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

2010 2011 2012
2010 2011

III IV I II III IV

ECONOMIA INTERNACIONAL Previsions Previsions

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

ECONOMIA ESPANYOLA Previsions Previsions

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

  Demanda nacional  (contr. al △ PIB) –1,2 –0,8 0,0 –0,7 –0,6 –0,4 –1,9 –0,6 –0,3
  Exportació de béns i serveis 10,3 9,7 6,4 9,4 10,5 12,1 8,4 10,1 8,1
  Importació de béns i serveis 5,5 3,2 2,3 5,0 5,3 6,3 –1,7 4,2 3,9
  Producte interior brut –0,1 0,8 1,1 0,2 0,6 0,9 0,7 0,9 0,8
 Altres variables
  Ocupació –2,3 –0,9 0,3 –1,6 –1,4 –1,4 –1,0 –0,7 –0,6
  Taxa d’atur (% població activa) 20,1 20,8 20,7 19,8 20,3 21,3 20,9 20,4 20,8
  Índex de preus de consum 1,8 3,2 1,6 1,9 2,5 3,5 3,5 3,0 2,7
  Costos laborals unitaris –1,5 –1,0 0,1 –1,9 –2,3 –1,5 –1,5   
  Saldo operacions corrents (% PIB) –4,5 –4,0 –3,5 –3,7 –3,2 –6,4 –2,9 –2,7 –3,8
  Cap. o nec. finanç. resta món   
   (% PIB) –3,9 –3,5 –3,1 –3,1 –2,6 –5,9 –2,4 –3,3 –3,6
  Saldo públic (% PIB) –9,2 –6,4 –4,8       

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 1,0 1,3 1,5 1,0 1,0 1,0 1,3 1,5 1,5
  Bons EUA 10 anys 3,2 2,8 2,1 2,8 2,8 3,4 3,2 2,4 2,0
  Bons alemanys 10 anys 2,8 2,6 2,7 2,4 2,6 3,2 3,1 2,3 2,0
 Tipus de canvi
  $/Euro 1,33 1,41 1,40 1,29 1,36 1,37 1,44 1,42 1,40

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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Els preus de les primeres matèries

Al començament del mes de juliol del 2008, l’índex CRB, àmpliament utilitzat per se-
guir la tendència global dels preus de les primeres matèries, va assolir un nivell màxim 
històric. Era el moment en què el barril de petroli cotitzava prop dels 150 dòlars. Amb 
prou feines set mesos després, quan s’havia fet evident la gravetat de la crisi, l’índex ha-
via perdut més de la meitat del seu valor. El cru va baixar de 40 dòlars. Però, a partir 
d’aquest moment, va tornar la tònica alcista, que s’ha perllongat fins no fa pas gaire i 
s’ha interromput en les últimes setmanes.

De fet, fins no fa pas gaire, la tendència històrica dels preus de les primeres matèries 
ha  via estat de disminució en relació amb els preus de les manufactures. Es parlava de 
la «maledicció de les primeres matèries», que requeia sobre molts països amb abun-
dància de recursos naturals, els quals, però, eren incapaços de pujar-se al carro del des-
envolupament. En les últimes dècades, aquesta tendència ha canviat, tot i que, de tota 
manera, els preus actuals del barril de petroli, per exemple, s’apropen molt, en termes 
reals, als màxims registrats cap a la meitat dels setanta. Però és indiscutible que la 
irrupció de les economies emergents, amb la Xina al capdavant, ha capgirat la deman-
da de recursos energètics, minerals i agrícoles. La producció d’aquests materials també 
s’expandeix, però sovint no és capaç de seguir el ritme de la demanda, de manera que 
les tensions es reprodueixen.

Que els preus de les primeres matèries pressionin a l’alça és un fet molt rellevant. 
Aquests preus incideixen directament sobre els índexs d’inflació nacionals, afecten els 
preus relatius dels components del procés productiu, pertorben les balances de paga-
ments i compliquen la política monetària. El ciutadà nota directament a la seva butxa-
ca els efectes quan omple el dipòsit de combustible del vehicle o, als països en desenvo-
lupament, quan compra l’arròs o el blat de moro de la seva subsistència. Els països 
importadors veuen escapar la renda disponible quan han de pagar més per consumir 
la mateixa quantitat de producte importat, i viceversa. Els grans beneficiats són les re-
gions productores, com l’Amèrica Llatina (en especial, el Brasil), Austràlia o parts 
d’Àfrica, que, de tota manera, han de tenir molt present que les freqüents fluctuacions 
dels preus provoquen sovint l’alternança entre l’opulència i la penúria.

Però, possiblement, el que desperta més inquietud és la creixent volatilitat que 
s’observa en els preus de les primeres matèries. Són molts els qui responsabilitzen els 
especuladors financers d’aquests canvis sobtats de tendència i, fins i tot, de la mateixa 
pujada dels preus. Segons aquesta interpretació, la creixent presència d’inversors als 
mercats de primeres matèries o les entrades de capital cap a fons de primeres matèries 
en anys recents distorsionen el mercat i generen bombolles que el desestabilitzen. No 
obstant això, els estudis empírics no han aconseguit trobar una relació directa entre 
l’activitat financera, o especuladora, i l’augment i la volatilitat dels preus. En tot cas, no 
és fàcil identificar clarament la influència dels diversos factors que incideixen sobre la 
formació dels preus de les primeres matèries cotitzades en cada moment del temps. 
Ara com ara, ens podem conformar amb el fet que, si els preus de les primeres matè-
ries pugen, no és del tot negatiu, ja que, molt probablement, significa que el món està 
en expansió i que el comerç internacional bull. I, si baixen, tampoc és del tot bo, ja que 
potser és perquè l’activitat s’afebleix, tot i que aquest descens contribuirà a una even-
tual recuperació.
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Alta tensió

Sembla que, en els mesos d’agost i setem-
bre, s’està revivint l’ambient de crisi extre-
ma de les acaballes del 2008. L’activitat 
econòmica mundial es desaccelera, el Fons 
Monetari Internacional (FMI) i el Banc 
Mundial alerten sobre el risc d’una nova 
recessió i la crisi del deute sobirà europeu 
s’allarga i s’agreuja. Si, durant el col·lapse 
financer del 2008, es van plantejar estratè-
gies de salvament, ara el marge de manio-
bra sembla molt més limitat. Als mercats 
fi  nancers, la percepció de risc es dispara i 
provoca un notable flux de capital cap als 
actius considerats refugi, amb el consegüent 
deteriorament de les condicions d’accés al 
finançament per a nombrosos agents.

A l’informe de perspectives de l’economia 
mundial del setembre, l’FMI adverteix sobre 
una recuperació més feble i més incerta, 
amb més riscos fiscals i financers per a les 
economies avançades. El creixement global 
per al 2011 es rebaixa al 4,0%, un ritme en -
cara elevat, però clarament per sota de les 
pre  visions del juliol. La recuperació és des-
igual, ja que les economies avançades crei-
xeran per sota del 2% el 2011 i el 2012 i les 
economies emergents, on els riscos de des-
acceleració són menors, avan  ça  ran per 
damunt del 6% enguany i l’any vinent.

Segons l’FMI, l’economia mundial pateix 
un doble problema. D’una banda, és pri-
mordial que la demanda privada agafi el 
relleu dels estímuls fiscals, situació que no 
s’està produint a les economies avançades 
per la falta de confiança i per les seqüeles de 
les bombolles immobiliàries. El segon pro-
blema fa referència als desequilibris de la 
balança de pagaments. Mentre que econo-
mies avançades com els Estats Units han 

de corregir els dèficits comercials i incre-
mentar les exportacions, economies emer-
gents com la Xina precisen un enfocament 
dirigit a enfortir la demanda interna per 
re  duir els superàvits exteriors.

Per on podria fallar la previsió? El principal 
risc és que la crisi del deute sobirà europeu 
es descontroli, situació que comportaria un 
empitjorament de les expectatives econò-
miques i financeres, amb les consegüents 
turbulències als mercats. D’altra banda, la 
incertesa fiscal i financera afecta països 
com els Estats Units i el Japó, amb una 
pers  pectiva de creixements baixos que ali-
menta els dubtes sobre la sostenibilitat dels 
deutes. En aquest sentit, l’FMI reclama que 
les economies avançades, en especial els 
Estats Units, trobin un equilibri adequat 
entre els estímuls a la demanda i un pla 
creïble de consolidació fiscal a mitjà termi-
ni que ga  ran  teixi la sostenibilitat de les 
finances pú  bliques.

La que hauria de ser la primera locomotora 
mundial, els Estats Units, no dóna senyals 
de dinamisme. El sector privat continua 
sense agafar el relleu de les mesures expan-
sives que van evitar una depressió i van 
portar el creixement del conjunt del 2010 
fins al 3,0%. Així, l’avanç intertrimestral 
del producte interior brut (PIB) en els dos 
primers trimestres del 2011 va ser del 0,1% 
i del 0,3%, respectivament. No creiem que 
hagi d’haver-hi una recaiguda (double dip), 
però els riscos continuen essent a la baixa i 
els problemes de fons no han canviat. Per a 
la segona meitat de l’any, s’espera un to 
una mica més positiu gràcies a la mi  llora 
d’alguns factors que limitaven el creixe-
ment, com el preu del petroli, tot i que no 
esperem que, per al conjunt del 2011, supe-
ri l’1,6%.

RESUM EXECUTIU

L’economia mundial es 
desaccelera, creixen els 
temors a una nova recessió 
i la crisi del deute sobirà 
s’agreuja.

L’FMI retalla les previsions 
de creixement.

Els Estats Units perden 
embranzida.



OCTUBRE 2011 3  INFORME MENSUAL

Sembla que l’altre pol del creixement de 
l’economia mundial, la Xina, es manté alie-
na a les turbulències que afecten el món 
occidental. La fortalesa de les dades d’ex -
portacions i importacions de l’agost confir-
ma la solidesa de l’impuls de l’economia 
xinesa. Per la seva banda, el vigorós avanç 
de les importacions que no són primeres 
matèries indica una demanda interior ro -
busta, que permetrà assolir un creixement 
econòmic proper al 9% enguany i l’any 
vinent. L’altre gran emergent, el Brasil, 
mostra un ritme més moderat, del 3,1%, 
amb un perfil de desacceleració progressi-
va. El consum de les llars resisteix, però la 
inversió va perdent manxa i la demanda 
externa tendeix a l’estancament, tot i que 
l’exportació ha resistit sorprenentment bé 
la fortalesa del real.

A la Unió Europea, i, en particular, a la 
zona de l’euro, la tensió econòmica i finan-
cera ha continuat augmentant, en per -
cebre’s un intens deteriorament del creixe-
ment en un moment en què la crisi del 
deute sobirà entrava en una nova i preocu-
pant fase. L’esperança oberta al juliol, des-
prés del vistiplau a un segon pla de rescat 
per a Grècia i de l’ampliació de l’abast de 
l’actual fons de rescat, la Facilitat Europea 
d’Estabilització Financera (FEEF), s’ha di -
luït ràpidament. Les dificultats de l’estat 
grec per complir els compromisos d’ajusta-
 ment són evidents, de manera que creix la 
percepció que la reestructuració del deute 
podria ser més important del que s’havia 
previst. Els temors s’estenen fins i tot a la 
possibilitat d’una sortida de l’euro, tot i que 
pensem que aquesta possibilitat és molt 
remota. Tot plegat no fa més que empitjo-
rar les ja prou precàries condicions de fi -
nançament de l’economia grega, els bons a 
10 anys de la qual cotitzen més de 20 punts 
percentuals per damunt dels d’Alemanya. 
Tot i que el procés de rescat i de saneja-
ment d’Irlanda i de Portugal avança ade-
quadament, la desconfiança domina i s’es -
tén el contagi, que arriba de ple a dues 
eco  nomies perifèriques fràgils, Itàlia i Es -
panya, que han vist com les primes de risc 

es disparaven sense cap altre motiu apa-
rent. L’espiral de desconfiança s’estén als 
tenidors de títols de deute d’economies sota 
pressió, i s’especula sobre la necessitat de 
re  capitalitzar els bancs més exposats.

Per afrontar aquesta situació, el Banc Cen-
tral Europeu (BCE) va activar el programa 
de compra d’actius al juliol i va adquirir 
deute italià i espanyol al mercat secundari, 
amb la finalitat de frenar l’alça de les pri-
mes de risc. Aquesta actuació ha generat 
friccions al si de l’autoritat monetària, ja 
que hi ha qui ho interpreta com finança-
ment als estats, quelcom que està explícita-
ment prohibit als estatuts del BCE. D’altra 
banda, el BCE manté una política mone-
tària acomodatícia, destinada a facilitar tota 
la liquiditat necessària al sistema bancari. 
En aquesta línia, al setembre, ha anunciat, 
en actuació conjunta amb la Reserva Fede-
ral, el Banc d’Anglaterra, el Banc de Suïssa 
i el Banc del Japó, que proporcionaria li -
qui  ditat en dòlars en quantia il·limitada a 
tres mesos a les entitats bancàries europees 
que així ho requerissin.

A més del BCE, l’altra pota de la defensa 
per afrontar la crisi del deute és, o hauria de 
ser, la FEEF. Al juliol, els 17 caps d’estat i 
de govern de la zona de l’euro van decidir 
augmentar la seva flexibilitat, permetent 
que pugui actuar amb caràcter preventiu, 
dotant-la de capacitat per recapitalitzar 
bancs i propiciant que intervingui als mer-
cats secundaris. El problema és que l’acord 
ha de ser ratificat per tots els Estats mem-
bres de la zona de l’euro, un procés que es 
pot allargar diverses setmanes. Fins i tot 
comptant amb la pròxima entrada en vigor 
d’aquestes modificacions, alguns pensen 
que la FEEF no tindrà prou capacitat per 
abordar les seves funcions. Així, la seva 
dotació actual de 440.000 milions d’euros 
s’hauria d’ampliar de forma substancial o, 
alternativament, convertir-se en banc i 
accedir al finançament del BCE. Aquest 
plantejament té l’oposició d’Alemanya i 
d’altres Estats membres, que rebutgen de 
ple qualsevol moviment dirigit a limitar els 

Els països emergents es 
mantenen una mica aliens 
a les turbulències del món 
occidental.

Les dificultats gregues 
disparen les alarmes  
i s’estén el contagi.

EL BCE actua de dic  
de contenció, però les 
decisions de la zona  
de l’euro avancen molt 
lentament.
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vincles fiscals i la coresponsabilitat en matè-
ria pressupostària més enllà del que ja s’ha 
acordat o del que s’ha establert als tractats.

La combinació del deteriorament de les 
pers  pectives econòmiques amb l’empitjo -
ra  ment de la crisi del deute sobirà i les con-
següents necessitats de recapitalització a les 
quals s’enfrontaria la banca europea en cas 
d’un impagament grec han tingut un efecte 
letal sobre la borsa. És, precisament, per 
aquesta raó per la qual les accions del sec-
tor bancari continuen en el punt de mira 
dels inversors i s’ha reforçat aquest càstig 
després de la rebaixa de rating patida per 
algunes entitats franceses i italianes. Però 
gairebé totes les borses mundials acumulen 
pèrdues des de l’inici de l’any. Destaca Grè-
cia, amb més del 40%, mentre que l’Euros-
 toxx cedeix el 25%; el DAX alemany, el 
19%; l’Ibex espanyol, el 17%, i Londres, el 
14%. Les caigudes de les borses emergents 
són també molt elevades, mentre que els 
ín  dexs dels Estats Units reculen amb més 
moderació.

Enmig d’aquestes tensions, el sistema ban-
cari espanyol ha fet un pas decisiu, al se  -
tembre, en el procés de reestructuració. 
Fi  nalment, només quatre caixes d’estalvis 
han precisat l’ajuda del Fons de Reestruc-
turació Ordenada Bancària per assolir el 
nou requeriment de capital mínim exigit 
pel regulador, gràcies al qual les entitats 
financeres espanyoles han reforçat els ba -
lanços de cara a l’últim trimestre de l’any. 
A més a més, la seva exposició al deute pe -
rifèric es manté molt per sota de l’acu  mu -
lada per les entitats d’altres països, com 
Fran  ça o Alemanya. No obstant això, els 
reptes per a la banca espanyola no han des-
aparegut. En els pròxims trimestres, haurà 
de continuar afrontant el tancament dels 
mercats de deute i el deteriorament de la 
taxa de morositat.

D’altra banda, les tensions de liquiditat 
redueixen la capacitat de concessió de crè-
dit per part de les entitats bancàries. Al 
mateix temps, la feble recuperació de l’eco-
 nomia, insuficient per reactivar el mercat 
laboral, manté la demanda de crèdit en 
nivells deprimits, de manera que s’espera 
una nova contracció del crèdit el 2011. El 
problema de fons és el baix creixement de 
l’economia. Els indicadors d’activitat i de 
confiança del tercer trimestre mostren un 
pols feble, tant pel que fa a consumidors 
com a empreses. La producció industrial 
oscil·la, des de fa dos anys i mig, al voltant 
d’un nivell que se situa gairebé el 25% per 
sota de l’existent el 2007. La construcció, 
per la seva banda, continua l’ajustament. 
Només als serveis es percep un cert dina-
misme en l’àmbit dels serveis vinculats a 
l’activitat turística. Les nostres previsions 
apunten a un augment del PIB del 0,8% el 
2011, mentre que, de cara a l’any vinent, 
hem retallat el creixement fins a l’1,1%.

La feblesa econòmica repercuteix sobre la 
recaptació tributària, que, en els vuit pri-
mers mesos de l’any, ha crescut el 2,1%, en -
front del 6,2% previst per a tot l’exercici. 
No obstant això, la retallada de les despeses 
ha permès que l’Estat hagi registrat, en 
aquest període, un dèficit inferior en un 
11,5% al corresponent al gener-agost del 
2010, una evolució coherent amb l’objectiu 
per al conjunt de l’any. On s’aprecia una 
desviació és en els comptes de les comuni-
tats autònomes, que dificultarà el compli-
ment de l’objectiu del 6% del PIB el 2011 
per al conjunt de les administracions pú -
bliques. En tot cas, l’FMI estima que la des-
viació serà inferior a les dues dècimes per-
centuals del PIB, de manera que el 
com  pliment dels compromisos del pacte 
d’estabilitat, tenint en compte el complicat 
exercici actual, serà satisfactori.

28 de setembre de 2011

Temor a les conseqüències 
de la crisi del deute sobre 
els bancs i desastre borsari.

Espanya culmina  
la transformació  
del sistema bancari.

Malgrat la feblesa de 
l’economia, l’ajustament 
dels comptes públics 
s’apropa a l’objectiu.



OCTUBRE 2011 5  INFORME MENSUAL

CRONOLOGIA
2010
setembre  9

24

29

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

octubre 20 Àmplia remodelació del Govern d’Espanya.

novembre 19
24

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

desembre  3

16

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

2011
gener  1

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 Decret-llei 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.

juny 10 El Govern aprova un Decret-llei pel qual es reforma la negociació col·lectiva.
juliol 21 Els països de la zona de l’euro aproven un segon pla d’ajudes públiques a Grècia per valor de 109.000 milions d’euros, 

entre d’altres mesures per gestionar la crisi del deute sobirà.

agost 16

19

30

Els dirigents d’Alemanya i de França, Angela Merkel i Nicolas Sarkozy, proposen un reforçament de les institucions de 
la zona de l’euro, amb un conjunt de mecanismes per a una major coordinació de la política econòmica.
El Govern aprova un paquet de mesures de política econòmica, amb l’avanç del pagament de l’impost de societats 
per a les grans empreses, la racionalització de la despesa farmacèutica i la reducció temporal de l’IVA per als habi-
tatges nous.
El Congrés aprova la reforma de la Constitució per introduir el principi d’estabilitat pressupostària.

setembre  22 El Congrés dels Diputats convalida el reial decret llei 13/2011 que restableix l’impost sobre el patrimoni per al 2011 
i el 2012.

AGENDA
Octubre Novembre
 4
 6

11
14
20
25

27
28

31

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

 2
 3

 4
11
15
16

20
22
25
29
30

Comitè de Mercat Obert de la Fed.
Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (octubre). 
Consell de Govern del Banc Central Europeu. 
Índex de producció industrial (setembre).
Avanç del PIB (tercer trimestre).
IPC (octubre). Avanç del PIB de la UE (tercer trimestre).
Comptabilitat nacional trimestral (tercer trimestre). 
IPC harmonitzat de la UE (octubre).  
Eleccions generals.
Comerç exterior (setembre).
Preus industrials (octubre).
Avanç IPC (novembre). Ingressos i despeses de l’Estat (octubre).
Balança de pagaments (setembre).
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Previsions de l’FMI: risc de recaiguda

Al seu informe de perspectives de l’eco  no-
 mia mundial del setembre, el Fons Mone-
tari Internacional (FMI) veu una recupe-
ració més feble i més incerta i més riscos 
fiscals i financers per a les economies avan-
 çades. El creixement global per al 2011 es 
rebaixa al 4,0%, un ritme que no variarà el 
2012, clarament per sota de les previsions 
del juliol. La recuperació és desigual, amb 
unes economies avançades que, segons el 
Fons, creixeran per sota del 2,0% el 2011 i 
el 2012 i unes economies emergents per a 
les quals, tot i que també veuen revisions a 
la baixa, els riscos de desacceleració són 
menors, amb uns avanços que, previsible-
ment, superaran el 6,0% enguany i l’any 
vinent. Segons l’FMI, l’economia mundial 

pateix un doble desequilibri, intern i ex -
tern. Pel que fa al desequilibri intern, és 
pri  mordial que la demanda privada agafi 
el relleu dels estímuls fiscals, situació que 
no s’està donant a les economies avançades 
a causa de l’escassetat de crèdit i del llegat 
de les bombolles immobiliàries. Pel que fa 
al desequilibri extern, mentre que econo-
mies avançades com els Estats Units han 
de corregir els dèficits comercials i incre -
men  tar les exportacions, economies emer-
gents com la Xina precisen un enfocament 
dirigit a enfortir la demanda interna per 
reduir els superàvits exteriors.

Els riscos estan esbiaixats a la baixa. El 
prin  cipal risc és que la crisi del deute so -
birà europeu es descontroli. La incertesa 
fiscal i financera afecta països com els Es -

L’FMI espera un creixement 
global del 4,0% per al 2011 
i el 2012, amb importants 
riscos a la baixa.

La demanda privada 
continua sense agafar  
el relleu dels estímuls 
públics en les economies 
avançades.

CONJUNTURA INTERNACIONAL

NOTA: 2010, 2011 i 2012 són previsions.
FONT: Fons Monetari Internacional. 

Economies avançades Economies emergentsTotal mundial

Variació interanual del producte interior brut
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El creixement dels Estats 
Units és revisat a la baixa, 
l’1,5% el 2011 i l’1,8%  
el 2012.

La zona de l’euro s’alenteix. 
Alemanya, forta el 2011,  
es desaccelera el 2012. 
Espanya creix el 0,8%  
el 2011 i l’1,1% el 2012.

tats Units i el Japó, amb una perspectiva de 
creixements baixos que alimenta els dub-
tes sobre la sostenibilitat dels deutes. En 
aquest sentit, el Fons reclama que les eco-
nomies avançades, en especial els Estats 
Units, trobin un equilibri assenyat entre 
els estímuls a la demanda i un pla creïble 
de consolidació fiscal a mitjà termini que 
garanteixi la sostenibilitat de les finances 
públiques.

Els Estats Units són l’economia que pateix 
una revisió a la baixa més intensa. La falta 
de consens polític, la persistència de la 
feblesa de l’ocupació i l’habitatge i el perill 
d’un retraïment excessiu dels consumi-
dors fan que, tot i que s’espera una segona 
meitat d’any de major creixement, l’avanç 
previst per al conjunt del 2011 es quedi en 
un magre 1,5%, amb l’1,8% esperat el 
2012.

La zona de l’euro, per la seva banda, espera 
créixer l’1,6% el 2011, però, per al 2012, es 
preveu que la desacceleració avanci l’1,1%. 
També es refreden les expectatives per a 
Alemanya, amb un creixement esperat del 
2,7% el 2011, que s’hauria d’alentir a l’1,3% 
el 2012. Per a Espanya, es manté l’ex  pec -
tativa de creixement del 0,8% el 2011. El 
2012, la recuperació serà, però, més tèbia 
del que s’havia anticipat, amb un avanç 
previst de l’1,1%, a causa d’una menor de -
manda dels socis comercials.

El Japó hauria de recular el 0,5% el 2011, 
però la reconstrucció, després dels efectes 
del terratrèmol i del tsunami, hauria d’em-
 pènyer el creixement fins al 2,3% el 2012. 
Les perspectives per a les economies 
emergents continuen essent robustes, en 
especial a l’Àsia Oriental, on destaca el 
creixement xinès, que, segons l’FMI, es 

PREvISIONS DE L’FMI

Variació anual en percentatge (*)

PIB Preus de consum Taxa d’atur (**)

2011 2012 2011 2012 2011 2012

 Estats Units 1,5 1,8 3,0 1,2 9,1 9,0

 Japó –0,5 2,3 –0,4 –0,5 4,9 4,8

 Xina 9,5 9,0 5,5 3,3 4,0 4,0

 Alemanya 2,7 1,3 2,2 1,3 6,0 6,2

 França 1,7 1,4 2,1 1,4 9,5 9,2

 Itàlia 0,6 0,3 2,6 1,6 8,2 8,5

 Regne Unit 1,1 1,6 4,5 2,4 7,8 7,8

 Espanya 0,8 1,1 2,9 1,5 20,7 19,7

 Zona de l’euro 1,6 1,1 2,5 1,5 9,9 9,9

 Economies avançades 1,6 1,9 2,6 1,4 7,9 7,9

 Països en desenvolupament 6,4 6,1 7,5 5,9 ... ...

 Amèrica Llatina 4,5 4,0 6,7 6,0 ... ...

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

 Àsia emergent 8,2 8,0 7,0 5,1 ... ...

 Total mundial 4,0 4,0 5,0 3,7 ... ...

Comerç mundial en volum (***) 7,5 5,8

NOTES: (*) Previsions de setembre de 2011.
(**) Percentatge sobre població activa.
(***) Béns i serveis.
FONT: Fons Monetari Internacional.
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El Japó es recupera del 
terratrèmol, mentre que  
la Xina i l’Àsia emergent 
continuen liderant  
el creixement global.

Els Estats Units tenen  
un creixement insuficient.

L’atur, l’endeutament i  
el mercat de l’habitatge 
limiten la recuperació.

man    tindrà ferm, amb un avanç del 9,5% el 
2011 i del 9,0% el 2012, mentre que les eco-
nomies de l’Est d’Europa i de l’Amèrica 
Llatina continuaran creixent una mica 
per sota de les asiàtiques. Així mateix, els 
riscos inflacionistes s’haurien de mitigar, 
a causa d’una pressió menys intensa dels 
preus de les primeres matèries.

