestre en relació amb el mateix període 
de l’any anterior, tot i que les importacions 
van pujar encara més, el 23,1%. No obstant 
això, en volum, van augmentar més les ex 
portacions que les importacions. En aquest 
context, el nivell d’ocupació mostrava, al 
març, un increment del 0,6% en relació 
amb el mateix mes de l’any anterior. No 
obstant això, la taxa d’atur va pujar en una 
dècima, fins al 8,3%, a causa del retorn al 
mercat laboral de treballadors desanimats.

En conjunt, doncs, l’economia transalpina 
mostra alguns signes positius, però que 
semblen insuficients per provocar una 
acceleració significativa de l’activitat eco 
nòmica. En aquest marc, en el mes de maig, 
el Govern va aprovar un seguit de me  sures 
per esperonar l’economia, les quals, però, 
no han de representar una pres  sió sobre 
els pressupostos públics, en procés de con
solidació.

Entre aquestes decisions per millorar la 
competitivitat, figuren les bonificacions 
fiscals per a la inversió en recerca, el suport 
al turisme, la simplificació tributària i la 
reducció de les càrregues burocràtiques. 
Aquest paquet, sens dubte, va en la bona 
direcció i possibilita que l’economia subal
pina tingui un creixement potencial més 
intens, però, ara com ara, no variem les 
nostres prediccions, per a aquest exercici 
ni per al vinent, d’augments del PIB per 
sota dels de la zona de l’euro.

Regne Unit: menys creixement  
i més inflació

S’atribueix a l’economista John Maynard 
Keynes, en rèplica a una crítica per haver 
canviat la seva posició sobre política 

No s’aprecien senyals que 
indiquin que hagi de variar 
la feblesa del consum,  
però la inversió presenta 
perspectives més positives.

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

II III IV I Abril

PIB –5,2 1,2 1,5 1,4 1,5 1,0 –

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

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

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

Preus de consum 0,8 1,5 1,4 1,6 1,7 2,3 2,6

Balança comercial (**) –10,2 –17,1 –13,6 –20,2 –26,7 –33,1 ...

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

El Govern italià aprova  
un paquet de mesures  
per esperonar  
l’economia i millorar  
la competitivitat.
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monetària durant la Gran Depressió, el 
co  mentari: «Quan els fets canvien, jo can
vio d’opinió. Què fa vostè, senyor?». Efecti
vament, quan es té més informació sobre 
una economia, s’ha d’utilitzar per ajustar 
la previsió sobre el creixement econòmic, 
la qual no deixa de ser un reflex de l’es  ce 
nari central en funció d’unes hipòtesis que 
semblen, a priori, les més raonables.

I és que el mateix Banc d’Anglaterra, en el 
seu informe sobre inflació, reconeix que 
les previsions de creixement per al Regne 
Unit s’han deteriorat. Aquest informe es 
va publicar l’11 de maig, un cop coneguda 
la dada del creixement del primer trimes
tre de l’any, que va ser del 0,5% intertrimes
 tral. Tot i que sembla una bona dada, cal fer 
dues matisacions. En primer lloc, el balanç 
dels sis últims mesos és d’estanca  ment, 
perquè el creixement, en el quart trimestre 
de l’any passat, va ser del –0,5%. A més a 
més, és preocupant el comportament de 
l’epígraf de construcció, ja que si al final de 
l’any passat es podia atribuir el seu mal 
comportament a l’adversitat climàtica, en 
el primer trimestre ha accelerat la caiguda.

Davant de la publicació de les dades eco 
nò  miques de conjuntura i després de la 
sor    presa negativa del creixement del pri
mer trimestre de l’any, cal tornar a la pis
sarra per fer números i incorporar els fets 
en les estimacions. I, tal com ho hem avan
 çat en els últims mesos, és necessari reduir 
la previsió del creixement del PIB per al 
2011 del 2,1% a l’1,6%.

Quins són els motius que ens impulsen a 
fer la revisió? Són diversos, però els més 
importants són: el menor dinamisme del 
consum privat, l’ajustament de la despesa 
pública, la menor inversió i unes exporta
cions que no compensaran la menor de 
manda domèstica. La situació econòmica 
és prou delicada perquè diversos organis
mes supranacionals hagin aconsellat el 
Govern britànic que alenteixi la velocitat 
de l’ajustament fiscal. I és que s’espera que 
una gran part del descens de la despesa 
pública es concentri en el segon trimestre.

Addicionalment, hi ha dos temes menors, 
però rellevants, que també dificultaran el 
creixement durant el segon trimestre. El 

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

II III IV I Abril

PIB –4,9 1,3 1,5 2,5 1,5 1,8 –

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

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

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

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

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

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

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

NOTES: (1) Percentatge sobre població activa.
(2) Saldo acumulat de 12 mesos. Milers de milions de lliures esterlines.
(3) Mitjana del període.
(4) Índex ponderat pels fluxos de comerç exterior. Valors majors signifiquen apreciació de la moneda.
FONTS: OCDE, Banc d’Anglaterra, ONS, Comissió Europea i elaboració pròpia.

El Banc d’Anglaterra 
reconeix el deteriorament 
del perfil de creixement  
al Regne Unit.

L’ajustament fiscal,  
la crisi logística en 
subministraments  
i el festiu addicional 
retallaran el creixement  
en el segon trimestre.
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pri  mer és l’impacte de la interrupció de la 
cadena logística de components indus
trials després del terratrèmol i del tsunami 
del Japó. El segon és l’impacte econòmic 
del casament reial. Evidentment, el festiu 
addicional haurà afavorit els sectors eco 
nòmics de restauració i hotels, però no 
hau  rà pogut compensar la davallada de 
l’ac        tivitat econòmica per al conjunt del país. 
Resumint, l’impacte del pla d’ajus  ta  ment 
fiscal, la crisi logística en subministraments 
i el festiu addicional limitaran el creixe
ment en el segon trimestre.

D’altra banda, el front dels preus no ajuda 
les famílies, que veuen com, en els tres úl 
tims anys, la renda disponible real ha dis
minuït, ja que l’increment de la inflació ha 
estat superior a l’increment dels salaris. 
Així, per exemple, la dada d’inflació del 
mes d’abril es va incrementar del 4% al 
4,5% interanual. Situació que explica que 
tres dels nou membres del Banc d’An  gla 
terra, en la reunió de política monetària, 

vo    tessin a favor d’un increment del tipus 
d’interès oficial, actualment en el 0,5%. La 
resta de membres, segons l’acta de la reu
nió, van preferir mantenirlo en el ni  vell 
actual per no perjudicar la confiança dels 
consumidors, ja que només faltaria que, en 
un entorn dur, haguessin d’encaixar un 
increment dels costos financers.

En definitiva, en incorporar la informació 
econòmica dels últims mesos a les previ
sions econòmiques, s’imposa una conclu
sió: s’ha deteriorat el perfil de creixement 
de l’economia del Regne Unit, que, a més a 
més, anirà acompanyat de més inflació.

Europa emergent: inflació i dèficit 
públic, riscos a l’horitzó

El to de la conjuntura continua essent glo
balment positiu a l’Europa emergent. Des
prés de gairebé dos anys en franca re   cu
peració, indicadors d’activitat com el 

La inflació del mes d’abril 
assoleix un creixement  
del 4,5% interanual.

L’expansió de l’activitat 
manté el to a l’Europa 
emergent.

LA INFLACIÓ CONTINUA ESCALANT POSICIONS

Variació interanual de l’índex de preus de consum harmonitzat, mitjana ponderada de Polònia, 
la República Txeca, Eslovàquia, Hongria i Romania

FONTS: Eurostat, �omson Reuters Datastream i elaboració pròpia.
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sen         ti  ment econòmic continuen instal·lats 
en nivells clarament expansius. Es tracta 
d’un moviment de reactivació d’ampli 
abast, ja que engloba totes les economies 
de la regió i, en particular, els cinc països 
que ressenyem habitualment en aquestes 
pàgines: Polònia, Hongria, Romania, la 
Re  pública Txeca i Eslovàquia. En tots els 
ca  sos, es constata un notable vigor indus
trial i exportador, resultat directe de l’ex 
pan  sió a la zona de l’euro. Conseqüent 
ment, i si es compleixen els escenaris que 
considerem per a la zona de l’euro, les pre
visions de l’activitat per a la resta de l’exer
ci  ci són positives. Així i tot, dos aspectes 
en    terboleixen aquestes perspectives tan 
es  perançadores. Sense que representin 
una novetat, ja que fa temps que alerten de 
la situació, l’evolució de la inflació i la de 
les finances públiques no són del tot tran 
quil·litzadores.

Pel que fa al primer d’aquests riscos, els 
nivells assolits en l’actualitat tenen ja una 
certa importància. Com es pot observar al 
gràfic anterior, el xoc de les primeres ma 
tèries energètiques i alimentàries s’ha tras
lladat amb intensitat als components 
corresponents de l’índex de preus de con
sum. Tot i que l’índex general tempera 
aquests efectes, el seu ritme de creixement 
interanual, del 4,4% per a la mitjana pon
derada de les cinc economies esmentades 
més amunt, tendeix a situarse a la zona 
alta dels objectius d’inflació que els bancs 
centrals nacionals tenen establerts com a 
referència. I no cal esperar una reconduc
ció ràpida al front dels preus, ja que, mal
grat la correcció recent de les cotitzacions 
de les primeres matèries, els preus en ori
gen continuen essent notablement elevats.

Quan la constatació que la recuperació 
avança es combina amb l’evidència que la 
pressió inflacionista augmenta, és lògic 
que els bancs centrals es comencin a re 
plantejar la política monetària acomodatí
cia posterior a l’esclat de la crisi del 2008 i 
del 2009. Els quatre països que mantenen 

la sobirania monetària (no és el cas d’Eslo
 và quia, membre de la zona de l’euro) van a 
canviar la política monetària en aquest 
2011. Polònia, de fet, ho fa des de l’inici de 
l’any i, en els cinc primers mesos, ha situat 
el tipus d’intervenció en el 4,25%, enfront 
del 3,75% que mantenia al final del 2010. 
Les previsions apunten que, al final de 
l’any, el nivell serà del 4,75%. Un moviment 
similar hauria de realitzar la República 
Txeca. Tot i que encara no ha mogut fitxa, 
s’espera que el banc central apugi enguany 
en 50 punts bàsics el tipus de referència, 
del 0,75% a l’1,25%, i que comenci segura
ment el tensionament a l’estiu.

Els dos països restants, Hongria i Roma
nia, se sumarien al moviment de normalit
 zació monetària en el tram final del 2011. 
Aquest retard s’explica pel fet que es tracta 
de dues economies que han hagut d’afron
 tar processos de notable consolidació fis
cal i que, conseqüentment, estan ex  peri 
men    tant una recuperació més tardana i 
menys sòlida que la dels seus veïns regio
nals. Al desembre del 2011, Hongria possi
blement haurà situat el tipus de referència 
en el 6,25% (augment de 50 punts bàsics en 
relació amb el final del 2010) i Romania, 
en el 6,50% (augment de 25 punts bàsics en 
relació amb el desembre del 2010).

La resposta continguda dels bancs cen
trals, comprensible en els dos últims casos, 
té menys justificació quan altres desequili
bris se sumen a la pressió en preus. En par
ticular, Polònia i Eslovàquia van mostrar, 
durant l’any passat, una escassa voluntat 
d’ajustar fiscalment les economies. Arran 
d’unes polítiques de despesa expansives, i 
malgrat la bona evolució cíclica dels in 
gressos, el 2010, els dos països van veure 
com el dèficit públic se situava a la zona del 
8% del producte interior brut (PIB).

Es tracta de xifres elevades en el context 
d’una regió que havia tendit a exhibir 
l’ortodòxia pressupostària com un instru
ment clau per guanyar credibilitat en ma 

La pressió inflacionista 
augmenta, arran de les 
alces de preus de les 
primeres matèries.

Al llarg del 2011, els  
bancs centrals de la regió 
començaran a normalitzar 
la política monetària.
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tèria d’estabilitat macroeconòmica. Tot i 
que l’evolució dels indicadors de riscpaís 
ha reflectit fins avui una percepció dels 
mer  cats financers relativament benigna 
sobre la qüestió, com ho demostra la total 
absència de contagi en els diferents episo
dis d’incertesa financera generats pel deu
te sobirà dels països perifèrics de la zona 
de l’euro, els plans dels respectius governs 
palesen clarament que, el 2011, s’iniciarà la 
necessària consolidació fiscal.

En el cas polonès, el Govern ha anunciat 
en la seva actualització del programa de 
convergència, document que conté l’es  ce 
na  ri pressupostari fins al 2014, que, el 
2011, el dèficit públic cauria fins al 5,6% 
del PIB, percentatge que cal comparar 
amb el 7,9% del 2010. La tònica de consoli
dació no s’hauria d’aturar aquí, ja que el 

Govern confia que, el 2012, el desequilibri 
pressupostari sigui del 2,9%. Segons el 
nostre parer, mentre que l’ajustament fis
cal per al 2011 sembla un repte conside
rable però realitzable, assumir el com
pliment de l’objectiu del 2012 requereix 
mas  sa voluntarisme, de manera que és 
més probable que la diferència entre des
peses i ingressos públics se situï al voltant 
del 4% del PIB. En una línia anàloga es 
mouen les projeccions pressupostàries 
d’Es  lovàquia. Al seu últim programa d’es
 ta  bilitat, l’Executiu eslovac proposa passar 
d’un dèficit del 7,9% del PIB el 2010 al 
4,9% el 2011 i al 3,8% el 2012. Es tracta 
d’un escenari factible, tot i que notable
ment exigent pel que fa a l’actual exercici 
pressupostari. El repte pressupostari als 
dos països és, en definitiva, tan ambiciós 
com peremptori.

Preocupa el nivell  
de dèficit públic de Polònia 
i d’Eslovàquia, dues 
economies que tractaran 
d’ajustar la despesa  
el 2011.
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Lenta superació de la crisi

Ja a la vora de l’equador de l’exercici, els 
mer  cats financers evolucionen en un marc 
general caracteritzat per unes perspectives 
de creixement global moderadament sa 
tis  factori, per l’expansió del cicle corporatiu 
de beneficis, per la retirada gradual dels 
estímuls de política econòmica i per la labo
riosa cicatrització de les ferides generades 
per la crisi del 20082009. No obstant això, 
l’aparició d’alguns xocs adversos –els con
flictes a l’Orient Mitjà o el sis    me al Japó– i 
les seqüeles i els efectes secundaris de la 
crisi –en especial, les tensions sobre el deu
te sobirà europeu i les dis  torsions creades 
per l’abundància de li  quiditat– són un dur 
test per a l’estabilitat de l’escena financera.

