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

ECONOMIA ESPANYOLA Previsions Previsions

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

  Demanda nacional  (contr. al △ PIB) –1,0 –1,3 –1,0 –0,7 –0,9 –0,7 –1,7 –1,2 –1,8
  Exportació de béns i serveis 13,5 9,0 2,3 11,8 14,9 13,9 8,7 8,1 5,4
  Importació de béns i serveis 8,9 1,3 –1,6 7,0 8,0 7,1 –0,7 0,8 –2,0
  Producte interior brut –0,1 0,7 0,2 0,4 0,7 0,9 0,8 0,8 0,4
 Altres variables
  Ocupació –2,6 –1,7 –2,4 –2,0 –1,4 –1,4 –1,1 –1,9 –2,5
  Taxa d’atur (% població activa) 20,1 21,5 22,8 19,8 20,3 21,3 20,9 21,5 22,4
  Índex de preus de consum 1,8 3,2 1,4 1,9 2,5 3,5 3,5 3,1 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 –3,6 –3,3 –6,6 –3,3 –3,1 –3,1
  Cap. o nec. finanç. resta món   
   (% PIB) –3,9 –3,3 –3,0 –3,1 –2,6 –5,9 –2,4 –2,2 –2,6
  Saldo públic (% PIB) –9,3 –7,3 –5,0 –7,9 –13,4 –5,3 –9,9   

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 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 1,5 1,3
  Bons EUA 10 anys 3,2 2,8 2,1 2,8 2,8 3,4 3,2 2,4 2,1
  Bons alemanys 10 anys 2,8 2,6 2,4 2,4 2,6 3,2 3,1 2,3 1,9
 Tipus de canvi
  $/Euro 1,33 1,40 1,35 1,29 1,36 1,37 1,44 1,41 1,37

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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Perspectives 2012

L’any 2011 s’acomiada enmig d’una sensació d’inquietud, que genera una elevada 
preocupació sobre la trajectòria de l’economia el 2012. L’exercici que acaba ha confir
mat que la recuperació serà més lenta i irregular del que seria desitjable, a causa de les 
complicacions sorgides a les economies avançades. A les emergents, en canvi, l’acti  vi 
tat s’ha desaccelerat lleugerament, i és possible que aquesta tònica s’estengui a l’any vi
nent, però el ritme de creixement continuarà superant amb escreix el 5%.

La pèrdua d’impuls de les economies desenvolupades el 2011 estava, en part, prevista, 
a causa de la naturalesa de la crisi econòmica i financera del 20082009 i de les políti
ques aplicades per superarla. D’una banda, una recessió originada, en bona part, per 
un excés de deute acostuma a comportar una sortida més lenta i feble. De l’altra, la re
tirada de les contundents polítiques fiscals, monetàries i financeres utilitzades per 
afrontar la major recessió en diverses dècades havia d’anar, inevitablement, en detri
ment del creixement posterior, llevat que la demanda del sector privat substituís ràpi
dament l’acció de la pública. No obstant això, quatre factors han contribuït a pertorbar 
la recuperació de les economies avançades, que, malgrat tot, van aconseguir taxes de 
creixement notables en el primer trimestre del 2011.

En primer lloc, el relleu del sector públic per part del sector privat com a motor de les 
economies és molt més lent del que s’esperava. En segon lloc, el terratrèmol i el poste
rior tsunami que, al març, van afectar el nordest del Japó van provocar una ruptura 
important de les cadenes de subministrament, en especial en automoció i en compo
nents electrònics, que es va fer notar a nivell mundial. En tercer lloc, l’escalada dels 
preus de les primeres matèries el 2009 i el 2010, després dels mínims registrats al final 
del 2008, va culminar al començament del 2011 i va complicar, així, la recuperació 
dels països importadors. Malgrat la reculada posterior, els preus de les principals pri
meres matèries se situen en nivells encara superiors a la mitjana del 2010. Finalment, 
la crisi del deute sobirà europeu, desencadenada al final del 2009 i que, el 2010, va 
comportar el rescat de dos països membres de la zona de l’euro, no solament no s’ha 
ate  nuat el 2011, sinó que s’ha estès i s’ha agreujat i ha despertat preocupants interro
gants sobre la capacitat de les institucions europees d’instrumentar els remeis necessa
ris per estabilitzar la situació.

En aquest context, la confiança dels empresaris i dels consumidors ha experimentat una 
important reculada i els mercats financers han patit greus turbulències. La disjuntiva 
de la política econòmica continua essent com donar suport a la recuperació de l’acti  vi 
tat reparant, al mateix temps, els desajustaments fiscals. Als Estats Units, la dispu  ta 
pressupostària continua amenaçant l’estabilitat, però confiem que el creixement es 
mantindrà el 2012 al voltant del 2%. La gran incertesa és a Europa, que encara el que 
po  dria ser una nova recessió. Les polítiques d’ajustament adoptades amb més o me  nys 
intensitat en funció dels països afecten de forma inevitable la capacitat de despesa de 
les famílies i del sector públic. L’agreujament de la crisi del deute sobirà i la percepció 
que no hi ha un full de ruta per superarla desanimen la inversió privada. Les tur
bulències financeres, l’enduriment de les condicions de finançament i les noves exi
gències reguladores impedeixen que el crèdit flueixi amb normalitat. Així, sembla que 
tots els elements es conjuren perquè la crisi del deute acabi contagiant i contaminant 
l’economia real i generi un entorn molt desfavorable per a l’economia europea el 2012.
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La zona de l’euro entra a cures 
intensives