Estats Units: el camí cap  
a la recuperació és llarg i estret

L’economia dels Estats Units està feble. El 
sector privat continua sense agafar el re  lleu 
de les mesures expansives que van evitar 
una depressió i que van portar el creixe-
ment del conjunt del 2010 fins al 3,0%. 
Així, el creixement intertrimestral del pro-
ducte interior brut (PIB) dels dos primers 
trimestres del 2011 va ser del 0,1% i del 
0,3%, respectivament. Per a la segona mei-
tat de l’any, s’espera un to millor, gràcies al 
relaxament de factors temporals que, com 
el preu del petroli, limitaven el creixement. 
Així i tot, és difícil que, per al conjunt del 
2011, el creixement superi l’1,6%.

Tot i que els últims indicadors ens allunyen 
de la recaiguda, els riscos continuen essent 
a la baixa i els problemes de fons no han 
canviat. La persistència d’un atur elevat i 
les constants pèrdues al sector de l’habitatge 
afecten especialment la classe mitjana, que, 
endeutada, veu com disminueix el poder 
adquisitiu dels ingressos i de la riquesa. El 
poder adquisitiu dels ingressos de la llar 
mitjana se situa el 7,1% per sota del nivell 
de 1999 i el preu dels immobles continua 
sense recuperar-se. Per la seva banda, 
l’endeutament brut de les llars es va situar, 
en el segon trimestre, en el 114,3% de la 
renda disponible, lluny ja del màxim del 
130,2% del setembre del 2007, però encara 
per damunt de la normalitat. Aquests fac-
tors faran que la feblesa del creixement 
s’allargui durant el 2012, per al qual espe-
rem un creixement del 2,0%.

Les penúries del nord-americà del carrer 
es reflecteixen en les expectatives del pú -
blic i en la feblesa del consum privat, el 
crei  xement del qual, en el tercer trimestre, 
hauria de mostrar un lleuger repunt. 
Aquest to més positiu es basa en l’alça del 

ESTATS UNITS: LES DIFICULTATS DE LA CLASSE MITJANA

Ingressos mitjans de les llars descomptant la in�ació

FONTS: US Census i elaboració pròpia.
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El consum privat hauria  
de tenir un repunt limitat 
en el tercer trimestre.

La capacitat de maniobra 
per a polítiques expansives 
és reduïda.

juliol, tot i que la millora no hauria d’anar 
a més, ja que la reacció es va centrar, sobre-
tot, en els béns duradors, mentre que el 
consum en serveis i en béns no duradors, 
que són més indicatius de les tendències de 
fons, continua estancat. Les vendes al de -
tall de l’agost també marquen una clara 
desacceleració en relació amb el juliol, que 
va ser un bon mes, amb els automòbils per-
dent una bona part del que havien guanyat.

Pel que fa a les enquestes, la confiança del 
consumidor de l’agost del Conference 
Board va baixar dràsticament. El descens 
és degut, en part, a la incertesa propiciada 
per les negociacions per apujar el sostre 
legal del deute per evitar la suspensió de 
pagaments, però s’intensifica el deteriora-
ment tendencial de les expectatives futu-
res, que, a l’agost, es van apropar als mí -
nims històrics del començament del 2009. 
Els empresaris, que van començar el 2011 
en un to optimista, també han anat empit-
jorant, de forma gradual, les seves percep-
cions, amb un índex de sentiment empre-

sarial de l’Institute for Supply Management 
de l’agost que és coherent amb els baixos 
crei  xements actuals.

De cara als pròxims anys, el problema és 
que la capacitat de maniobra per a mesures 
expansives s’ha reduït. Pel que fa a la polí-
tica monetària, els tipus d’interès ja es  tan 
en mínims i la Fed ha d’optar per me  su  res 
excepcionals, com la compra de deute 
públic o, com va anunciar al mes de se -
tem  bre, l’allargament del venciment dels 
actius, amb la venda de 400.000 milions de 
dòlars en bons amb venciments fins a tres 
anys i amb la compra de bons a més llarg 
termini, però l’efecte d’aquestes mesures 
sobre el creixement és limitat.

Els reptes més importants, però, cal bus-
car-los a la política fiscal. La prioritat de les 
autoritats ha de ser dissenyar una agenda 
creïble de consolidació fiscal, tasca que, als 
Estats Units, amb un deute públic brut que, 
el 2011, arribarà al 100% del PIB, porta 
retard en relació amb altres economies 

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

III IV I II Juliol Agost

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

Vendes al detall –7,0 6,4 5,6 7,7 8,2 7,8 8,3 7,2

Confiança del consumidor (1) 45,2 54,5 50,9 57,0 66,9 61,8 59,2 44,5

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

Índex activitat manufacturera (ISM) (1) 46,3 57,3 55,2 57,9 61,1 56,4 50,9 50,6

Habitatges iniciats –38,4 5,6 –0,7 –5,1 –5,3 –4,9 9,3 –5,8

Taxa d’atur (2) 9,3 9,6 9,6 9,6 8,9 9,1 9,1 9,1

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

Balança comercial (3) –381,3 –500,0 –489,1 –500,0 –520,4 –534,8 –538,1 ...

Tipus d’interès interbancari 3 mesos (1) 0,65 0,34 0,35 0,30 0,31 0,26 0,26 0,33

Tipus de canvi efectiu nominal (4) 77,7 75,4 75,9 73,0 71,9 69,6 69,1 69,1

NOTES: (1) Valor.
(2) Percentatge sobre població activa.
(3) Saldo acumulat de 12 mesos de la balança de béns i serveis. Milers de milions de dòlars.
(4) Índex del tipus de canvi ponderat pels fluxos del comerç exterior. Valors més grans impliquen apreciació de la divisa.
FONTS: OCDE, organismes nacionals d’estadística i elaboració pròpia.
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L’IPC puja el 3,8% i el 
subjacent, el 2,0%, però  
la inflació hauria d’anar  
a menys en el quart 
trimestre del 2011.

És necessari un pla  
de consolidació fiscal 
combinat amb estímuls  
a curt termini.

La recuperació salarial 
s’alenteix i la taxa 
d’activitat se situa per sota 
de la seva tendència 
secular.

avançades. Un marc que asseguri la soste-
nibilitat del deute permetria escometre 
amb més decisió els estímuls temporals 
per donar suport a la recuperació. Una 
mostra del desacord regnant sobre aquest 
tema és la manca d’acord sobre el pla del 
president Obama d’estímul a l’ocupació. El 
pla preveu una injecció de 447.000 mi  lions 
de dòlars en forma de reducció d’im  postos 
a les rendes del treball i a les petites empre-
ses, que se sufragaria amb una ma  jor pres-
sió impositiva sobre les rendes al  tes. L’efecte 
net del pla representaria un es  tímul de 
l’1,5% del PIB per al 2012, però és improba-
ble que el pla s’aprovi íntegrament.

Abundant en el mercat de treball, la taxa 
d’atur de l’agost va romandre en el 9,1%, 
però és probable que s’apropi al 9,5% du -
rant el 2012, atesa la feblesa del creixement 
previst. Així mateix, l’elevada reserva de 
treballadors desanimats, o que treballen a 
temps parcial de forma invo  luntària, ab -
sorbirà una bona part de l’ocupació que es 
pugui crear. La recuperació del mercat la -
boral és clau perquè millorin les fortunes 
de la classe mitjana. Un augment dels in -
gressos nominals contribuiria a millorar 
la ràtio deute brut - renda disponible de les 
llars i a impulsar el consum. La transmis-
sió de l’ocupació als ingressos funciona 
mitjançant dos mecanismes: els salaris i la 
taxa d’activitat.

Però també, en els salaris, es fa sentir la 
pèrdua d’impuls de la recuperació. Així, el 
salari mitjà setmanal va avançar l’1,7% 
interanual a l’agost, un ritme que implica 
una pèrdua de poder adquisitiu i que 
dibuixa una clara desacceleració des del 
3,7% de l’agost del 2010, quan l’economia 
creixia més que ara. Pel que fa a la taxa 
d’ac  tivitat, la ràtio ocupats-població, la 
pèrdua de llocs de treball durant la crisi va 
ser excepcionalment alta i la recuperació 
excepcionalment feble, amb una creació 
de llocs de treball nets nul·la a l’agost. 
Conseqüentment, la taxa d’activitat conti-

nua disminuint i al juliol es va situar en el 
44,6%, el mínim des del 1984, lluny del 
48,2% del desembre del 2007 i encara més 
lluny de la tendència a llarg termini.

La feblesa persistent de l’ocupació i dels 
ingressos perpetua la sobreoferta al mer-
cat de l’habitatge, que podria anar més 
enllà del final del 2013. En aquest sentit, 
els preus dels immobles continuen sense 
consolidar un fons, amb l’índex Case-Shi-
ller d’habitatges de segona mà per al con-
junt de les 20 àrees més significatives que 
al juny va tornar a baixar, tot i que fos un 
mínim 0,1%. L’oferta continua sense donar 
senyals de vida, amb un inici d’habitatges 
estancat per sota dels 600.000, en termes 
anuals, un terç del que seria normal, men-
tre que les vendes d’habitatges de segona 
mà sembla que s’ha normalitzat a poc a 
poc i ha superat, a l’agost, els 5 milions, en 
termes anuals.

La inf lació va continuar sorprenent a 
l’alça, però les perspectives per al 2012 
exclouen un escenari de pressions infla-
cionistes i, per tant, continuen atorgant un 
marge d’actuació a la Reserva Federal. 
L’índex general de preus al consum (IPC) 
va augmentar a l’agost el 3,8% interanual, 
3,6% al juliol, però més significativa va ser 
la pujada de l’IPC subjacent, que exclou 
els preus de l’energia i de l’alimentació, 
que es va incrementar el 2,0%, enfront de 
l’1,8% del mes previ. L’IPC subjacent 
segueix una evolució alcista des del mínim 
històric del 0,6% de l’octubre del 2010, ali-
mentada pel final dels descomptes en sec-
tors com l’automòbil, per una certa trans-
missió de l’encariment del petroli i, en 
especial, per l’alça dels lloguers dels habi-
tatges. A part d’aquest últim, que es basa 
en l’increment de la demanda d’habitatges 
multifamiliars de lloguer arran de la crisi, 
els altres components s’haurien de co -
mençar a moderar en l’últim trimestre de 
l’any, atesa l’escassa utilització de la capa-
citat productiva.
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El sector exterior també podria donar 
marge a l’activitat econòmica. El saldo co -
mercial del juliol, de 44.808 milions de 
dò  lars, va ser el 13,1% inferior al del mes 
an  terior. La millora va ser deguda, en la 
seva major part, al repunt del volum de les 
ex  portacions, després d’un mal mes de 
juny, la qual cosa fa pensar en una major 
contri  bu  ció positiva al creixement del 
PIB.

Japó: la recuperació continua,  
amb dubtes

Després de la revisió de les dades del PIB, 
l’economia va recular el 0,5% en el segon 
tri  mestre, per damunt del 0,4% anunciat 
prè  viament, però això no modifica l’ex -
pec  tativa d’una segona meitat de l’any vi -
gorosa. L’economia nipona recularia el 
0,5% en el conjunt del 2011 i repuntaria 
amb un avanç del 2,7% el 2012. La revisió 
a la baixa cal entendre-la com un retorn a 

la normalitat després d’una primera esti-
mació que havia sorprès a l’alça.

D’altra banda, la composició del PIB fa 
més ambigu el signe de la revisió a la baixa, 
basada en una recuperació de les existèn-
cies superior a l’estimada prèviament i en 
un cert retraïment de la inversió en equi -
pa  ment a causa de la incertesa pels talls 
d’energia i pels problemes de creixement 
de les economies avançades. No obstant 
això, el consum privat va recular menys 
del que s’esperava i les exportacions van 
aguantar.

En aquest sentit, la dada del comerç exte-
rior del juliol i de l’agost va ser tèbia, amb 
una desacceleració exportadora després 
d’un bon mes de juny. Però fins i tot amb 
la present línia d’atonia, les exportacions 
hau  rien de contribuir positivament al 
crei  xement del tercer trimestre, si es consi-
dera el baix punt de partida del segon tri-
mestre, la caiguda del qual, del 4,9%, no -

ESTATS UNITS: ELS LLOGUERS EMPENYEN L’IPC CAP AMUNT

Variació interanual de l’índex de preus al consum subjacent i dels lloguers (*)

NOTA: (*) L’índex subjacent exclou els aliments i l’energia. L’índex de lloguers inclou els que són imputats a propietaris que viuen 
als seus habitatges.
FONTS: Departament de Treball, Datastream i elaboració pròpia.
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El sector exterior podria 
contribuir positivament  
al creixement del tercer 
trimestre.

El Japó recula un mínim 
0,5% en el segon trimestre, 
mentre espera la 
recuperació del tercer.
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més es pot comparar amb la del 2009. Així 
mateix, la recuperació de les exportacions 
des del maig s’ha basat, principalment, en 

les vendes a la resta del continent asiàtic, el 
50%, el creixement del qual es continua 
mostrant robust.

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

III IV I II Juliol Agost

PIB real –6,3 4,0 4,8 2,5 –0,7 –1,1 – ...

Vendes al detall –2,3 2,5 3,2 –0,4 –3,0 –1,7 0,6 ...

Producció industrial –21,8 16,6 13,3 6,8 –2,5 –7,0 –1,7 ...

Índex d’activitat empresarial (Tankan) (1) –40,8 0,0 8,0 5,0 6,0 –9,0 – ...

Habitatges iniciats –27,7 2,7 13,7 6,8 3,2 4,3 21,1 ...

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

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

Balança comercial (3) 4,0 7,9 8,1 7,9 6,5 3,4 2,5 ...

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

Tipus de canvi efectiu nominal (5) 98,6 106,0 109,1 111,0 110,6 109,3 112,6 115,8

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

JAPÓ: LES EXPORTACIONS DEPENEN D’ÀSIA

Les exportacions japoneses a Àsia, Estats Units i Unió Europea (*)

NOTA: (*) Mitjanes mòbils de tres mesos.
FONTS: Ministeri de Comunicacions del Japó i elaboració pròpia.

Exportacions als Estats Units i EuropaExportacions a Àsia
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Les exportacions japoneses 
depenen d’Àsia i haurien  
de contribuir a la 
recuperació durant  
la segona meitat de l’any.
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La producció industrial  
es continua recuperant, 
però es desaccelera.

La producció industrial manté l’embran  zi-
 da exportadora, amb una recuperació que, 
malgrat l’alentiment de l’agost, ja ha gua-
nyat dos terços del que havia perdut arran 
del terratrèmol. Una imatge que millora si 
es té en compte que la producció industrial 
de béns de consum va superar al juny el 
ni  vell previ a la catàstrofe. També la cons-
trucció, particularment feble en el segon 
tri  mestre, va tenir una bona dada d’habi -
tat  ges iniciats al juliol.

On els dubtes es fan més evidents és en la 
in  versió i en els índexs de confiança. A l’a-
 gost, els consumidors no van millorar les 
expectatives, que van quedar en el baix ni -
vell dels 37,0 punts, a la vora del mínim de 
l’abril, de 33,1 punts, mentre que les co -
mandes de maquinària, que anticipen les 
despeses d’inversió, van recular al juliol i 
van reflectir el sentiment d’incertesa reg-
nant. Pel que fa als preus, l’IPC de l’agost, 
que va pujar el 0,2% interanual, el mateix 
ritme del juliol, demostra que el final de la 
deflació no està, ni de bon tros, consolidat. 
L’IPC sub  jacent, el general sense energia ni 
aliments, sense canvis en relació amb el 
juliol, va cedir el 0,4% interanual.

La Xina continua forta

La fortalesa de les dades d’exportacions i 
im  portacions de l’agost –que van avançar 
el 24,4% i el 30,4%, respectivament, per 
damunt de les previsions del consens– 
con  firma la resistència de l’economia xi -
nesa a les turbulències que afecten el món 
occidental. Mirant la xifra d’exportacions, 
sorprèn que, unes setmanes enrere, ens 
preocupéssim pels possibles efectes adver-
sos d’una recaiguda global sobre el comerç 
exterior xinès i la seva taxa de creixement. 
Per la seva banda, el vigorós avanç de les 
importacions que no siguin de primeres 
matèries és indicatiu d’una demanda do -
mèstica robusta.

Així mateix, aquest fort increment de les 
importacions, per damunt de la resistència 
exportadora, ha ajudat en la reducció del 
superàvit comercial de l’agost, que va arri-
bar als 17.759 milions de dòlars, enfront 
dels 31.484 milions del juliol. Una reduc-
ció que no es dóna en el desequilibri bila-
teral amb els Estats Units, que es continua 
ampliant, i que, en l’acumulat del gener a 
l’agost, se situa ja en els 125.500 milions de 
dòlars, el 9,5% per damunt de la xifra del 
mateix període del 2010. Aquest superàvit 
bilateral, afegit a la política monetària ex -
pansiva nord-americana, afegeix cada dia 
més pressió sobre les autoritats xineses 
perquè permetin una major apreciació del 
renminbi, la qual cosa també propiciaria 
que la demanda interna anés substituint el 
creixement per la via de les exportacions. 
Durant l’últim mes, el renminbi s’ha apre-
ciat el 0,7%, enfront de la mitjana mensual 
del 0,4% de l’últim any. Creiem que es 
trac  ta d’una acceleració molt petita per 
po  der parlar de canvis en la política can-
viària de l’economia.

En aquest context de fermesa, la inflació es 
va moderar i es va situar en el 6,2% inter-
anual a l’agost, després del fort repunt del 
juliol, fins al 6,5%. Aquesta moderació, tot 
i quedar lluny de l’objectiu del 4% marcat 
per l’executiu, unida a l’empitjorament de 
les perspectives de creixement dels Estats 
Units i de la zona de l’euro i a l’agitació 
financera global, fa preveure un relaxa-
ment de les polítiques d’enduriment mone-
tari de la Xina, com ha succeït a la majoria 
de països de la zona. L’excepció a aquesta 
pauta la trobem a l’Índia, que, el passat 16 
de setembre, va tornar a apujar el tipus de 
referència en 25 punts bàsics fins al 8,25% 
(interès repo), atès el rebot de la inflació a 
l’agost (de l’índex de preus a l’engròs) fins 
al 9,8%, des del 9,2% del juliol.

Diversos indicadors d’activitat de l’agost 
mostren, tot i la seva fortalesa, un to una 
mica més contingut que al sector exterior. 

El comerç exterior xinès 
resisteix els efectes del 
menor creixement global.

La inflació es modera 
lleugerament fins al 6,2%  
i confirma l’aturada de 
l’enduriment monetari.
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Així, les vendes al detall van avançar el 
17% en termes nominals, lleugerament 
per sota de la xifra del mes anterior. L’ín -
dex de gestors de compres (PMI) va pujar 
molt lleugerament, fins als 50,9 punts, 
lluny encara dels 53 punts del març passat. 
I la producció industrial va créixer el 13,5%, 
enfront del 14% del juliol. Per la seva ban-
da, el crèdit bancari va augmentar el 16,4%, 
considerablement per sota de la mitjana 
mensual del 17,6% de la primera meitat de 
l’any i del 20% del final del 2010. En aquest 
punt, és important destacar l’efecte base, 
encara molt present, a conseqüència de les 
po    lítiques d’estímul que van afavorir la 
con    cessió de crèdits durant l’any 2009.

En definitiva, mentre la fermesa de les ex -
portacions reforça la preponderància del 
sector exterior, l’enorme vitalitat de les im -
portacions, en especial de les que no són 
pri  meres matèries, indica que la demanda 
in  terna pot començar a guanyar importàn-
 cia. Atesa aquesta dualitat, és clar que en -
ca  ra és molt precipitat parlar de canvis en 
els motors de creixement del país cap al 
con    sum intern i cap a la inversió privada, 
tot i que això encara no sembla un motiu 
de preocupació a curt termini per al man-
teniment de les altes taxes de creixement 
de l’economia xinesa. En concret, el Fons 

Mo  netari Internacional, al seu informe 
bia    nual de Perspectives Econòmiques Mun
     dials del setembre del 2011, revisa molt 
lleu  gerament a la baixa les previsions per 
al 2011 i el 2012 i les situa en el 9,5% i en el 
9,0%, respectivament, una mica per da -
munt de les nostres estimacions.

Brasil: creixement, indústria i 
corrupció, en el punt de mira

En línia amb les expectatives del consens, 
el PIB brasiler va créixer el 3,1% interanual 
en el segon trimestre del 2011, el 0,8% en 
relació amb el trimestre anterior, i va per-
filar una via de progressiva desacceleració 
de la segona economia llatinoamericana. 
El detall per components ho ratifica: la 
notable resistència del consum de les llars, 
esperonat per una taxa d’atur en mínims 
històrics; la progressiva pèrdua d’em  bran -
zi  da de la inversió, i l’estancament de la de -
man  da externa, tot i que l’exportació va 
re  sistir sorprenentment bé la fortalesa del 
real durant el període en qüestió. Pel que 
fa a la despesa pública, el seu avanç va ser 
similar al del primer trimestre.

De cara a la segona meitat de l’any, els in -
di  cadors conjunturals i l’alentiment de la 

La lleugera moderació  
de diversos indicadors 
d’activitat contrasta  
amb les xifres  
de comerç exterior.

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

III IV I II Juliol Agost

PIB real 9,2 10,4 9,6 9,8 9,7 9,5 – ...

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

Producció elèctrica 6,8 14,0 11,8 6,2 12,1 12,0 12,6 9,1

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

Balança comercial (*) 196 185 183 185 169 175 178 175

Tipus d’interès de referència (**) 5,31 5,81 5,31 5,81 6,06 6,31 6,56 6,56

Renminbi per dòlar 6,8 6,8 6,8 6,7 6,6 6,5 6,5 6,4

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.

L’economia del Brasil  
creix el 3,1% en el segon 
trimestre i modera 
notablement el ritme
d’avanç.
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recuperació de les economies avançades 
suggereixen pocs canvis en el ritme d’acti-
 vi  tat de l’economia brasilera en relació amb 
l’últim trimestre, potser, només, amb una 
lleugera millora al final de l’any, quan les 
úl    times mesures d’estímul comencin a fer 
efecte. Atès aquest escenari, hem revisat a 
la baixa la nostra previsió de creixement 
per al 2011, del 4,2% al 3,9%, i també per al 
2012, del 3,8% al 3,6%.

Aquest to palpable de moderació del crei -
xe    ment va donar arguments al Banc Cen-
tral del Brasil per reduir la taxa SELIC en 
50 punts bàsics després de la reunió de 
l’agost i no descartar noves baixades abans 
del final de l’any. La decisió va sorprendre 
molts analistes, ja que la taxa d’inflació 
continua sense donar treva i s’allunya de la 
meta del Comitè de Política Monetària 
(4,5% ±2). A l’agost, va arribar al 7,2% i, en 
contra del que s’esperava, les dades preli-
minars del setembre apunten a més incre-
ments. De cara al que queda d’any, els 
efectes de base haurien de jugar a favor, 
però la important depreciació del real en 
l’últim mes, fins a nivells no vistos des de 
mitjan 2010, pot comprometre la neces-
sària correcció de preus.

Així i tot, aquesta apreciació no deixa de 
ser una bona notícia per al sector exporta-
dor, en especial el manufacturer. Un sector 
que també va rebre de bon grat la recent 
decisió del Govern brasiler d’augmentar 
substancialment el gravamen sobre les 
importacions d’automòbils de baix con-
tingut local (llevat de les provinents dels 
països de Mercosur o de Mèxic), que afec-
taria, sobretot, les provinents de la Xina i 
de Corea.

Aquesta mesura, clarament proteccionis-
ta, no solament juga en contra de la mode-
ració de preus, sinó que pot desembocar 
en disputes formals davant de l’OMC en -
tre les autoritats brasileres i les dels països 
afectats pel gravamen. En aquest cas, el 
Govern de Dilma Rousseff obriria un altre 
front de batalla, aquest cop a l’escena in -
ter  nacional, que se sumaria a la que ja està 
duent a terme a l’interior del país. En els 
últims mesos, la presidenta brasilera s’ha 
embarcat en una dura lluita contra la co  r-
rup  ció que ja ha provocat la dimissió de 
quatre ministres i la sortida de la coalició 
de Govern del Partit de la República, aliat 
del Partit dels Treballadors de Lula i Rous-
seff des del 2003. Tot i que l’opinió pública 

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

III IV I II Juliol Agost

PIB real –0,7 7,5 6,8 5,0 4,1 3,1 – –

Producció industrial –7,3 10,5 8,0 3,6 2,6 0,7 1,4 ...

Confiança del consumidor (*) 138,3 159,7 161,4 159,9 161,8 155,4 152,9 152,7

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

Preus de consum 4,9 5,0 4,6 5,6 6,1 6,6 6,9 7,2

Balança comercial (***) 25,3 20,2 16,8 20,2 22,5 25,3 27,1 28,6

Tipus d’interès SELIC (%) 9,92 10,00 10,75 10,75 11,75 12,25 12,50 12,50

Reals per dòlar (*) 2,32 1,78 1,69 1,66 1,63 1,56 1,55 1,59

NOTES: (*) Valor.
(**) Percentatge sobre població activa.
(***) Saldo acumulat de 12 mesos. Milers de milions de dòlars.
FONTS: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Banc Central del Brasil i elaboració pròpia.

El Banc Central del Brasil 
sorprèn amb una baixada  
de tipus, malgrat que  
la inflació encara no dóna 
treva.

L’aversió al risc aconsegueix 
el que no han aconseguit 
les autoritats brasileres: 
frenar al real.
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dóna suport a la mà dura de Rousseff con-
tra la corrupció, la sortida del PR de la coa-
lició pot dificultar la capacitat de la presi-
denta per governar amb fermesa el timó 
de l’economia brasilera. Una fermesa del 
tot imprescindible en un mar d’incertesa a 
nivell global.

Mèxic: pendent de la despesa interna

El detall per components del PIB del segon 
trimestre del 2011 va desvetllar un intens 
repunt de la inversió, que va créixer el 9,4% 
en relació amb el mateix període de l’any 
anterior; un avanç del consum del 4,3%; 
una reculada del consum públic del 2,6%, 
i creixements de l’exportació i de la impor-
tació del 8,1% i del 6,8%, respectivament 
(xifres, totes elles, de creixement inter -
anual). D’aquesta manera, la despesa de les 
llars i el bon funcionament de la inversió 
privada, que no de la pública, es confir-
men com els principals suports del creixe-
ment econòmic a Mèxic davant d’una de -
manda externa cada cop més llastada per 
l’alentiment del ritme de recuperació de 
les economies avançades i, en especial, dels 
Estats Units.

A hores d’ara, existeixen pocs dubtes que 
aquesta tònica d’alentiment es mantindrà 
al llarg de la segona meitat de l’any, la qual 
cosa ens obliga a revisar a la baixa les pre-
visions de creixement per a l’economia me -
xicana fins al 3,9% el 2011 i el 3,5% el 2012 
(abans el 4,5% i el 4%, respectivament), en 
línia amb el nou escenari de pers  pectives 
que contemplem per als Estats Units.