El BCE pausa les pujades de tipus, 
mentre que la Fed manté el discurs

Fent un repàs dels diferents elements del 
context econòmic actual, es pot concloure 
que, a nivell global, el cicle de creixement 
es troba en una fase de consolidació: es 
mo  dera la velocitat, però es refermen les 
bases. La gradació del pols difereix en fun
ció de l’àrea geogràfica i del país. En aquest 
sentit, en primer lloc, se si  tuen els països 
emergents, seguits dels Es  tats Units i 
d’Europa. Paral·lelament a la di  namització 
de l’activitat econòmica, han augmentat 
les pressions inflacionistes, que, a conse
qüència dels esdeveniments de l’Orient 
Mitjà i del Japó, hi han incidit mitjançant 
l’encariment de les primeres ma  tèries. 
Atesa aquesta circumstància, la ma  joria 
d’autoritats monetàries han co  mençat a 

actuar normalitzant les polítiques mone
tàries, llevat de la notable ex  cepció de la 
Reserva Federal.

Als Estats Units, la màxima autoritat mo 
netària continua mantenint un to relativa
ment optimista. Després de l’última reu  nió 
periòdica de política monetària, el presi
dent de la Reserva Federal (Fed), Ben Ber
nanke, va comentar que, segons les dades 
econòmiques conegudes, es po  dia afirmar 
que l’economia nordamericana continua
va avançant «a pas ferm». Fent referència 
als riscos inflacionistes, va concretar que, 
tot i que, des de la Fed, s’iden  ti  fi  ca un cert 
augment de les expectatives d’inflació a 
llarg termini, la majoria dels membres 
opi  nen que aquest fet és de ca  ràcter transi
tori i no amenaça l’estabilitat dels preus.

No obstant això, la raó que justifica el 
man    teniment dels tipus d’interès oficials 
en els nivells actuals (0%0,25%), i que 
augura un llarg període de política mone
tària laxa, és la feblesa que domina el mer
cat la  boral i la creació d’ocupació. Igual
ment, va recalcar el propòsit de l’entitat de 
concloure la compra de bons cap al final 
de juny. Mitjançant la reiteració d’aquest 
mis    satge, la Fed pretén que, quan arribi 
l’esmentada data, l’efecte sobre els mer
cats de deute sigui moderat. Igualment, i 
com ja ho havien avançat alguns mem
bres de la Fed en declaracions públiques, a 
les ac  tes de l’última reunió es manifesta la 
pre  fe  rència per una «estratègia de sorti
da» en què les pujades dels tipus d’inte  
rès oficials tinguin lloc cronològicament 
abans que les vendes d’actius ara al balanç 
de la Fed.

Les seqüeles i els efectes 
secundaris de la crisi 
encara es fan notar  
als mercats.

El creixement es consolida 
de forma heterogènia  
i a un ritme suau, però  
amb bons fonaments.

La Fed continua prioritzant 
la recuperació del mercat 
laboral, però sense oblidar 
la inflació.

Mercats monetaris i de capital

MERCATS FINANCERS
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El BCE vigila  
«molt de prop»  
l’evolució de la inflació.

Per la seva banda, a la zona de l’euro, el 
Banc Central Europeu (BCE) va mantenir 
el tipus d’interès rector en l’1,25%, després 
de la pujada de l’abril. El missatge transmès 
per la institució, que busca salvaguardar 
l’estabilitat dels preus a través de la conten
ció de les expectatives d’inflació i dels sala
ris, va denotar, en les paraules de J.C. Tri
chet, un matís de cert alentiment del procés 
de normalització. Tot i que no hi ha dubtes 
que la vigilància de l’evolució de la inflació 
continua essent exhaustiva, el lèxic utilitzat 
per descriurela es va alterar en relació amb 
els mesos previs: «molt de prop» en lloc de 
«fort seguiment». Això va ser raó suficient 
perquè els economistes i els inversors des
comptessin que el procés d’enduriment de 
la política monetària serà més lent del que 
s’havia previst inicialment.

El consens dels analistes estima que les 
properes pujades de tipus oficials, segura
ment realitzades en trams de 25 punts bà 
sics, es podrien dur a terme al juliol i en 
l’últim trimestre de l’any. No obstant això, 
el president del banc central va insistir en 
la persistència dels riscos inflacionistes en 
l’escenari econòmic actual, la qual cosa re 
quereix la total disposició de la política 
mo  netària per combatre’ls. Pel que fa a les 
mesures no convencionals de política 
monetària, el BCE continuarà mantenint 
sense canvis els termes de les facilitats de 
liquiditat durant el segon trimestre, tot i 
que els analistes preveuen que, a partir 
d’aquesta data, i coincidint amb la norma
lització dels tipus rectors, les condicions 
per a la concessió de préstecs a tres mes  os 
es podrien modificar i podrien tornar al 

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

 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 1,25 1,35 2,12 0,25 0,27 0,20 0,50 0,82 0,24

 Maig (1) 1,25 1,43 2,15 0,25 0,26 0,20 0,50 0,82 0,27

NOTES: (1) Dia 23.
(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.
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Els analistes consideren  
que el BCE podria tornar  
a apujar el tipus oficial  
al juliol.

La Xina, igual que altres 
economies emergents, 
continua restringint  
la política monetària per 
contenir el crèdit intern.

Les yields d’Alemanya 
i dels Estats Units van 
mantenir el moviment  
a la baixa durant el maig.

sistema de subhastes competitives i tipus 
d’interès variables.

En el cas dels països emergents, l’escenari 
monetari està determinat per l’avançada 
fase del cicle econòmic en què es troben. 
Aquestes economies, que van trampejar 
de forma satisfactòria la recessió econòmi
ca mundial de fa dos anys, han estat les 
primeres a patir els efectes de les creixents 
pressions inflacionistes. És per això que 
els seus bancs centrals centren els esforços 
a desenvolupar estratègies de política mo 
netària que puguin controlar l’expansió 
del crèdit i evitar els perillosos símptomes 
de sobreescalfament econòmic, com suc
ceeix, per exemple, a la Xina.

Per dur a terme aquest control, les autori
tats es basen en les pujades de tipus oficials 
i també en un ampli ventall de mesures 
que tenen com a finalitat limitar el volum 
de les masses monetàries i creditícies. El 
cas més representatiu és el de la Xina, on el 
banc central ha apujat de nou el coeficient 
de reserves obligatòries dels bancs –fins al 
21%– i ha aplicat disposicions administra
tives de contenció del crèdit. De cara als 
pròxims mesos, l’èxit de la normalització 
de les polítiques monetàries en aquests 
països vindrà determinat, en gran part, 
pel grau d’estabilitat que assoleixin els 
preus de les primeres matèries.

Atès aquest escenari de processos de nor
malització monetària a velocitats des
iguals en funció dels països, els mercats 
in  terbancaris han evolucionat al compàs 
de les expectatives dels inversors sobre les 
actuacions dels bancs centrals: estabilitat 
als Estats Units i suau descens a la zona de 
l’euro. És un fet destacable que, al llarg dels 
últims mesos, aquests mercats hagin mos
trat un comportament molt satisfactori en 
termes de les primes pels riscos de crèdit i 
de liquiditat. En efecte, les primes que, per 
a aquests conceptes, s’incorporen als tipus 
líbor i euríbor amb prou feines han patit 

increments arran d’esdeveniments tan 
greus com la intensificació de la crisi del 
deute sobirà a Portugal i a Grècia. De cara 
als pròxims mesos, cal esperar que la tra
jectòria dels tipus d’interès líbor en dòlars 
continuarà sota el mateix patró de com
portament estable, gràcies a la continuïtat 
de la política laxa de la Fed. A la zona de 
l’euro, la pausa en les pujades de tipus ofi
cials del BCE ha servit per alleujar de 
manera temporal les pressions sobre els 
tipus euríbor a dotze mesos, que, proba
blement, reprendran la tendència alcista 
durant la segona meitat de l’any.

Nous episodis de volatilitat  
en el deute públic

Al maig, s’ha perllongat el moviment a la 
baixa en les taxes internes de rendibilitat 
(yields) del deute públic de la màxima qua
litat creditícia, en concret dels Estats Units 
i d’Alemanya.

En el cas dels Estats Units, les yields del 
deute públic a dos i a deu anys van baixar, 
cap al final del mes, fins a nivells del 0,58% 
i del 3,22%, respectivament (al comença
ment d’abril, es van situar en el 0,85% i en 
el 3,60%). Entre els factors que han deter
minat aquest descens (que representa una 
alça en el preu dels bons), en destaquen 
dos. D’una banda, les sorpreses negatives 
ofertes per algunes dades d’activitat, que 
han generat un augment de la incertesa  
en relació amb la sostenibilitat del ritme  
de creixement a llarg termini. De l’altra,  
la brusca correcció experimentada pels 
preus de les primeres matèries, davant de 
la desacceleració de les expectatives de 
de manda global i de la retirada de posi
cions especulatives en metalls preciosos. 
Addicionalment, en el context financer 
nordamericà actual, hi ha alguns temes 
atípics d’especial rellevància, l’evolució 
dels quals en els propers mesos, a més de 
provocar un increment de la volatilitat del 
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La resolució de la crisi  
a Grècia podria revertir  
una part de la «fugida  
cap a la qualitat».

El creixement i la inflació  
a Alemanya apunten  
cap a yields més elevades 
en el futur.

mercat, influirà en la dinàmica de la corba 
de tipus d’interès. El primer és el final del 
QE2 de la Fed (programa de compra de 
bons), que ha proporcionat als mercats un 
important suport des de l’inici del novem
bre passat. El segon, arran de l’anterior, és 
«l’estratègia de sortida» que la Fed comu
nicarà quan hagi completat el QE2. I, en 
tercer lloc, però no per això menys impor
tant, l’inajornable ajustament pressupos
tari. El passat 16 de maig, el Tresor nord
americà va assolir el sostre d’endeutament 
(14,3 bi  lions de dòlars) i, d’aquesta mane
ra, va obs taculitzar al Govern la possibili
tat de finançament fins que el Congrés no 
acordi un nou pla fiscal, que contempli un 
augment de la càrrega impositiva o un in 
crement del límit d’endeutament.

A la zona de l’euro, el deute públic dels paï
sos centrals va mostrar un comportament 
similar al dels Estats Units. En el cas del 
deute alemany, al final de maig, la taxa de 

rendibilitat dels bons a 10 anys va assolir el 
3,0%, enfront del 3,50% del començament 
d’abril. Un factor important en aquest 
com  portament es troba en la «fugida cap a 
la qualitat» suscitada per l’empitjorament 
de la crisi a Grècia i per la por al seu possi
ble contagi a altres economies de la regió. 
Tenint en compte que esperem que aquest 
factor tingui una naturalesa transitòria, i 
atesos els fonaments alcistes sobre el crei 
xement econòmic i la inflació, tot fa pen
sar que les yields a dos i a deu anys del deu
te alemany podrien reprendre la tònica 
as  cendent en els pròxims mesos.

Per la seva banda, les últimes novetats so 
bre la crisi del deute sobirà de la perifèria 
europea han suscitat considerables incre
ments del diferencial entre el deute dels 
països implicats i l’alemany. Després de 
l’acord de finançament a Portugal (amb 
un paquet de 78.000 milions d’euros), 
l’agreujament de la crisi grega és el princi

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

 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 3,35 3,71 5,30 4,82 3,47 1,26 3,69 1,96

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

 Maig (*) 3,01 3,40 5,51 4,81 3,13 1,14 3,30 1,82

NOTA: (*) Dia 20.
FONT: Bloomberg.
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S’ha aprovat el rescat  
de Portugal, però el BCE  
no dóna suport a un 
reprofiling del deute grec.

Sobtada revaloració  
del dòlar.

pal obstacle, atesa la falta d’un pacte per a 
la seva resolució. Mentre que l’Eurogrup 
aposta per l’alternativa del reprofiling (ex 
tensió dels venciments del deute públic), el 
BCE rebutja la proposta i suggereix la con
cessió de nous préstecs condicionats al fet 
que Grècia redobli els esforços d’ajusta 
ment. En el cas d’Espanya, aquesta cir 
cums  tància, així com la revisió negativa 
que les agències de rating han fet de les 
pers  pectives econòmiques d’Itàlia i de Bèl
gica, ha provocat un nou augment de la 
prima de risc, fins als nivells del març 
(propera als 270 punts bàsics). No obstant 
això, i malgrat aquests repunts puntuals 
de les tensions, l’evolució de l’spread del 
deute espanyol amb l’alemany s’ha com
portat de manera relativament estable al 
llarg dels últims mesos i ha establert un 
tret diferenciat entre la nostra economia i 
la de la resta de països ja rescatats.

El dòlar recupera posicions  
enfront de l’euro

Els esdeveniments viscuts al maig a l’es 
cena econòmica global han generat un 
sob  tat canvi de sentit en l’evolució del ti 
pus de canvi del dòlar enfront de l’euro. Al 
començament del mes, el dòlar marcava 
mínims (va arribar a cotitzar a 1,48 dòlars 
per euro) davant de l’arrencada de la nor
malització de la política monetària del 
BCE (recordem l’augment del tipus oficial 
de l’abril) i del consegüent estímul de flu 
xos inversors cap a actius denominats en 
euros. Amb posterioritat, però, diversos 
factors van confluir per precipitar una 
ràpida recuperació del bitllet verd. En pri
mer lloc, l’augment de les dificultats de re 
finançament del deute grec. En el punt 
culminant de les especulacions sobre la 
possible solució de la crisi grega, quan, fins 
i tot, es va arribar a parlar de l’abandona 

TIPUS DE CANVI DE LES PRINCIPALS MONEDES

25052011

Tipus de canvi
% variació (*)

Mensual s/desembre 2010 Anual

Enfront del dòlar dels Estats Units

 Ien japonès 82,2 0,4 1,3 –9,9

 Lliura esterlina 0,618 –1,9 3,6 10,9

 Franc suís 0,879 –0,3 –6,5 –32,0

 Dòlar canadenc 0,977 2,3 –2,1 –8,7

 Pes mexicà 11,694 0,8 –5,5 –11,4

Enfront de l’euro

 Dòlar dels EUA 1,413 3,1 –5,6 –14,2

 Ien japonès 116,1 –2,8 6,5 3,7

 Franc suís 1,241 –3,5 –0,8 –15,5

 Lliura esterlina 0,872 –1,3 1,7 1,7

 Corona sueca 8,936 0,4 –0,6 –9,1

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

 Zloty polonès 3,951 0,1 –0,3 –3,9

 Corona txeca 24,56 1,9 –1,9 –3,9

 Forint hongarès 269,4 1,6 –3,4 –3,3

NOTA: (*) Un signe positiu indica una apreciació del dòlar (primer grup) o de l’euro (segon grup).
FONT: Bloomberg.
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ment d’aquesta economia de l’àrea mone
tària única, el tipus de canvi de l’euro va 
bai  xar gairebé el 4% enfront del dòlar. 
Addicionalment a aquest factor, que dota
va la moneda nordamericana d’un paper 
de divisa refugi, el moviment d’apreciació 
del dòlar també va rebre el suport de la cai
guda dels preus de les primeres matèries. 
De cara als pròxims mesos, és probable 
que es continuïn produint repunts de la 
vo    latilitat en aquest mercat, vinculats a 
l’evolució de la crisi del deute sobirà euro
peu i a l’ajustament fiscal als Estats Units. 
En qualsevol cas, però, i a mesura que es 
redueixi el diferencial de tipus entre la Fed 
i el BCE (segurament aquest moviment 
s’iniciarà al final del QE2), la tendència 
més probable passarà per la gradual apre
ciació del dòlar.

La renda fixa corporativa resisteix  
les turbulències financeres

Com ja va succeir després dels dramàtics 
esdeveniments de febrer i del març (Orient 

Mitjà i Japó), el mercat de renda fixa cor
porativa ha tornat a destacar per la seva 
fortalesa i per la seva estabilitat davant de 
les turbulències observades en l’escenari 
financer de les últimes setmanes. El bon 
comportament d’aquest mercat contrasta, 
en especial, amb la volatilitat i la vulnera
bilitat mostrada per les borses mundials, la 
qual cosa explica en part la fugida –si més 
no, temporal– de molts inversors cap a ac 
tius amb un perfil menys arriscat.

El context actual de recuperació de l’eco 
no  mia mundial confereix a la renda fixa 
corporativa dos pilars sobre els quals es 
basa la tendència alcista que, des de l’any 
passat, protagonitzen els índexs. El pri
mer el constitueixen les bones ràtios de 
solvència i de rendibilitat que, en conjunt, 
presenten les grans companyies occiden
tals. El segon fa referència a la millora de 
les qualificacions creditícies realitzades 
per les agències de ràting, en un escenari 
on el risc de fallides és cada vegada menor. 
Així mateix, no cal oblidar els beneficis 
que aporta la política monetària laxa als 

El dòlar s’ha vist afavorit 
per la fragilitat financera 
de Grècia i per la correcció 
en les primeres matèries.

El mercat de renda fixa 
corporativa no ha patit  
els efectes de les 
turbulències financeres.

FONT: Bloomberg.
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Estats Units: l’excés de liquiditat incre
menta l’atrac  tiu dels bons corporatius en 
front de l’escassa rendibilitat que ofereix el 
deute del Tresor nordamericà. El resultat 
és que els índexs de rendiment total de la 
ren  da fixa privada continuen assolint, 
mes rere mes, nous màxims, tant en els 
trams de bons d’elevada qualitat creditícia 
(investment grade) com en els bons d’alt 
risc (high yield), la millora dels quals en 
volums consolida l’atractiu de les seves 
rendibilitats.

A la zona de l’euro, on el desenvolupament 
del mercat de renda fixa corporativa és 
inferior al nordamericà, el repunt de la 
crisi grega no ha impedit que les primes de 
risc experimentessin una lleugera caigu
da. Aquest és el cas, fins i tot, de les vincu
lades al sector financer (que ha continuat 
realitzant abundants emissions de bons).

De cara als pròxims mesos, però, hi ha 
diversos factors que poden introduir una 

mica de volatilitat en aquests mercats. Per 
exemple, la finalització dels estímuls mo 
netaris de la Fed o la publicació dels resul
tats de les proves de resistència de la banca 
europea.

Les adversitats també es cotitzen  
en borsa

El comportament recent de les principals 
borses ha estat determinat per la conjun
ció de forces de sentit contrari, que han ge 
nerat moviments erràtics a la majoria dels 
par  quets. Enfront del bon to del cicle cor
poratiu –com s’ha posat de manifest en 
l’úl  tima campanya de resultats empresa
rials als Estats Units i a Europa–, han sor
git aspectes preocupants relacionats amb 
l’encariment de les primeres matèries, l’en
   du  riment monetari a les economies emer
gents, l’absència d’un acord en matè  ria 
fiscal als Estats Units i l’agreujament de la 
crisi sobirana grega.

La recuperació econòmica i 
la laxitud monetària donen 
suport al bon funcionament 
del deute corporatiu.

Els bons resultats 
empresarials no són 
suficients per impulsar  
les borses.

FONT: Bloomberg.
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Amb la confiança que, a mitjà i a llarg ter
mini, la consolidació global del creixe
ment econòmic i empresarial i la reducció 
dels riscos de crèdit donaran suport a la 
re  valoració de la renda variable, sembla 
que, a curt termini, l’escenari apunta cap a 
la continuïtat d’un to feble i irregular a les 
borses, que podria provocar correccions 
en els principals índexs.

El cas més evident es presenta a les borses 
nordamericanes, on, als elevats nivells de 
sobrecompra observats en els indicadors 
tècnics, cal afegir la simptomatologia ad 
versa dels indicadors de sentiment, de flu
 xos i d’estacionalitat. A més a més, temes 
d’actualitat com el final imminent del QE2 
i l’absència d’un pla per a l’ajustament 
pressupostari poden suscitar nous repunts 
de la volatilitat i descensos en l’afany pel 
risc. A la zona de l’euro, per bé que les ex 

pectatives futures sobre la crisi del deute 
so  birà són favorables, el recent agreuja
ment de la crisi a Grècia ha generat als 
mer  cats un sentiment de fatiga davant de 
les mesures de reforma i un augment de la 
por al contagi, la qual cosa ha afectat nega
tivament l’ànim dels inversors. Aquesta 
cir  cumstància incideix, en especial, sobre 
el sector financer i llasta els índexs borsa
ris en què la seva presència és majoritària, 
com és el cas de l’Ibex 35. Finalment, ob 
servant la trajectòria borsària de les eco
nomies emergents, es pot afirmar que el 
risc de correcció s’ha començat a materia
litzar de forma progressiva amb l’enduri 
ment de les mesures monetàries i fiscals als 
diferents països. Aquesta circums  tància, 
unida a la possible desacceleració contro
lada de les taxes de creixement eco  nòmic, 
augura un escàs potencial de revaloració 
per a enguany en aquests índexs.

El final del QE2 pot 
incrementar la volatilitat  
i reduir l’afany per  
la renda variable.

El sector financer és la clau 
per a les borses europees.

ÍNDEXS DE LES PRINCIPALS BORSES MUNDIALS

25052011

Índex
(*)

% variació
mensual

% variació
acumulada

% variació
anual

Nova York

 Dow Jones 12.411,2 –0,8 7,2 23,3

 Standard & Poor’s 1.322,0 –1,1 5,1 23,1

 Nasdaq 2.764,6 –2,0 4,2 24,9

Tòquio 9.477,2 –2,1 –7,3 –2,9

Londres 5.873,7 –2,4 –0,4 15,9

Zona de l’euro 2.810,0 –4,3 0,6 9,8

 Frankfurt 7.186,3 –1,5 3,9 23,8

 París 3.924,5 –2,4 3,1 14,4

 Amsterdam 344,4 –4,1 –2,9 9,8

 Milà 20.586,5 –5,6 2,0 8,2

 Madrid 10.126,3 –4,3 2,7 9,0

Zuric 6.456,5 0,0 0,3 4,0

Hong Kong 22.730,8 –5,8 –1,3 15,6

Buenos Aires 3.323,1 –2,7 –5,7 56,5

São Paulo 62.929,4 –6,2 –9,2 5,0

NOTA: (*) Nova York: Dow Jones Industrials, Standard & Poor’s Composite, Nasdaq Composite; Tòquio: Nikkei 225; Zona de l’euro: DJ Eurostoxx 50; Londres: Financial Times 
100; Frankfurt: DAX; París: CAC 40; Amsterdam: AEX; Milà: MIBTEL; Madrid: Ibex 35 de les borses espanyoles; Zuric: Swiss Market Index; Hong Kong: Hang Seng; Buenos 
Aires: Merval; São Paulo: Bovespa.
FONT: Bloomberg.
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Fons sobirans de riquesa: poden ser una eina que generi estabilitat? 

El debat dels desequilibris globals ha generat la proliferació d’una gran quantitat d’articles –acadèmics i de premsa 
especialitzada– dedicats a analitzarne l’origen i les conseqüències que han provocat a nivell econòmic i financer. 
Un element característic als països «excedentaris» és l’increment persistent dels actius estrangers nets, tant en 
poder del sector privat com del sector públic. En funció dels factors que, durant els últims anys, han portat alguns 
països a acumular un nivell anormalment elevat de reserves internacionals, podem identificar dos grans grups. Al 
primer, s’engloben estats rics en recursos naturals que s’han vist beneficiats pels elevats preus del petroli i d’altres 
primeres matèries. Al segon, es troben alguns països emergents –principalment asiàtics– que han mantingut divi
ses infravalorades i han generat elevats superàvits per compte corrent i acumulació d’actius nets enfront de 
l’exterior.

Tradicionalment, les reserves internacionals s’han acumulat per un motiu de seguretat, és a dir, per poder defensar 
o reduir la volatilitat de la divisa nacional enfront d’eventuals turbulències d’origen extern o intern. En conseqüèn
cia, la pràctica habitual ha estat la de mantenir les reserves en forma d’actius de la màxima seguretat i liquiditat 
(típicament, deute públic a curt termini de països amb elevada solvència). Arran de l’experiència recent, i a mesura 
que les autoritats econòmiques dels dos grups de països esmentats s’han començat a sentir confortables amb el 
llindar assolit per les reserves, s’ha qüestionat la idoneïtat d’aquesta estratègia.

ACTIUS DELS FONS SOBIRANS DE RIQUESA MÉS IMPORTANTS vs. RESERVES INTERNACIONALS

Dades a desembre del 2010 i expressades en milers de milions de dòlars

País Total d’actius Reserves 
internacionals Any de creació

Abu Dhabi Investment Authority (*) EAU 627 42 1976

Government Pension Fund – Global (*) Noruega 512 50 1990

SAMA Foreign Holdings (*) Aràbia Saudita 439 432 n/a

SAFE Investment Company Xina 347 1997

China Investment Corporation Xina 332 2007

National Social Security Fund Xina 147 2.847 2000

Hong Kong Monetary Authority Investment Portfolio Hong Kong 259 269 1993

Government of Singapore Investment Corporation Singapur 248 1981

Temasek Holdings Singapur 133 226 1974

Kuwait Investment Authority (*) Kuwait 203 19 1953

National Welfare Fund (*) Rússia 143 444 2008

Qatar Investment Authority (*) Qatar 85 30 2005

Libyan Investment Authority (*) Líbia 70 97 2006

Australian Future Fund Austràlia 67 28 2004

Revenue Regulation Fund (*) Algèria 57 161 2000

Altres 481  –  

Total 4.150 4.645
NOTA: (*) Fons associats a l’evolució del preu de les primeres matèries.
FONT: SWF Institute.
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En concret, s’han plantejat si és adequat continuar gestionant un stock de reserves tan elevat de forma molt conser
vadora –obtenint una baixa rendibilitat– o, en canvi, seria millor gestionarne una part amb un enfocament dife
rent, que permeti assumir un risc més gran a canvi d’una rendibilitat també superior. En un context caracteritzat 
per la bonança econòmica d’aquests països, molts han optat pel canvi en els paràmetres de gestió i han assumit una 
visió de mercat dirigida a incrementar la rendibilitat tradicional. Aquesta decisió explica l’important auge que s’ha 
observat en la creació i en l’expansió de fons sobirans de riquesa (SWF, sigles en anglès de Sovereign Wealth Funds).

Al contrari del que pot semblar, la figura dels SWF no és nova i la seva història es remunta al 1953, quan va ser creat 
el «Kuwait Investment Board» amb l’objectiu d’invertir l’excedent generat per la venda de petroli i reduir d’aquesta 
forma la dependència del cru. Formalment, els SWF són societats vehiculars –propietat dels governs– que fan 
possible mantenir, gestionar i administrar actius, amb la finalitat d’assolir objectius financers mitjançant la imple
mentació de diferents estratègies d’inversió.

Al llarg dels últims anys, l’aparició d’un bon nombre d’aquest tipus d’entitats ha anat acompanyada d’un creixe
ment formidable en el volum dels actius que mantenen sota gestió, raó per la qual la seva operativa als mercats 
globals no ha passat desapercebuda. Actualment, els SWF rivalitzen amb els hedge funds i amb les firmes de priva
te equity en termes tant de la influència que exerceixen als mercats financers com del seu impacte mediàtic. Les 
xifres són reveladores. L’any 2000, els SWF tenien actius per un valor superior als 1,1 bilions de dòlars. Al final del 
2010, el total d’actius financers dels SWF més importants va arribar als 4,2 bilions de dòlars (2,3 vegades el volum 
gestionat pels hedge funds i 1,6 vegades el gestionat per la indústria de private equity).

La finalitat amb la qual es creen els SWF varia en funció de les circumstàncies de cada país, igual que l’operativa i 
el finançament. Així, els fons d’estabilització (Stabilization Funds) són creats per països rics en recursos naturals 
amb l’objectiu d’«immunitzar» l’economia nacional de l’elevada volatilitat que caracteritza al preu de les primeres 
matèries. Dit d’una altra forma, aquests fons constitueixen una eina fiscal contracíclica, que busca crear un flux de 
caixa futur més estable que permeti afrontar una eventual i perllongada caiguda en el preu, per exemple, del coure 
(Xile) o del petroli (Algèria, Kuwait, Qatar, etc.). En general, aquests fons s’estableixen durant períodes en què el 
preu del recurs és elevat.

INVERSIONS GLOBALS: TOTAL D’ACTIUS GESTIONATS

Dades a desembre del 2010 i expressades en bilions de dòlars
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En canvi, els governs engeguen els fons d’estalvi (Saving Funds) amb la finalitat de crear riquesa a llarg termini i 
distribuirla entre les generacions. En un inici, es transfereix estalvi provinent de recursos no renovables cap a 
aquests vehicles, perquè formin una cartera diversificada que permeti assolir els objectius per als quals van ser 
dissenyats.

Una altra tipologia molt important és la dels fons sobirans de reserva per a les pensions públiques. Aquestes socie
tats es formen amb l’objectiu de gestionar una cartera d’actius amb la finalitat de compensar eventuals dèficits del 
govern que li impedeixin complir el pagament de les pensions als treballadors retirats.

Finalment, també existeixen fons d’inversió (utilitzats per gestionar les reserves i, per tant, s’expliquen com a reser
ves) i els fons per al desenvolupament (dedicats a finançar projectes socioeconòmics de caràcter prioritari).