Aquest escenari de moderació no ha estat 
ignorat pel Comitè de Política Monetària 
de Banxico, que, en les últimes minutes, 
ha deixat la porta oberta a una possible 
rebaixa de tipus abans d’acabar l’any. En 
aquest sentit, l’evolució recent dels preus 
els aplana el terreny: en xifra interanual, la 
taxa d’inflació va recular fins al 3,4% a 
l’agost, i tot fa pensar que tancarà l’any prop 
del 3% (dins del rang objectiu del Banc 
Cen  tral). Malgrat això, continuem sense 
con  templar canvis en la política monetària 
en el que queda de 2011, llevat que l’ac  ti  vi-
 tat econòmica es deteriori més del previst 
en el nostre escenari central.

En l’àmbit fiscal, l’ambient s’anticipa una 
mica més mogut. En les properes setma-
nes, el parlament debatrà el Projecte de 

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

III IV I II Juliol Agost

PIB real –6,2 5,4 5,1 4,2 4,4 3,6 – –

Producció industrial –7,3 6,0 6,4 4,7 4,9 3,9 4,1 ...

Confiança del consumidor (*) 80,5 86,3 89,2 89,6 92,1 90,7 95,5 93,4

Índex avançat d’activitat (*) 110,5 116,6 117,3 118,1 119,9 120,7 ... ...

Taxa d’atur (**) 5,5 5,4 5,6 5,3 5,1 5,2 5,6 5,8

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

Balança comercial (***) –4,7 –3,0 –2,0 –3,0 –1,5 0,0 –0,1 –0,2

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

Pesos mexicans per dòlar (*) 14,18 12,33 12,60 12,35 11,90 11,72 11,73 12,35

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

El bon to de la despesa 
interna protegeix 
l’economia mexicana  
de l’alentiment del 
creixement als Estats Units.
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Pressupost del 2012 presentat pel Govern 
Federal, i tot fa pensar que es mantindrà el 
compromís amb l’estabilitat fiscal adquirit 
en els últims anys. No obstant això, no 
anticipem canvis de caràcter estructural 
que redueixin la dependència petroliera de 
l’erari públic i que generin els recursos 

necessaris per millorar de manera signifi-
cativa les infraestructures o el sistema 
educatiu del país. Tot i que no hi ha dubte 
que són necessàries i que, tard o d’hora, 
seran inevitables, la proximitat de les elec-
cions presidencials, al juliol del 2012, no 
afavoreix l’entesa en aquesta direcció.

Preu del petroli: el paper dels determinants fonamentals

Després de la gran recessió del 2008 i 2009, durant la qual el preu del petroli va arribar a caure fins als 40 dòlars 
per barril Brent, el cru va reprendre la via alcista i sembla que, en els últims mesos, s’ha estabilitzat al voltant dels 
115 dòlars. Aquest gran augment i la forta resistència a la baixa dels preus del cru en els últims mesos, malgrat la 
feblesa de la recuperació a les economies avançades, han reobert el debat sobre el paper que juguen els factors 
fonamentals d’oferta i demanda enfront de la importància de l’especulació.

Pel costat de la demanda, la puixança dels mercats emergents –amb una elevada elasticitat-renda de demanda 
energètica– ha impulsat, en gran part, l’increment en el preu del cru en la dècada dels dos mil, així com el seu 
repunt des del 2009. I és que el progrés econòmic és el factor més important en la determinació de la demanda 
energètica. En particular, el consum de petroli augmenta amb els avanços del PIB, en especial si el nivell de renda 
del país és relativament baix. És a dir, mentre els països més rics poden mantenir taxes de creixement elevades 
sense haver d’incórrer en grans increments en el consum de cru, això no és cert per a les regions menys desenvo-
lupades.(1) D’aquesta manera, el dinamisme dels emergents, que ha superat la majoria de previsions, s’ha reflectit 
en un augment de la demanda de petroli que, ateses les limitacions per al creixement de l’oferta, ha derivat inevi-
tablement en un notable augment de preus. Per il·lustrar-ho, només cal tenir en compte que, mentre el consum 
mundial va augmentar en 0,9 milions de barrils diaris entre el 2007 i el 2010, a la Xina –el gran consumidor emer-
gent– l’increment va ser d’1,5 milions (vegeu el gràfic següent). Així, doncs, el consum global fora del gegant asiàtic 
va haver de disminuir en 600.000 barrils diaris, la qual cosa ha estat possible, en bona part, gràcies a la pujada de 
preus –per bé que és cert que la reculada econòmica d’alguns països avançats durant aquests anys també ha con-
tribuït a reduir la demanda energètica–.

Pel que fa als factors d’oferta, la inestabilitat geopolítica al Nord d’Àfrica i a l’Orient Mitjà també ha estat un ingre-
dient determinant en l’encariment del petroli durant la primera meitat d’enguany. En particular, l’esclat de la 
Revolució Líbia cap a la meitat de febrer va comportar la interrupció del 2% de la producció mundial. Si utilitzem 
una elasticitat-preu de la demanda de petroli a curt termini de –0,07, valor màxim (en termes absoluts) estimat per 
l’informe Perspectives Econòmiques Mundials de l’FMI de l’abril del 2011, una reducció de l’oferta del 2% represen-
ta un augment del preu del petroli d’una mica més del 28%.(2) Aquest increment és similar a la pujada del 25% del 
febrer-abril d’enguany. En resum, la baixa elasticitat-preu de la demanda provoca que petites revisions en l’oferta 
present i futura originin grans variacions de preus.

(1) Diverses estimacions situen l’elasticitat-renda de demanda energètica al voltant del 0,5 per a les economies desenvolupades i prop de l’1 per a 
les economies menys avançades.
(2) Una elasticitat-preu de –0,07 indica que un augment de preus del 10% es tradueix en una reducció de la demanda del 0,7%.

Tot fa pensar que la inflació 
tancarà l’any en el rang 
objectiu i facilitarà la 
reducció de tipus si les 
perspectives econòmiques 
empitjoressin.
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Finalment, l’elevada i creixent rellevància de les inversions financeres de caràcter especulatiu al mercat de futurs 
del petroli i el seu efecte en la determinació i en la volatilitat dels preus és un tema que genera disparitat d’opinions. 
D’una banda, nombrosos analistes conclouen que els factors clàssics d’oferta i demanda són els principals respon-
sables de les dramàtiques pujades i de les posteriors davallades de preus durant els dos mil i argumenten que l’es -
cassa evidència d’una acumulació d’existències és prova de la poca rellevància de l’especulació. En concret, segons 
aquests analistes, si els especuladors aposten per un increment del preu del petroli adquirint futurs, el preu del 
futur augmentarà i se situarà molt per damunt del preu spot (preu del mercat al comptat). En aquesta situació, hi 
ha incentius per comprar petroli al comptat, per emmagatzemar-lo –ampliant així les existències– i per vendre’l 
al mercat de futurs, de manera que l’augment del preu spot en un entorn especulatiu es produeix per una acumula-
ció d’existències.

No obstant això, els analistes que afirmen que els inversors financers en primeres matèries han facilitat la formació 
de bombolles especulatives sostenen que la variació d’existències no és un bon indicador del paper jugat pels espe-
culadors. Argumenten que, si el preu del futur augmenta molt per damunt del preu spot, els mateixos productors 
de petroli poden decidir ajornar l’extracció per vendre’l al mercat de futurs. En aquest cas, el preu spot augmenta-
ria sense que observéssim una acumulació d’existències. D’altra banda, si l’elasticitat-preu de la demanda de cru és 
molt baixa, tal com sembla que és el cas, ni les existències ni l’oferta haurien de patir grans canvis en cas de movi-
ments de tipus especulatiu. Finalment, en presència d’altres xocs que també poden afectar les existències, com una 
petita disrupció en l’oferta, la variació derivada de l’especulació pot no ser visible.

Seguint amb els treballs que defensen la rellevància de la inversió especulativa, la majoria plantegen models on els 
inversors financers mantenen una certa heterogeneïtat d’opinions. És a dir, tal com succeeix a la realitat, no tots 
els inversors sostenen les mateixes creences sobre com evolucionarà l’economia, malgrat que poden tenir les 

FONTS: Agència Internacional de l’Energia i elaboració pròpia.

EL DINAMISME DE LA XINA, CLAU EN EL CONSUM DE PETROLI
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Seguint les expectatives disminuïdes

El preu del cru va romandre estable entre 
el 22 d’agost i el 27 de setembre, amb una 
reculada del 0,9% que el va portar a situar-
se en els 106,60 dòlars per barril (qualitat 
Brent, per a lliuraments a un mes), el 15,1% 
per damunt del nivell del començament de 
l’any i el 37,3% per damunt del nivell d’un 
any enrere. Per bé que la reculada és petita, 
cal precisar que, fins al 20 de setembre, el 
petroli es va encarir el 4,3%.

El descens del preu del petroli, i de la resta 
de primeres matèries, cal entendre’l en un 
context de menor creixement global, en es -
      pecial als Estats Units i a Europa. L’agita  ció 

política al Nord d’Àfrica i a l’Orient Mit    jà, 
les dificultats d’oferta i la persistència del 
crei  xement a les economies emergents, 
amb una major intensitat energètica, han 
ajornat la moderació dels preus. És difícil 
que el preu del cru baixi dels 100 dò  lars 
per barril abans que acabi l’any, però, en 
aquest moment, els riscos estan clarament 
esbiaixats a la baixa.

Pel que fa a la resta de primeres matèries, 
van predominar els descensos, fruit del 
rea  justament a la baixa de les expectatives. 
Així, l’índex CRB de primeres matèries va 
perdre el 4,8% entre el 22 d’agost i el 27 de 
setembre. Els metalls bàsics, que tenen 
una forta relació amb el creixement eco -

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

(3) Per a més detalls, vegeu el capítol 12 de «General Theory of Employment, Interest and Money», de John Maynard Keynes.
(4) Per a més detalls, vegeu F. Allen, S. Morris i H.S. Shin (2006), «Beauty Contests and Iterated Expectations in Asset Markets», Review of Financial 
Studies, vol. 19, núm. 3.

mateixes fonts d’informació. És justament aquesta pluralitat la que provoca que el preu d’equilibri no coincideixi 
amb el que marcarien els factors fonamentals. L’exemple del «certamen de bellesa» exposat, cap a la meitat dels 
anys trenta, per John Maynard Keynes per explicar els preus borsaris és útil per entendre aquest mecanisme.(3)

L’analogia emprada per Keynes és la d’un concurs en què els participants han d’escollir, entre un grup de fotogra-
fies, els sis rostres que consideren més bells. Un cop realitzada la votació, se sorteja un premi entre els individus 
que hagin triat la cara més votada. Tot i que, certament, alguns jugadors triaran els rostres que considerin més 
bells, altres participants aniran una mica més enllà i intentaran intuir la percepció de bellesa que pot tenir la majo-
ria i escolliran en funció d’aquesta suposició. Empíricament, s’observa que, quan els participants no escullen se -
gons els estàndards, sinó que prediuen el que uns altres pensen o, fins i tot, intenten predir el que uns altres pre-
diuen sobre el consens general, el rostre guanyador obté un major percentatge de vots. Anàlogament, en una 
si  tuació de mercat i d’especuladors majoritàriament optimistes (pessimistes), el preu d’equilibri se situarà per 
damunt (per sota) del que marcarien els elements d’oferta i demanda clàssics, tal com succeïa amb el percentatge 
de vots de la cara més bella.(4)

En definitiva, tot i que els factors macroeconòmics clàssics d’oferta i demanda poden explicar una bona part dels 
moviments sobtats a curt termini que observem en el preu del cru, la progressiva importància de les primeres 
matèries com a destinació de la inversió financera és un element que no pot ser ignorat.

El petroli recula fins als 
106,60 dòlars pel temor  
a una recaiguda de les 
economies avançades.

Els metalls evolucionen més 
a la baixa que els aliments.
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nòmic, van recular de manera generalitza-
 da. Destaquen aquí els descensos del 
12,9% del coure i del 9,0% del níquel, així 
com el final sobtat del repunt de la plata i 
les caigudes de la resta de metalls precio-
sos. És sig  nificatiu el descens de l’or, que 
aquest cop no va aprofitar la incertesa reg-
nant, pot  ser afectat pel mal d’altura. El 

preuat me  tall va cedir el 12,2% i va arribar 
als 1.655 dòlars/unça, quan, al comença-
ment de setembre, havia arribat a superar 
els 1.900 dòlars intradia. Entre els ali-
ments, els descensos van ser menys unàni-
mes, ja que l’abaratiment del blat i del 
sucre va conviure amb les pujades de l’ordi 
i de l’arròs.

EVOLUCIÓ DE PRIMERES MATÈRIES SELECCIONADES (*)

NOTA: (*) Dades corresponents a l’últim dia del mes (última dada, 27 de setembre).
FONTS: �e Economist, �omson Reuters Datastream i elaboració pròpia.
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Petroli, sí..., però més car

L’antic ministre de petroli de l’Aràbia Saudita, el xeic Ahmed Zaki Yamani, va anunciar l’any 2000 que «l’Edat de 
Pedra no es va acabar per l’escassetat de pedres i que l’Edat del Petroli no s’acabarà per l’escassetat de petroli». 
Segons el seu raonament, les reserves d’aquest mineral són prou abundants per permetre una transició ordenada 
cap a un ús més estès de noves fonts d’energia. A simple vista, sembla que aquesta teoria rep el suport de les dades 
sobre les reserves mundials de petroli. Els descobriments de jaciments i les noves tècniques no convencionals per 
a l’obtenció de petroli han permès que l’stock potencialment disponible hagi augmentat durant els deu últims anys 
i que s’hagi ajornat la data del seu esgotament. No obstant això, aquesta visió podria resultar enganyosa, ja que 
també cal tenir en compte el cost d’extracció del petroli. Atès el patró de creixement actual, un encariment perma-
nent del petroli afectaria el desenvolupament econòmic global. Per tant, la pregunta rellevant és fins quan el petro-
li podrà satisfer la demanda global a un preu raonable?

Per trobar la resposta a aquesta pregunta és necessari analitzar l’evolució de la demanda i de l’oferta de petroli a 
llarg termini. Aquest exercici, però, no està lliure de dificultats. Així, l’aparició de noves tecnologies o el foment de 
l’ús d’energies alternatives per part dels governs per introduir canvis en el model energètic pot influir sobre la 
demanda. Al mateix temps, les estimacions sobre les reserves de petroli són incertes, ja que varien de forma signi-
ficativa entre les diferents fonts i, a més a més, es poden descobrir nous jaciments. Així mateix, les sèries depenen 
del preu, actual i esperat, del petroli.

Segons les estadístiques publicades per la petroliera anglesa British Petroleum (BP), els països emergents van lide-
rar el creixement del consum de petroli durant la primera dècada del segle xxi, amb un increment del 43,8%. En 
contraposició, a les economies avançades, el consum es va reduir lleugerament, el 3,5%. Conseqüentment, el con-
sum mundial de petroli va augmentar el 14,1% durant la primera dècada del segle xxi i va arribar als 87 milions 
de barrils diaris.

Malgrat l’increment del consum de petroli a nivell global, el ritme de creixement mostra signes clars de desaccele-
ració en relació amb el 21,8% registrat durant la dècada dels noranta. Això respon, fonamentalment, a dos motius. 
En primer lloc, la millora de l’eficiència en l’ús del petroli, que permet que, amb un consum més baix de mineral, 
es produeixin els mateixos béns i serveis que anteriorment. En segon lloc, l’ús d’altres fonts per obtenir energia. 
Així, malgrat mantenir-se com el principal recurs energètic del planeta, el consum de petroli va representar, el 
2010, un terç del consum total d’energia al món, per sota del 38,1% del començament de segle. El carbó i, amb 
menys pes, les energies renovables i el gas van augmentar la quota durant aquest mateix període. Aquests dos fac-
tors de fons mantindran l’alentiment del creixement del consum de petroli durant les pròximes dècades.

La majoria d’informes sobre l’evolució del consum de petroli a llarg termini donen suport a aquesta afirmació. En 
efecte, tant BP com l’Agència Internacional de l’Energia (IEA, en les sigles en anglès) estimen que la demanda 
mundial de petroli se situarà al voltant dels 100 milions de barrils diaris el 2030.(1) Això implica un creixement del 
consum de petroli del 13,9% durant els pròxims 20 anys, una xifra molt inferior a la registrada durant les dues 
dècades precedents, del 31,4%.

D’acord amb les estadístiques publicades per BP, el 2010, les reserves provades de petroli –l’extracció de les quals 
és rendible utilitzant la tecnologia existent– equivalien a 1,4 bilions de barrils. Aquesta dada significa que, sota el 

(1) Per a més informació, vegeu BP Energy Outlook 2030 i IEA: World Energy Outlook 2010.
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supòsit d’un creixement feble del consum de petroli a partir del 2030, les reserves actuals són suficients per satisfer 
la demanda dels propers 38 anys.

A més a més, cal tenir en compte que aquestes reserves no estan distribuïdes de manera uniforme entre els països 
productors de petroli. El gràfic anterior simula el nombre de països que encara disposaran de reserves a mesura 
que passi el temps.(2) Com es pot observar, el nombre de països amb una producció de petroli significativa descen-
dirà de forma gradual. Segons aquests càlculs, en 18 anys, el nombre de països que encara posseiran reserves de 
petroli s’haurà reduït a la meitat, de 30 a 15. La producció petroliera, per tant, quedarà concentrada en mans de 
molt pocs agents. A més a més, 10 d’aquests 15 països són membres de l’Organització de Països Exportadors de 
Petroli (OPEP), un càrtel que té com a objectiu coordinar les polítiques de producció de petroli per controlar-ne el 
preu en la mesura del possible. En pocs anys això serà molt senzill. El 2029, per exemple, aquests països tindran 
gairebé el 95% de les reserves provades totals de petroli. Però, al mateix temps, aquesta elevada concentració repre-
senta que, per satisfer la demanda global de petroli, aquests països hauran de multiplicar per 2,6 la capacitat pro-
ductiva actual en menys de 20 anys. Sens dubte, un repte important que requereix intenses inversions. Tot plegat 
pressionarà a l’alça els preus del petroli a mitjà termini.

Hi ha dos factors que podrien allargar ostensiblement l’oferta: l’augment de les reserves provades de petroli i 
l’obtenció del mineral utilitzant tècniques no convencionals. En el primer cas, el descobriment de nous jaciments 
i la reducció dels costos en les tècniques extractives del petroli han elevat de forma gairebé ininterrompuda les 
reserves provades. Segons les estimacions de l’Enquesta Geològica dels Estats Units (USGS), i atès el ritme de des-

(2) Hem suposat que el ritme de producció dels països augmenta al mateix ritme que el consum. Quan un país productor esgota les reserves, la 
resta de països es reparteixen la seva producció de forma proporcional a les seves reserves.

FONTS: BP i elaboració pròpia.
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Aquest requadre ha estat elaborat per Joan Daniel Pina
Departament d’Economia Europea, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”

cobriment de jaciments dels últims anys, el planeta alberga 0,8 bilions de barrils addicionals de petroli convencio-
nal. Això situaria les reserves provades al voltant dels 2,2 bilions de barrils, la qual cosa permetria proveir la 
demanda global dels propers 60 anys. Al mateix temps, la IEA estima que l’oferta de petroli podria augmentar 
gairebé 5,8 bilions de barrils extres mitjançant tècniques no convencionals. Destaquen els petrolis de difícil extrac-
ció (perquè se situen en aigües profundes o per l’ús de tècniques de recuperació de petroli dels jaciments actuals), 
els petrolis pesants, les sorres bituminoses i els petrolis sintètics, que s’obtenen a través del carbó i del gas.

D’acord amb aquestes xifres, les reserves totals de petroli podrien cobrir la demanda global durant més d’un segle. 
Al llarg d’aquest període, el petroli no convencional guanyaria importància en detriment del convencional, el qual 
reduiria la producció de forma progressiva, un cop assolit el pic de producció.(3) Malgrat això, com ho mostra el 
gràfic anterior, el cost d’obtenció del petroli difereix molt en funció de la tècnica utilitzada. De fet, s’observa una 
diferència substancial entre el cost marginal d’extracció del petroli convencional i el no convencional, que, en 
alguns casos, pot arribar a triplicar-se. Sens dubte, un cop explotades les reserves convencionals, el major cost de 
producció serà traslladat íntegrament al producte final. Això dibuixa un horitzó, a llarg termini, on el preu del 
petroli és molt probable que continuï a l’alça.

En conclusió, les previsions de demanda apunten cap a l’esgotament del petroli convencional al llarg d’aquest segle. 
Per bé que és cert que les noves tècniques d’extracció no convencionals poden incrementar l’oferta d’aquest mine-
ral, això succeiria a un cost que avui dia encara és molt elevat. D’aquesta forma, parafrasejant les paraules del xeic 
Yamani, l’Edat del Petroli potser s’acabi per l’escassetat del petroli... barat.

FONT: IEA, World Energy Outlook, 2008.
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(3) Es coneix com a pic de producció (peak oil, en anglès) el moment en què s’aconsegueix el nivell màxim d’extracció màxima de petroli.
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La incertesa s’instal·la a la zona  
de l’euro

En la mitologia grega, Sísif era el fundador 
i el rei de Corint. Per la seva impietat, els 
déus el van castigar, a l’infern, a empènyer 
una pedra per un pendent empinat. Abans, 
però, d’arribar al cim, la pedra sempre ro -
do  lava cap avall i Sísif havia de començar 
de nou des del principi. I és que la situació 
grega s’assembla a aquest mite, ja que no hi 
ha manera de trencar el bucle d’incertesa 
que s’ha instal·lat a la zona de l’euro.

Atesa la situació de la crisi del deute sobirà 
a Europa, s’ha succeït un munt d’opinions 
i de suggeriments per part dels gestors 
eco  nòmics.

Semblava que el segon pla de rescat finan-
cer ja era suficient per resoldre els proble-
mes grecs, però van sorgir dubtes sobre la 
capacitat de Grècia per assolir els nous 
objectius. Davant d’aquest problema, el 
mi nistre de finances grec, Evangelos Veni-
zelos, va decidir aprovar impostos suple-
mentaris per fer front al forat fiscal.

El 19 de setembre, a través d’una conferèn-
cia conjunta entre Venizelos i el represen-
tant permanent per a Grècia del Fons Mo -
netari Internacional (FMI), Bob Traa, van 
manifestar la gravetat de la situació i la 
im  portància d’accelerar la reestructuració 
de l’economia grega.

Finalment, la troica formada pel Fons Mo -
netari Internacional, el Banc Central Euro-
peu i la zona de l’euro va decidir engegar 
una missió in situ, al final de setembre, per 
revisar la situació grega. Aquesta és la con-
dició necessària abans d’adoptar la decisió 

sobre el lliurament dels 8.000 milions 
d’euros del sisè tram del préstec internacio-
nal aprovat al maig del 2010.

D’altra banda, l’entorn econòmic no ajuda 
la República Hel·lènica, ja que s’ha produït 
una desacceleració sincronitzada de 
l’activitat econòmica a totes les regions 
econòmiques del món. I la zona de l’euro 
no és una excepció. Efectivament, ja es 
dis  posa del desglossament de la dada del 
producte interior brut (PIB) del segon tri-
mestre, i es pot observar la desacceleració 
de tots els subcomponents.

El consum de les famílies i la inversió 
empresarial han patit la incertesa sobre la 
resolució de la crisi del deute sobirà. Això 
ha representat un augment dels costos de 
finançament i, fins i tot, la restricció del 
crèdit en alguns segments, la qual cosa ha 
implicat l’ajornament d’inversions i del 
consum de les llars.

Les polítiques de restricció fiscal engega-
des en nombrosos països de la zona de 
l’euro han tingut, com a contrapartida, un 
creixement del 0,3% interanual de l’epígraf 
de la despesa pública. Finalment, la desac-
celeració de la resta del món ha impactat 
negativament sobre el comerç europeu, 
que ha patit una rebaixa substancial del 
creixement de les exportacions. En defini-
tiva, l’economia de la zona de l’euro pre-
senta un creixement interanual de l’1,8%, 
molt a la vora de la nostra previsió de crei-
xement de l’1,7% per a enguany.

És difícil preveure una acceleració del 
crei    xement durant el tercer trimestre, 
quan els indicadors avançats de conjuntu-
ra apunten a un creixement moderat. Cer-

La incertesa sobre  
la situació grega continua 
pesant en l’ambient 
econòmic.

Grècia mostra voluntat de 
realitzar tots els esforços 
necessaris, però encara  
fa front a grans reptes.

UNIÓ EUROPEA

Desacceleració de l’activitat 
econòmica del conjunt  
de la zona de l’euro.
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tament, durant els mesos de juliol i d’agost, 
s’ha produït un deteriorament de la con-
fiança dels consumidors i dels empresaris. 
Tot i que és evident que els enquestats ha -
vien d’estar afectats per la forta incertesa 
viscuda arran de la crisi del deute sobirà. 
Això es va traduir en una forta volatilitat 
als mercats financers, que va generar titu-
lars periodístics molt pessimistes.

No obstant això, no tots els indicadors 
eco  nòmics han estat negatius. Així, per 
exemple, la producció industrial del mes 

de juliol va augmentar, a la zona de l’euro, 
l’1% en relació amb el registre del mes 
anterior, segons les dades publicades per 
Eurostat. Entre juny i juliol d’enguany, la 
producció de béns de capital va créixer el 
3,0%, mentre que els béns de consum 
durador van augmentar el 2,9%. En ter-
mes interanuals, la producció industrial va 
presentar un creixement del 4,2%, tot i que 
és cert que la dada emmascara una impor-
tant heterogeneïtat geogràfica. Mentre 
Alemanya exhibeix un creixement inter -
anual de la producció industrial del 10,4%, 

EVOLUCIÓ DEL PIB DE LA ZONA DE L’EURO PER COMPONENTS

Percentatge de variació interanual

FONTS: Eurostat i elaboració pròpia.
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Els indicadors de conjuntura 
econòmica mostren un 
creixement moderat per als 
dos pròxims trimestres.
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En els pròxims trimestres, 
no desapareixerà el 
problema grec, motiu pel 
qual no es poden descartar 
nous i intensos brots  
de volatilitat.

Però algunes dades 
econòmiques són positives: 
la producció industrial  
i la creació d’ocupació.

països com Grècia i Irlanda presenten cai-
gudes del 2,9% i del 4,9%, respectivament.

Paradoxalment, hi ha dos factors generats 
per la crisi actual que, en els pròxims tri-
mestres, haurien d’afavorir l’activitat eco -
nòmica europea. En primer lloc, la depre-
ciació de l’euro, reflectida en la caiguda del 
tipus de canvi efectiu nominal de l’euro. 
En segon lloc, la reducció, tot i que molt 
moderada, del preu del petroli també és 
un factor positiu. Així, per exemple, des de 
l’abril d’enguany, quan el barril de petroli 
de qualitat Brent va presentar un preu 
màxim de 127 dòlars, el preu del cru s’ha 
reduït al voltant de l’11%.

Aquests dos elements són positius, perquè 
beneficien les exportacions europees i re -
dueixen els costos energètics. En els dos 
casos, la balança comercial i la producció 
industrial orientada cap a les exportacions 
es veuran beneficiades, i de forma indirec-
ta també serà positiu per a la creació d’o-
cu  pació. Ja que, tot i que la taxa d’atur ro  -
man ancorada al voltant del 10%, la crea  ció 

d’ocupació a la zona de l’euro, du  rant el 
segon trimestre, va ser del 0,3% in  ter -
anual, segons Eurostat. Això representa 
un augment en relació amb la generació de 
nova ocupació en els dos trimestres ante-
riors, que va ser, només, del 0,1%. Aquesta 
dada presenta un perfil que s’a  justa a les 
dades d’activitat econòmica co  negudes 
fins ara.

En els pròxims trimestres, la situació gre-
ga continuarà ocupant les portades dels 
mitjans de comunicació. Això explica la 
comparació amb el mite de Sísif que ens 
re    corda el poeta Homer al cant XI de 
l’Odissea. Afortunadament, l’heroi Ulis-
ses, després de nombroses peripècies, aca-
ba tornant a la seva llar, un final positiu 
que també esperem per al desenvolupa-
ment de la situació grega. Tot i que el viat-
ge de tornada a casa tindrà nous capítols 
per a la República Hel·lènica, que s’enfronta 
a un gran desafiament: reestructurar de 
forma substancial la seva economia, tal 
com li ha recordat l’FMI.

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

III IV I II Juliol Agost

PIB –4,2 1,7 2,0 2,0 2,4 1,6 – ...

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

Confiança del consumidor (1) –24,8 –14,0 –12,1 –10,4 –10,6 –10,4 –11,2 –16,5

Producció industrial –14,7 7,5 7,1 8,1 6,5 4,0 4,2 ...

Sentiment econòmic (1) 80,7 100,9 102,3 105,7 107,4 105,7 103,0 98,3

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

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

Balança comercial (3) 10,7 4,6 8,2 4,6 –9,9 –16,1 –18,2 ...

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

Tipus de canvi efectiu nominal de l’euro (4) 111,7 104,7 102,3 104,4 103,7 106,4 105,2 104,9

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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L’empitjorament del clima 
global motiva la revisió a  
la baixa de les previsions 
de creixement de l’economia 
germànica, sobretot de cara 
al 2012.

L’economia alemanya supera  
el sot del segon trimestre

Després de la sobtada desacceleració expe-
rimentada en el segon trimestre, quan va 
registrar un creixement intertrimestral 
del 0,1%, sembla que la locomotora euro-
pea ha recuperat el ritme de la marxa al 
llarg de l’estiu. L’impuls prové, sobretot, de 
la demanda interna. No obstant això, 
l’economia germànica no pot defugir del 
tot l’alentiment de l’economia global ni les 
turbulències als mercats financers, i així 
ho han reflectit els últims indicadors de 
clima econòmic, que han registrat un 
empitjorament apreciable. Així, recent -
ment, el Fons Monetari Internacional ha 
revisat a la baixa, en mig punt, en compa-
ració amb el juny, la previsió per al PIB 
alemany el 2011 fins al 2,7% i en 7 dèci-
mes, fins a l’1,3%, per al 2012.

Pel costat de la demanda, sembla que el 
consum es revifa una mica. A l’agost, les 
vendes d’automòbils van augmentar el 
18,3% en relació amb el mateix mes de 

l’any anterior. L’evolució favorable del 
mercat laboral dóna suport a la contribu-
ció del consum al creixement. Així, al 
juliol, el nombre d’ocupats va augmentar 
l’1,4% en relació amb el mateix mes de 
l’any anterior i el nombre d’aturats va con-
tinuar baixant en termes desestacionalit-
zats, per bé que a un ritme menor. A més a 
més, a l’agost, l’indicador BA-X de deman-
da de treball va repuntar.

No obstant això, la confiança del consu-
midor es va continuar afeblint a l’agost, tot 
i col·locar-se en un nivell relativament alt. 
El manteniment de la inflació per damunt 
del 2% per setè mes consecutiu, a causa, 
principalment, de l ’encariment de 
l’energia, va influir en la cautela dels con-
sumidors.

Pel que fa a la inversió, continua avançant. 
Al juliol, la producció industrial de béns 
d’equipament es va incrementar el 7,5% en 
relació amb el mes anterior. No obstant 
això, la intensa caiguda de l’indicador IFO 
de clima empresarial, que, malgrat tot, es 

L’AFEBLIMENT DE LA ZONA DE L’EURO PASSA FACTURA A L’EURO

Tipus de canvi euro-dòlar
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manté per damunt de la mitjana històrica, 
suggereix una moderació de la inversió.

Quant al sector exterior, al juliol, el superà-
vit per compte corrent va registrar una re -
ducció interanual del 28%, fins als 7.500 
mi  lions d’euros. Aquesta caiguda va ser 
deguda, sobretot, a la contracció del su -
peràvit comercial. De tota manera, s’espera 
que la demanda exterior tingui una aporta-
ció positiva al creixement, però hi ha el risc 
d’una moderació de l’expansió mundial.

Des del punt de vista de l’oferta, destaca la 
sorpresa favorable que va proporcionar la 
producció industrial al juliol. En efecte, la 
producció manufacturera va augmentar el 
4,5% en relació amb el juny, en termes des-
estacionalitzats i corregits de calendari, va 
assolir un màxim i va superar per primera 
vegada el nivell previ a la crisi. En el bimes-
tre juny-juliol, va anotar una alça inter -
anual del 10,0%. No obstant això, les en -
tra  des de comandes industrials van patir 
una reculada al juliol, i, per bé que la ten-
dència continua essent alcista, es va mode-
rar el dinamisme, motiu pel qual s’albira 
una moderació de la producció industrial 
en el pròxim període.

A l’agost, a diferència de la indústria i dels 
ser  veis, la confiança a la construcció va 
mi  llorar i va consolidar un nivell notable-
ment elevat. De fet, al juliol, la producció 
de la construcció va augmentar el 3,2% en 
re  lació amb el mes anterior. Pel que fa als 
serveis, en el mateix mes, les pernocta-
cions hoteleres van augmentar l’1% en re -
la  ció amb dotze mesos abans, sobretot a 
causa de la demanda dels estrangers.

La bona marxa de l’economia alemanya es 
ref lecteix en els comptes públics. En el 
primer semestre, el dèficit de l’Estat va 
disminuir fins al 0,6% del PIB, enfront del 
3,1% registrat en el mateix període del 
2010. Aquesta evolució va ser deguda a un 
increment interanual dels ingressos del 
6,0% i només del 0,3% de les despeses, de 
les quals les d’inversió van augmentar el 
8,1%.

En conjunt, l’economia alemanya ha recu-
perat el vigor. Els fonaments són sòlids i 
l’expansió sembla confirmada. No obstant 
això, després del repunt del tercer trimes-
tre, tendirà a alentir-se.

Contracció del superàvit 
comercial al juliol.

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

III IV I II Juliol Agost

PIB –5,1 3,6 4,0 3,8 4,6 2,8 – ...

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

Producció industrial –15,4 10,1 10,2 11,7 12,8 7,7 10,3 ...

Índex d’activitat empresarial (IFO) (*) 90,7 107,8 111,2 113,3 114,7 114,2 112,8 108,7

Taxa d’atur (**) 7,7 7,0 6,9 6,6 6,4 6,2 6,1 ...

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

Balança comercial (***) 138,7 154,5 155,9 154,5 157,5 ... ... ...

NOTES: (*) Valor.
(**) Percentatge sobre població activa, corregit d’estacionalitat.
(***) Saldo acumulat de 12 mesos. Milers de milions d’euros.
FONTS: Eurostat, Banc Central Europeu, Comissió Europea, organismes nacionals d’estadística i elaboració pròpia.

Sorpresa favorable de la 
producció industrial al 
juliol, però les perspectives 
són de moderació.
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Escàs dinamisme de l’economia 
francesa en el tercer trimestre

Després de l’estancament del producte in -
terior brut a França en el segon trimestre, 
els indicadors disponibles del tercer tri -
mes  tre apunten a un magre creixement en 
aquest període. Aquesta evolució és pro-
ducte, d’una banda, del feble impuls de la 
demanda interna i, de l’altra, del deterio-
rament de l’externa, afectada per la mode-
 ra  ció de l’economia global després de l’es -
ca  lada dels preus de les primeres matèries 
i, en particular, per la crisi del deute sobirà 
als països de la perifèria de la zona de l’euro.

El consum francès presenta un to baix. La 
confiança dels consumidors ha disminuït 
en els últims mesos, afectada pel repunt de 
la inflació i per les incertes perspectives al 
mercat laboral. Així, malgrat que l’ocu  pa -
ció assalariada als sectors de mercat va pu -
jar l’1,1% en el segon trimestre, en compa-
ració amb el mateix període del 2010, això 
implica un alentiment. De fet, la taxa d’a tur 

desestacionalitzada ha augmentat lleuge-
rament en els últims mesos fins al 9,9%, 
se  gons les dades homogeneïtzades d’Eu -
ros  tat. Així i tot, les vendes de cotxes nous 
van anotar un increment mensual del 2,0% 
a l’agost, amb una alça interanual del 3,3%.

Quant a la inversió, la producció indus-
trial de béns d’equipament, en el període 
maig-juliol, va augmentar l’1,6% en termes 
desestacionalitzats, en relació amb els tres 
mesos precedents, per damunt del conjunt 
de la indústria. No obstant això, el grau 
d’utilització de la capacitat productiva es 
va continuar relaxant a l’agost, per sota de 
la mitjana històrica. En aquest context, a 
l’enquesta del juliol, els empresaris de les 
manufactures van rebaixar lleugerament a 
la baixa la previsió d’augment nominal de 
la inversió el 2011 fins al 14%. De tota ma -
nera, projectaven un ascens de la inversió en 
el segon semestre en relació amb el primer.

Pel que fa al sector exterior, que arrossega 
alguns problemes de competitivitat, en els 

Disminueix la confiança  
del consumidor gal,  
en un context de lleuger 
ascens de l’atur.

AL JULIOL, LA PRODUCCIÓ INDUSTRIAL SUPERA EL NIVELL PREVI A LA CRISI

Producció manufacturera desestacionalitzada i corregida de calendari

FONTS: Statistisches Bundesamt Deutschland i elaboració pròpia. 
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tres mesos fins al juliol, les exportacions de 
mercaderies van recular el 0,3% en relació 
amb el trimestre anterior, tot i ser el 6,6% 
superiors a les del mateix període d’un any 
abans. Les vendes a la resta de la Unió 
Euro  pea es van moderar, mentre que les 
dirigides a la resta del món van mostrar 
un di namisme més intens. D’altra banda, 
després del replegament del juny, les 
importacions van rebotar i van anotar una 
alça del 10,8% en el període maig-juliol en 
relació amb dotze mesos abans. Les com-
pres a la resta de la Unió Europea, en espe-
cial a Alemanya, es van accelerar. D’aquesta 
manera, al juliol, el dèficit comercial es va 
ampliar fins als 6.460 milions d’euros i es 
va apropar al nivell del maig.

Des del punt de vista de l’oferta, la dada de 
la producció industrial del juliol va pro-
porcionar una sorpresa positiva després de 
la contracció del juny. Així, va anotar un 
augment mensual de l’1,5% i del 3,7% inter-
anual. No obstant això, les perspectives 
apuntaven a l’estabilització de la produc-
ció a curt termini, per bé que el nivell de 
les comandes industrials es trobava per 
da  munt del nivell normal. Pel que fa als 
serveis, l’enquesta de conjuntura de l’agost 
mostrava una moderació de l’activitat, 
però les previsions eren d’una millora a 
curt termini.

D’altra banda, el crèdit a les empreses con-
tinuava fluint suaument. Així, al juliol, el 
saldo creditici a les societats no financeres 
va registrar un increment interanual del 
5,0%, tot i que les manufactures van ano-
tar una retracció de l’1,1%. Per la seva ban-
da, el crèdit a les pimes va presentar un 
creixement lleugerament superior, del 
5,7% en relació amb el juliol del 2010.

En conjunt, els indicadors mostren una 
modesta expansió del producte interior 
brut en el tercer trimestre, després de 
l’estabilització del segon. En aquest entorn, 
i a conseqüència del contagi de la crisi del 
deute perifèric, la prima de risc del deute 
de l’Estat francès va marcar un nou màxim 
des del llançament de l’euro el dia 22 de 
setembre del 2011 en 89 punts bàsics en 
relació amb l’alemanya a deu anys. Les 
dificultats del Govern per aconseguir el 
suport parlamentari suficient per introduir 
en la Constitució un mandat de limitació 
dels dèficits públics no van contribuir a 
una major confiança del mercat financer.

No obstant això, el Govern va confirmar 
els objectius del dèficit públic en el 5,7% 
del PIB per al 2011 i en el 4,5% per al 2012. 
Per aquest motiu, i atès que va revisar lleu-
gerament a la baixa les previsions de crei-
xement econòmic fins a l’1,75% en els dos 

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

III IV I II Juliol Agost

PIB –2,6 1,4 1,6 1,4 2,1 1,6 – ...

Consum de manufactures per les llars –0,4 1,7 2,6 1,0 3,5 1,2 ... ...

Producció industrial –12,4 5,1 4,2 4,6 4,8 2,2 3,7 ...

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

Preus de consum 0,1 1,5 1,5 1,7 1,8 2,1 1,9 2,2

Balança comercial (**) –44,8 –51,7 –51,4 –51,7 –59,3 –64,5 –67,2 ...

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

Els empresaris de l’hexàgon 
revisen lleugerament  
a la baixa les previsions 
d’inversió.

El Govern francès confirma 
els objectius de reducció 
del dèficit públic, malgrat 
la revisió a la baixa de les 
previsions de creixement.
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anys, va retocar en el tràmit parlamentari 
les mesures d’ajustament anunciades a 
l’agost. Així, a més de diverses retallades 
en les despeses, està previst que s’instauri 
una nova taxa per a les pernoctacions de 
més de 200 euros en hotels de luxe.

El Govern italià accelera l’aprovació 
del pla d’ajustament 

La publicació dels detalls de la comptabili-
tat nacional del segon trimestre d’Itàlia en 
la segona setmana de setembre va confir-
mar el creixement intertrimestral del 0,3%. 
Aquesta taxa representa una suau accelera-
 ció i va ser deguda, principalment, a l’im  puls 
de la demanda externa, que hi va contri-
buir amb 9 dècimes, mentre que la v  ariació 
d’existències va detreure 8 dècimes.

En els primers mesos del tercer trimestre, 
el consum s’ha mostrat feble. Així, al juliol, 
la producció industrial de béns de consum 
va caure el 7,1% en relació amb el mateix 
mes de l’any anterior. No obstant això, les 
vendes d’automòbils van millorar a l’agost 
i van presentar una alça interanual de 
l’1,5%. La confiança dels consumidors va 
baixar per tercer mes consecutiu a l’agost, 
influïda per l’atonia del mercat laboral, la 
taxa d’atur del qual es resistia a baixar del 

8%, i pel repunt de la inflació, que va pujar 
fins al 2,8% interanual a l’agost. Tot i que 
les expectatives tendencials eren a la baixa, 
la pujada de l’impost sobre el valor afegit 
aprovada recentment representarà un cert 
impacte alcista a curt termini.

Pel que fa a la inversió, continua progres-
sant. Així, al juliol, la producció industrial 
de béns d’equipament va avançar l’1,8% en 
relació amb el juny en termes desestacio-
nalitzats i el 4,8% en relació amb un any 
abans. No obstant això, atès l’empitjora -
ment del clima econòmic general, no és es -
trany que la inversió mostri una certa des-
acceleració.

Quant al sector exterior, al juliol, les ex -
por  tacions van augmentar l’1,0% mensual, 
mentre que les importacions, corregides 
de factors estacionals, van augmentar 
l’1,6%. D’altra banda, el sector hoteler va 
re  gistrar un bon comportament a l’agost, 
gràcies, en especial, al turisme estranger.

Des de l’òptica de l’oferta, també es reflec-
teix una conjuntura diversa. La producció 
industrial va baixar el 0,7% al juliol en re -
lació amb el mes previ i l’1,6% en taxa inter-
anual ajustada de calendari. No obstant 
això, al sector secundari, la confiança va 
re    puntar lleugerament a l’agost, gràcies a 

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

III IV I II Juliol Agost

PIB –5,2 1,2 1,4 1,5 1,0 0,8 – ...

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

Producció industrial –18,7 6,5 7,6 5,2 2,2 1,8 –1,3 ...

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

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

Balança comercial (**) –5,9 –29,3 –22,5 –29,3 –34,9 –36,0 –36,2 ...

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

L’economia transalpina  
se salva per la demanda 
externa en el segon 
trimestre.

Bon comportament  
del sector hoteler a l’agost.
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Standard & Poor’s rebaixa  
la qualificació del deute 
sobirà italià fins a A.

una millora de les perspectives de noves 
co  mandes. Per la seva banda, a la cons-
trucció, les expectatives van millorar lleu-
gerament al juliol. Així mateix, al sector 
terciari, la confiança es va incrementar a 
l’agost, a causa dels serveis a empreses, per 
bé que va disminuir al comerç al detall.

En aquest entorn d’escàs dinamisme, la 
preocupació dels mercats financers per l’alt 
nivell del deute públic subalpí, intensifica-
da pel contagi de la crisi grega, va tornar a 
impulsar a l’alça la prima de risc. Així, el 
22 de setembre, el diferencial del rendi-
ment de les obligacions de l’Estat a deu 
anys, en relació amb les homòlogues ale-
manyes, va tornar a marcar un nou rècord 
des de l’inici de la moneda única europea, 
en col·locar-se en 402 punts bàsics, i va 
superar el deute espanyol.

La pressió dels mercats financers va moti-
var que el Govern endurís alguns aspectes 
i accelerés l’aprovació del segon pla d’ajus -
ta  ment de l’estiu. Així, entre d’altres mesu-
res, va introduir, al llarg de la tramitació 
par  lamentària de conversió del decret llei 
d’agost en Llei, la pujada d’un punt del 
tipus general de l’impost sobre el valor afe-
git, fins al 21%. A més a més, es va crear un 
nou impost de solidaritat fins al 2013 per 
als contribuents amb rendes superiors als 
300.000 euros i es va allargar l’edat de ju -
bi  lació per a les dones del sector privat a 
partir del 2014. El Govern, que es va en -
frontar a una vaga general en la segona 
setmana de setembre, també va flexibilit-
zar el mercat laboral.

Malgrat la importància del nou paquet, 
que representa una reducció de l’endeuta -
ment net de 700 milions d’euros el 2011, de 
22.700 milions el 2012, de 29.900 milions 
el 2013 i d’11.800 milions el 2014, amb 
l’objectiu d’assolir l’equilibri pressupostari 
el 2013, podria resultar insuficient si per -
sis  teixen els elevats nivells de la prima de 

risc, a causa dels pagaments d’interessos 
per l’alt deute públic.

D’altra banda, en un context d’alentiment 
econòmic, en part per l’efecte de la conso-
lidació pressupostària, és vital la recupera-
ció de la competitivitat, per la qual cosa 
podrien ser precises noves mesures estruc-
turals. En aquest context, l’agència de qua-
lificació Standard & Poor’s va rebaixar, el 
20 de setembre, el rating del deute sobirà 
italià a llarg termini fins a A, amb pers-
pectiva negativa. D’altra banda, el Govern 
su  balpí prepara un pla per estimular el 
creixement mitjançant incentius al sector 
privat per a la construcció d’infraestructu-
 res, la liberalització de serveis i més priva-
titzacions.

Regne Unit: rebaixa  
de les previsions de creixement

La tempesta continua sacsejant el vaixell 
del Regne Unit en la seva travessia per 
arribar a bon port. Fins i tot, les últimes 
da  des econòmiques ens empenyen a mo -
dificar a la baixa la previsió de creixement 
del producte interior brut (PIB) per a en -
guany. Si la nostra previsió era de l’1,6%, 
l’hem reduït en cinc dècimes, fins a l’1,1%, 
per al conjunt de l’any. En canvi, mante-
nim la nostra previsió d’inflació del 4,3%. 
En definitiva, una situació representada 
per un creixement menor i una inflació 
elevada, panorama gens esperançador.

Les dades econòmiques no enganyen. D’una 
banda, tenim la dada de vendes al detall 
del mes d’agost, que presenta un creixe-
ment interanual proper al 0%. Per compo-
nents, resulta interessant remarcar les ven-
des al detall en alimentació, que van recu   lar 
el 0,8% interanual, mentre que la despesa 
en botigues, excloses les d’ali  mentació, es 
va reduir l’1,3% interanual. Aquestes da -
des mostren la fragilitat en la tendència del 

Regne Unit: les negatives 
dades econòmiques 
impulsen una reducció en  
la previsió de creixement.



OCTUBRE 2011 33  INFORME MENSUAL

consum de les llars. Un pols feble que, pro-
bablement, es mantindrà durant el que que-
 da d’any. Les famílies intenten reduir el 
consum, atès el descens de la renda dispo-
nible, afectada per la caiguda dels salaris 
reals, per l’augment dels impostos i per la 
li  mitació en l’accés al crèdit.

Certament, la renda disponible es veu 
afectada negativament per una inflació 
persistent que es manté sobre el 4,5% inter-
anual i que, fins i tot, podria superar, en els 
pròxims mesos, el 5% per l’increment dels 
preus energètics, que es repercutiran, amb 
un cert retard, en els propers mesos en les 
factures energètiques per a les llars. Addi-
cionalment, la producció industrial del 
mes de juliol es va reduir el 0,7% inter-
anual. El rebot experimentat l’any passat, 
després de la recessió, es dilueix, i les 
empreses s’ajusten a una demanda nacio-
nal més modesta i a un deteriorament de 
la demanda externa. Aquesta moderació 
de l’activitat es tradueix en un lleuger 
deteriorament del mercat laboral, amb un 
augment de la taxa d’atur fins al 4,9% du -
rant aquest estiu.

Fins i tot, el Fons Monetari Internacional 
ha comentat que, en funció de la trajec-
tòria de creixement, les autoritats podrien 
ajornar o relaxar la restricció fiscal previs-
ta per evitar el risc d’un empitjorament  
de la situació econòmica. Precisament, 
aques  ta perspectiva econòmica ha provo-
cat que els economistes esperin que el prò-
 xim moviment del Banc Central d’An  gla -
terra pugui ser una expansió del programa 
de compra d’actius, tot i que es man  té un 
cert escepticisme sobre l’ha  bi  li  tat d’aques-
 ta política per reactivar l’econo  mia. No 
obs  tant això, a causa de l’elevat nivell d’in-
 flació, es descompta que el banc emissor 
pu  gui esperar fins al començament de l’a  ny 
vinent per iniciar aquesta política mone-
tària expansiva no ortodoxa.

En resum, sembla que l’economia del Reg-
ne Unit no podrà consolidar la sortida de 
la recessió iniciada al final del 2008 i de la 
qual va emergir en el segon trimestre de 
l’any passat. No obstant això, tindrà una 
nova oportunitat per aconseguir-ho l’any 
vinent, quan la inflació es reduirà de for-
ma considerable i l’efecte restrictiu fiscal 

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

III IV I II Juliol Agost

PIB –4,9 1,4 2,5 1,5 1,6 0,7 – ...

Vendes al detall 1,0 0,4 0,6 –0,1 2,2 0,9 0,2 0,1

Producció industrial –10,1 2,2 3,1 3,3 1,9 –0,8 –0,7 ...

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

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

Balança comercial (2) –82,4 –96,4 –91,1 –96,4 –98,4 –98,6 –100,2 ...

Tipus d’interès líbor 3 mesos (3) 1,2 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9

Tipus de canvi efectiu nominal de la lliura (4) 73,9 80,4 81,5 79,3 79,2 78,6 77,1 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.

La inflació es manté 
elevada.

És possible que el Banc  
d’Anglaterra accentuï  
la seva política monetària 
expansiva.
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L’Europa emergent entra en 
una etapa de desacceleració 
més llarga i intensa del que 
estava previst... 

serà menor. És a dir, les condicions de na -
vegació del Regne Unit seran més favora-
bles l’any que ve. L’important és evitar els 
esculls en el que queda d’any.

Canvi de terç a l’Europa emergent

En els últims mesos, el que, en un principi, 
semblava un alentiment momentani de 
l’activitat a l’Europa emergent s’ha conver-
tit en un desenvolupament més important. 
A les cinc economies que, habitualment, 
res  senyem en aquestes pàgines –Polònia, la 
República Txeca, Hongria, Eslovàquia i 
Ro  mania–, l’indicador de sentiment eco -
nò  mic, que sintetitza el moment cíclic de 
l’activitat econòmica, es va situar, al co -
men  çament de l’any, en el seu màxim des 
de la crisi del 2008-2009. A partir d’aquest 
punt, l’indicador va començar a entrar en 
una fase més volàtil i va enfilar, des del se -
gon trimestre de l’any i més clarament du -
rant els mesos de juliol i d’agost, una clara 
tendència descendent.

Les dades de creixement econòmic del se -
gon trimestre, conegudes recentment, van 
confirmar el diagnòstic que apuntava l’in-
 di  cador de sentiment econòmic: l’Europa 
emergent està plenament instal·lada en 
una etapa de desacceleració de l’activitat. 

En aquesta tessitura, l’interrogant imme-
diat és si aquesta tendència continuarà. La 
resposta és, amb la informació actualment 
disponible, afirmativa.

D’entrada, el ritme de descens de l’indi  ca -
dor suggereix que el procés de feblesa eco -
nòmica guanya en intensitat, la qual cosa 
fa poc probable que finalitzi de forma sob-
tada. A més a més, si es considera que el 
mo  tiu fonamental subjacent a la pèrdua de 
ritme econòmic és l’empitjorament econò-
mic a la zona de l’euro, destinació princi-
pal de les exportacions de la regió, també 
cal descartar una millora ràpida en aquest 
àmbit, atès que les previsions que conside-
rem apunten a un creixement a la zona de 
l’euro, en els pròxims trimestres, inferior a 
la que s’esperava abans de l’estiu. Tot ple-
gat suggereix la necessitat de revisar a la 
bai  xa les previsions de creixement econò-
mic considerades per a l’Europa emergent.

En aquest exercici de revisió, han d’entrar 
necessàriament en joc els factors nacionals 
propis que expliquen l’actual situació cícli-
ca de les cinc economies esmentades. Pel 
seu pes econòmic i pel bon comportament 
recent, és apropiat iniciar aquest recorre-
gut per Polònia. A diferència dels seus 
veïns, Polònia es continua beneficiant d’una 
demanda interna més dinàmica, tret que 

L’EUROPA EMERGENT CREIXERÀ PER SOTA DE LES PREVISIONS

Previsió de creixement real, en percentatge

Eslovàquia

Polònia

República Txeca

Romania

Hongria

0 1 2 3 4

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

2012 (previsió actual) 2012 (previsió anterior)

...situació que, sumada a 
l’empitjorament de la zona 
de l’euro, obliga a revisar  
a la baixa les previsions  
de creixement per al 2011  
i el 2012.
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La revisió és escassa  
en el cas de Polònia, ben 
emparada per una demanda 
interna que resisteix.