Malgrat que els SWF poden diferir en la seva naturalesa, tots tenen una característica comuna: un nivell de palan
quejament marginal. Això és degut al fet que el finançament d’aquestes entitats prové de diverses fonts oficials. Per 
exemple, superàvits de compte corrent (derivats d’exportacions de primeres matèries o béns manufacturats), 
superàvit fiscal o ingressos per la privatització d’empreses. Així, les institucions que tenen com a principal font de 
finançament els ingressos derivats de l’exportació de petroli, de gas o d’altres minerals són conegudes com 
«Commodities SWF» (CSWF), mentre que les que es financen mitjançant transferències directes de reserves inter
nacionals oficials i, en alguns casos, mitjançant partides provinents del pressupost governamental amb superàvit 
o de privatitzacions s’anomenen «Noncommodities SWF» (NCSWF).

No obstant això, les estratègies d’inversió i de gestió del risc que busquen els SWF varien en funció del tipus –inde
pendentment de quin sigui l’origen del finançament– i estan dissenyades per assolir el compliment del mandat per 
al qual han estat creats. El punt de referència el constitueixen els bancs centrals, que inverteixen les reserves inter
nacionals de forma conservadora en actius de baix risc i de gran liquiditat, per exemple, bons de governs amb ele
vada qualificació creditícia (AAA) o metalls preciosos com l’or. En canvi, els SWF busquen diversificar les carteres 
en classes d’actius i regions per obtenir un retorn superior. Entre els instruments en què inverteixen, hi ha el deute 
sobirà a llarg termini, els bons municipals, els actius amb garantia immobiliària (MBS), la renda fixa corporativa i 
la renda variable. A més a més, sovint fan ús de professionals del sector financer privat per assumir posicions de 
rellevància –plantejades en un horitzó a llarg termini– en companyies que operen en diversos sectors.

ACTIUS EN QUÈ INVERTEIXEN ELS FONS SOBIRANS DE RIQUESA

Percentatge de fons que inverteix en cada actiu

2010 2011

Accions cotitzades 79 85

Instruments de deute 79 76

Accions no cotitzades 55 59

Sector immobiliari 51 56

Infraestructures 47 61

Hedge funds 37 36

FONT: Prequin.
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Per bé que la informació que publiquen la majoria d’SWF no és gaire exhaustiva en els detalls, sí s’indiquen les 
grans línies de les estratègies implementades. Això permet conèixer que els CSWF adopten un enfocament a llarg 
termini i amb una clara preferència per la renda variable o per les inversions alternatives. En canvi, els NCSWF fan 
inversions amb una durada menor, ja que els actius seleccionats han de ser prou líquids per poder afrontar un 
eventual problema de liquiditat del govern. Per aquesta raó, els NCSWF prefereixen invertir en Treasuries dels 
Estats Units o en actius similars.

Les inversions que han realitzat els SWF al llarg dels últims anys, en especial el 20082009, quan la crisi financera 
travessava el pitjor moment, han creat certes reticències. En primer lloc, han sorgit preocupacions sobre la dimen
sió d’aquests fons i, per tant, sobre la seva capacitat d’influir en el preu de determinats actius financers. En segon 
lloc, hi ha les crítiques que apunten cap al possible ús del seu poder financer per afavorir interessos de caràcter 
nacionalista (campions nacionals). Finalment, existeixen arguments denunciant que aquests fons poden assumir 
el control de companyies estratègicament importants per perseguir interessos polítics nacionals, en lloc de buscar 
beneficis financers o comercials.

En general, els estudis realitzats per diferents autors i entitats arriben a conclusions més encoratjadores i, en alguns 
casos, minimitzen els arguments dels analistes més crítics. La primera conclusió general que es pot extreure és que 
les autoritats dels països receptors han de parar esment a les diferents actuacions i exigir que les adquisicions es 
realitzin en un marc de màxima transparència. En segon lloc, quan s’analitza el comportament dels SWF, no es 
troba cap evidència que avali l’existència d’un impacte significatiu que derivi d’una conducta motivada per raons 
alienes a l’àmbit econòmic.(1) En tercer lloc, aquests estudis assenyalen que la motivació principal que regeix les 
inversions dels SWF és, fonamentalment, financera.(2) Finalment, les característiques pròpies d’aquests agents 
(inversors poc palanquejats i enfocats al llarg termini) indiquen que l’entrada en el capital d’aquests agents, més que 
un element desestabilitzador, és un factor que pot assegurar l’estabilitat. En general, quan inverteixen en compa
nyies, solen participar en els consells d’administració, mantenen una comunicació fluïda amb els directius de les 
empreses i, si és necessari, n’emprenen la reorganització.

En conseqüència, potser més que preocuparse en excés, els governs haurien d’actuar amb diplomàcia per no 
espantar un possible bon inversor.

Aquest requadre ha estat elaborat per Eduardo Pedreira
Departament de Mercats Financers, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”

(1) Beck R. i M. Fidora (2008), «The impact of sovereign wealth funds on global financial markets», Occasional Paper Series, núm. 91, Banc Cen
tral Europeu.
(2) OECD Development Centre (2009). «Are sovereign wealth funds’ investments politically biased? A comparison with mutual funds».
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El PIB d’Espanya avança més del  
que estava previst, tot i que, en part, 
impulsat per la despesa pública

Les dades de la comptabilitat nacional per 
al primer trimestre del 2011 mostren que 
l’ac  tivitat econòmica va continuar la suau 
tònica de recuperació. Així, el producte in 
terior brut (PIB) va créixer el 0,3% en el 
primer trimestre del 2011 i va situar la taxa 
d’avanç interanual en el 0,8%, dues dèci
mes per damunt de la xifra registrada en el 
trimestre anterior.

Aquest increment del PIB va ser millor del 
que s’esperava, gràcies, parcialment, a 
l’augment de la despesa pública, de l’1,4% 
en el trimestre, que va superar amb escreix 
les nostres expectatives. En canvi, les dades 
referents al consum de les llars i a la inver
sió en béns d’equipament van mostrar un 
estancament total. La feblesa del consum 
de les famílies ja era, en part, palpable, ate
sa l’evolució de les vendes al detall, que, en 
el mes de març, van tornar a caure i van 
situar la taxa de variació interanual en el 
–8,7%. Pel que fa a la inversió en construc
ció, va continuar reculant, tot i que a un 
rit  me inferior. En conjunt, per tant, la con
tribució de la demanda interna al creixe
ment interanual va acabar essent negativa, 
ja que li va restar sis dècimes. Això signifi
ca que, tal com s’esperava, el sector exte
rior va ser el motor del creixement del PIB 
en el primer trimestre de l’any.

Cal assenyalar, però, el paper dispar de les 
exportacions entre béns i serveis. Mentre 
que les vendes a l’exterior de béns van aug
mentar molt significativament, la partida 

de serveis va recular, malgrat el bon com
portament del turisme. Això indica que les 
exportacions de serveis no turístics van 
caure de forma substancial. El creixement 
important de les exportacions de béns 
coincideix amb la millora de la producció 
industrial dels béns intermedis i d’equi 
pament, més orientats al mercat exterior, 
observada durant els tres primers mesos 
del 2011. En canvi, les dades mostren una 
caiguda significativa de la producció in 
dus  trial dels béns de consum, en especial 
dels duradors.

Atesos l’evolució dels diferents elements 
del PIB del gener al març i els indicadors 
disponibles, les perspectives són que la 
reactivació de l’economia es desacceleri 
una mica en el segon trimestre. En primer 
lloc, les pressions sobre el consum de les 
famílies continuen essent importants, tal 
com queda reflectit en l’erràtica recupera
ció de l’índex de confiança del consumi
dor, que ha mantingut una tendència molt 
plana en els últims trimestres. En aquest 
sentit, la prolongació de les pressions in 
flacionistes continuarà impedint la recu
peració de la renda disponible. Així ma 
teix, és probable que hi hagi una pujada 
gradual dels tipus d’interès. La pobra evo
lució de l’ocupació tampoc no ajuda. En el 
primer trimestre, va caure l’1,4% inter 
anual en termes de llocs de treball equiva
lents a temps complet. No obstant això, 
s’espera que, en el segon i en el tercer tri
mestres, hi hagi un respir al mercat de tre
ball. Per tant, de la lectura de totes aques
tes variables, es desprèn que el consum 
pro  gressarà en el proper trimestre, però 
molt lentament.

El PIB creix el 0,3% 
intertrimestral en  
el període gener-març  
del 2011.

El consum públic augmenta, 
i el privat es manté 
estancat.

S’espera que la recuperació 
perdi força en el segon 
trimestre.

Activitat econòmica

CONJUNTURA ESPANYOLA
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EVOLUCIÓ DEL PIB D’ESPANYA PER COMPONENTS

Percentatge de variació interanual (*)

PIB Consum de les llars

Consum públic Inversió en béns d’equipament
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Importacions de béns i serveisExportacions de béns i serveis

Inversió en construcció Demanda nacional (**)

NOTES: (*) Dades corregides d’efectes estacionals i de calendari.
(**) Contribució al creixement del PIB.
FONT: Institut Nacional d’Estadística.
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Probablement el consum 
públic es desaccelerarà 
en els pròxims mesos.

En segon lloc, l’augment de la despesa 
pública del primer trimestre difícilment es 
repetirà en el que queda d’any, atès el ferm 
compromís del Govern de reduir el dèficit, 
reflectit en l’Actualització del Programa 
d’Es  tabilitat del període 20112014 del fi 
nal d’abril. Certament, la rebaixa del dè 
ficit al llarg de l’exercici 2010 va significar 
una reculada del consum públic del 0,7% 
anual. Així, doncs, el compliment de l’ob 
jectiu de reducció del dèficit per a enguany 
implicarà que la despesa pública, proba

blement, tingui importants reculades en 
els pròxims trimestres.

L’avanç limitat de la despesa de les famílies 
i la feble evolució de la despesa pública no 
reobriran el suport de la inversió. Concre
tament, el comportament més positiu de la 
inversió destinada a la producció de béns 
serà insuficient per contrarestar la recula
da de la inversió en construcció. Així i tot, 
el conjunt d’indicadors fa pensar que el 
sector de la construcció desaccelerarà el rit

EVOLUCIÓ DEL PIB D’ESPANYA PER SECTORS D’OFERTA

Percentatge de variació interanual (*)

NOTA: (*) Dades corregides d’efectes estacionals i de calendari.
FONT: Institut Nacional d’Estadística.
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El saldo net exterior 
contribuirà positivament al 
creixement del PIB el 2011.

El principal risc negatiu  
és l’alentiment de les 
exportacions, les grans 
impulsores de la recuperació.

   me de caiguda, com ho evidencia la lleuge
ra millora de la confiança a la construcció 
del mes d’abril.

En definitiva, atesa la pobra evolució que 
s’espera dels principals components de la 
de  manda interna, la capacitat de recupe
ració dependrà del sector exterior. En 
aquest sentit, el fet que els països no peri
fèrics d’Europa hagin experimentat taxes 
de creixement elevades en el primer tri
mestre millora les perspectives per a les 
vendes a l’exterior i per al volum de turis
tes dels prò  xims mesos. D’aquesta mane
ra, les ex  portacions haurien de prosseguir 
la tendència positiva. Per la seva banda, les 
im  portacions també s’haurien d’in  cre 
men  tar, però de forma més moderada, 
mo  tiu pel qual el saldo net exterior hauria 
de contribuir notablement al creixement 
del PIB.

Per determinar el creixement potencial de 
l’economia a mitjà termini, és important 
ob    servar la marxa d’indicadors com la 
pro  ductivitat. En aquest àmbit, les dades 
de comptabilitat nacional ofereixen una 
vi  sió mixta. Així, tot i que la productivitat 

aparent per lloc de treball equivalent va 
augmentar en dues dècimes, fins al 2,2%, 
aquesta variable per hora efectivament tre
 ballada es va reduir més d’un punt i mig, 
fins al 0,5%, de manera que no va haverhi 
una millora clara. Per la seva banda, el cost 
laboral per unitat de producte va conti
nuar baixant, però a un ritme menor.

En resum, malgrat que, pel que sembla, el 
procés de recuperació està ben canalitzat, 
amb una projecció de creixement positiva 
per al conjunt de l’any, la incertesa encara 
és elevada. D’una banda, un dels riscos 
negatius destacables és la possibilitat que 
prossegueixin les pressions inflacionistes 
derivades de l’augment del preu de les pri
meres matèries, fet que comportaria la 
pèrdua de competitivitat per part de les 
em  preses, que faria perillar l’impuls posi
tiu de les exportacions, i la pèrdua de po 
der adquisitiu dels consumidors, que  
po  dria alentir la reactivació de les compres 
per part de les llars. Un altre factor desfa
vorable és l’ajustament fiscal per part del 
Govern, que deixa entreveure que el con
sum públic recularà força en el que queda 
d’any, en especial en la segona meitat.

La sostenibilitat d’un dèficit exterior

Quan un país gasta més del que produeix i, per tant, el saldo exterior del compte corrent és deficitari, l’excés de 
despesa s’ha de finançar mitjançant entrades netes de capital estranger. Aquestes entrades generen uns passius 
enfront de la resta del món, per exemple en forma de deute extern, i unes obligacions de pagament associades a 
aquests passius, com els interessos i l’amortització del deute. Una manera de jutjar si un dèficit exterior és sosteni
ble consisteix a avaluar si el país podrà afrontar aquests compromisos de pagaments futurs.

Com la capacitat de pagament d’una economia ve determinada pel nivell de renda, aquesta condició requereix que 
el nivell d’endeutament extern (en rigor, la posició passiva neta) no assoleixi una cota massa elevada en relació amb 
el PIB. El nivell màxim suportable segurament ha augmentat amb la major integració financera que ha implicat el 
procés de globalització, però continua variant en funció del país i depèn de factors com la composició dels passius, 
el grau d’obertura al comerç exterior o la qualitat de les institucions. Així, per exemple, un país poc atractiu per a 
la inversió estrangera directa, incapaç d’emetre deute en la seva moneda, que no exporti massa i amb una agència 
tributària poc sofisticada podrà sostenir un nivell de deute extern relativament modest. Això explica que més del 
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50% dels episodis d’impagament entre països de renda mitjana, entre el 1970 i el 2001, tinguessin lloc amb nivells 
de deute extern que no superaven el 60% del PIB.