A la República Txeca i  
a Eslovàquia, la frenada 
exportadora es tradueix  
en un empitjorament  
de les perspectives.

la dota de més marge de resistència en el 
context d’afebliment de la demanda exte-
rior. Això explica, per exemple, per què ha 
mantingut inalterat el creixement econò-
mic en el segon trimestre. Considerem que 
aquesta inèrcia té encara un cert recorre-
gut i que no serà fins al 2012 que la desac-
celeració de l’activitat es farà plenament 
present. A aquest menor creixement con-
tribuirà també un cert ajustament de la 
política fiscal, molt necessari després 
d’anys de relaxació en aquest àmbit. En 
definitiva, preveiem que, el 2011, Polònia 
creixerà el 4,0%, per després passar al 3,3% 
el 2012.

La República Txeca i Eslovàquia, en canvi, 
ja pateixen l’empitjorament del comporta-
ment exportador. Als dos països, hem 
revisat sensiblement a la baixa el creixe-
ment previst per al 2011 i el 2012. En el cas 
de l’economia txeca, ara esperem que el 
PIB quedi ancorat en ritmes d’avanç lleu-
gerament superiors al 2% anual en els dos 
exercicis, mentre que, en el cas d’Eslovà -
quia, el creixement bascularà al voltant de 
la zona del 3,5% (per damunt, el 2011; per 
sota, el 2012). Com a referència, cal recor-
dar que, abans de l’estiu, esperàvem, per a 
la República Txeca, un creixement en la 
zona del 3% i, per a Eslovàquia, en la del 4%.

Així i tot, la situació econòmica menys fa -
vorable serà la d’Hongria i Romania. Es 
tracta de dos països que han topat amb 
desenvolupaments financers internacio-
nals desfavorables just quan semblava que 
el pitjor del fort ajustament fiscal dels anys 
anteriors quedava enrere. En el cas de Ro -
mania, les tensions financeres de Grècia hi 
han impactat de forma apreciable, com ho 
suggereix l’augment dels indicadors de 
risc-país. Es tracta d’una prevenció lògica 
dels inversors, atès que els vincles finan-
cers (en especial, a través d’una presència 

bancària important de bancs grecs) són 
apreciables.

En el cas d’Hongria, el càstig dels inver-
sors té un origen diferent, el de la pèrdua 
de credibilitat que la política fiscal magiar 
pateix des de fa un any i mig. Aquesta ero-
sió ha estat propiciada per la combinació 
de diversos factors: una política de comu-
nicació que, a vegades, ha sorprès els in -
ver  sors; unes decisions de política econòmi-
 ca poc propícies per al creixement a llarg 
termini (la més recent, una mesura que 
per  metria amortitzar anticipadament els 
crè  dits bancaris concedits en divisa es -
tran    gera a un tipus de canvi que penalitza-
ria notablement les entitats de crèdit), i les 
dificultats per complir els plans de control 
pressupostari anunciats (més per desenvo-
lupaments econòmics negatius que per la -
xi  tud pública, tot cal dir-ho).

En aquest context de cert càstig financer i 
d’un entorn econòmic que es torna menys 
propici, la resposta dels dos països passa 
per reforçar l’ortodòxia fiscal mitjançant 
una política fiscal restrictiva per al 2012. 
Es tracta d’una mesura necessària, però 
que llasta el creixement previst. Si es com-
pleix el nostre escenari, Hongria creixeria 
lleugerament per damunt de l’1% el 2011 i 
acceleraria marginalment el 2012, mentre 
que Romania passaria d’un creixement 
amb prou feines superior a l’1% el 2011 i 
superaria moderadament el 2% el 2012. En 
conclusió, sembla que, en els pròxims tri-
mestres, l’Europa emergent està abocada a 
una fase de menor ritme de creixement. 
Així i tot, i per acabar amb un to menys 
cir  cumspecte, hi ha el consol que la infla-
ció, que s’havia tornat clarament ame-
naçadora en la primera meitat del 2011, 
s’allunya de cotes alarmants. Si més no, si 
la desacceleració s’intensifica, que la infla-
ció no ofegui.

Hongria i Romania es veuen 
obligades a nous esforços 
d’ajustament fiscal, 
tessitura que en llastarà  
el creixement el 2012.
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Temps difícils

L’actualitat del panorama financer està 
pro  tagonitzada, des de fa mesos, per un 
se    guit de factors de risc que provoquen, a 
més del ja conegut moviment de fluxos de 
capital cap als actius de qualitat, un dete-
riorament gradual en les condicions d’ac -
cés al finançament per a nombrosos agents. 
Entre els riscos més importants, hi ha la 
cai  guda de les expectatives de creixement 
econòmic a nivell global, la dilació tempo-
ral i l’extensió geogràfica de la crisi del 
deu  te sobirà de la zona de l’euro i les dife-
rents actuacions de les autoritats mone-
tàries dels països emergents per pal·liar els 
perills de sobreescalfament de les seves 
economies i el posterior aterratge brusc.

Segurament, els efectes d’aquests factors, 
amb les diferents vies de reconducció i 
trac    taments de política econòmica, conti-
nuaran determinant el comportament dels 
mercats financers a curt termini. Amb 
prou perspectiva, i a mesura que els con -
tra  temps actuals es vagin esvaint, les con-
dicions per als mercats financers haurien 
de millorar, amb el suport del cicle de crei-
 xe  ment econòmic expansiu i de la con-
fiança restaurada dels inversors.

Els bancs centrals reaccionen davant 
de la desacceleració econòmica

Des de fa uns mesos, l’economia mundial 
ofereix símptomes clars de moderació en 
el ritme de creixement. Els shocks adversos 
del març van donar pas a una nova etapa 
en el cicle econòmic global, caracteritzada 
per la moderació de l’activitat, una situació 

que inicialment havia de ser de caràcter 
passatger i limitada en el temps. Aquest 
procés es troba en diferents fases de madu-
ració en funció de l’àrea geogràfica. El ma -
teix passa amb les taxes d’inflació, estreta-
ment vinculades a l’encariment de les 
pri    meres matèries al final del 2010. Això 
explica que els bancs centrals mantinguin 
diferents estratègies monetàries, sobre la 
base de la definició dels seus objectius i de 
les condicions que perceben a les seves 
àrees. No obstant això, en els últims mesos, 
el denominador comú és una sensibilitat 
creixent dels bancs centrals cap al risc que 
la desacceleració sigui més intensa del 
desitjable i desemboqui en una recessió, 
so  bretot en el context de dubtes sobre la si -
tuació del balanç (endeutament) de diver-
sos països i entitats financeres.

Als Estats Units, la Reserva Federal (Fed), 
després de la reunió del comitè de política 
monetària del 21 de setembre, va exposar 
les conclusions de l’anàlisi de l’actualitat 
de l’economia i les noves directrius de po -
lí    tica monetària acordades. El president de 
l’entitat, Ben Bernanke, va fer referència 
una vegada més a la fase de feblesa que tra-
vessa l’economia i va destacar els escassos 
avanços observats en els últims mesos en 
els principals indicadors d’activitat i de de -
manda privada. Igualment, va confirmar 
que, atès aquest escenari, les perspectives 
de l’entitat pel que fa a la creació d’ocupació 
eren modestes, motiu pel qual la Fed pre-
veu que la taxa d’atur romandrà en nivells 
relativament elevats en els pròxims mesos. 
Sobre la base d’aquestes circumstàncies, i 
com ja va anticipar a l’agost, la Fed va deci-
dir mantenir els tipus d’interès en el rang 
mínim possible (0%-0,25%).

La desacceleració del 
creixement econòmic  
global condiciona  
l’entorn financer.

Les estratègies de política 
monetària difereixen  
en funció del país.

La Fed adopta més mesures 
per impulsar el creixement 
econòmic.

Mercats monetaris i de capital

MERCATS FINANCERS
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La Fed recompondrà la 
cartera de bons del Tresor 
per mantenir baixos els 
tipus d’interès de llarg 
termini.

El BCE revisa a la baixa les 
estimacions de creixement 
de la zona de l’euro.

El BCE incrementa la 
compra de deute sobirà  
dels països de la perifèria 
de la zona de l’euro.

Addicionalment, la Reserva Federal va 
introduir un nou instrument en l’estra -
tègia de política monetària, l’anomenada 
«operació twist». En concret, el banc cen-
tral es compromet a realitzar compres de 
bons del Tresor amb venciment a llarg ter-
mini (entre 6 i 30 anys) per un import de 
400.000 milions de dòlars fins al juny del 
2012 i a vendre deute de l’Estat a 3 anys o a 
terminis inferiors. Amb aquesta eina, ja 
utilitzada per la Fed en la dècada dels sei -
xanta, l’entitat pretén reduir els tipus d’in-
 terès a llarg termini i flexibilitzar les condi-
cions de finançament de les famílies i de les 
empreses. Així mateix, la Fed va confirmar 
la continuïtat de la reinversió dels interes-
sos i el principal del deute públic i dels bons 
hipotecaris que actualment té en cartera. 
Aquestes mesures posen de manifest que el 
propòsit de l’entitat és proporcionar unes 
condicions monetàries tan laxes com sigui 
possible i ajornar sine die qualsevol debat 
sobre l’«estratègia de sortida».

A la zona de l’euro, el Banc Central Euro-
peu (BCE) va optar per mantenir el tipus 
d’interès rector en l’1,5% després de la reu-
nió del setembre. Igual que en comparei-
xences anteriors, el president de l’entitat, 
Jean-Claude Trichet, va fer referència al 
ta  rannà acomodatici de la política mone-
tària i va confirmar l’inici de l’alentiment 
del creixement econòmic de la regió en el 
segon trimestre. En paraules de Trichet, 
els riscos actuals de la conjuntura europea 
(derivats de la crisi del deute sobirà de la 
pe  rifèria i dels ajustaments fiscals imple-
mentats a la majoria dels països membres) 
generen pressions a la baixa sobre el crei-
xement de la zona de l’euro, motiu pel qual 
el BCE ha rebaixat les estimacions de crei-
xement de la zona per al 2011 fins a l’in  ter-
 val de l’1,4%-1,8%. Pel que fa a l’estabilitat 
dels preus al consum –objectiu prioritari 
de la política monetària–, el president va 
re  conèixer que els riscos de nous repunts 
de la inflació s’han moderat a mitjà termi-
ni, tot i que estima que la taxa general es 

mantindrà per damunt del 2% en els prò -
xims mesos. Aquest tipus de pronuncia-
ments suggereixen que el BCE interrom-
prà la seqüència de pujades de tipus oficials 
que va iniciar a l’abril. De fet, al mercat 
mo  netari, s’anticipa que, abans d’acabar 
l’any, l’entitat haurà retallat els tipus fins al 
mig punt. Certament, aquesta és una pre-
visió agressiva, però que no sembla des-
cartable si l’alentiment econòmic continua 
i s’agreugen encara més les tensions als 
mercats.

En aquest sentit, i en l’àmbit de les mesu-
res monetàries no convencionals, el BCE 
va decidir mantenir els mecanismes ja 
existents (facilitats il·limitades de liquidi-
tat a 1 i a 3 mesos, més una especial a 6 
me    sos) en resposta a les dificultats de fi -
nan  çament que molts bancs de la regió 
con  tinuen trobant a conseqüència de la 
cri  si del crèdit sobirà. Addicionalment, en 
el transcurs del mes de setembre, i pressio-
nat per l’escassetat de finançament en 
dòlars, el BCE va anunciar, en una actua-
ció conjunta amb la Reserva Federal, el 
Banc d’Anglaterra, el Banc de Suïssa i el 
Banc del Japó, que proporcionaria liquidi-
tat –també en quantia il·limitada– en dò -
lars a tres mesos a les entitats bancàries 
euro  pees que així ho requerissin. Pel que 
fa a la tasca del BCE en la resolució de la 
crisi, el compromís del banc central conti-
nua essent total. A més de participar acti-
vament en les negociacions de la Troica 
(juntament amb la Comissió Europea i 
amb el Fons Monetari Internacional), en 
aspectes com els paquets de rescat a les 
economies en dificultats i l’ampliació de 
les competències del Fons Europeu d’Es  ta-
 bi  litat Financera, l’autoritat monetària ha 
tirat endavant el programa de compra de 
bons sobirans dels països de la perifèria. 
Tot i que el plantejament inicial d’aquest 
programa era realitzar compres selectives 
per desencallar disfuncions temporals als 
mercats de deute, la veritat és que, des de 
l’agost, les compres han adquirit una regu-
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Els països emergents aturen 
el procés d’enduriment 
monetari.

El Brasil retalla els tipus 
oficials.

laritat i una magnitud insospitades. Això 
obeeix a l’augment del risc d’un possible 
contagi de la crisi a economies com l’espa-
 nyo  la i la italiana. Precisament, el desacord 
sobre aquesta actuació als mercats de deu-
te va causar la dimissió de l’economista en 
cap del BCE, Jürgen Stark.

Per la seva banda, el perfil general de les 
po  lítiques monetàries dels països emer-
gents continua essent restrictiu. La fase del 
cicle econòmic en què es troben, més avan-
 çada que l’observada a les economies des-
envolupades, ha requerit, en els últims me -
sos, una normalització dels tipus d’interès 

més decidida i ràpida i, en molts casos, l’ús 
d’eines alternatives per contenir l’augment 
dels preus al consum, la massa de crèdit i 
la formació de bombolles de preus en al -
guns actius. No obstant això, des de la pri-
mavera, s’ha començat a apreciar signes de 
moderació en el creixement de l’activitat i 
del crèdit a la majoria d’economies emer-
gents, que podrien ser els primers passos 
cap a un «aterratge suau». Això indica que 
el cicle d’enduriment monetari estaria 
arri  bant al final, per donar pas a una fase 
d’estabilitat o, fins i tot, a l’aplicació d’al -
gu    nes mesures de relaxament. Aquest és el 
cas del Brasil, on el banc central va decidir 

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

 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 1,25 1,43 2,14 0,25 0,25 0,20 0,50 0,83 0,26

 Juny 1,25 1,55 2,16 0,25 0,25 0,20 0,50 0,83 0,28

 Juliol 1,50 1,61 2,18 0,25 0,26 0,20 0,50 0,83 0,24

 Agost 1,50 1,54 2,09 0,25 0,33 0,19 0,50 0,89 0,10

 Setembre (1) 1,50 1,55 2,08 0,25 0,37 0,19 0,50 0,95 0,59

NOTES: (1) Dia 30.
(2) Tipus d’interès marginal. Últimes dates de variació del tipus mínim: 4-12-08 (2,50%), 5-03-09 (1,50%), 2-04-09 (1,25%), 7-05-09 (1,00%), 7-04-11 (1,25%), 4-08-11 (1,50%).
(3) Últimes dates de variació: 11-12-07 (4,25%), 22-01-08 (3,50%), 30-01-08 (3,00%), 18-03-08 (2,25%), 30-04-08 (2,00%), 8-10-08 (1,5%), 29-10-08 (1%), 16-12-08 (0%-0,25%).
(4) Últimes dates de variació: 10-04-08 (5,00%), 8-10-08 (4,5%), 6-11-08 (3,0%), 4-12-08 (2,0%), 7-01-09 (1,5%), 5-02-09 (1,0%), 5-03-09 (0,50%).
(5) Tipus d’interès interbancari.
FONTS: Bancs centrals nacionals, Bloomberg i elaboració pròpia.
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abaixar els tipus d’interès (en 50 punts bà -
sics, fins al 12%), ateses les primeres re  fe -
rències de desacceleració del creixement 
econòmic, i malgrat que la taxa d’inflació 
es troba en nivells encara molt elevats.

En aquest marc d’estratègies monetàries 
desiguals entre els Estats Units i la zona de 
l’euro, els tipus d’interès dels mercats in -
terbancaris han reflectit les expectatives 
dels inversors sobre les actuacions dels res-
pectius bancs centrals i l’evolució de la cri-
si del deute sobirà europeu. Als Estats 
Units, els tipus d’interès líbor en dòlars 
van experimentar lleugeres pujades i van 
seguir la tendència iniciada al juliol. Tant 
la referència a tres mesos com la d’un any 
van assolir les cotes màximes des de l’inici 
de l’exercici i es van situar en els nivells 
més alts dels dotze últims mesos. Les prin-
cipals raons que explicarien l’augment 
gradual dels tipus d’interès són, d’una 
banda, la crisi del deute sobirà europeu 
(pro  tagonitzada per la delicada situació 
financera de Grècia) i, de l’altra, la dificul-
tat de funding de la banca europea en dò -
lars (fins a mitjan setembre, quan el BCE 
va comunicar el propòsit d’oferir finança-
ment il·limitat en dòlars).

A la zona de l’euro, els tipus d’interès in -
terbancaris (euríbor) travessen una fase de 
relativa estabilitat. Després d’haver assolit 
el nivell més alt des del febrer del 2009 (el 
2,20%), l’euríbor a dotze mesos va iniciar, 
el passat mes d’agost, una suau tònica a la 
baixa, que s’ha mantingut amb lleugers 
descensos al setembre. Aquesta circums-
tància ha estat motivada, en gran part, per 
la caiguda de les expectatives de creixe-
ment global, que els inversors consideren 
que també acabarà afectant la zona de 
l’euro, que, al seu torn, pateix el shock de la 
crisi del deute, i podria comportar un can-
vi en l’estratègia de política monetària del 
BCE. Les dificultats que troben els bancs 
europeus per finançar-se als mercats majo-

ristes, ja sigui l’interbancari o el de bons, 
han forçat un augment de la demanda de 
préstecs al BCE. De fet, l’import sol  licitat 
ha estat superior a les necessitats imme-
diates i ha generat, per tant, un excés de 
liquiditat, que es manifesta en un augment 
en el saldo de la facilitat de dipòsit al mateix 
BCE. Aquest és un factor que em  peny a la 
baixa els tipus interbancaris a molt curt 
termini, com, per exemple, l’EONIA.

La desacceleració del creixement 
pressiona a la baixa les rendibilitats 
del deute públic de qualitat

Donant continuïtat al procés iniciat la pri-
mavera passada, les taxes internes de ren-
dibilitat (TIR o yields) del deute públic de 
les principals economies, en concret dels 
Estats Units i d’Alemanya, han continuat 
acumulant descensos durant el mes de 
se tembre. De fet, la nota més rellevant dels 
mercats de deute als dos costats de l’Atlàn-
tic és el descens de les rendibilitats fins a 
nivells mínims històrics. En el cas dels Es -
tats Units, la yield del bo a dos anys va bai-
 xar fins a situar-se en el 0,15%, que es com-
para amb el 0,85% de l’abril. Per la seva 
banda, la TIR del bo a deu anys es va situar, 
per primera vegada, per sota del 2%. Entre 
els aspectes responsables de l’extensió dels 
descensos de les rendibilitats, cal destacar-
ne, principalment, dos. El primer, és la fe -
ble  sa persistent que desprenen els indica-
dors econòmics a nivell global. El segon és 
l’actuació de la Reserva Federal com a 
com    prador al mercat de bons. A aquests 
dos factors, també caldria afegir l’efecte 
que tenen sobre el mercat de deute nord-
americà les inquietuds creixents dels in -
versors sobre l’evolució de la crisi sobirana 
de la zona de l’euro. Aquest aspecte alimen-
 ta un moviment de «fugida cap a la quali-
tat» que beneficia els actius emesos pel 
Tre  sor dels Estats Units, malgrat les seves 
reduïdes rendibilitats. Per al futur més 

Les entitats bancàries 
europees augmenten 
l’apel·lació al BCE per 
finançar-se.

La rendibilitat del  
deute dels Estats Units  
i d’Alemanya baixa  
fins a mínims històrics.

El mercat interbancari  
en dòlars experimenta  
un lleuger deteriorament 
arran de les tensions  
a la zona de l’euro.
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L’actuació de la Fed  
al mercat de deute 
pressiona a la baixa  
les yields de llarg termini.

El temor a un possible 
default grec castiga 
durament el deute 
hel·lènic.

immediat, el factor clau serà la posada en 
marxa efectiva de la decisió de la Reserva 
Federal d’actuar com a partícip als mer-
cats de deute, comprant els títols amb ven-
ciment a llarg termini i venent els de curt 
termini, la qual cosa hauria de continuar 
exercint una pressió a la baixa sobre la cor-
ba de tipus.

En el cas de la zona de l’euro, la rendibilitat 
del deute sobirà alemany ha seguit un pa -
tró de comportament similar al del deute 
nord-americà. Les yields dels bons a dos i a 
deu anys van continuar acumulant descen-
 sos i es van situar en el 0,48% i en l’1,81%, 
respectivament. Com ja ha succeït en els 
últims mesos, l’agreujament de la crisi del 
deute sobirà de la perifèria de la zona de 
l’euro explica que els inversors hagin con-
ti  nuat mostrant preferència per aquesta 
classe d’actius, enfront d’altres amb un per-
   fil més arriscat.

Per la seva banda, les primes de risc dels 
països de la perifèria van mostrar un com-
 portament erràtic al llarg del mes. La prin-
cipal ressenya d’aquest comportament es 
va produir en l’augment espectacular de la 
rendibilitat dels bons a curt termini de 
Grè  cia (la yield dels quals va superar el 
70%), atès l’augment dels rumors sobre un 
possible «default controlat» de l’economia 
hel·lènica. En canvi, els diferencials del 
deute d’Itàlia i d’Espanya en relació amb 
l’alemany van mostrar un comportament 
més estable (dins dels paràmetres excep-
cionals de la crisi actual), en part gràcies a 
la compra de deute d’aquests països per 
part del BCE, tot i que la desconfiança per-
sistent dels inversors sobre les reformes 
estructurals adoptades en les dues econo-
mies continua impedint una normalitza-
ció dels spreads.

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

 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 3,02 3,39 5,36 4,78 3,06 1,17 3,29 1,82

 Juny 3,03 3,41 5,45 4,88 3,16 1,14 3,38 1,73

 Juliol 2,54 3,23 6,08 5,87 2,80 1,08 2,86 1,36

 Agost 2,15 2,83 5,04 5,13 2,18 1,02 2,50 1,08

 Setembre (*) 1,93 2,62 5,08 5,53 1,96 1,03 2,48 0,98

NOTA: (*) Dia 30.
FONT: Bloomberg.
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Les expectatives de menor 
creixement econòmic a la 
zona de l’euro pesen sobre 
el tipus de canvi enfront 
del dòlar.

El franc suís fixa el tipus  
de canvi al de l’euro

En aquest escenari, el tipus de canvi del 
dò  l  ar enfront de l’euro ha estat sotmès a 
un elevat grau de volatilitat. La tendència 
de fons ha estat de feblesa de l’euro, o de 
for  talesa del dòlar (que, en general, s’ha 
apreciat enfront del conjunt de divises in -
ternacionals). De fet, la moneda europea 
ha trencat a la baixa, per primera vegada 
en sis mesos, la barrera d’1,40 dòlars i ha 
arribat ràpidament a 1,35. Com ha succeït 
en els últims mesos, el canvi dòlar-euro ha 
estat sotmès a diverses forces, que s’han 
de  cantat de forma simultània en contra de 
l’euro: la desacceleració de les expectatives 
de creixement econòmic global, que, en les 
últimes setmanes, ha ofert més sorpreses 
ne  gatives a la zona de l’euro; la revisió a la 

baixa de les previsions de tipus oficials del 
BCE; els vaivens de la crisi sobirana de la 
zona de l’euro, i els riscos de contagi a la 
res    ta d’economies de la zona i a les seves 
en    titats financeres. En aquest sentit, un es -
de  veniment determinant sobre la relació 
entre les dues divises va ser l’anunci, per 
part del BCE, d’oferir finançament il·li  mi-
 tat en dòlars a la banca europea a partir de 
l’octubre.

Un altre fet rellevant per als mercats de di -
vises va ser la fixació del tipus de canvi del 
franc suís a l’evolució del preu de l’euro. El 
Banc Nacional de Suïssa, en un esforç per 
frenar l’apreciació de la seva moneda i de 
protegir els interessos de les exportacions, 
va anunciar que intervindrà tant com cal-
gui per evitar una depreciació més enllà 
d’1,20.

TIPUS DE CANvI DE LES PRINCIPALS MONEDES

30-09-2011

Tipus de canvi
% variació (*)

Mensual s/desembre 2010 Anual

Enfront del dòlar dels Estats Units

 Ien japonès 76,9 0,2 –5,6 –8,7

 Lliura esterlina 0,641 –4,2 –0,1 –0,8

 Franc suís 0,901 10,6 –3,7 –9,0

 Dòlar canadenc 1,044 6,3 4,4 1,4

 Pes mexicà 13,724 10,1 10,1 8,2

Enfront de l’euro

 Dòlar dels EUA 1,352 5,9 –1,0 0,8

 Ien japonès 103,9 –6,0 –4,4 –9,6

 Franc suís 1,219 5,0 –2,6 –9,9

 Lliura esterlina 0,867 –2,0 1,1 0,0

 Corona sueca 9,258 1,5 2,9 0,7

 Corona danesa 7,441 –0,1 –0,2 –0,2

 Zloty polonès 4,417 6,3 10,3 10,3

 Corona txeca 24,65 2,1 –1,5 0,2

 Forint hongarès 292,3 7,2 4,7 5,5

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

El Banc Nacional de Suïssa 
estableix un límit al tipus 
de canvi entre l’euro i el 
franc suís.
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Els bons d’alta qualificació 
actuen d’actiu refugi.

Els bons high yield  
es deterioren.

Els inversors opten per refugiar-se  
en la renda fixa de qualitat

Igual que en els trimestres anteriors, la 
renda fixa corporativa ha mostrat un com-
portament més estable que altres mercats 
davant de l’escenari d’alentiment del crei-
xement mundial i del deteriorament de la 
crisi del deute europeu, tot i que alguns 
sectors han començat a patir els efectes ne -
gatius sobre els índexs. Al setembre, i tren-
cant amb la trajectòria observada durant 
l’estiu, els principals índexs de deute cor-
poratiu van experimentar lleugeres caigu-
des, a causa del repunt generalitzat de les 
primes de risc. En aquesta ocasió, l’in  cre -
ment de les primes es va accelerar després 
que la Reserva Federal confirmés les ex -
pectatives de desacceleració del creixement 
econòmic als Estats Units.

No obstant això, malgrat la lleugera cor -
rec  ció dels índexs, el deute corporatiu ha 
continuat mantenint el perfil d’actiu refu-
gi, per darrere de l’or i del deute públic dels 

països més solvents (com els Estats Units i 
Alemanya). En concret, els bons corpora-
tius d’elevada qualitat creditícia (invest
ment grade), tant dels Estats Units com de 
la zona de l’euro, i alguns bons seleccionats 
d’economies emergents han continuat re -
gistrant lleugers augments de demanda i 
conseqüents retallades en les rendibilitats. 
En el cas de la zona de l’euro, els índexs de 
bons investment grade, malgrat presentar 
un comportament relativament favorable, 
continuen llastats pel deute emès per les 
entitats bancàries. Les recents revisions 
negatives realitzades per les agències de 
rating als principals bancs francesos i ita-
lians han afegit tensió al deute emès pels 
bancs, que han assolit el màxim històric 
en les primes de risc. Per la seva banda, el 
sector del high yield (bons d’elevada rendi-
bilitat i risc), que, en els trimestres ante-
riors, va ser la destinació preferida dels 
inversors, ha començat a experimentar un 
deter iorament creixent davant de 
l’augment del temor a una forta desaccele-
ració del creixement econòmic, que pugui 
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Els bons dels bancs 
europeus pateixen  
el càstig dels mercats.

Els parquets internacionals 
cotitzen un elevat grau 
d’incertesa.

implicar un repunt de les ràtios de morosi-
tat i d’impagament.

Atesa aquesta conjuntura financera, les 
emissions de renda fixa per part de les 
com  panyies s’han reduït als països desen-
volupats. La falta d’oportunitats de col· lo -
car el paper als mercats comporta que 
cada vegada més empreses, i, principal-
ment, les entitats financeres, optin per l’ús 
de covered bonds com a instrument per 
ob  tenir finançament majorista.

La incertesa domina les borses

Les borses internacionals han mostrat, al 
llarg del mes de setembre, un to fràgil i 
erràtic. L’empitjorament de les expectati-
ves de creixement econòmic global i la 
percepció d’un escenari financer inestable 
han estat recollits a través dels repunts dels 
indicadors de volatilitat i dels moviments 
de fluxos inversors. Aquests últims han 

continuat optant per traslladar el capital a 
actius amb un perfil menys arriscat, com 
l’or, la renda fixa corporativa d’alta quali-
tat i els bons públics d’Alemanya i dels Es -
tats Units.

Considerant que els riscos de la conjuntura 
econòmica i financera actual registraran 
una resolució progressiva i satisfactòria, 
les perspectives a mitjà i a llarg ter      mini per 
a les borses mundials són fa  vo  rables. En 
aquest sentit, malgrat la incidència negati-
va dels riscos en les previsions de beneficis 
que realitzen els analistes, els fonaments 
per a la revaloració borsària continuen 
essent els mateixos i pas  sen per la recupe-
ració del cicle de creixement sostingut 
mun dial, la resistència del cicle empresa-
rial expansiu i la reducció dels riscos de 
crèdit. No obstant això, a curt termini, els 
inversors es mostren molt sensibles als ris-
cos de creixement i a la crisi sobirana 
euro  pea, que representa un gran obstacle 
per consumar el potencial de revaloració.
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La resolució de la incertesa 
financera actual hauria de 
donar pas a un període més 
favorable per a la renda 
variable.

El sector bancari cedeix 
posicions a conseqüència 
de la crisi del deute sobirà 
europeu.

Als Estats Units, la feblesa dels indicadors 
econòmics, el temor a una possible recai-
guda de l’economia nord-americana en re -
cessió i la inacabada negociació política 
so  bre el sostre del dèficit es presenten com 
les principals traves a les quals s’enfronten 
els índexs borsaris. No obstant això, les es -
ti  macions del consens dels analistes recu-
llen amb força moderació l’impacte dels 
ris  cos actuals en els beneficis esperats per 
al proper exercici, la qual cosa anticipa la 
sos  tenibilitat dels marges en l’escenari fi -
nancer dels pròxims trimestres.

A Europa, la desconfiança generada per 
les necessitats de recapitalització a les quals 
s’enfrontaria la banca europea en cas d’un 
default grec s’afegeix a la creixent incertesa 
generada per un possible contagi de la crisi 

del deute a altres països. És, precisament, 
per aquesta raó que les accions del sector 
bancari continuen en el punt de mira dels 
inversors, càstig reforçat després de la re -
baixa de rating patida per algunes entitats 
franceses i italianes.

Els parquets dels països emergents també 
han patit els efectes de la crisi sobirana, tot 
i que amb menys intensitat. Les borses d’a-
 questes economies romanen immerses en 
un cercle de correccions generades per 
l’en  duriment de les polítiques monetàries i 
pels primers signes de desacceleració. A 
més a més, cal tenir en compte que les im -
plicacions de la crisi del deute europeu són 
un llast addicional per als intents de recu -
pe  ració dels seus índexs a curt termini.

ÍNDEXS DE LES PRINCIPALS BORSES MUNDIALS

30-09-2011

Índex
(*)

% variació
mensual

% variació
acumulada

% variació
anual

Nova York

 Dow Jones 11.154,0 –4,0 –3,7 3,4

 Standard & Poor’s 1.160,4 –4,8 –7,7 1,7

 Nasdaq 2.480,8 –3,8 –6,5 4,7

Tòquio 8.700,3 –2,8 –14,9 –7,1

Londres 5.156,0 –4,4 –12,6 –7,1

Zona de l’euro 2.194,0 –4,7 –21,4 –20,2

 Frankfurt 5.552,8 –4,0 –19,7 –10,9

 París 3.004,1 –7,8 –21,0 –19,1

 Amsterdam 281,6 –3,9 –20,6 –15,8

 Milà 15.007,5 –3,6 –25,6 –26,8

 Madrid 8.590,9 –1,5 –12,9 –18,3

Zuric 5.552,8 0,4 –13,7 –11,8

Hong Kong 17.592,4 –11,4 –23,6 –21,4

Buenos Aires 2.518,1 –15,1 –28,5 –4,7

São Paulo 53.384,7 –5,5 –23,0 –23,1

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.



OCTUBRE 2011 45  INFORME MENSUAL

Especulació als mercats de primeres matèries: culpable o innocent?

L’interès de nombrosos inversors per les primeres matèries (commodities), com un actiu alternatiu incorporable en 
les estratègies de cartera, ha crescut de forma considerable en l’última dècada. En un principi, aquest plantejament 
trobava justificació en la baixa correlació que, tradicionalment, s’havia observat entre les primeres matèries i altres 
actius (en particular, la renda variable) i també per la seva condició de cobertura enfront d’increments sostinguts 
de la inflació. En pocs anys, aquest fenomen, que alguns anomenen «financialització» de les commodities, ha asso-
lit proporcions molt importants, que han encès la polèmica. En concret, hi ha qui afirma que ha causat augments 
desmesurats en els preus de productes bàsics per a la ciutadania.

Des del 2005, els principals índexs de primeres matèries han experimentat importants revaloracions i una gran 
volatilitat, en un procés en què ha participat una àmplia gamma de productes, en especial els energètics, els ali-
ments i els metalls preciosos. Molts observadors han responsabilitzat d’aquesta dinàmica la creixent presència 
d’inversors financers com bancs d’inversió i hedge funds, l’activitat dels quals s’ha vinculat a l’especulació (habi-
tualment mitjançant els mercats de derivats i dels productes estructurats). Uns altres consideren que el responsable 
de l’encariment és l’afluència massiva de fluxos d’estalvi procedent d’inversors institucionals (per exemple, fons de 
pensions) i particulars. Per a aquests últims, la canalització de l’estalvi cap a les primeres matèries s’ha facilitat 
molt amb un producte nou de gran èxit: els ETF (Exchange Traded Funds) o fons cotitzats.(1) En els tres últims anys, 
el volum de recursos dels ETF de primeres matèries s’ha duplicat i representa, en l’actualitat, gairebé la meitat del 
total dels actius financers vinculats a les primeres matèries, com es mostra al gràfic següent.

(1) Els ETF (Exchange Traded Funds) són fons cotitzats la política d’inversió dels quals consisteix a reproduir un índex. Les participacions 
d’aquests fons poden estar compostes per accions, bons o commodities i es negocien a les borses de valors com si es tractés d’accions.
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(2) Per exemple, els següents: J. Hamilton, Causes and Consequences of the Oil Shock of 200708, Brookings Papers on Economic Activity, primavera 
2009, 215-259. R. Alquist i O. Gervais, The Role of Financial Speculation in Driving the Price of Crude Oil, Bank of Canada, Discussion Paper 2011. 
S. Irwin, D. Sanders i P. Meerin, Devil or Angel. The Role of Speculation in the Recent Commodity Price Boom, Journal of Agricultural and Applied 
Economics, núm. 41, 2009.
(3) Per a més detalls, vegeu «Global Economic Prospects  Maintaining Progress Amid Turmoil», World Bank, juny 2011.
(4) K. Singleton, Investor Flows and the 2008 Boom/Bust in Oil Prices, working paper Graduate School of Business Stanford University, juliol 2011.

En un debat sovint dominat per la demagògia i pels interessos partidistes, diversos economistes acadèmics han 
tractat d’examinar, amb el màxim rigor conceptual i empíric possible, la relació entre l’augment dels fluxos de 
capital financer i l’encariment de les commodities. El tema va adquirir gran rellevància cap a la meitat del 2008, 
quan els índexs d’aquests béns van assolir el nivell màxim històric, coincidint amb el fort increment del preu del 
barril de cru. La nova embranzida alcista del 2010 va incrementar l’interès de més investigadors. Per desgràcia, 
els resultats d’aquests estudis no són prou concloents per determinar un veredicte final rotund sobre l’acusació 
esmentada. No obstant això, sí permeten decantar raonablement la discussió cap a una llista de conclusions cur-
ta però útil.

En el pla conceptual, les posicions estan separades en termes anàlegs al debat, ja llarg i profús, sobre l’eficiència als 
mercats financers. Els qui sostenen que els mercats financers són eficients consideren que la «financialització» de 
les commodities no comporta inconvenients, sinó avantatges: millora el procés de descobriment de preus, augmen-
ta la liquiditat i la profunditat dels mercats, proporciona estabilitat, etc. En canvi, els qui consideren que els mercats 
són ineficients a l’hora de disseminar i de processar informació sospiten que la «financialització» ha amplificat, als 
mercats de primeres matèries, fenòmens com el comportament gregari (herding), la formació de bombolles, 
l’especulació malintencionada (predatory trading), els pànics, etc. Fins a la crisi financera del 2008, el paradigma 
pro-eficiència era el dominant, però sembla que la commoció generada per les múltiples disfuncions observades 
en els últims anys en mercats com el monetari, l’hipotecari o el borsari inclina la balança cap als plantejaments que 
qüestionen l’eficiència.

En qualsevol cas, múltiples estudis empírics han tractat d’identificar, calibrar o estimar l’impacte de l’activitat 
financera en aquests mercats. Alguns utilitzen tècniques estadístiques sofisticades, uns altres recorren a dades 
bàsiques observables directament, sense processament. Entre els primers, abunden els que exploten la base de 
dades de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), l’organisme que, als Estats Units, regula els mercats 
de derivats, inclosos els de commodities. Es tracta d’una de les poques fonts de dades d’alta freqüència on, en prin-
cipi, es pot rastrejar l’actuació (operacions i posicions) d’inversors «especulatius». Avaluades en conjunt, aquestes 
anàlisis(2) no troben una relació causal significativa i consistent entre l’activitat financera/especuladora i l’augment 
dels preus de les primeres matèries. Aquesta és, per exemple, la lectura que fa el Banc Mundial(3) en les conclusions 
del seu informe de Perspectives Econòmiques Globals. D’una banda, el nombre de contractes de futurs dels inver-
sors especuladors és típicament molt inferior al dels no especuladors. Més important, el comportament dels pri-
mers té una correlació baixa amb l’evolució dels preus de primeres matèries destacades, com el cru i els aliments. 
I, encara més decisiu, estadísticament s’ha constatat en diversos episodis (els principals relacionats amb el cru) que 
les variacions en els preus de les commodities van ser la causa de les modificacions en les posicions netes dels inver-
sors, i no al contrari, com sostenen els detractors de l’activitat especuladora.

S’han realitzat diverses crítiques a aquesta família d’estudis basats en les dades de la CFTC, en especial l’omissió 
de l’operativa en àrees dels mercats molt importants per on també es poden canalitzar fluxos financers/especula-
tius (altres productes i altres països), la consideració de períodes mostrals no sempre representatius (en particular, 
l’èmfasi a estudiar el cas del petroli el 2008) i les febleses de les tècniques economètriques utilitzades.(4) En aquest 
sentit, els estudis que recullen els esdeveniments del 2010 tendeixen a identificar una relació causal de l’activitat 
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especulativa sobre l’encariment més significativa que els anteriors.(5) La rèplica dels partidaris de la innocència de 
l’especulació consisteix a aportar un altre tipus de «proves». Una primera és la relativa a l’evolució dels inventaris 
(stocks), que no han crescut com caldria esperar si l’actuació dels especuladors hagués situat el preu de mercat per 
damunt del preu d’equilibri entre oferta i demanda finals (fonamentals). Una altra és l’observació que productes 
sobre els quals no es practica cap activitat financera, senzillament per l’absència de vehicles (derivats o ETF), s’han 
mogut de manera tan o més intensa que el conjunt de commodities. Per exemple, el carbó.

En suma, i amb les cauteles a les quals obliga l’absència de prou consens entre els diferents estudis, sembla raonable 
assolir tres impressions bàsiques. Primer: l’efecte a llarg termini de l’activitat financera sobre el nivell de preus de 
les commodities és petit. Són les variables fonamentals (demanda, inventaris, oferta i costos de producció) les que 
determinen la tònica tendencial de les cotitzacions. Segon: a curt termini, els efectes sobre el nivell de preus poden 
ser importants, en general incidint en la mateixa direcció i amplificant les forces fonamentals, però són efectes 
variables en el temps i dispars en funció del tipus de commodity. Tercer: a curt termini, els efectes sobre la volatili-
tat del preu són importants.

Des d’aquestes conclusions, caldria esperar que un jutge ponderat es decantés per un veredicte de «no culpabili-
tat», acompanyat de disposicions per evitar que els efectes nocius a curt termini es magnifiquin més del que seria 
tolerable. Això és el que intenten els reguladors de regions tan importants com els Estats Units o la Unió Europea 
en introduir diferents elements de reforma (límits a les posicions en contractes de derivats, obligacions de trans-
parència, etc.), per als quals, efectivament, la ponderació és molt aconsellable.

Aquest requadre ha estat elaborat pel Departament de Mercats Financers 
Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”
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(5) Per exemple, M. Lombardy i I. van Robays, Do Financial Investors Destabilize The Oil Price?, ECB Working Paper, núm. 1.346, juny 2011.
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Ajustament d’expectatives

Fa sis trimestres que l’economia espanyola 
anota taxes de creixement positives. Això, 
en un cicle típic de recuperació econòmi-
ca, és prou temps perquè els diferents 
agents econòmics percebin que el procés 
de recuperació és sostenible, fet que, gene-
ralment, es tradueix en un augment de la 
in  versió i en una millora del mercat labo-
ral. La magnitud de la recessió viscuda fa 
dos anys ha fet que fins avui el procés de 
millora de la confiança hagi estat una mica 
més lent del que és habitual, però, després 
dels esdeveniments de les últimes setma-
nes, sembla que s’està desfent una part del 
camí recorregut.

El repunt de les tensions als mercats finan-
cers i l’augment de la volatilitat als princi-
pals índexs borsaris no tenen una única 
explicació. Les males dades de creixement 
del segon trimestre a la majoria d’econo -
mies desenvolupades, la falta de consens 
polític a l’economia nord-americana per 
dur a terme l’ajustament del dèficit públic, 
la desacceleració del creixement de les prin-
 cipals economies emergents i, sobretot, la 
falta de lideratge polític per trobar una so -
lució a la crisi del deute sobirà són els prin-
cipals motius. Tot plegat, ara com ara, ja ha 
causat un sever descens de les expectatives 
de creixement a les principals economies 
avan  çades, tant per a enguany com, sobre-
tot, per a l’any vinent.

L’economia espanyola no s’ha mantingut 
al marge d’aquest corrent. El Fons Moneta-
 ri Internacional (FMI) manté el creixe-
ment previst del producte interior brut 
(PIB) per al 2011 en el 0,8%, però ha revisat 
el de l’any vinent en sis dècimes a la baixa, 

fins a l’1,1%. Una previsió que sintonitza 
amb la nostra. Les revisions del conjunt 
d’analistes han estat una mica més severes. 
El creixement del PIB previst per Consen-
sus Economics, que resumeix les pre -
visions de les principals cases d’anàlisis 
mundials, se situa en el 0,7% per a enguany 
i en el 0,8% per al 2012.

La vulnerabilitat del procés de recuperació 
de l’economia espanyola a la recuperació de 
l’economia mundial queda perfectament 
re  flectida en les dades de creixement del 
PIB del segon trimestre. L’aportació de la 
de  manda interna al creixement va ser, un 
tri  mestre més, negativa. Aquest cop, el prin-
 cipal responsable va ser el consum públic, 
que comença a reflectir les mesures d’aus -
te  ritat adoptades pel Govern per con  tenir 
el dèficit fiscal. Concretament, aquest 
component va registrar una reculada del 
2,4% intertrimestral, un descens històric.

Aquesta dada va ser compensada, en part, 
pel sorprenent avanç del consum privat, 
del 0,6% intertrimestral. Sorprenent per-
què les fonts que poden alimentar el crei-
xement del consum privat són força limi-
tades. En el segon trimestre, per exemple, 
el preu del petroli de qualitat Brent va aug-
mentar l’11% en relació amb el trimestre 
anterior i va reduir la capacitat adquisitiva 
de les llars. La remuneració dels assalariats, 
d’altra banda, va baixar el 0,6% en termes 
interanuals. És probable, per tant, que 
l’avanç del consum s’hagi alimentat d’un 
descens de la taxa d’estalvi, que encara es 
troba en valors relativament moderats.

Després del fort repunt que va experimen-
tar l’estalvi el 2009, quan es va situar en el 
18,1% de la renda bruta disponible de les 

La volatilitat i la tensió 
financera repunta.

L’FMI rebaixa el creixement 
del 2012 fins a l’1,1%.

Activitat econòmica

CONJUNTURA ESPANYOLA

El consum públic baixa  
el 2,4% intertrimestral, 
una xifra històrica.



OCTUBRE 2011 49  INFORME MENSUAL

llars, va tancar el 2010 en el 13,1%, una xi -
fra que encara té un cert recorregut a la 
bai  xa, tot i que ja força limitat.

Aquesta és la causa que explica que, en els 
pròxims trimestres, difícilment tornarem 
a veure avanços del consum privat simi-
lars als del segon trimestre. L’índex de co -
merç al detall continua mostrant un to molt 
feble i apunta en aquesta direcció. Concre-
tament, en el mes de juliol, va registrar un 
descens del 3,9% en termes interanuals. 
L’e  volució de l’índex de confiança del con-
sumidor tampoc no és gaire esperançador, 
en especial després de la important recula-
da del mes d’agost, que l’ha tornat a situar 
en els nivells de l’abril.

L’evolució de l’últim component de la de -
man  da interna, la inversió, tampoc no va 
ser gaire pròspera, tot i que, en aquest 
apartat, els matisos són importants. La 
inversió a la construcció continua oferint 
des  censos en termes interanuals propers 

als dos dígits, tot i que és cert que, lenta-
ment, dibuixa una trajectòria de desaccele-
ració del ritme de contracció. Després d’un 
any registrant descensos intertrimestrals 
del 3%, de mitjana, en el segon trimestre, la 
davallada va ser, només, del 0,9%. La ten-
dència de la inversió en béns d’equipament 
és més satisfactòria. Amb l’excepció del 
tercer trimestre de l’any passat, aquest 
component ha registrat taxes de creixe-
ment intertrimestrals positives des del ter-
cer trimestre del 2009. En el segon trimes-
tre del 2011, l’avanç va ser modest, del 
0,3%, però continua mostrant la capacitat 
de recuperació de l’economia productiva.

No obstant això, el creixement de la inver-
sió en béns d’equipament es podria desac-
celerar en els pròxims trimestres. Així ho 
reflecteix l’índex de confiança de la indús-
tria, que, després de l’important descens 
del mes de juliol, va continuar baixant a 
l’agost i va assolir els nivells de setembre de 
l’any passat. L’evolució de l’índex de pro-

INDICADORS DE DEMANDA

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

2009 2010
2010 2011

III IV I II Juliol Agost

Consum 

 Producció de béns de consum (*) –8,2 0,8 0,4 0,1 –1,5 –0,9 –1,2 ...

 Importació de béns de consum (**) –5,8 –9,5 –14,9 –13,7 –1,1 –8,7 –10,1 ...

 Matriculacions d’automòbils –17,9 3,1 –25,0 –29,3 –27,3 –26,4 –4,0 5,9

 Crèdit al consum de béns duradors –11,5 –12,3 –19,2 –14,6 –13,9 –10,1 – ...

 Indicador de confiança  
  dels consumidors (***) –28,3 –20,9 –21,5 –21,0 –19,6 –16,1 –13,4 –17,0

Inversió

 Producció de béns d’equipament (*) –22,1 –3,3 –6,3 –3,2 3,0 2,5 1,2 ...

 Importació de béns d’equipament (**) –26,3 6,5 9,4 4,8 2,3 –4,9 –14,7 ...

 Matriculació de vehicles industrials –40,0 6,4 –9,3 1,4 –2,2 –11,2 –0,5 11,2

Comerç exterior (**) 

 Importacions no energètiques –16,9 10,3 6,0 5,4 7,4 –0,7 –9,9 ...

 Exportacions –9,8 15,6 13,2 15,3 16,0 9,0 8,8 ...

NOTES: (*) Filtrat de diferències del calendari laboral.
(**) En volum.
(***) Enquesta de la Comissió Europea: diferència entre els percentatges de respostes positives i negatives.
FONTS: ANFAC, Institut Nacional d’Estadística, Banc d’Espanya, Ministeri d’Economia i Hisenda, Comissió Europea i elaboració pròpia.

La construcció continua 
l’ajustament, però modera 
la contracció.

Els índexs de confiança  
de la indústria i de la 
producció industrial no 
conviden a l’optimisme.
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ducció industrial tampoc no va pro  por  -
cionar bones notícies. Al mes de juliol, va 
tornar a accelerar el descens, fins al 2,8% 
in  teranual. La utilització de la capacitat 
productiva del tercer trimestre també re -
flecteix el context de feblesa de la recupe-
ració i, malgrat situar-se en nivells relativa-
ment baixos, va anotar un lleuger des  cens.

La feblesa del conjunt de la demanda inter-
na fa que la capacitat de recuperació de l’e-
 co  nomia espanyola estigui especialment 
influïda per les expectatives de creixement 
de l’economia mundial. Afortunadament, 

al  gunes dades del segon trimestre apunten 
en la bona direcció. Així, l’aportació del 
sec  tor exterior al creixement va ser de 2,7 
punts percentuals, un dels registres més 
alts dels anotats fins ara. No obstant això, 
aquest resultat va ser degut, sobretot, al 
des  cens de les importacions, que, en ter-
mes intertrimestrals, van recular el 3,7%. 
Les exportacions també van frenar el rit -
me d’avanç, però amb menys intensitat, ja 
que la reculada de les exportacions de béns 
industrials va ser compensada per l’avanç 
de les exportacions de serveis.

INDICADORS D’OFERTA

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

2009 2010
2010 2011

III IV I II Juliol Agost

Indústria

 Consum d’electricitat (1) –4,9 2,9 2,7 2,2 0,4 1,4 –1,4 0,1

 Índex de producció industrial (2) –15,8 0,8 –0,2 0,4 1,8 –1,1 –2,8 ...

 Indicador de confiança en la indústria (3) –30,8 –13,8 –13,5 –9,2 –8,6 –10,9 –13,3 –13,9

 Utilització capacitat productiva (4) 71,2 72,0 73,9 72,9 72,6 74,7 73,3 –

 Importació béns interm. no energ. (5) –20,9 24,6 20,0 18,2 12,2 3,8 –9,3 ...

Construcció

 Consum de ciment –32,3 –14,8 –14,1 –16,1 –2,0 –16,6 –26,1 –16,5

 Indicador de confiança en la construcció (3) –32,3 –29,7 –27,8 –41,5 –54,1 –55,4 –58,0 –53,7

 Habitatges (visats obra nova) –58,1 –17,3 –13,2 –20,3 –6,8 ... ... ...

 Licitació oficial –8,2 –37,9 –36,6 –34,8 –44,5 ... ... ...

Serveis

 Vendes comerç minorista (6) –5,4 –1,0 –2,5 –1,9 –5,9 –5,1 –3,4 ...

 Turistes estrangers –8,8 0,9 4,2 1,4 2,9 10,4 7,2 9,4

 Ingressos turisme –9,0 3,9 7,0 5,4 6,7 12,2 ... ...

 Mercaderies ferrocarril (t-km) –28,4 6,4 5,9 –4,2 8,2 1,8 –1,8 ...

 Tràfic aeri passatgers –7,9 2,9 4,2 4,3 5,0 10,6 6,7 4,7

 Consum de gasoil automoció –5,1 –1,2 –2,1 –1,6 –1,7 –4,7 ... ...

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

La recuperació depèn, en 
gran part, del creixement 
de l’economia mundial.
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EVOLUCIÓ DEL PIB D’ESPANYA PER COMPONENTS

Percentatge de variació interanual (*)

PIB Consum de les llars

Consum públic Inversió en béns d’equipament

–0,1

–3,7 –4,3

1,3

–0,7

3,3

–24,5

1,9

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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S’espera que l’aportació del sector exterior 
al creixement continuï essent important 
en els pròxims trimestres, però anirà dis-
minuint de forma gradual. Així i tot, espe-
rem que enguany afegeixi 1,6 punts per-
centuals al creixement del PIB. L’any 
vi    nent, tot i que la seva aportació podria 
disminuir en gairebé mig punt, encara se 
situarà en nivells relativament elevats.

En definitiva, l’ajustament de les expecta-
tives de creixement de les principals eco-
nomies avançades és important, i això 
afecta la velocitat de recuperació de l’e  co -
nomia espanyola. De tota manera, tot i que 

sembla que, l’any vinent, el creixement 
serà lleugerament inferior a l’esperat, la 
ten  dència continua essent positiva. A més 
a més, és important tenir en compte que 
una part del repunt de la volatilitat és fruit 
de la indecisió política a les principals eco-
nomies mundials. Quan, finalment, s’apro-
 vi el segon pla de rescat per a Grècia, la 
zona de l’euro aconsegueixi delimitar el 
risc de contagi amb mesures efectives, i, 
als Estats Units, els dos grans partits polí-
tics arribin a un acord sobre el rumb que 
ha de prendre la política fiscal, la confian -
ça podria tornar a recuperar ràpidament el 
terreny perdut.