El nivell en què s’estabilitza la posició deutora neta d’un país depèn, fonamentalment, de tres variables: el dèficit 
ex  terior (entès com el dèficit corrent i de capital, llevat del saldo per rendes de la inversió), el tipus d’interès 

FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.
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aplicable al deute i la taxa de creixement del PIB nominal. En el cas que el tipus d’interès sigui superior a la taxa 
de creixement nominal del PIB, qualsevol dèficit exterior provoca un augment del deute extern sense límit i, per 
tant, no és sostenible. En canvi, si la taxa de creixement és superior al tipus d’interès, el deute tendeix a estabi
litzarse, tot i que es registri un dèficit de forma recurrent. Com més gran és el diferencial entre creixement i 
tipus d’interès, menor és el nivell en què s’estabilitzarà la posició deutora per a un determinat nivell de dèficit 
exterior. Per exemple, un país amb un dèficit de l’1% del PIB, una taxa de creixement nominal del PIB del 4,5% 
i un tipus d’interès sobre els deutes del 3,25% estabilitzaria el deute extern en un nivell equivalent al 84% del 
PIB (vegeu la taula anterior). El dèficit per compte corrent i de capital tendiria a un nivell del 3,7% del PIB (1% 
+ 3,25%*84).

En el cas d’Espanya, la posició passiva neta enfront de la resta del món es va situar en el 87% del PIB al final del 
2010. Aquesta posició és el resultat de combinar uns actius a l’exterior equivalents al 128% del PIB i uns passius del 
215% del PIB (vegeu el gràfic anterior). Unes tres quartes parts dels passius són deute pròpiament dit, i la resta es 
reparteix de forma similar entre inversió estrangera directa (en instruments que no són deute) i inversions de 
cartera en borsa espanyola. Malgrat que Espanya va incórrer en unes necessitats de finançament externes del 3,9% 
del PIB durant el 2010, arran d’un dèficit exterior, un cop exclòs el compte de rendes de la inversió, de l’1,9% i d’un 
dèficit en el compte de rendes del 2,0% del PIB, la posició passiva neta va millorar en 4 punts del PIB en relació amb 
el 2009, gràcies a l’efecte net de les revaloracions d’actius i passius. Espanya també es va beneficiar, el 2010, d’una 
taxa de remuneració sobre els passius històricament baixa (2,7%) i que, a més a més, es va situar una mica per sota 
de la taxa de remuneració mitjana dels actius (el 2,9%, vegeu el gràfic següent).

FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.
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La taula anterior suggereix que el dèficit exterior d’Espanya no queda lluny del nivell que estabilitzaria la posició 
passiva neta en la cota registrada el 2010. Si utilitzem el cost de la remuneració mitjana dels passius des de l’entrada 
en l’euro, el 3,5%, i suposem una taxa de creixement potencial de l’economia espanyola situada al voltant del 4,5% 
(combinació d’un creixement real del 2,5% i una taxa d’inflació del 2%), el dèficit exterior (un cop excloses les 
rendes de la inversió) que estabilitzaria la posició passiva neta per sota del 90% del PIB se situaria al voltant del 
0,8% del PIB. Com s’ha esmentat més amunt, el dèficit es va situar en l’1,9% el 2010, però preveiem que, el 2011, es 
reduirà fins al voltant de l’1,6% del PIB. Poc faltarà llavors (vuit dècimes) per assolir el dèficit exterior que mantin
dria la posició externa estable a mitjà termini. No obstant això, si la prima de risc de l’economia espanyola es 
mantingués anormalment elevada i, per tant, el cost del deute fos superior a l’experimentat en el passat, el dèficit 
exterior s’hauria de reduir encara més per evitar que la posició passiva neta es disparés en excés.

Una prima de risc baixa, un bon ritme de creixement i una bona dosi de competitivitat són els ingredients claus 
per estabilitzar el deute extern en un nivell sostenible. Quin és aquest nivell no és una pregunta que tingui una 
única resposta per a qualsevol país i per a qualsevol moment. En tot cas, paga la pena mantenir una distància pru
dencial de les cotes que poden provocar vulnerabilitat a canvis en el sentiment inversor, oscil·lacions del tipus 
d’interès i vaivens del creixement econòmic. Episodis que, com hem vist, succeeixen.

Aquest requadre ha estat elaborat per Enric Fernández
Departament d’Economia Internacional, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”
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L’estacionalitat favorable del mes 
d’abril dóna un respir al mercat  
de treball

L’avanç de l’activitat econòmica del primer 
trimestre del 2011 va ser insuficient per 
crear ocupació. Les dades de l’enquesta de 
població activa (EPA) confirmen l’aturada 
en el procés de recuperació del mercat  
de treball durant els tres primers mesos de 
l’any. Segons les estimacions de l’EPA, l’o 
cu  pació va anotar, en el primer trimestre, 
un descens intertrimestral de 256.500 per
sones, xifra que representa un ritme de 
caiguda interanual de l’1,3%, igual que en 
el trimestre anterior. Aquesta interrupció 
de la millora de l’ocupació era esperada 
des  prés de l’evolució del nombre d’afiliats 
en alta a la Seguretat Social i dels aturats 
registrats publicats del gener al març.

Però les perspectives són que l’entorn mi 
llori en el segon trimestre, com ho reflec
teixen els registres d’afiliació i d’atur del 
mes d’abril, que van mostrar un augment i 
un  descens, respectivament. Així, el total 
d’ocupats es va incrementar en 81.447 per
sones en aquest mes i va moderar en una 
dècima el ritme de caiguda dels afiliats, 
fins a l’1,0%. No obstant això, aquest com
portament més positiu va ser degut, en 
part, a l’estacionalitat favorable del període, 
ja que, un cop corregida, el resultat po  sitiu 
desapareix. Igualment, el nombre d’aturats 
registrats va recular en 64.309 per  sones en 
aquest mes, i aquí l’estaciona  litat també va 
ser un factor determinant d’aquesta dava
llada. D’aquesta manera, es constata l’im 
portant rol que l’etapa vacacional de Set
mana Santa ha tingut sobre la recuperació 
del mercat de treball en el mes d’abril.

Empitjorament del mercat 
de treball en el primer 
trimestre del 2011...

...amb perspectives que 
millori durant els tres 
pròxims mesos, impulsat 
per l’estacionalitat 
favorable.

Mercat de treball
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El sector serveis mostra  
un bon to en el mes d’abril.

La taxa d’atur juvenil 
supera el 45%.

Així i tot, en el segon trimestre, el mercat 
la  boral ofereix una projecció més optimis
ta que la del primer. Una mostra d’això s’a
 precia en l’evolució de l’ocupació del sector 
serveis. En el mes d’abril, la variació de 
l’ocupació en aquest sector va ser positiva, 
ajudada per la bona marxa del turisme. 
Així mateix, la desacceleració de l’incre 
ment del nombre d’aturats en aquest sec
tor va ser destacable.

Ara com ara, s’espera que, en els pròxims 
mesos, la pèrdua d’ocupació continuï pro
cedint, principalment, de la construcció, 

tot i que a un ritme menor. Per la seva ban
da, el sector de la indústria no destrueix 
ocupació, però, de moment, tampoc no en 
genera. El creixement significatiu d’Ale 
ma  nya i de França de l’inici de l’any podria 
impulsar les vendes de productes espa
nyols i afavorir la marxa de la indústria en 
el pròxim trimestre. Això generaria ocu
pació en aquest sector.

L’EPA també ens proporciona informació 
rellevant sobre l’evolució de les condicions 
laborals dels diferents grups socioeconò
mics. Les dades del primer trimestre posen 

OCUPACIÓ ESTIMADA

Primer trimestre 2011

Ocupats
(milers)

Variació trimestral Variació anual %  
participacióAbsoluta % Absoluta %

Per sectors

 Agricultura 783,2 –21,3 –2,6 –52,0 –6,2 4,3

 No agraris 17.368,5 –235,1 –1,3 –190,4 –1,1 95,7

  Indústria 2.540,8 –82,0 –3,1 –59,0 –2,3 14,0

  Construcció 1.494,0 –78,5 –5,0 –169,0 –10,2 8,2

  Serveis 13.333,7 –74,6 –0,6 37,6 0,3 73,5

Per empleadors

 Sector privat 14.965,8 –273,9 –1,8 –340,0 –2,2 82,4

 Sector públic 3.185,9 17,4 0,5 97,5 3,2 17,6

Per situació professional

 Assalariats 15.120,8 –193,4 –1,3 –132,5 –0,9 83,3

  Contracte indefinit 11.374,8 –139,1 –1,2 –157,9 –1,4 62,7

  Contracte temporal 3.746,0 –54,3 –1,4 25,5 0,7 20,6

 No assalariats 3.024,8 –59,3 –1,9 –106,0 –3,4 16,7

  Empresaris empleadors 974,4 –38,8 –3,8 –73,5 –7,0 5,4

  Empresaris no empleadors 1.896,7 –36,6 –1,9 –15,9 –0,8 10,4

  Ajudes familiars 153,7 16,1 11,7 –16,6 –9,7 0,8

 Altres 6,1 –3,8 –38,4 –4,0 –39,6 0,0

Per temps d’ocupació

 A temps complet 15.585,3 –348,4 –2,2 –357,1 –2,2 85,9

 A temps parcial 2.566,4 91,9 3,7 114,7 4,7 14,1

Per sexes

 Homes 10.059,0 –150,7 –1,5 –180,9 –1,8 55,4

 Dones 8.092,7 –105,8 –1,3 –61,5 –0,8 44,6

TOTAL 18.151,7 –256,5 –1,4 –242,5 –1,3 100,0

FONTS: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.
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L’atur de llarga durada 
continua creixent.

Notables diferències  
en l’evolució del mercat 
laboral entre regions.

de manifest les diferències importants en 
el comportament de l’ocupació i de l’atur 
en funció de les característiques del treba
llador. Per exemple, al gràfic següent, s’ob
 serva que l’increment de l’atur continua 
afectant més els grups menys afavorits. 
D’una banda, el total d’aturats més joves 
de 25 anys va mantenir la tendència alcista 
i va assolir una taxa d’atur del 45,4%. Se 
gons l’Organització per a la Cooperació i 
Desenvopulament Econòmic (OCDE), això 
va ser la conseqüència, en part, del mercat 
dual espanyol, en què els contractes tem
porals predominen en  tre el nucli de pobla
ció més jove i els ocupats més veterans dis
 posen d’una major protecció.

En aquest sentit, el Fons Monetari Inter
nacional alerta que una taxa d’atur juvenil 
elevada i persistent pot re  duir les capaci
tats productives d’aquest grup. En aquest 
context, una altra variable poc optimista 
és l’increment de l’atur de llarga durada, 
que s’ha duplicat amb escreix durant la 
recessió econòmica, fins al 46,6% del total 
d’aturats en el primer trimestre de l’any. 
En efecte, els estudis mos  tren que, en igual

 tat de condicions, aquest col·lectiu té una 
probabilitat substancialment menor de 
trobar ocupació en relació amb altres atu
rats. Finalment, el percentatge de llars 
amb tots els membres actius en atur també 
va continuar augmentant en el primer tri
mestre del 2011.

D’altra banda, el dinamisme del mercat de 
treball és heterogeni entre comunitats 
autò  nomes, com s’observa a la taula se 
güent. Així, el País Basc té la taxa d’atur 
més baixa, de l’11,6%, que contrasta amb 
la d’Andalusia, del 29,7%.

Les diferències en l’avanç de l’ocupació en 
tre regions s’expliquen, en part, pel progrés 
dispar de l’ocupació per sectors. Així, les 
comunitats autònomes que van experimen
tar taxes menys negatives o positives en la 
variació del nombre d’ocupats al sector pri
vat en el primer trimestre es corresponen, 
en general, amb les que van destruir poc o 
fins i tot van crear llocs de tre  ball en el con
junt de l’economia. Per il·lustrarho, només 
cal indicar el fet que, mentre, en l’últim 
any, l’ocupació al sector privat a Catalunya 

FONTS: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.
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El sector públic genera 
ocupació, mentre que  
el privat en destrueix.

va augmentar al voltant de 12.000 perso
nes, en el conjunt de l’eco  nomia, es van 
destruir 340.000 llocs de treball. Atès que 
el sector privat té el volum més important 
de massa laboral i reflecteix millor el vigor 
de l’activitat econòmica, la generació 
d’ocupació en aquest sector en algunes 
regions podria indicar un canvi de ten
dència en els pròxims mesos. Ara com ara, 
però, en el total de l’economia, només les 
administracions i les empreses públiques 
van crear ocupació en el primer trimestre, 
gairebé 100.000 llocs de treball en relació 
amb el mateix trimestre de l’any anterior.

En definitiva, arran de les dades més re 
cents del mercat de treball i de les nostres 

projeccions de creixement del producte in 
terior brut, força moderades per al 2011, 
s’espera una millora molt gradual de la tra
jectòria de l’ocupació. El fet que les dades 
per al mes d’abril hagin estat més favora
bles per al sector serveis augura un com
portament més positiu en el segon trimes
tre. A aquesta situació podria contribuir 
també el creixement elevat de l’Europa no 
perifèrica, que podria impulsar el sector 
exterior i l’ocupació tant del sector serveis 
com de la indústria. Així i tot, s’estima una 
reculada del total d’ocupats propera al 
0,7% per al conjunt de l’any, motiu pel qual 
la possibilitat de creació d’ocupació no tin
drà lloc fins a mitjan 2012.

POBLACIÓ ACTIVA, OCUPACIÓ I ATUR PER COMUNITATS AUTÒNOMES

Primer trimestre  2011

Actius Ocupats Aturats Taxa
d’atur

(%)Total
(milers)

Variació
anual

% variació
anual

Total
(milers)

Variació
anual

% variació
anual

Total
(milers)

Variació
anual

% variació
anual

Andalusia 4.001 29 0,7 2.814 –77 –2,7 1.188 107 9,9 29,7

Aragó 644 –12 –1,8 528 –28 –5,0 116 16 16,0 17,9

Astúries 477 –6 –1,3 391 –13 –3,2 87 7 8,5 18,2
Balears 568 0 –0,1 424 –17 –3,9 144 17 13,1 25,4

Canàries 1.095 7 0,7 783 –4 –0,5 312 11 3,7 28,5

Cantàbria 274 –4 –1,3 229 –8 –3,4 45 5 11,4 16,4

Castella i Lleó 1.177 5 0,4 973 –13 –1,4 205 19 10,0 17,4

Castellala Manxa 992 8 0,9 776 5 0,6 216 4 1,8 21,8

Catalunya 3.827 52 1,4 3.100 1 0,0 728 51 7,6 19,0

Comunitat Valenciana 2.487 –43 –1,7 1.887 –60 –3,1 600 17 2,9 24,1

Extremadura 499 13 2,6 374 2 0,4 125 11 9,6 25,1

Galícia 1.307 10 0,7 1.081 –16 –1,5 227 26 12,9 17,3

Madrid 3.384 –32 –0,9 2.862 –2 –0,1 522 –30 –5,5 15,4

Múrcia 734 0 0,0 542 –22 –3,9 192 22 12,9 26,2

Navarra 311 5 1,6 270 1 0,4 42 4 10,3 13,4

País Basc 1.063 21 2,0 940 11 1,2 124 10 8,6 11,6

La Rioja 156 0 0,0 132 0 –0,2 24 0 1,3 15,4

Ceuta i Melilla 65 3 4,3 49 0 0,6 16 2 17,8 24,5

Total 23.062 55 0,2 18.152 –243 –1,3 4.910 298 6,5 21,3

FONTS: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.
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La inflació es manté a l’alça  
pel repunt dels preus del petroli

El mes d’abril va tornar a estar marcat per 
la continuïtat de l’evolució alcista del preu 
del petroli, de manera que la taxa de varia
ció interanual de l’índex de preus de con
sum (IPC) va augmentar en dues dècimes, 
fins al 3,8%, la taxa més alta des del setem
bre del 2008. No obstant això, esperem 
que, en aquest mes, la inflació hagi marcat 
el màxim i que, a partir d’ara, vagi remetent 
de forma gradual, amb una davallada una 
mi  ca més intensa al començament de l’es 
tiu, quan desapareguin els efectes de base 
de la pujada dels impostos indirectes. 
Aquest des  cens gradual podria situar la 
inflació en el 2,4% al desembre.