La tendència de creixement 
per al 2012 continua essent 
positiva.
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El deteriorament de les expectatives 
pot passar factura

Les dades que arriben del mercat laboral, 
un mes més, no són gaire encoratjadores. 
Ningú no esperava que la recuperació fos 
intensa ni immediata. És ben sabut que el 
mercat laboral es comença a recuperar amb 
un cert retard en relació amb el conjunt de 
l’activitat econòmica. Aquest lapse de temps 
és el mínim necessari perquè els diferents 
agents recuperin la confiança sobre la 
capacitat de creixement de l’economia. És 
llavors quan es torna a invertir en el factor 
treball, i també en capital. Però ja fa 6 tri-
mestres que les taxes de creixement del 
producte interior brut (PIB) són positives, 
i encara no obtenim dades gaire esperança-
dores sobre l’evolució del mercat laboral.

A l’agost, per exemple, els afiliats en alta a 
la Seguretat Social es van reduir en 136.835 
persones. En el segon mes de l’estiu, és ha -
bitual la destrucció de llocs de treball, mo -
tiu pel qual no cal llegir aquesta dada al 
peu de la lletra. Per exemple, entre els anys 
2005 i 2007, durant aquest mes es van des-
truir, de mitjana, 154.000 llocs de treball. 
No obstant això, la bona temporada turís-
tica ens feia ser una mica més optimistes. 
Les dades referents a l’atur registrat tam-
poc no són gaire esperançadores, ja que va 
augmentar en 51.185 persones. Si tenim en 
compte els efectes estacionals, també en 
aquest cas l’augment és menor, tot i que 
continua essent lleugerament positiu.

Les dades d’ocupació del segon trimestre 
de la comptabilitat nacional confirmen 

El mercat laboral continua 
sense recuperar-se.

Mercat de treball

FONTS: Ministeri de Treball i elaboració pròpia.

L’OCUPACIÓ CAU UNA MICA MENYS ENGUANY, PERÒ ES MANTÉ EN TAXES NEGATIVES 

Variació acumulada interanual d’a�liats a la Seguretat Social
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La falta de confiança 
impedeix millores 
substantives de l’atur.

aquest escenari de lenta recuperació. Els 
llocs de treball equivalents a temps complet 
van caure l’1,0% en el segon trimestre, qua-
tre dècimes menys que en el primer trimes-
tre. Una xifra que continua molt afectada 
per la destrucció d’ocupació al sector de la 
construcció, i, per tant, és important des-
tacar que, en altres sectors, com els serveis 
de mercat, la taxa de variació ja és positiva.

El retard en la recuperació del mercat labo-
ral és degut, en part, a la baixa velocitat de 
la recuperació del conjunt de l’eco  nomia. 
Això fa que la millora de la confiança dels 
diferents agents sigui també lenta.

Davant d’aquest escenari no gaire encorat-
 jador, hem d’afegir ara un important canvi 
d’expectatives. El repunt de les tensions als 
mercats financers europeus, a causa del 
deteriorament de les perspectives de crei-

xement de Grècia i dels rumors d’un impa-
gament del seu deute públic, sumat a les 
pobres dades de creixement de l’economia 
nord-americana i de la zona de l’euro del 
segon trimestre, ha acabat afectant les 
perspectives de creixement a mitjà termini 
del conjunt dels països desenvolupats. 
Com hem explicat abans, aquest aspecte és 
fonamental, ja que en depèn la recuperació 
de la confiança per invertir en el factor tre-
ball. Això ens ha portat a revisar lleugera-
ment les nostres previsions de la taxa d’atur 
el 2012.

Però no tot són males notícies. Les dades 
referents al cost del factor treball són més 
encoratjadores, en especial si tenim en 
compte que, del seu ajustament, depèn la 
millora de la competitivitat de l’economia 
espanyola. Segons les dades de comptabili-
tat nacional, la remuneració dels assala-

Els serveis de mercat  
ja creen ocupació.

INDICADORS D’OCUPACIÓ

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

2009 2010
2010 2011

III IV I II Juliol Agost

Afiliats a la Seguretat Social (1)

 Sectors d’activitat

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

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

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

 Situació professional

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

  No assalariats –4,8 –2,8 –2,4 –1,9 –1,6 –1,2 –1,1 –1,0

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

Població ocupada (2) –6,8 –2,3 –1,7 –1,3 –1,3 –0,9 – –

Llocs de treball (3) –6,6 –2,4 –1,6 –1,4 –1,4 –1,0 – –

Contractes registrats (4)

 Indefinits –31,0 –6,4 –7,6 0,0 –1,8 –5,0 –6,2 –1,1

 Temporals –13,5 3,8 3,5 2,8 0,7 3,9 –3,2 5,5

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

NOTES: (1) Dades mitjanes mensuals.
(2) Estimació de l’enquesta de població activa.
(3) Equivalents a temps complet. Estimació de la comptabilitat nacional; dades corregides d’estacionalitat i calendari.
(4) Al Servei Públic d’Ocupació Estatal.
FONTS: Institut Nacional d’Estadística, Ministeri de Treball i Assumptes Socials, Servei Públic d’Ocupació Estatal i elaboració pròpia. 
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riats es va reduir el 0,5% interanual en el 
segon trimestre, a conseqüència, sobretot, 
de la reducció del cost per assalariat, que va 
passar d’augmentar el 0,8% en el primer tri-
mestre al 0,2% en el segon. D’aquesta mane-
ra, el cost laboral per unitat de producte es 
va estabilitzar en el –1,5%, tres punts i mig 
per sota del deflactor implícit de l’economia.

Les dades de l’enquesta trimestral de cost 
laboral apunten en la mateixa direcció. El 
ritme de creixement del cost laboral total 
continua essent relativament moderat. En 
el segon trimestre, es va situar en el 0,8% 
interanual, una xifra molt inferior a la re -
gis  trada abans de la recessió. La modera-
ció és deguda, sobretot, al component sa -
larial, que només avança el 0,6%, mentre 
que els altres costos van augmentar l’1,5%. 
És sorprenent, però, que, per sectors, sigui 
el de serveis el que estigui contribuint a la 
contenció salarial, mentre que, al sector de 

la construcció, el cost laboral total va créi-
xer el 3,0%.

D’aquesta manera, la comparativa amb la 
zona de l’euro continua essent favorable 
per a la millora de la competitivitat de l’eco-
 nomia espanyola. El creixement dels cos-
tos laborals per hora va créixer en el segon 
trimestre un punt percentual menys que al 
conjunt de la zona de l’euro i, per tant, 
s’am  plia en una dècima la bretxa del pri-
mer trimestre.

En definitiva, la conjuntura laboral conti-
nua essent una mica grisa i es veu ara afec-
tada pel deteriorament de les perspectives 
de creixement del conjunt de les econo-
mies avançades. Com a mínim, la tendèn-
cia de fons de millora de la competitivitat 
del factor treball en l’economia espanyola 
es manté, un factor clau per a la reactivació 
del creixement.

INDICADORS DE SALARIS

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

2009 2010
2010 2011

I II III IV I II

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

Salari per lloc de treball equivalent  
 a temps complet (**) 4,1 0,7 1,7 1,5 –0,1 –0,4 0,8 0,2

Enquesta trimestral de cost laboral

 Costos salarials

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

   Indústria 2,1 2,9 2,8 3,0 2,9 2,8 3,0 3,1

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

   Serveis 3,2 0,5 1,6 1,6 –0,4 –0,7 0,3 –0,2

  Guanys mitjans per hora treballada 5,3 1,1 2,9 1,4 –0,9 1,3 0,2 1,3

 Altres costos laborals 4,3 –1,1 –1,1 –0,6 –1,5 –1,0 0,4 1,5

 Jornada laboral (***) –2,0 –0,3 –1,0 0,3 1,0 –1,4 0,8 –0,6

Jornals agraris 2,6 2,9 3,3 3,2 4,5 0,8 1,7 ...

Cost laboral a la construcció 4,7 1,0 3,1 0,7 0,1 0,0 1,3 2,0

NOTES: (*) No inclou clàusules de revisió salarial. Dades acumulades.
(**) Comptabilitat nacional trimestral; dades corregides d’estacionalitat i calendari.
(***) Hores efectives per treballador i mes.
FONTS: Institut Nacional d’Estadística, Ministeri de Treball i Assumptes Socials, Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Ministeri de Foment i elaboració pròpia.

Espanya guanya 
competitivitat a través  
dels costos salarials.
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La inflació manté la tendència 
descendent

La taxa interanual de l’índex de preus de 
consum (IPC) general es va situar, a l’agost, 
en el 3,0%, una dècima per sota de la regis-
trada al juliol. Aquesta dada representa la 
consolidació de la tendència a la baixa ini-
ciada en el mes d’abril, quan la inflació va 
arribar al 3,8%, la cota més alta des de 
l’ini  ci de la crisi.

Les causes d’aquest descens són múltiples i 
s’expliquen en un context d’alentiment de 
l’activitat econòmica. D’una banda, i amb 
un perfil transitori, el descens del preu del 
petroli de qualitat Brent fins als 110 dòlars 
per barril, juntament amb la davallada 

d’altres primeres matèries, va empènyer a 
la baixa la partida de carburants i combus-
tibles. Així mateix, els aliments no elabo-
rats van retallar la inflació mensual i inter-
 anual en cinc dècimes, en clar contrast 
amb la forta i anòmala pujada que havien 
experimentat l’any anterior. Ja que el des-
cens de les dues partides, a més de l’elec  tri-
 ci  tat, no afecta el còmput de la inflació 
subjacent, és fàcil explicar per què es va 
mantenir estable en l’1,6% de variació in -
teranual.

D’altra banda, els efectes de la pujada de 
l’impost sobre el valor afegit (IVA), que va 
tenir lloc al juliol del 2010, s’han diluït, la 
qual cosa ajuda la inflació en la seva ten-
dència descendent. Tot i que les dades 

L’IPC cau una dècima i se 
situa en el 3,0% a l’agost.

Les primeres matèries  
i els aliments no elaborats 
contribueixen de forma 
significativa al descens.

Preus

LA INFLACIÓ CONTINUA BAIXANT PER QUART MES CONSECUTIU

Variació interanual de l’IPC

FONT: Institut Nacional d’Estadística.
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L’alentiment econòmic 
reduirà les tensions 
inflacionistes.

d’in  flació del mes d’agost es van alinear 
amb les nostres previsions, hem revisat a la 
baixa les nostres estimacions per a l’any 
2012, a causa de la feblesa de la demanda 
interna i del canvi d’expectatives sobre el 
creixement de l’economia mundial.

La gran majoria d’indicadors apunten a 
un alentiment de l’economia espanyola. 
Així, la confiança del consumidor ha tor-
nat a caure després de la lleugera recupe-
ració dels últims mesos i es troba per sota 
de la mitjana històrica. Les vendes al detall 
no frenen la caiguda i acumulen una va -
ria  ció interanual negativa del 5,6%. La 
producció industrial va tancar el mes de 
juliol amb un descens interanual de 
l’1,6%, mentre que l’indicador del senti-
ment eco  nòmic va tenir també una petita 
recaiguda. Un altre signe que revela la 
feblesa de la demanda interna és l’elevada 
contribució dels carburants i lubrificants 
al total de la taxa d’inflació, fet que explica 
que la inflació subjacent se situï per sota 
del 2%.

En aquest context, per als pròxims mesos i 
en un escenari d’estabilització dels preus 

del petroli, la inflació mantindrà la tònica 
descendent i s’aproximarà a cotes del 2,4% 
al final de l’any. El 2012, és probable que 
l’IPC es mantingui per sota del 2% i que, 
fins i tot, assoleixi nivells propers a l’1,5% 
cap a la meitat de l’any vinent.

Aquest panorama no és exclusiu d’Es -
panya. A la zona de l’euro, la inflació es va 
mantenir constant en el 2,5% al mes d’a -
gost, tot i que la previsió és que aquesta xi -
fra es vagi suavitzant lentament fins al fi -
nal de l’any.

Les previsions d’inf lació de la zona de 
l’euro per al 2012 se situen per sota del 2%, 
a causa de la frenada de la recuperació 
europea. Aquestes perspectives ajuden a 
explicar el final de l’increment dels tipus 
d’interès, el canvi de discurs del president 
del Banc Central Europeu (BCE), Jean-
Claude Trichet, i la injecció de liquiditat 
que va tenir lloc al setembre. El BCE té el 
mandat fundacional de mantenir la infla-
ció per sota del 2% a mitjà termini, motiu 
pel qual ara té marge de maniobra per a 
una baixada de tipus que intenti reactivar 
l’economia.

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 0,0 1,3 3,5

Juny 0,2 1,0 1,5 –0,1 1,2 3,2

Juliol –0,4 0,6 1,9 –0,5 0,7 3,1

Agost 0,3 0,8 1,8 0,1 0,8 3,0

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.

La menor activitat  
és un fenomen europeu.
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La bona notícia prové de l’anàlisi de l’e  vo -
lució dels preus, clau per calibrar la com-
petitivitat de l’economia espanyola i per 
diagnosticar-ne les perspectives de recu-
peració. El principal indicador és el dife-
rencial d’inflació amb la zona de l’euro, 
que és el nostre principal soci comercial. 
L’índex de preus al consum harmonitzat 
(IPCH), que permet la comparació entre 
els diversos països de la Unió Europea, es 
va situar en el 2,5% a la zona de l’euro, 
mentre que el registrat a Espanya va ser del 

2,7%. Tot i que la diferència encara és posi-
tiva, la distància es redueix mes rere mes. 
Les raons cal buscar-les en la desaparició 
dels efectes derivats dels canvis impositius 
introduïts en el segon trimestre del 2010 i 
en la davallada del preu del petroli, ja que 
els productes energètics tenen més pes en 
el càlcul de la inflació per a Espanya que 
per als seus homòlegs europeus.

No obstant això, hi ha una causa addicio-
nal fonamental: l’ajustament per la via dels 

ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM PER GRUPS DE COMPONENTS

Agost

Índexs
(*)

% variació
mensual

% variació  
s/desembre anterior

% variació
anual

2010 2011 2010 2011 2010 2011

Per classes de despesa

 Aliments i begudes no alcohòliques 110,3 0,4 0,2 –0,1 1,3 –0,1 2,2

 Begudes alcohòliques i tabac 144,4 0,0 –0,1 8,6 –0,5 8,6 5,6

 Vestit i calçat 91,9 –0,8 –0,9 –14,7 –15,4 –0,1 –0,2

 Habitatge 124,9 –0,1 –0,2 3,4 5,0 3,9 7,3

 Parament 108,3 0,1 0,1 –0,3 –0,2 0,7 1,1

 Medicina 95,8 0,0 –0,5 –0,6 –0,6 –0,4 –1,2

 Transport 117,6 0,1 –0,2 6,0 4,2 5,1 7,5

 Comunicacions 97,6 0,0 0,0 –0,5 –1,0 –0,6 –1,2

 Oci i cultura 100,5 1,2 1,5 1,7 3,0 –0,1 0,1

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

 Hotels, cafès i restaurants 116,9 0,9 0,8 2,9 2,8 1,2 1,5

 Altres 115,4 0,2 0,1 2,1 2,1 2,6 2,9

Agrupacions

 Aliments amb elaboració 116,5 0,2 0,2 0,8 1,5 0,8 3,3

 Aliments sense elaboració 109,6 0,7 0,2 1,5 0,1 1,6 1,1

 Conjunt no alimentari 111,0 0,2 0,1 0,8 0,7 2,0 3,0

 Béns industrials 107,0 –0,2 –0,4 –0,7 –0,9 2,4 4,4

  Productes energètics 135,2 –0,1 –0,7 9,4 9,1 8,9 15,3

  Carburants i combustibles 131,9 –0,2 –1,0 11,6 8,9 10,9 15,5

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

 Serveis 115,1 0,6 0,6 2,2 2,3 1,5 1,7

 Inflació subjacent (**) 109,0 0,3 0,2 –0,3 –0,2 1,0 1,6

ÍNDEX GENERAL 111,9 0,3 0,1 0,8 0,8 1,8 3,0

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

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

 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 2,1 11,0 1,4

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

2011

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

 Febrer 1,3 7,6 1,9 0,9 7,9 18,5 11,1 6,2 1,4 13,1 1,8

 Març –5,2 7,8 2,1 1,2 8,0 18,6 10,8 5,4 1,5 11,6 –

 Abril –4,7 7,3 2,5 1,3 7,1 17,1 10,0 3,9 1,6 10,3 –

 Maig ... 6,7 2,6 1,3 6,5 15,4 8,6 3,0 0,8 8,2 2,0

 Juny ... 6,7 2,6 1,2 6,4 15,4 7,7 2,3 0,6 6,8 –

 Juliol ... 7,4 2,9 1,3 6,8 17,8 9,2 3,4 0,9 8,1 –

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

preus i dels costos laborals que realitza 
Espanya per restaurar la competitivitat. 
L’índex de costos laborals mostra un crei-
xement dels costos totals per treballador 
per sota de les taxes de la zona de l’euro. 
Probablement, l’alt nivell d’atur evita els 
efectes de segona ronda propiciats per la 
inflació. És a dir, malgrat ser un camí lent 
i tortuós, Espanya es troba en vies de recu-
perar la competitivitat.

En resum, la inflació continua la tònica 
descendent, la qual continuarà el 2012, 
grà  cies a la desacceleració de l’economia 
espanyola. La dada positiva l’aporten el 
di  ferencial d’inflació amb la zona de l’eu -
ro i l’índex de costos laborals, que mos-
tren que, a poc a poc, Espanya va recupe-
rant la competitivitat, font de recuperació 
econòmica.

El dur ajustament ajuda a 
recuperar la competitivitat.
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La volatilitat del preu dels aliments: un problema també a l’alça?

Des del 2006, el preu dels aliments ha patit fortes oscil·lacions. Els cereals i els olis, per exemple, han experimentat 
creixements interanuals del 80% i del 100%, que han anat seguits de descensos de l’ordre del 30%-50% i de noves 
alces fins al 60%, segons la FAO. Aquesta elevada volatilitat té conseqüències nefastes per a països en desenvolupa-
ment que siguin importadors nets d’aliments. No solament fa perillar la supervivència de la població, sinó que, a 
més a més, la pèrdua de capital humà i el deteriorament dels comptes públics pels recursos destinats a pal·liar la 
situació llasten el potencial de desenvolupament futur del país. Per aquest motiu, els indicis que la volatilitat pugui 
estar augmentant desperten la necessitat de prendre accions per reduir-la i combatre’n els efectes.

Ateses les característiques del sector, la volatilitat en els preus dels productes agrícoles és un fenomen habitual. 
D’una banda, l’oferta de productes que arriben al mercat és ja prou volàtil, ja que les collites depenen, crucialment, 
de factors aleatoris com la meteorologia o les plagues. De l’altra, no són necessaris canvis dramàtics en aquesta 
oferta perquè tot plegat tingui conseqüències molt significatives sobre els preus. La raó és que tant la demanda com 
l’oferta tenen una elasticitat-preu reduïda, de manera que, després d’un shock, l’equilibri entre les quantitats deman-
dades i ofertes s’ha de restablir, sobretot, per la via d’un ajustament en els preus. Aquest ajustament encara és més 
important quan el nivell d’existències és reduït i no pot absorbir part de la demanda, la qual, per la rigidesa de l’o  fer-
 ta, s’acaba satisfent a preus elevats.

Sembla que els nivells de volatilitat registrats des del 2008 són més elevats que en el passat (vegeu el gràfic següent). 
Aquest fet ha comportat que siguin molts els qui es pregunten si la volatilitat augmenta amb el temps. Estudis 
recents mostren que, tot i que no és possible parlar d’un increment generalitzat de la volatilitat, sí es pot afirmar 
que ha augmentat per a productes com la mantega, l’oli de soia, el sucre, la llet en pols, el blat de moro, l’arròs i el 

FONTS: �omson Reuters Datastream i elaboració pròpia.

LA VOLATILITAT DELS PREUS S’ACCENTUA EN ELS ÚLTIMS ANYS

Volatilitat històrica anualitzada (1980-2011)

Llavors de soia (núm. 1 Yellow)
Petroli (Crude Oil-Brent Cur. Month FOB)
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(1) Vegeu OCDE (2011), «Is agricultural commodity price volatility increasing? A historical review», Document de treball de l’OCDE.
(2) Dades del Departament d’Agricultura dels Estats Units. Mitjana per al blat, l’arròs, el blat de moro, l’oli de soia, l’oli de gira-sol, l’oli de colza i 
el sucre.
(3) Vegeu el capítol 2 de l’«Agricultural Outlook 2011-2020», OCDE/FAO. Volatilitat mitjana observada entre el 1976 i el 2009.
(4) Vegeu el requadre titulat «Preu del petroli: el paper dels determinants fonamentals».

blat.(1) L’augment és especialment significatiu en els tres últims casos, en què la volatilitat, durant el període 2006-
2010, supera els nivells extrems assolits durant els anys setanta.

Les fonts d’aquesta major volatilitat poden ser diverses. Una primera causa està relacionada amb el creixement de 
la demanda, superior al de l’oferta –llastada pel descens de l’àrea conreada als països més productius i per la baixa 
mecanització i productivitat de l’agricultura als països en desenvolupament–. Les existències disminueixen de for-
ma gradual i, conseqüentment, els shocks d’oferta poden tenir cada vegada més impacte sobre els preus. Per il·lustrar-
ho, les existències mundials el 2008 representaven, en relació amb la demanda, la meitat que durant els anys noran-
ta.(2) A més a més, aquest increment sostingut de la demanda ve acompanyat d’una major proporció de població que 
viu en àrees urbanes i d’un augment de la renda a molts dels països pobres. Aquests dos factors fan que la demanda 
es torni més inelàstica i que s’intensifiqui l’efecte dels shocks sobre els preus. En el cas del blat de moro, per exemple, 
s’estima que el 58% de la volatilitat mitjana observada es podria explicar per aquesta causa.(3)

Els preus de l’energia i l’aposta pels biocombustibles contribueixen també a una volatilitat creixent dels preus. Tra-
dicionalment, el preu dels aliments depèn del preu de l’energia vinculat als costos de producció, per l’ús de 
maquinària i de fertilitzants, i als costos de transport (vegeu el gràfic següent). El recurs creixent a la mecanització 
i una major intensitat en l’ús de fertilitzants tendeixen a reforçar aquest vincle. No obstant això, el canvi més subs-
tancial pot venir pel creixent ús de certs productes agrícoles en la generació de biocombustibles. Així, les polítiques 
energètiques que els fomenten estipulen nivells de consum mínim per als pròxims anys, fet que augmenta la 
demanda de les seves entrades (blat de moro, blat, olis i sucre). De fet, i segons les dades de l’OCDE, la meitat de 
l’augment en el consum de cereals entre el 2005 i el 2007 deriva de la producció de biocombustibles. Aquesta major 
vinculació amb els preus energètics s’estén també cap a altres productes agrícoles a través de reaccions de l’oferta, 
ja que es generen incentius a la substitució de cultius per destinar-los a la producció de biocombustibles. Les dades 
de l’OCDE corroboren aquest increment de la correlació amb el preu del petroli per al blat de moro, el blat i l’oli de 
soia. De fet, aproximadament el 20% de la volatilitat dels preus del blat de moro i del blat es podria explicar per 
aquesta vinculació.

El paper jugat per l’increment de les inversions especulatives als mercats de futurs i de derivats agrícoles és més 
difícil de quantificar.(4) Lluny de basar-se en l’evolució dels fonamentals, les estratègies d’una part important 
d’aquests inversors responen a motius de cobertura del risc per aprofitar, per exemple, la correlació negativa exis-
tent entre el rendiment dels productes agrícoles i el dels bons. És difícil establir l’efecte a llarg termini de l’especulació 
sobre els preus spot (el mercat al comptat). No obstant això, nombrosos estudis no descarten un efecte amplificador 
de la volatilitat a curt termini a través de les expectatives generades en aquests mercats financers, que poden com-
portar l’acumulació preventiva d’existències o l’adopció de restriccions al comerç.

Tots aquests factors poden interactuar per generar pics de volatilitat en els preus internacionals. No obstant això, 
el més rellevant per a consumidors i productors és la translació d’aquesta volatilitat als preus domèstics. Per aquest 
motiu, freqüentment, els governs adopten mesures amb la intenció d’estabilitzar el mercat domèstic. No obstant això, 
els interessos dels països desenvolupats i dels països en desenvolupament són contraposats. Mentre que els països 
desenvolupats tendeixen a adoptar polítiques per protegir el productor (per augmentar els preus), els països en desen-
volupament volen que prevalgui la seguretat alimentària de la població (per reduir-los). El resultat és, freqüent -
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Aquest requadre ha estat elaborat per Sandra Jódar
Departament d’Anàlisi Econòmica, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”

Correlació amb el creixement intertrimestral del preu del petroli

ELS PREUS DEL PETROLI, CADA DIA MÉS DETERMINANTS

FONTS: �omson Reuters Datastream i elaboració pròpia.
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ment, l’adopció de restriccions al comerç que alteren l’equilibri del mercat internacional i incrementen la volatilitat 
dels preus, la qual cosa perjudica altres països més oberts al comerç, en especial si són països en desenvolupament.

Atesa aquesta volatilitat creixent, és fonamental adoptar mesures dirigides tant a reduir-la com a pal·liar-ne els 
efectes. Potser la més efectiva sigui augmentar la productivitat als països en desenvolupament i, en particular, la de 
les explotacions de petita escala. Això contribuiria a equilibrar el creixement de l’oferta i la demanda i reforçaria la 
seguretat alimentària en aquests països. Per aconseguir-ho, es requereixen no solament fortes inversions en 
maquinària, sinó també en investigació, en infraestructures i en la qualitat de les institucions per facilitar que els 
productes arribin al mercat. D’altra banda, la volatilitat també es pot reduir regulant els mercats de derivats per 
millorar la transparència en la formació de preus –tal com ja es comença a fer– i revisant les polítiques de foment 
dels biocombustibles per minimitzar els efectes distorsionadors.

Pel que fa a les mesures per pal·liar els efectes de la volatilitat, les reserves  d’emergència mantingudes a nivell nacio-
nal o regional són preferibles als bancs d’aliments de caràcter global, ja que s’eliminen els conflictes d’interessos que 
sorgeixen en la seva gestió. D’altra banda, cal facilitar l’accés al crèdit dels petits productors de països en desenvo-
lupament i a instruments per cobrir-se del risc que comporten les diferències entre el preu esperat en el moment de 
la sembra i el preu finalment rebut.

En suma, atesa la dificultat d’impulsar el creixement de l’oferta per damunt de les taxes actuals, la volatilitat del 
preu dels aliments és un problema que, presumiblement, es mantindrà en els pròxims anys. Per aquest motiu, i 
tenint en compte les terribles conseqüències que aquesta volatilitat té sobre un gran nombre de persones, són 
imprescindibles les reformes en les polítiques agrícoles, energètiques i reguladores.
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Les exportacions mantenen  
el bon pols

Des de l’inici del 2010, el sector exterior 
s’ha convertit en la principal font de crei-
xement de l’economia espanyola. La recu-
peració del dinamisme del comerç mun-
dial i de l’economia europea i el repunt del 
turisme van impulsar les exportacions de 
béns i de serveis. No obstant això, el dete-
riorament de les expectatives de creixe-
ment dels principals països avançats per a 
la segona meitat de l’any podria afeblir 
l’aportació del sector exterior al creixe-
ment de l’eco  nomia espanyola. Ara com 
ara, les dades disponibles del juliol no 
donen mostres d’això.