La trajectòria de la inflació depèn, en gran 
part, del comportament dels preus ener

gètics. Una mostra d’això és el fet que, de la 
taxa del 3,8%, gairebé un punt i mig és 
directament atribuïble al component dels 
combustibles i carburants. En aquest sen
tit, les nostres previsions es basen en un es 
cenari de preus del cru elevats, però més 
estables, amb una mitjana de l’import del 
Brent, el 2011, al voltant dels 107 dòlars/
barril.

De forma indirecta, el repunt de les prime
res matèries s’ha fet notar en els elements 
més sensibles als seus canvis. Aquest és el 
cas dels aliments elaborats i del viatge 
organitzat, que van contribuir de forma 
significativa a la pujada de la inflació en el 
mes d’abril. Al seu torn, això va significar 
un increment de la inflació subjacent, que 
exclou els aliments no elaborats i els pro
ductes energètics, de quatre dècimes, fins 
al 2,1%. Després d’aquesta dada, les nostres 

Els productes energètics 
empenyen la inflació fins  
al 3,8% a l’abril...

...i arrosseguen la inflació 
subjacent en quatre 
dècimes, fins al 2,1%.

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 1,2 1,4 3,8

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 podria apujar de nou 
el tipus d’interès si  
les tensions inflacionistes 
persisteixen.

projeccions de la inflació subjacent per al 
conjunt de l’any 2011 se situen en el 2,0%.

No obstant això, un cop descomptades 
aquestes partides més influents, la inflació 
als serveis i als béns industrials no ener
gètics es manté en cotes relativament mo 
derades, motiu pel qual la seva contribució a 
la taxa general és força menor. Això úl  tim és 
degut, en gran part, a la fe  blesa de la deman
da interna i a l’elevada taxa d’atur, que evi
ten que hi hagi efectes de segona ronda.

Per tant, una gran part de la inflació a Es 
panya està protagonitzada pel fort aug
ment de preus dels elements més volàtils, 
igual que a la resta de la zona de l’euro. 
Atesa la taxa d’inflació a la majoria de paï
sos de la zona de l’euro, el Banc Central 
Europeu (BCE) va apujar, el passat mes 
d’abril, el tipus d’interès de referència en 
25 punts bàsics, fins a l’1,25%. En aquest 
entorn, l’increment de la inflació a l’abril 
al conjunt de la zona de l’euro fins al 2,8% 

augura noves pujades del tipus d’interès 
en els pròxims mesos, en especial si les 
tensions inflacionistes persisteixen.

El repunt de les pressions inflacionistes, a 
més de reduir el poder adquisitiu de les 
famílies, limita els guanys de competitivi
tat de l’economia espanyola. Això es posa 
de manifest quan s’observa l’índex de 
preus industrials, que reflecteix la variació 
dels preus dels béns industrials cobrats pel 
fabricant. En efecte, la taula següent mos
tra que els preus industrials van mantenir 
el perfil ascendent i van pujar dues dèci
mes en el mes de març, fins al 7,8% inter 
anual. L’increment dels preus dels produc
tes industrials va ser generalitzat en tots 
els components, però va ser especialment 
intens entre els béns energètics. El fet que, 
durant els últims mesos, l’augment dels 
preus industrials, en la mitjana de la zona 
de l’euro, hagi estat menor que a Espanya 
comporta una pèrdua de competitivitat. 
Així, en el mes de març, la taxa de creixe

LA TENDÈNCIA ALCISTA DELS PREUS ENERGÈTICS FA REPUNTAR TAMBÉ 
LA INFLACIÓ SUBJACENT

Variació interanual de l’IPC

FONT: Institut Nacional d’Estadística.
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ment interanual dels preus industrials va 
ser més d’un punt inferior a la zona de 
l’euro que a Espanya.

Aquesta pèrdua de competitivitat també 
s’observa en el diferencial d’inflació en re 
lació amb la zona de l’euro, principal  
soci comercial de l’economia espanyola, 
que continua essent força important. Se 
gons les dades d’Eurostat, la variació in 
ter  anual de l’índex de preus harmonitzat 

de la zona de l’euro es va situar en el 2,8%, 
mentre que el registrat a Espanya va ser 
del 3,5%. Una part d’aquesta bretxa res
pon als canvis impositius introduïts a Es 
panya durant el segon trimestre de l’any 
2010 i, per tant, s’hauria de reduir quan el 
seu efec  te base desaparegui. Així, doncs, 
és probable que el diferencial de preus es 
torni a ajustar en els pròxims mesos, en 
es  pecial si els preus del petroli frenen la 
tendència alcista.

ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM PER GRUPS DE COMPONENTS

Abril

Índexs 
(*)

% variació
mensual

% variació  
s/desembre anterior

% variació
anual

2010 2011 2010 2011 2010 2011

Per classes de despesa

 Aliments i begudes no alcohòliques 109,4 –0,1 0,3 –0,9 0,6 –1,9 2,2

 Begudes alcohòliques i tabac 148,7 0,0 –0,1 2,9 2,5 12,1 14,7

 Vestit i calçat 104,1 9,5 9,6 –4,0 –4,1 –0,9 0,4

 Habitatge 124,1 0,7 0,7 2,0 4,3 3,4 8,0

 Parament 108,5 0,3 0,5 –0,3 0,0 0,2 1,2

 Medicina 96,3 0,0 –0,1 0,1 0,0 –1,7 –1,3

 Transport 118,4 1,5 1,0 4,9 4,9 8,3 9,3

 Comunicacions 98,7 –0,9 0,2 –0,9 0,1 –1,3 0,3

 Oci i cultura 98,1 –0,2 1,5 –1,1 0,6 –2,5 0,6

 Ensenyament 117,1 0,0 0,0 0,1 0,0 2,6 2,2

 Hotels, cafès i restaurants 115,0 0,5 0,6 0,9 1,1 0,9 1,9

 Altres 115,0 0,2 0,2 1,5 1,8 1,9 3,2

Agrupacions

 Aliments amb elaboració 116,3 –0,4 0,4 –0,5 1,4 0,5 4,5

 Aliments sense elaboració 109,0 0,5 –0,1 –0,3 –0,5 –1,3 2,4

 Conjunt no alimentari 111,9 1,4 1,5 0,9 1,5 1,9 3,8

 Béns industrials 110,0 2,7 2,5 1,2 1,9 3,0 5,4

  Productes energètics 136,6 2,7 1,7 8,2 10,2 16,7 17,7

  Carburants i combustibles 134,3 3,7 2,3 10,7 10,9 21,3 18,7

  Béns industrials sense productes energètics 101,1 2,7 2,9 –1,2 –1,2 –1,5 0,9

 Serveis 113,8 0,1 0,5 0,6 1,2 0,8 2,2

 Inflació subjacent (**) 109,7 0,9 1,3 –0,2 0,4 –0,1 2,1

ÍNDEX GENERAL 112,5 1,1 1,2 0,6 1,4 1,5 3,8

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

El diferencial d’inflació  
en relació amb la zona  
de l’euro se situa en set 
dècimes.
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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

 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 1,8

 Març ... 7,8 2,1 1,2 8,0 18,8 10,7 5,5 1,1 11,9 –

NOTES: (*) Dades corregides d’estacionalitat i calendari.
(**) Excepte energia.
FONTS: Institut Nacional d’Estadística, Ministeri d’Economia i elaboració pròpia.
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El sector exterior impulsa  
l’economia en el primer trimestre

El repunt de la demanda exterior va tornar 
a ser el principal artífex de la recuperació 
econòmica espanyola en el primer trimes
tre del 2011. Segons les dades de la  comp
tabilitat nacional, l’aportació del sector 
exterior al creixement trimestral del pro
ducte interior brut (PIB) va ser del 0,3%, 
resultat que va permetre superar la feblesa 
de la demanda interna. El dinamisme del 
comerç internacional, la recuperació de 

l’economia europea i el repunt del turisme 
van impulsar les exportacions de béns i 
serveis. S’espera que aquest context favo
rable s’allargui fins al final de l’any i que es 
mantingui la contribució positiva del sec
tor exterior. No serà fins al 2012 que la de 
man  da interna tornarà a agafar les regnes 
de l’economia espanyola.

Aquest bon comportament de les exporta
cions ha estat generalitzat entre els dife
rents sectors econòmics. Les dades de dua
nes mostren que els sectors exportadors de 

La demanda exterior 
contribueix en 3 dècimes  
al creixement del primer 
trimestre.

Sector exterior

COMERÇ EXTERIOR

Genermarç 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 13.807 38,4 21,1 2.802 85,6 5,3 –11.004 20,3

 Béns de consum 14.893 6,5 22,7 18.036 13,9 34,2 3.143 121,1

  Alimentaris 3.685 10,8 5,6 6.734 12,5 12,8 3.049 182,7

  No alimentaris 11.208 5,2 17,1 11.302 14,7 21,4 94 100,8

 Béns de capital 4.276 4,6 6,5 4.640 37,8 8,8 364 108,5

 Béns intermedis no energètics 32.533 20,3 49,7 27.260 23,8 51,7 –5.273 83,8

Per àrees geogràfiques

 Unió Europea 34.837 13,3 53,2 35.249 19,0 66,8 412 101,2

  Zona de l’euro 28.403 14,7 43,4 28.636 16,7 54,3 233 100,8

 Altres països 30.670 26,0 46,8 17.488 33,5 33,2 –13.182 57,0

  Rússia 2.244 90,1 3,4 567 54,3 1,1 –1.676 25,3

  EUA 2.747 28,8 4,2 2.053 48,5 3,9 –694 74,7

  Japó 922 1,7 1,4 439 30,0 0,8 –483 47,6

  Amèrica Llatina 3.797 26,3 5,8 3.001 35,6 5,7 –796 79,0

  OPEP 6.850 30,0 10,5 1.839 23,4 3,5 –5.011 26,8

  Resta 14.111 19,1 21,5 9.590 31,2 18,2 –4.522 68,0

TOTAL 65.508 18,9 100,0 52.737 23,4 100,0 –12.770 80,5

FONTS: Ministeri d’Economia i elaboració pròpia.
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Intens repunt de les 
exportacions de béns 
intermedis.

L’augment del preu  
del petroli entela la 
recuperació del saldo  
no energètic.

béns intermedis han estat els més dinà
mics en els primers mesos del 2011, a causa 
de la recuperació de l’activitat industrial al 
si de la Unió Europea. Així, els béns d’equi
 pa  ment i les semimanufactures no quími
ques van registrar, en el primer trimestre 
de l’any, creixements interanuals del 26,1% 
i del 32,0%, respectivament. A més d’aquests 
productes, i sense tenir en compte l’intens 
increment de les exportacions de primeres 
matèries i de productes energètics a causa 
del seu escàs pes relatiu, destaca la millora 
gradual del sector de l’automòbil. Les ven
des de cotxes i de motos a l’exterior es van 
recuperar en el primer trimestre, després 
de l’estancament registrat durant la segona 
meitat de l’any passat, arran del final dels 
ajuts per a la compra d’automòbils.

Conseqüentment, les exportacions de 
béns van augmentar el 23,4% interanual 
en el primer trimestre. Si tenim en compte 
la variació del volum de les exportacions, 
neta de l’efecte dels preus, aquesta xifra es 
redueix fins al 15,8%. En el cas de les im 
portacions, la diferència entre les varia

cions nominal i real és molt més impor
tant, a causa de l’intens repunt del preu del 
petroli i de la resta de primeres matèries. 
Això explica per què,  malgrat la contribu
ció positiva del sector exterior en el primer 
trimestre de l’any, el dèficit comercial es va 
deteriorar al març.

En efecte, l’anàlisi de les dades acumulades 
dels dotze últims mesos, que permet cap
tar millor la tendència a llarg termini, mos
tra que el dèficit comercial va pujar fins als 
52.689 milions d’euros al març, xifra que 
equival al 4,9% del PIB i que representa un 
augment de tres dècimes en relació amb el 
mínim assolit al març del 2010. Com ho 
mostra el gràfic següent, l’ampliació del 
desequilibri energètic va propiciar aquest 
augment del dèficit, que va superar el bon 
comportament del component no ener
gètic. Per a la resta de l’any, s’espera que 
una reducció gradual del preu de les pri
meres matèries i el bon pols de l’economia 
europea redueixin lleugerament el dèficit 
comercial espanyol, el qual, però, es man
tindrà en nivells similars als del 2010.

EL SALDO ENERGÈTIC REPRESENTA EL 70% DEL DÈFICIT COMERCIAL
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El dèficit corrent se situa 
en els 48.370 milions 
d’euros al febrer.

El repunt del turisme 
permetrà corregir el dèficit 
corrent fins al 4,3% del PIB 
el 2011.

El turisme serà la principal via  
de reducció del dèficit corrent

Malgrat aquest deteriorament del saldo 
comercial, les dades de la balança de paga
ments mostren una reducció del dèficit 
corrent al febrer i el situen, en termes acu
mulats dels dotze últims mesos, en els 
48.370 milions d’euros. Aquest nivell s’a  s
 sembla al registrat durant el 2005. El mo 
tiu d’aquesta millora és la reducció del 
dèficit de la balança de rendes. La resta de 
components es van mantenir gairebé es 
tables.

No obstant això, més enllà del que ens po 
den dir les comparacions mensuals, influï
des per efectes de calendari, les tendències 
de fons mostren que el turisme ha estat el 
principal responsable de la correcció del 

dèficit corrent en els últims mesos. El re 
punt del turisme, intensificat per l’esclat 
dels conflictes polítics al nord d’Àfrica, ha 
incrementat amb força els ingressos de la 
balança de serveis en els dos primers me 
sos de l’any. Les bones notícies sobre l’en 
tra  da de turistes en els mesos de març i 
d’a  bril, amb un creixement conjunt de 
l’11,3% en relació amb els mateixos mesos 
del 2010, són un senyal esperançador del 
que pot fer el turisme al llarg d’enguany.

Aquesta millora permetrà corregir al vol
tant de dues dècimes el dèficit corrent del 
2011, fins al 4,3% del PIB. Aquesta petita 
reducció serà deguda a l’estancament del 
saldo de la balança de béns i a un més que 
probable increment del dèficit de rendes, 
atès l’augment dels costos de finançament 
exigits al deute espanyol pels mercats.

BALANÇA DE PAGAMENTS

Febrer 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 –7.410 4,1 –47.390 –6.013 14,5

 Serveis

  Turisme 3.009 9,6 27.222 1.229 4,7

  Altres serveis –375 5,1 969 1.862 –

  Total 2.634 10,3 28.191 3.091 12,3

 Rendes –3.784 18,9 –22.297 4.336 –16,3

 Transferències –3.416 –4,7 –6.874 2.288 –25,0

 Total –11.976 4,2 –48.370 3.702 –7,1

Compte de capital 1.439 –6,5 6.362 1.216 23,6

Balança financera

 Inversions directes –1.116 – –9.449 –20.789 –

 Inversions de cartera 31.925 – 68.818 35.660 107,5

 Altres inversions –13.170 – –22.965 –21.370 –

 Total 17.639 97,0 36.404 –6.498 –15,1

Errors i omissions 463 – –1.157 4.652 –80,1

Variació d’actius del Banc d’Espanya –7.564 – 6.762 –2.817 –29,4

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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La inversió en cartera  
és la principal font  
de finançament.

Pel que fa als f luxos financers, destaca 
l’ele  vada inversió en cartera en el mes de 
febrer, amb una entrada neta de 16.211 
milions d’euros. Aquesta xifra, al costat de 
la registrada en el mes anterior, també im 
portant, converteix la inversió en cartera 
en la principal font de finançament de 
l’exterior en els dotze últims mesos. Una 
posició que ostentava fins a la meitat del 

2010 el recurs al Banc Central Europeu 
per part de les entitats financeres espa 
nyoles. Aquesta reducció va derivar de l’o
 bertura gradual dels mercats de finan  ça 
ment durant el primer trimestre del 2011. 
S’espera que les tensions recents, aparegu
des de nou en la prima de risc, es relaxin 
en els pròxims mesos i que es man  tingui 
en nivells reduïts el recurs a l’Eurosistema.

Exportació forta, competitivitat feble: una estranya parella?

Durant el període de bonança econòmica que va precedir la crisi, Espanya va patir un deteriorament progressiu 
del dèficit per compte corrent i de la competitivitatpreu en relació amb els socis de la zona de l’euro, en especial 
amb Alemanya. Aquesta coincidència va propiciar que molts veiessin en aquesta pèrdua d’avantatge competitiu 
la principal causa de l’important desequilibri exterior. No obstant això, hi ha una dada que contraresta aquesta 
tesi: en l’última dècada, la quota d’exportació de les mercaderies espanyoles s’ha mantingut gairebé estable tant 
a nivell mundial com dins de la zona de l’euro, i la de serveis, fins i tot, ha millorat (vegeu els gràfics següents). 

ELS COSTOS AUGMENTEN, PERÒ L’EXPORTACIÓ RESISTEIX

Competitivitat-cost Quota mundial d’exportació

Índex de costos laborals unitaris (relatius a la zona de l’euro, 2000 = 100)

2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Índex 2000 = 100

NOTA: Mitjanes mòbils de quatre trimestres.
FONTS: FMI, DOTS, OCDE, OMC i elaboració pròpia.
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Com s’explica aquesta relativa fortalesa de l’exportació espanyola davant de la persistent pèrdua de competiti 
vitat?

Durant el període 20002010, el diferencial de preus i costos en relació amb el conjunt de la zona de l’euro va 
seguir una trajectòria adversa als interessos espanyols. Malgrat la correcció que va implicar la crisi, el diferencial 
entre els costos laborals unitaris a Espanya i els de la zona de l’euro va augmentar el 10%. Així mateix, el Banc 
d’Espanya situa la pèrdua de competitivitat en termes de preus al consum en el 10,1% i, en adoptar com a referèn
cia els preus de l’exportació, en el 5,7%. Això s’explica, fonamentalment, per una inflació reiteradament superior 
a Espanya, que no es va veure compensada per un creixement de la productivitat igualment superior. D’altra 
banda, la relativa estabilitat de la quota d’exportació també és un fet: a nivell global, es va mantenir al voltant de 
l’1,7% en mercaderies i a la vora del 3,5% en serveis, mentre que la quota de béns i serveis dins de la zona de l’euro 
no s’ha allunyat del 3,5%. La reconciliació de les dues dades podria venir per un possible shock extern que hauria 
esbiaixat la demanda a favor dels productes espanyols, per un canvi en la composició de la cistella exportadora o 
per una lectura excessivament simplista dels indicadors convencionals de competitivitatpreu.

La hipòtesi que vincula la trajectòria de l’exportació espanyola a un creixement desproporcionat dels mercats als 
quals es dirigeix –la qual cosa hauria esbiaixat la demanda al seu favor– no troba gaire suport en les dades. 
Espanya exporta relativament poc cap a les economies que més han crescut en els 2000 –la Xina, l’Índia o els seus 
veïns del sudest asiàtic–. En contrapartida, els països de l’euro, destinació de gairebé dos terços de les exporta
cions espanyoles, han registrat taxes de creixement relativament modestes.

Tampoc sembla plausible que la fortalesa de l’exportació espanyola sigui deguda a canvis en la composició de la 
cistella exportadora. L’evidència esbossa una estructura sense variacions notables: en béns, ha mantingut un clar 
biaix cap a sectors de contingut tecnològic mitjàbaix, ja que les mercaderies de contingut alt no han aconseguit 
millorar el contingent del 5%. En serveis, sí s’observa més dinamisme, amb una participació creixent de catego
ries de gamma alta (el pes dels serveis empresarials ha passat del 15,3% el 2000 al 23,3% el 2010, i el de serveis 
informàtics, del 3,9% al 5,2%), però el turisme es continua emportant la palma tot i haver reduït la seva contribu
ció del 57% al 42%. Una altra dada que no encaixa amb canvis significatius en la composició de les exportacions 
espanyoles és l’estabilitat de la quota de mercat a gairebé tots els sectors manufacturers.

Així, doncs, ens queda una hipòtesi: que la relació aparentment contradictòria entre quota d’exportació i compe
titivitat s’expliqui per possibles mancances associades als indicadors habituals de competitivitat. En primer lloc, 
poden estar sobreestimant la pèrdua de competitivitatpreu, és a dir, pot ser que el sector exportador no hagi 
perdut (tant) avantatge competitiu en preus com se’n desprèn. Al cap i a la fi, el tipus de canvi efectiu real no deixa 
de ser una mesura agregada i, com a tal, pot no reflectir de forma correcta la realitat d’un entramat empresarial 
molt heterogeni. En aquest sentit, l’evidència confirma que les empreses exportadores a Espanya es distingeixen 
clarament de la resta: no solament acostumen a ser més grans i més innovadores, sinó que, a més a més, mostren 
nivells de productivitat i de competitivitat superiors a la mitjana.

Estudis recents constaten que, durant el període 20002008, les empreses amb més de 200 empleats van ser les 
que van augmentar més les exportacions i les que menys ràpidament van veure avançar els costos laborals unita
ris (CLU).(1) També s’observa que els CLU de les empreses espanyoles més grans (>500 empleats) van créixer a un 
ritme menys intens que els de les homòlogues alemanyes, franceses o italianes, mentre que, segons un estudi de 

(1) Vegeu Antrás, Segura i Rodríguez (2010), «Firms in international trade with an application to Spain». http://www.economics.harvard.edu/
faculty/antras/files/Ponencia_SAE.pdf
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FedeaMcKinsey del 2010, la productivitat és comparable. Si, a més a més, tenim en compte que és, precisament, 
la competitivitat d’aquestes empreses que més exporten la que acaba determinant el comportament de les expor
tacions espanyoles, els indicadors agregats de competitivitatpreu estarien massa esbiaixats i infravalorarien la 
competitivitat externa de l’economia espanyola. Això explicaria una part de la desconnexió entre la trajectòria 
acceptable d’aquesta exportació i la pèrdua de competitivitat agregada.

La resta depèn d’una altra mancança dels indicadors de competitivitatpreu: la incapacitat de capturar canvis en 
la qualitat del producte exportat. Així, doncs, si només es té en compte l’evolució dels indicadors esmentats per 
treure conclusions sobre la competitivitat, s’està sobreestimant la influència dels preus sobre la tasca exportado
ra. En aquest cas (i així és quan es considera que la desconnexió entre apreciació del tipus de canvi real i l’estabilitat 
de la quota d’exportació es contradictòria), estaríem davant d’una rèplica de la famosa paradoxa de Kaldor, eco
nomista hongarèsbritànic que, ja el 1978, va constatar que l’èxit exportador d’un país estava necessàriament 
vinculat a la reculada dels preus.

Per sort, la seva famosa paradoxa va deixar de serho quan els nous models de comerç internacional van incor
porar el comerç en productes diferenciats i van demostrar, a nivell formal, que les empreses no solament compe
teixen per la via dels preus (com establien els models clàssics de comerç en béns homogenis), sinó també per la 
via del grau de diferenciació, del nivell de qualitat o del poder de marca. En aquest sentit, un estudi recent de 
Goldman Sachs confirma que, en el cas espanyol, el factor qualitat ha estat determinant. Els seus resultats mos
tren que Espanya és el país de la zona de l’euro amb una menor elasticitatpreu de la demanda de les exporta
cions, conseqüència de l’especialització en sectors poc sotmesos a pressions sobre els preus (de contingut tecno
lògic mitjà i mitjàbaix) i en què la competència en qualitat és determinant.(2)(3) Això justificaria la relativa 
im  munitat de la quota d’exportació a la pèrdua de competitivitatpreu.

En definitiva, hi ha raons per creure que la fortalesa de l’exportació espanyola és deguda al fet que la pèrdua de 
competitivitat durant els anys de bonança no va ser tan nociva com es temia per a l’empresa exportadora espa
nyola, ja que era diferent de la mitjana, i al fet que, en tot cas, la competència que afronta ja no solament es diri
meix sobre la base dels preus, sinó, sobretot, sobre la base d’estratègies de diferenciació. Així i tot, la competitivi
tat a mitjà i a llarg termini continua exigint millores sostingudes en la productivitat, unes millores que, ara com 
ara, s’han quedat curtes. Aquesta sí que és una assignatura pendent.

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

(2) Goldman Sachs Global Economics (January, 2011), «Eurozone competitiveness: Price is not all, quality also matters».
(3) Les dades també indiquen que l’exportació espanyola cap a països emergents és més sensible a l’evolució dels preus. Vegeu Vollmer , Martínez
Zardoso y NowakLehmann (2009), «Unit Values, Productivity, and Trade Determinants of Spanish Export Strength», Global Economy Journal. 
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Èxits i reptes després d’un any 
d’ajustament fiscal

El passat mes de maig es va complir un 
any de la decisió, per part de l’Executiu es 
panyol, d’adoptar un nou i important pa 
quet d’ajustaments fiscals per corregir el 
desequilibri dels comptes públics. De lla
vors ençà, s’han fet importants progressos 
en matèria de consolidació fiscal. En efec
te, les mesures d’ajustament van aconse
guir revertir la tendència del dèficit públic 
el 2010 i el van situar, fins i tot, una dècima 
per sota de l’objectiu marcat en el pla 
d’ajustament fiscal. Les perspectives per a 
enguany apunten de nou cap a una intensa 
reducció del dèficit el qual, segons les nos
tres previsions, se situarà lleugerament per 
damunt del 6,0% esperat pel Govern. Con

 se  qüent ment, la rendibilitat del deute 
espanyol s’ha desmarcat de la de la resta de 
països perifèrics. No obstant això, encara 
hi ha alguns obstacles, tant a nivell estatal 
com europeu, que cal superar per recupe
rar la confiança i la credibilitat dels mer
cats. Els pròxims mesos són claus per asso
lir aquest propòsit.

Segons les dades publicades pel Ministeri 
d’Economia i Hisenda, l’ajustament fiscal 
se  gueix a bon ritme. Així, el dèficit de cai
 xa de l’Estat acumulat en el primer trimes
 tre es va reduir fins al 0,85% del producte 
interior brut (PIB), sis dècimes per sota del 
registrat en el mateix període de l’any 
anterior. Aquesta millora també s’observa 
en termes de comptabilitat nacional, amb 
una disminució de la necessitat de finança

Els comptes públics 
mantenen el procés  
de consolidació.

El dèficit de caixa es 
redueix en sis dècimes,  
fins al 0,85% del PIB.

Sector públic

EL DÈFICIT DE CAIXA MANTÉ LA CORRECCIÓ EL 2011
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Augmenten els ingressos no 
financers de l’Estat i de les 
administracions territorials 
a causa de l’increment  
de la recaptació de l’IVA.

La incertesa dels mercats 
manté elevada la prima  
de risc.

ment de l’Estat de dues dècimes, fins al 
0,64% del PIB. D’acord amb el pla d’ajus  ta
 ment del Govern, la millora dels comptes 
públics és deguda, en gran part, a la inten
sa contracció de la despesa, que explicaria 
tres quartes parts de la reducció del dèficit 
total el 2011. Es tracta d’una contribució 
que es mantindrà en els ajustaments dels 
pròxims exercicis.

De fet, les dades de comptabilitat de caixa 
de l’Estat mostren una reducció dels paga
ments no financers del primer trimestre 
del 24,2% interanual, enfront de la caigu
da dels ingressos del 16,2%. No obstant 
això, és difícil treure una conclusió ferma 
a partir d’aquestes variacions, ja que les 
estadístiques d’ingressos i de despeses 
d’en  guany no poden ser comparades amb 
les de l’any anterior per l’aplicació del nou 
sistema de finançament de les comunitats 
autònomes de règim comú. Amb aquest 
sistema, les comunitats tenen més partici
pació en els impostos, en especial en l’im 
post sobre el valor afegit (IVA), l’impost 
sobre la renda de les persones físiques i els 
impostos especials. Al mateix temps, es 
redueixen les transferències de l’Estat.

Malgrat aquesta dificultat en la compara
ció de les dades, sí que és possible distingir 
les principals forces subjacents a la millora 
del dèficit de l’Estat. Pel costat dels ingres
sos, l’anàlisi de la recaptació total dels im 
postos, que té en compte la participació de 
l’Estat i de les administracions territorials, 
mostra un ingrés més elevat a través de 
l’IVA, que va créixer el 8,0% interanual en 
el primer trimestre de l’any, arran de 
l’augment dels tipus impositius al juliol del 
2010 i, amb menys pes, de la recuperació 
gradual de l’economia espanyola. En con
traposició, la recaptació d’impostos espe
cials es va reduir el 2,8% en el mateix pe 
ríode. En aquest sentit, la partida dels 
pro    ductes del tabac va ser la que va regis
trar una caiguda més intensa.