En efecte, les exportacions del mes de ju -
liol van accelerar la taxa de creixement in -

teranual en relació amb els mesos ante-
riors fins al 13,8%. D’altra banda, la feblesa 
de la demanda va reduir les importacions 
l’1,9% en relació amb el juliol del 2010. 
Això va provocar una nova contracció del 
dèficit comercial en aquest mes, del 61,7% 
interanual. Com s’observa al gràfic se -
güent, el principal motiu d’aquesta reduc-
ció va ser el su  peràvit del component no 
energètic, el primer que es registra en els 
25 últims anys. Aquesta millora respon, 
sobretot, al bon comportament de les ex -
portacions de béns d’equipament i al sec-
tor de l’auto  mò  bil. En canvi, les exporta-
cions d’aliments es van tornar a reduir.

L’evolució del dèficit energètic és l’oposada. 
En el mes de juliol, es va continuar dete-
riorant amb un augment del 4,7% inter -
anual, tot i que és cert que es comença a 

El deteriorament de les 
expectatives de creixement 
mundials pot afectar  
les exportacions...

...però, ara com ara, 
avancen a bon ritme.

Sector exterior

EL SUPERÀVIT NO ENERGÈTIC IMPULSA LA MILLORA DEL DÈFICIT COMERCIAL

Saldo no energètic mensual

FONTS: Ministeri d’Economia i elaboració pròpia.
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El dèficit energètic  
es podria estabilitzar  
en els pròxims mesos.

ob      servar un important alentiment en l’aug-
     ment del dèficit energètic. Això és fruit de 
l’estabilització del preu del petroli, que, 
després d’assolir el màxim en el mes d’abril 
en 123 dòlars per barril de qualitat Brent, 
s’ha estabilitzat ara al voltant dels 110 dò -
lars per barril.

El comerç amb els països de la Unió Euro-
pea continua fluint a bon ritme, i, gràcies a 
això, el superàvit es va tornar a incremen-
tar. En aquest sentit, haurem de seguir de 
prop la seva evolució al llarg dels pròxims 
mesos per poder valorar l’abast que el de -
te  riorament de les expectatives de creixe-
ment d’aquests països pot tenir sobre les 
ex  portacions espanyoles.

La correcció del desequilibri  
exterior s’intensifica

Atès el bon comportament del saldo co -
mercial, el dèficit corrent del mes de juny 
es va reduir per tercer mes consecutiu, amb 
una caiguda del 38,6% interanual. A con-
seqüència d’aquest resultat, el dèficit acu -
mulat dels dotze últims mesos va bai  xar 
fins als 45.046 milions d’euros, equivalent 
al 4,2% del producte interior brut (PIB), un 
nivell que no s’assolia des de mitjan 2004.

Els motius d’aquesta correcció cal buscar-
los en les millores en els saldos de les ba -
lances de béns i de serveis. En el cas de la 
ba  lança de béns, el bon comportament del 
dèficit no energètic va reduir el dèficit co -

COMERÇ EXTERIOR

Gener-juliol 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 31.946 26,3 21,2 7.514 65,5 6,0 –24.432 23,5

 Béns de consum 33.952 0,1 22,5 40.821 12,2 32,7 6.870 120,2

  Alimentaris 8.985 5,1 6,0 14.971 8,7 12,0 5.986 166,6

  No alimentaris 24.967 –1,5 16,6 25.850 14,3 20,7 884 103,5

 Béns de capital 9.776 –3,4 6,5 11.120 23,5 8,9 1.344 113,7

 Béns intermedis no energètics 75.032 11,4 49,8 65.543 16,6 52,4 –9.489 87,4

Per àrees geogràfiques

 Unió Europea 79.379 4,4 52,7 82.979 14,8 66,4 3.601 104,5

  Zona de l’euro 64.546 5,5 42,8 66.431 11,4 53,1 1.886 102,9

 Altres països 71.328 17,6 47,3 42.019 24,0 33,6 –29.309 58,9

  Rússia 5.360 56,6 3,6 1.408 38,0 1,1 –3.952 26,3

  EUA 6.209 15,9 4,1 4.921 30,6 3,9 –1.288 79,3

  Japó 1.900 –9,5 1,3 1.017 20,9 0,8 –884 53,5

  Amèrica Llatina 9.603 22,2 6,4 7.034 26,7 5,6 –2.569 73,2

  OPEP 15.801 21,0 10,5 4.715 23,8 3,8 –11.086 29,8

  Resta 32.454 12,5 21,5 22.924 21,3 18,3 –9.530 70,6

TOTAL 150.706 10,3 100,0 124.998 17,8 100,0 –25.708 82,9

FONTS: Ministeri d’Economia i elaboració pròpia.
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L’ajustament del dèficit 
corrent avança a bon ritme.

El turisme es continua 
recuperant amb força.

mercial en dues dècimes del PIB en relació 
amb el trimestre anterior. De forma simi-
lar, el superàvit de la balança de serveis va 
augmentar en tres dècimes, a causa del 
bon comportament del turisme durant el 
segon trimestre. Per la seva banda, tant la 
balança de rendes com la de transferències 
es van mantenir estancades. En clau de fu -
tur, s’espera que el dèficit corrent es conti-
nuï reduint en els pròxims mesos, tot i que 
a un ritme lleugerament menys intens. Els 
principals motors d’aquesta correcció se -
ran el turisme i el preu del petroli.

En el primer cas, s’espera que es mantin-
gui la tendència registrada durant els pri-
mers mesos de l’any. Les dades de l’agost 
així ho verifiquen, amb una entrada de 
7,6 milions de turistes, la més elevada des 

que es disposa de dades. S’espera que, du -
rant l’a  ny que ve, el ritme de creixement 
vagi baixant, tot i que es mantindrà en 
bons ni  vells. El menor ritme exportador 
po  drà ser compensat pel lleuger descens 
del preu del petroli previst per als pròxims 
mesos.

El manteniment de les tensions als mercats 
de deute públic europeu acabarà passant 
factura, i això es veurà reflectit en un dete-
riorament de la balança de rendes, tot i que 
és important remarcar que aquest procés 
serà relativament gradual. Així i tot, el dè -
ficit corrent tancarà el 2011 al voltant del 
4,0%, que representa una millora de 0,5 
punts percentuals en relació amb el 2010. 
Per al 2012, de fet, és probable que l’ajusta-
 ment sigui d’una magnitud similar.

BALANÇA DE PAGAMENTS

Juny 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 –22.116 –8,4 –45.102 2.529 –5,3

 Serveis

  Turisme 12.955 15,7 28.719 2.736 10,5

  Altres serveis 1.413 – 2.319 2.643 –

  Total 14.367 29,1 31.038 5.379 21,0

 Rendes –13.152 14,2 –23.578 312 –1,3

 Transferències –5.437 5,6 –7.405 475 –6,0

 Total –26.338 –11,3 –45.046 8.695 –16,2

Compte de capital 2.703 –25,2 5.387 –131 –2,4

Balança financera

 Inversions directes –7.572 – –11.804 –17.662 –

 Inversions de cartera 11.640 – 57.356 27.055 89,3

 Altres inversions 26.057 – 56.218 114.926 –

 Total 30.125 – 101.770 124.318 –

Errors i omissions –1.322 –42,1 –1.492 3.846 –72,1

Variació d’actius del Banc d’Espanya –5.168 – –60.618 –136.329 –

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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Els dubtes no s’esvaeixen  
a la zona de l’euro 

Les tensions als mercats de deute sobirà 
van tornar a repuntar amb intensitat en el 
mes de setembre. Les previsions d’alenti -
ment de l’economia europea i els dubtes 
sobre el desenllaç del rescat grec van incre-
mentar la prima de risc dels anomenats 
països perifèrics. En aquesta ocasió, les 
compres de bons per part del Banc Central 
Europeu (BCE) no van tenir el mateix 
efecte pal·liatiu que a l’agost. En clau 
espanyola, el diferencial entre el bo a deu 
anys espanyol i l’alemany va augmentar en 
79 punts bàsics, fins als 359, cap al final de 
mes. La reducció d’aquest diferencial fins a 
nivells més favorables requereix esvair els 
dubtes existents sobre la solvència del deu-
te grec i el risc de contagi.

En efecte, a nivell europeu, el desemborsa-
ment del nou tram d’ajuda a Grècia i el 
compliment dels objectius fixats en els 
plans d’ajustament d’Irlanda i Portugal 
facilitarien la relaxació de les tensions. A 
més a més, la posada en funcionament de 
la Facilitat Europea d’Estabilització Finan-
cera (FEEF) en els pròxims mesos hauria 
de contribuir a aquesta normalització.

A nivell espanyol, els principals dubtes se 
centren en el compliment del Programa 
d’Estabilitat, segons el qual el sector públic 
ha de reduir el dèficit des de l’11,1% del 
producte interior brut (PIB) registrat el 2009 
fins al 2,1% del PIB el 2014. Per al 2011, 
l’objectiu se situa en el 6,0% del PIB. La 
major part del dèficit recau sobre l’ad  mi -
nistració central, que engloba l’Estat, els 
organismes autònoms i els ens públics de 
l’Estat, que té un objectiu del 4,8% del PIB. 

Per a les comunitats autònomes, l’ob  jectiu 
és menor, concretament de l’1,3% del PIB.

Les dades sobre l’execució pressupostària 
de l’Estat situen el dèficit de caixa acumu-
lat durant els set primers mesos de l’any en 
20.610 milions d’euros, el 30,6% per sota 
del registrat en el mateix període de l’any 
anterior. Aquesta xifra és coherent amb 
l’ob  jectiu fixat pel Govern, de 44.036 mi -
lions d’euros. De fet, si es manté l’actual 
ritme de contracció en els propers mesos, la 
xifra final podria ser lleugerament inferior.

L’anàlisi dels fluxos de caixa agregats de 
l’Estat i de les comunitats mostra un cert 
alentiment en el ritme de creixement dels 
ingressos impositius en els set primers 
me  sos de l’any, per la menor aportació de 
l’impost sobre el valor afegit (IVA), el qual, 
durant aquest període, va créixer el 3,8% 
in  teranual, enfront del 9,4% del primer 
semestre. Pel que fa als pagaments, les 
mesures d’austeritat del Govern van reduir 
les inversions reals el 25,3% en relació amb 
els set primers mesos del 2010. Els sous del 
personal públic també van disminuir, en 
aquest cas el 4,2% interanual, tot i que l’in-
 crement de les prestacions socials va incre-
mentar lleugerament les despeses de per-
sonal en aquest període.

A diferència de l’Estat, hi ha el risc que les 
comunitats autònomes no aconsegueixin 
complir el Programa d’Estabilitat. De fet, 
durant el primer semestre, el dèficit d’a -
quests organismes ja equivalia a l’1,2% del 
PIB esperat per al 2011, només una dècima 
per sota de l’objectiu per al conjunt de 
l’any. Com ho mostra el gràfic següent, les 
diferències existents entre les comunitats 
són notables. Atesa aquesta situació, algu-

La prima de risc espanyola 
augmenta fins als 359 
punts bàsics al setembre.

L’objectiu de dèficit per  
al 2011 se situa en el 6% 
del PIB.

El dèficit de caixa es 
redueix el 30,6% interanual 
en els set primers mesos  
de l’any.

Sector públic
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nes han iniciat plans d’ajustament per trac-
   tar de redreçar les finances públiques. Mal-
 grat això, és probable que el dèficit de les 
co  munitats autònomes s’acabi situant lleu-
 gerament per damunt de l’objectiu d’en -
gua  ny.

Aquests desequilibris pressupostaris van 
incrementar el nivell del deute brut de les 
administracions públiques fins al 65,2% 
del PIB, 4,8 punts percentuals per damunt 
de la dada del 2010. S’espera que les priva-
titzacions dels aeroports de Barcelona i de 
Madrid i també del 30% de la Loteria 
Nacional generin al voltant de 12.000 
milions d’euros. Aquests ingressos perme-
tran reduir el deute espanyol gairebé un 
punt percentual, de manera que l’ob  jectiu 

de deute del Govern, del 67,3% del PIB, 
sembla a l’abast.

Recapitulant, en un context com l’actual 
d’elevada incertesa als mercats de deute 
sobirà, és fonamental que els inversors 
confiïn en la solvència dels comptes públics 
espanyols. El compliment del Programa 
d’Estabilitat facilitarà l’assoliment d’aquest 
objectiu. Ara com ara, les dades disponi-
bles fins al juliol són coherents amb els ob -
jectius fixats en aquest programa. Només 
els comptes de les comunitats autònomes 
corren el risc de desviar-se lleugerament 
de l’objectiu. Atès, però, que la desviació 
serà menor, això no augmentarà els dubtes 
sobre la capacitat d’ajustament de les fi -
nances públiques.

El dèficit de les comunitats 
autònomes ja arriba  
a l’1,2% del PIB en  
el primer semestre...

...i corre el risc de  
desviar-se de l’objectiu 
definit per al final de l’any.

AUGMENT IMPORTANT DEL DÈFICIT DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES

Dè�cit acumulat en els dos primers trimestres en relació amb el PIB previst per al 2011

FONT: Ministeri d’Economia i Hisenda.

Objectiu per al 2011 Mitjana

% PIB autonòmic

–5 –4 –3 –2 –1 0 1

País Basc
Aragó

La Rioja
Madrid

Canàries
Navarra
Galícia

Catalunya
Castella i Lleó

Astúries
Cantàbria
Andalusia

Múrcia
Comunitat Valenciana

Balears
Extremadura

Castella-la Manxa



68 OCTUBRE 2011 INFORME MENSUAL   

Les dificultats de finançament  
de la banca redueixen el crèdit

Els dubtes sobre la solvència de la banca 
europea han ressorgit amb força al mes de 
setembre. La intensificació de les turbu -
lèn  cies als mercats de deute sobirà i l’alen -
ti  ment del creixement al vell continent 
han estat suficients per qüestionar els re -
sul  tats de les proves de resistència publi-
cats dos mesos enrere. Atesa aquesta situa-
ció, nombroses veus, com la de la directora 
gerent del Fons Monetari Internacional, 
de  fensen la recapitalització del sistema 
bancari europeu. Això permetria a la ban-
ca digerir amb més facilitat les pèrdues la -
tents derivades de la seva exposició al deu-

te sobirà i, al seu torn, reduiria la des  con- 
  fiança instal·lada als mercats majoristes de 
finançament en les últimes setmanes. Una 
situació, aquesta última, que ha obligat el 
Banc Central Europeu (BCE) a incremen-
tar les injeccions de liquiditat al sistema 
fi  nancer.

Enmig d’aquestes tensions, el sistema 
bancari espanyol posava fi, al setembre, a 
mig any de profunda transformació. Fi -
nal  ment, només quatre caixes d’estalvis 
han precisat l’ajuda del Fons de Reestruc-
turació Ordenada Bancària (FROB) per 
aconseguir el nou requeriment de capital 
mí  nim exigit pel regulador, gràcies al qual 
les entitats financeres espanyoles han re -

Les tensions del deute 
sobirà incrementen  
la incertesa sobre  
la solvència de la banca
europea.

Estalvi i finançament

CRÈDIT PER FINALITATS AL SECTOR PRIvAT

Segon trimestre de 2011

Saldo (*) Variació any actual Variació 12 mesos

Milions 
d’euros

Milions 
d’euros % Milions 

d’euros %

Finançament d’activitats productives

 Agricultura, ramaderia i pesca 22.436 –692 –3,0 –930 –4,0

 Indústria 146.489 –5.887 –3,9 –5.924 –3,9

 Construcció 105.489 –9.031 –7,9 –18.566 –15,0

 Serveis 689.436 –5.698 –0,8 –5.171 –0,7

 Total 963.849 –21.308 –2,2 –30.592 –3,1

Finançament a persones físiques

 Adquisició i rehabilitació d’habitatge propi 655.643 –7.154 –1,1 –4.793 –0,7

 Adquisició de béns de consum durador 40.201 –1.867 –4,4 –4.510 –10,1

 Altres finançaments 108.412 497 0,5 –7.899 –6,8

 Total 804.257 –8.524 –1,0 –17.203 –2,1

Altres 49.705 3.691 8,0 18.539 59,5

TOTAL 1.817.810 –26.142 –1,4 –29.256 –1,6

Adquisició d’habitatges i activitats immobiliàries 933.446 –14.785 –1,6 –18.604 –2,0

NOTA: (*) Del conjunt de les entitats de crèdit: sistema bancari, establiments financers de crèdit i crèdit oficial.
FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.
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Augmenta el finançament  
a través del BCE a l’agost.

Les dificultats de 
finançament de la banca 
redueixen el saldo viu de 
crèdit en 20.000 milions.

forçat els balanços de cara a l’últim tri -
mes  tre de l’any. A més a més, la seva expo-
sició al deu    te perifèric es manté molt per 
sota de l’a  cu  mulat per les entitats d’altres 
països, com França o Alemanya. No obs-
tant això, els reptes per a la banca espa-
nyola no han desaparegut. Durant els prò-
 xims trimestres, haurà d’afrontar les 
ten  sions de liquiditat i el deteriorament de 
la taxa de morositat.

En efecte, igual que les homòlogues euro-
pees, la banca espanyola s’ha vist afectada 
pel tancament dels mercats de finança-
ment majorista. Atesa aquesta situació, la 
dependència del sector al recurs del BCE 
va tornar a augmentar a l’agost fins als 
69.918 milions d’euros, xifra que represen-
ta un augment del 34,3% en relació amb el 
mes de juliol. L’elevat volum de venciments 
que haurà d’afrontar la banca espanyola 
durant els 5 pròxims trimestres, de 150.000 
milions d’euros aproximadament, fa pre-
veure que aquesta tendència es mantindrà 

en els propers mesos si les condicions dels 
mercats de finançament no milloren.

Les tensions de liquiditat redueixen la ca -
pa  citat de concessió de crèdit per part de 
les entitats bancàries. Al mateix temps, la 
feble recuperació de l’economia, insufi-
cient per reactivar el mercat laboral, manté 
la demanda de crèdit en nivells reduïts. 
Com a conseqüència, hem ajustat la caigu-
da del crèdit prevista per al 2011 fins al 
3,9% interanual. La intensa contracció del 
crèdit al juliol, de gairebé 20.000 milions 
d’euros en relació amb el mes anterior, dóna 
suport a aquesta revisió.

Les dades desglossades del crèdit al sector 
privat mostren una generalització de la 
contracció en el segon trimestre de l’any. 
Des  taca, en el cas de les empreses, la inten-
sa caiguda del sector de la construcció, del 
15,0% interanual. El crèdit a la indústria es 
va reduir el 3,9% en relació amb el segon 
trimestre del 2010. La situació és similar a 

FINANÇAMENT ALS SECTORS NO FINANCERS (1)

Juliol 2011

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

Sector privat 2.169.851 –41.848 –1,3 75,7 

 Empreses no financeres 1.287.431 –25.704 –0,9 44,9 

  Préstecs d’entitats residents (3) 868.583 –28.892 –2,9 30,3 

  Valors diferents d’accions 67.169 3.047 7,3 2,3 

  Préstecs de l’exterior 351.679 140 2,7 12,3 

 Llars (4) 882.420 –16.144 –1,7 30,8 

  Préstecs per a l’habitatge (3) 671.308 –8.650 –1,1 23,4 

  Altres (3) 207.707 –7.578 –3,7 7,2 

  Préstecs de l’exterior 3.405 85 6,8 0,1 

Administracions públiques (5) 696.641 54.839 13,7 24,3 

TOTAL 2.866.492 12.991 2,3 100,0 

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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La taxa de morositat  
manté l’escalada al juliol, 
fins al 6,9%.

la del crèdit al consum durador, que va re -
gistrar una reducció en termes interanuals 
del 10,1%. Finalment, el crèdit per a l’ad -
quisició d’habitatges també va baixar, en 
aquest cas el 0,7% interanual.

Aquestes xifres confirmen la intensifica-
ció del procés de despalanquejament del 
sector privat espanyol, iniciat el 2010. Com 
s’observa a la taula anterior, durant els set 
primers mesos de l’any, el deute acumulat 
per les empreses no financeres i per les 
llars es va reduir en 41.848 milions d’euros. 
Esperem que aquest procés es mantingui 
amb força fins al final del 2012 i permeti 
cor  regir parcialment els desequilibris re -
gistrats durant l’últim cicle expansiu. En 
contraposició al desendeutament privat, el 
sector públic va continuar augmentant els 
passius, que van créixer en 54.839 milions 
d’euros entre el gener i el juliol del 2011.

En el mes de juliol, la taxa de morositat del 
conjunt del sistema va augmentar fins al 
6,94%, 25 punts bàsics per damunt de la 
xifra del juny. La major part d’aquest aug-
ment va derivar de la reducció del saldo 

viu de crèdit. L’increment dels actius dub-
tosos, del 2,5% intermensual, explica un 
terç del deteriorament de la morositat. Per 
sectors, va continuar essent el sector im -
mobiliari el que va registrar la taxa de 
mora més alta, que va arribar, en el cas de 
les constructores i de les promotores, fins 
al 14,3% i el 17,8%, respectivament. La res-
ta d’activitats productives van mantenir la 
morositat en nivells més moderats, entre el 
4,9% i el 5,3%. Una vegada més, el crèdit a 
les llars es mantenia gairebé estable, amb 
un augment de dos punts bàsics en relació 
amb el trimestre anterior.

No obstant això, les perspectives sobre 
l’evolució de la morositat bancària no són 
gens esperançadores, i és probable que 
continuï pujant en els pròxims mesos. 
Aquest ascens respondrà a la caiguda del 
crèdit esperada per als propers trimestres i 
a la feblesa de la recuperació econòmica 
espanyola.

En definitiva, el recent procés de recapita-
lització ha reforçat la solvència del sistema 
bancari espanyol, el qual, però, no s’ha 

FONT: Banc d’Espanya.
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El procés de 
despalanquejament del 
sector privat s’intensifica.
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Els dipòsits a termini  
es redueixen al juliol.

Les dificultats de 
finançament fan preveure 
un augment dels tipus 
d’interès a curt termini.

mantingut al marge de les tensions de li -
qui  ditat que assolen la banca europea. 
Conseqüentment, el ritme de reducció del 
crèdit al sector privat ha augmentat. Tot 
plegat en un context de recuperació feble 
de l’economia espanyola, que mantindrà 
elevada la taxa de morositat.

La guerra de passius es reactiva

En aquest context de despalanquejament 
del sector privat, els dipòsits de les famílies 
i de les empreses es van mantenir estan-
cats al juliol en relació amb el mateix mes 
de l’any anterior. L’anàlisi dels diferents 
passius bancaris mostra, però, un aug-
ment dels dipòsits a la vista, enfront de la 
reducció dels dipòsits amb una durada 
més llarga. Aquesta diferenciació seria el 
resultat del venciment dels productes a 
més llarg termini comercialitzats un any 
en  rere i de l’efecte desincentivador del de -

cret llei que regula, a partir del juny, el 
tipus d’interès dels dipòsits de les entitats 
financeres.

En efecte, el tipus d’interès dels nous dipò-
sits es va veure reduït en 13 punts bàsics en 
el mes de juliol, fins a l’1,65%, de manera 
que es va posar fi a quatre mesos consecu-
tius de pujades. Aquesta caiguda va ser su -
perior en el cas de les llars. No obstant això, 
el repunt de les tensions als mercats majo-
ristes de finançament a l’agost i al setem-
bre va augmentar la necessitat de captació 
de dipòsits de la clientela per part de les 
en  titats bancàries per poder-se refinançar. 
Aquesta previsible nova guerra pel passiu 
tornarà a incrementar els tipus d’interès a 
partir del setembre i deteriorarà els mar-
ges bancaris.

Pel que fa als fons d’inversió, van tornar a 
re  gistrar reemborsaments nets en el mes 
d’agost, per un valor de 730 milions d’euros.

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

Juliol 2011

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

A la vista 266.131 4.365 1,7 6.890 2,7 19,1 

D’estalvi 205.852 –5.435 –2,6 –9.092 –4,2 14,7 

A termini 724.583 –19.066 –2,6 4.894 0,7 51,9 

En moneda estrangera 17.489 –1.893 –9,8 –2.119 –10,8 1,3 

Total dipòsits 1.214.055 –22.029 –1,8 574 0,0 86,9 

Resta del passiu (*) 182.654 –20.358 –10,0 –5.772 –3,1 13,1 

TOTAL 1.396.709 –42.387 –2,9 –5.199 –0,4 100,0 

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



72 OCTUBRE 2011 INFORME MENSUAL   

El Consell Assessor orienta  
l’Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica 
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Previsions
% de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat d’indicació expressa

2010 2011 2012
2010 2011

III IV I II III IV

ECONOMIA INTERNACIONAL Previsions Previsions

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

ECONOMIA ESPANYOLA Previsions Previsions

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

  Demanda nacional  (contr. al △ PIB) –1,2 –0,8 0,0 –0,7 –0,6 –0,4 –1,9 –0,6 –0,3
  Exportació de béns i serveis 10,3 9,7 6,4 9,4 10,5 12,1 8,4 10,1 8,1
  Importació de béns i serveis 5,5 3,2 2,3 5,0 5,3 6,3 –1,7 4,2 3,9
  Producte interior brut –0,1 0,8 1,1 0,2 0,6 0,9 0,7 0,9 0,8
 Altres variables
  Ocupació –2,3 –0,9 0,3 –1,6 –1,4 –1,4 –1,0 –0,7 –0,6
  Taxa d’atur (% població activa) 20,1 20,8 20,7 19,8 20,3 21,3 20,9 20,4 20,8
  Índex de preus de consum 1,8 3,2 1,6 1,9 2,5 3,5 3,5 3,0 2,7
  Costos laborals unitaris –1,5 –1,0 0,1 –1,9 –2,3 –1,5 –1,5   
  Saldo operacions corrents (% PIB) –4,5 –4,0 –3,5 –3,7 –3,2 –6,4 –2,9 –2,7 –3,8
  Cap. o nec. finanç. resta món   
   (% PIB) –3,9 –3,5 –3,1 –3,1 –2,6 –5,9 –2,4 –3,3 –3,6
  Saldo públic (% PIB) –9,2 –6,4 –4,8       

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 1,0 1,3 1,5 1,0 1,0 1,0 1,3 1,5 1,5
  Bons EUA 10 anys 3,2 2,8 2,1 2,8 2,8 3,4 3,2 2,4 2,0
  Bons alemanys 10 anys 2,8 2,6 2,7 2,4 2,6 3,2 3,1 2,3 2,0
 Tipus de canvi
  $/Euro 1,33 1,41 1,40 1,29 1,36 1,37 1,44 1,42 1,40

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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