Pel que fa als pagaments de l’Estat, tot 
sembla indicar que les principals vies d’a 
justament de la despesa pública són les in 
versions reals i les despeses corrents en 
béns i serveis. Al mateix temps, els sous i 
les cotitzacions socials dels empleats pú 
blics van caure més del 5% en relació amb 
el primer trimestre de l’any passat. Una 
caiguda que va ser neutralitzada per l’aug
 ment de les prestacions socials. Destaca 
també l’important descens de les despeses 
financeres, del 23,2% interanual, en aquest 
període. No obstant això, tot plegat respon 
al calendari de venciments del deute públic 
espanyol, motiu pel qual s’espera que els 
pagaments d’aquesta partida s’accelerin 
durant els pròxims mesos.

En aquest sentit, el tipus d’interès del deu
te sobirà espanyol a deu anys va tornar a 
créixer al maig i va assolir una rendibilitat 
del 5,45%. Aquesta xifra se situa 240 punts 
bàsics per damunt del cost de finançament 
del deute alemany. Una prima de risc que, 
tot i desmarcarse de les exigides a la resta 
de països perifèrics (Irlanda, Portugal i 
Grècia), encara es troba molt per damunt 
de les d’altres països de la zona de l’euro 
amb un sector públic molt endeutat, com 
és el cas de Bèlgica o d’Itàlia.

Aquesta elevada prima de risc respon a la 
incertesa existent sobre l’evolució futura 
del deute públic espanyol. Aquests dubtes 
estan alimentats, en primer lloc, per les 
recents tensions originades pel rescat de 
Portugal i per la delicada situació dels 
comptes públics grecs. A nivell estatal, 
des  taquen les dificultats de les comunitats 
autònomes per complir els objectius de 
dèficit marcats pel Govern. Això, i la poca 
concreció sobre les mesures que perme
tran complir els objectius del pla d’a  j  us 
tament fiscal més enllà del 2011, manté 
certs recels als mercats.
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Durant els pròxims mesos, s’esperen im 
portants progressos que permetin corregir 
aquesta situació. Així, a nivell europeu, 
s’aprovarà al juny la reforma del governa
ment econòmic a la Unió Europea. En 
aquesta direcció també se situa la possible 
aprovació, a Espanya, de la reforma de la 
ne  gociació col·lectiva durant les properes 

setmanes, la qual, juntament amb la nova 
regla aprovada pel Govern, que no permet 
creixements de la despesa pública per da 
munt del creixement a mitjà termini, aju
daria a esvair els dubtes sobre l’assoliment 
d’un dèficit del 2,1% el 2014, tal com ho 
pre  veu el programa d’estabilitat fiscal 
espanyol.

S’espera que, durant  
els pròxims mesos, es 
corregeixi la prima de risc.
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La reducció del crèdit confirma  
el despalanquejament privat

El deute del sector privat es va multiplicar 
per 7,2 en  tre el 1995 i el 2008 i va represen
tar el 225% del producte interior brut (PIB). 
Fins al desembre del 2010, aquest desequi
libri es va mostrar gairebé estancat. No 
obstant això, alguns indicis apunten cap a 
un inici de la correcció del deute durant els 
primers mesos del 2011. La feble recupera
ció de l’economia espanyola i l’increment 
dels tipus d’interès es perfilen com els 
prin    cipals responsables del despalanqueja
 ment privat. Es preveu que aquesta ten
dència es prolongui.

En efecte, el finançament privat es va re 
duir en 20.068 milions d’euros durant els 

tres primers mesos del 2011. Una caiguda 
que va afectar a parts iguals les entitats no 
financeres i les llars espanyoles. El deute 
del sector públic, en canvi, va mantenir la 
tendència a l’alça iniciada dos anys enrere, 
amb un increment dels passius de 39.735 
milions d’euros des de l’inici d’enguany.

No obstant això, la caiguda del saldo viu 
del crèdit bancari a corporacions no finan
ceres i a llars respon a motius diferents. En 
el cas de les corporacions no financeres, la 
reassignació dels factors productius entre 
els diferents sectors de l’economia fa pre
veure que la disminució del crèdit no hagi 
estat homogènia. Així, és d’esperar un 
ajus  tament més intens als sectors relacio
nats amb l’activitat immobiliària, mentre 
que d’altres, com la indústria o els serveis, 

La caiguda del crèdit  
en el primer trimestre 
confirma el procés de 
despalanquejament  
del sector privat.

Estalvi i finançament

FINANÇAMENT ALS SECTORS NO FINANCERS (1)

Març 2011

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

Sector privat 2.192.032 –20.068 0,2 76,4 

 Empreses no financeres 1.303.999 –9.565 0,7 45,4 

  Préstecs d’entitats residents (3) 882.708 –14.766 –1,5 30,8 

  Valors diferents d’accions 66.247 1.695 10,1 2,3 

  Préstecs de l’exterior 355.045 3.505 5,0 12,4 

 Llars (4) 888.032 –10.503 –0,5 30,9 

  Préstecs per a l’habitatge (3) 674.320 –5.547 –0,1 23,5 

  Altres (3) 210.367 –4.981 –1,9 7,3 

  Préstecs de l’exterior 3.345 25 5,4 0,1 

Administracions públiques (5) 678.503 39.736 13,7 23,6 

TOTAL 2.870.534 19.668 3,7 100,0 

NOTES: (1) Residents a Espanya.
(2) Taxes de variació interanual calculades com a flux efectiu/saldo al començament del període.
(3) Inclouen els préstecs titulitzats fora del balanç bancari.
(4) Inclouen les institucions sense ànim de lucre al servei de les llars.
(5) Total de passius (consolidats). Es dedueixen els passius entre administracions públiques.
FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.
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fins i tot podrien haver incrementat el fi 
nançament.

Pel que fa a les llars, l’elevada taxa d’atur 
re  dueix la demanda solvent de crèdit al 
consum i a l’habitatge. A més a més, una 
part de la disminució del crèdit hipotecari 
va respondre a l’avanç de la demanda el 
2010 provocada pel final de les desgrava
cions fiscals. Això es va traduir en una re 
ducció important del nombre d’hipo  te 
ques concedides en els primers mesos del 
2011, amb una caiguda interanual al març 
del 20,2%. El nombre d’hipoteques acu
mulades en els dotze últims mesos ha estat 
ser de 586.000. Una xifra que queda lluny 
dels màxims registrats el 2006. S’espera 
que aquesta tendència es mantingui al 
llarg de tot l’any.

En aquesta mateixa direcció apunten els 
re  sultats de l’enquesta sobre préstecs  
ban  caris de l’abril del 2011. Segons les 
en titats bancàries participants, en el segon 
trimestre de l’any, el deteriorament de la 
confiança dels consumidors reduirà la de 
manda de finançament. A més a més, l’in

 cre  ment que esperen dels costos de fi  nan 
çament no els permet preveure millores 
substancials en els criteris d’aprovació de 
fons per a les llars per part de les entitats 
bancàries.

Així mateix, l’augment dels costos de fi 
nan  çament de les entitats de crèdit espa 
nyoles va provocar un nou creixement del 
tipus d’interès per a les concessions de crè
dit al març, que va quedar situat en el 3,89%. 
Aquesta xifra es va col·locar cinc dècimes 
per damunt de la del mes anterior. En clau 
de futur, es preveuen nous increments addi
cionals dels tipus d’interès. L’evolució dels 
tipus dependrà de les pressions als mer  cats 
fi  nancers, de la competència per a la capta
ció de dipòsits i de la capacitat de les entitats 
per traslladar aquests increments al crèdit.

Sense cap mena de dubte, la reducció del 
cost de finançament del sector bancari 
passa per la recuperació de la credibilitat 
davant dels inversors internacionals. Un 
exemple és la contenció de la taxa de mo 
rositat en nivells que, tot i ser elevats, no 
representen, a priori, un risc per a la sol 

L’enquesta de préstecs 
bancaris de l’abril preveu 
noves caigudes del crèdit.

El sector immobiliari  
és el que més es 
despalanquejarà.

FONT: Institut Nacional d’Estadística.

Nombre d’hipoteques concedides en els dotze últims mesos

EL NOMBRE D’HIPOTEQUES ES REDUEIX DESPRÉS DEL FINAL DE LES DESGRAVACIONS
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vèn  cia del sistema. De fet, la dada del març 
va sorprendre gratament, amb una reduc
ció d’una dècima, fins al 6,1%. No obstant 
això, els mesos de juny i de juliol es presen
ten claus per recuperar la confiança dels 
mercats de finançament. La publicació 
dels resultats de les proves de resistència a 
91 entitats financeres europees al juny 
(gai  rebé totes les espanyoles) haurà d’es 
vair els dubtes sobre la solvència del siste
ma bancari espanyol. Tot plegat en un 
con  text de reestructuració d’una bona part 
del sector. Un procés que veurà, al juliol, 
com les dues caixes d’estalvis més grans 
del país cotitzen en borsa mitjançant els 
seus bancs instrumentals.

Els passius bancaris continuen 
reculant

En aquest context de despalanquejament 
del sector privat durant el primer trimestre 
del 2011, les dades dels passius bancaris en 
mans de les famílies i de les empreses es van 
reduir el 0,6% en relació amb el desembre 
del 2010. Aquesta caiguda respon, princi
palment, a la major reducció dels dipòsits a 
termini. El desglossament dels passius ban
caris entre bancs i caixes mostra un intens 
augment en el cas dels bancs. Això, però, 
és fruit del procés actual de reordenació 
ban  cària, durant el qual algunes caixes 

d’es  talvis han canviat la naturalesa jurídi
ca i s’han convertit en bancs.

El tipus d’interès dels dipòsits nous va 
augmentar al març i es va situar en l’1,6%, 
el mateix nivell que al desembre del 2010. 
Això va posar fi a tres mesos consecutius 
de caigudes. Les recents tensions als mer
cats de deute públic sobirà podrien incre
mentar el cost del finançament a la banca 
espanyola.

Recentment, ha estat aprovada una nova 
proposta del Govern, que estudia limitar 
l’interès dels dipòsits i dels comptes a la vis
ta de les entitats de crèdit. Això evitaria les 
escalades de tipus d’interès per a la capta
ció de clients minoristes. Per assolir aquest 
objectiu, les entitats que ofereixen rendibi
litats massa elevades han d’augmentar les 
aportacions als corres  ponents fons de 
garantia de dipòsits. El principal efecte 
d’aquesta regulació ha estat traslladar 
aquesta competència pels dipòsits a través 
de tipus d’in  terès més alts a un altre tipus de 
bonificacions. Un clar exemple són les 
retribucions per la captació de nòmines.

Pel que fa als fons d’inversió, van registrar 
reemborsaments nets, en el mes d’abril, 
per valor de 466 milions d’euros i van po 
sar fi a dos mesos consecutius de subscrip
cions netes.

La taxa de morositat  
es redueix en nou punts 
bàsics, fins al 6,1%.

Els passius bancaris de les 
empreses i de les famílies 
es redueixen el 0,6% en el 
primer trimestre del 2011.

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

Març 2011

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

A la vista 263.352 1.586 0,6 4.692 1,8 18,4 

D’estalvi 210.480 –807 –0,4 6.115 3,0 14,7 

A termini 739.504 –4.063 –0,5 30.295 4,3 51,7 

En moneda estrangera 19.686 303 1,6 –2.475 –11,2 1,4 

Total dipòsits 1.233.021 –2.982 –0,2 38.627 3,2 86,2 

Resta del passiu (*) 196.746 –6.265 –3,1 –8.503 –4,1 13,8 

TOTAL 1.429.767 –9.248 –0,6 30.124 2,2 100,0 

NOTA: (*) Balanç agregat segons els estats de supervisió. Inclou transferències d’actius, passius financers híbrids, cessió temporal d’actius i dipòsits subordinats.
FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.

La guerra pels dipòsits  
es trasllada a nous camps.
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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 2,6 2,4 3,0 3,2 2,8 2,3 2,6
  Japó –6,3 4,0 –0,9 5,5 3,3 4,8 2,4 –0,7 –1,7
  Regne Unit –4,9 1,3 1,6 –0,4 1,5 2,5 1,5 1,8 1,4
  Zona de l’euro –4,1 1,7 1,9 0,8 2,0 2,0 2,0 2,5 1,7
    Alemanya –4,7 3,5 3,3 2,3 3,9 3,9 3,8 4,8 3,2
    França –2,6 1,4 2,2 1,0 1,5 1,7 1,4 2,2 2,2
 Preus de consum
  Estats Units –0,3 1,6 3,2 2,4 1,8 1,2 1,2 2,2 3,5
  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 4,3 3,3 3,4 3,1 3,4 4,1 4,4
  Zona de l’euro 0,3 1,6 2,6 1,1 1,5 1,7 2,0 2,5 2,8
    Alemanya 0,4 1,1 2,4 0,7 1,0 1,2 1,5 2,1 2,4
    França 0,1 1,5 2,2 1,3 1,6 1,5 1,6 1,8 2,2

ECONOMIA ESPANYOLA Previsions Previsions

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

  Demanda nacional  (contr. al △ PIB) –6,4 –1,2 –0,8 –3,1 –0,3 –0,7 –0,6 –0,6 –1,9
  Exportació de béns i serveis –11,6 10,3 13,1 9,4 11,9 9,4 10,5 11,2 13,3
  Importació de béns i serveis –17,8 5,5 7,4 2,0 9,6 5,0 5,3 5,2 3,8
  Producte interior brut –3,7 –0,1 0,5 –1,4 0,0 0,2 0,6 0,8 0,5
 Altres variables
  Ocupació –6,6 –2,3 –0,7 –3,9 –2,4 –1,6 –1,4 –1,4 –0,8
  Taxa d’atur (% població activa) 18,0 20,1 20,8 20,0 20,1 19,8 20,3 21,3 20,8
  Índex de preus de consum –0,3 1,8 3,2 1,1 1,6 1,9 2,5 3,5 3,7
  Costos laborals unitaris 1,0 –1,5 –0,5 –0,9 –0,9 –1,9 –2,3 –1,2  
  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 3,5 3,7 3,5 2,8 2,8 3,4 3,4
  Bons alemanys 10 anys 3,3 2,8 3,5 3,2 2,8 2,4 2,6 3,2 3,3
 Tipus de canvi
  $/Euro 1,39 1,33 1,41 1,38 1,27 1,29 1,36 1,37 1,44

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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