El creixement de l’economia mundial perd 
impuls, però encara es manté elevat gràcies 
als països emergents, els quals, de tota ma 
nera, no són immunes a les dificultats que 
travessen els desenvolupats, on la confian 
ça dels consumidors i dels empresaris perd 
terreny i creix la inquietud sobre l’evolució 
previsible de l’any vinent. Els mercats fi  nan
 cers pateixen directament i amb toda la crue
sa la situació d’incertesa. El problema més 
greu el continua presentant la zona de l’euro, 
que no aconsegueix traçar el camí de sorti
da de la crisi del deute sobirà, que amenaça 
els mateixos fonaments de la unió mone
tària i ha contaminat ja l’economia real.

Als Estats Units, els indicadors d’activitat 
de l’octubre donen continuïtat al repunt 
del tercer trimestre, quan el producte inte
rior brut (PIB) va créixer el 0,5% en relació 
amb el període anterior, l’1,5% interanual. 
Això hauria de permetre un creixement 
proper al 2% en el conjunt del 2011. Per 
tant, es redueix de forma significativa el 
risc de recaiguda en recessió, gràcies, so 
bre  tot, a l’ànim dels consumidors, a l’a 
baratiment del petroli i a la inversió indus
trial. No obstant això, el mercat laboral és 
la veritable pedra de toc d’aquesta crisi. El 
problema aquí és la lentitud de la recupera
ció. Entre el març del 2010 i l’octubre del 
2011, és a dir, en 20 mesos de recuperació, 
l’economia nordamericana va crear 2,3 
milions de llocs de treball, una xifra que 
queda molt lluny dels gairebé nou milions 
que es van perdre entre el 2008 i el 2009.

Amb aquest panorama de baix creixement, 
l’evolució favorable de la inflació deixa a la 

Reserva Federal espai per a polítiques ex 
pansives que afavoreixin l’ocupació i pal 
liïn el problema de la morositat hipotecà 
ria, amb una possibilitat real que hi hagi 
una tercera expansió quantitativa el 2012. 
Ara com ara, el banc central nordamericà 
ha deixat clar el seu doble propòsit d’im 
pul  sar el creixement sostingut de l’econo 
mia i mantenir l’estabilitat dels preus. Així 
mateix, ha reiterat el compromís de mante
nir els tipus d’interès de referència en el rang 
mínim del 0%0,25% i ha confirmat, així, la 
continuïtat del programa de mesures excep
cionals de política monetària. De moment, 
el principal interrogant el planteja la falta 
d’acord polític sobre com s’ha de perfilar el 
full de ruta de la consolidació fiscal.

Pel que fa al Japó, després de tres trimestres 
consecutius de reculades, l’economia va 
confirmar la recuperació dels efectes del 
tsunami i de la crisi nuclear del març. El 
PIB del tercer trimestre va sorprendre a 
l’alça i va avançar l’1,5% intertrimestral, 
que el deixa només el 0,2% per sota del 
nivell del mateix període de l’any anterior. 
La recuperació es va basar en el robust crei
xement del consum privat, que va avançar 
l’1,0% intertrimestral, i en la recuperació 
de les exportacions, que van créixer un 
contundent 6,2%, des de nivells de partida 
molt baixos. No obstant això, les últimes 
dades qüestionen que aquesta expansió 
pugui anar gaire més allà.

A la Xina, el to restrictiu de la política 
econòmica en la primera meitat del 2011, 
destinat a contenir la inflació, ha contribuït 
a alentir l’activitat econòmica, la qual cosa 
farà que el PIB creixi lleugerament per sota 
del 9% en el quart trimestre. Ara com ara, 
la lluita contra la inflació va donant els seus 

Resum executiu

La crisi del deute sobirà  
es continua agreujant.

Les perspectives de 
creixement dels estats 
units milloren, però  
no acaben de ser  
del tot clares.

els emergents continuen 
creixent, però una mica 
menys.
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fruits, ja que l’índex de preus de consum 
(IPC) va pujar el 5,5% interanual a l’oc  tu 
bre, clarament per sota del 6,1% del setem
bre, mentre que el d’aliments i els preus de 
producció també es van moderar. També 
al Brasil la tendència de desacceleració de 
l’economia s’ha intensificat en els últims 
me  sos. Al setembre, el Banc Central del 
Brasil va abaixar, sense previ avís, el tipus 
d’interès de referència, va tornarho a fer a 
l’octubre i tot fa pensar que el tornarà a 
retallar uns altres 50 punts bàsics al final 
d’aquest mes i que el deixerà en l’11,0% fins 
al final de l’any. Així mateix, també s’han 
relaxat els requisits de capital per al crèdit 
al consum, i no es descarten nous estímuls 
en aquesta mateixa línia.

A la zona de l’euro, el PIB del tercer trimes
tre va presentar un resultat no gaire enco
ratjador. En termes intertrimestrals, va 
avançar el 0,2%, la qual cosa va deixar la 
taxa de variació interanual en l’1,4%. No 
obstant això, el més preocupant són els 
indicadors econòmics de conjuntura, que 
apunten a una desacceleració de l’activitat 
econòmica per als pròxims trimestres. La 
destrucció de llocs de treball i la reducció 
de la renda disponible frenen el consum de 
les famílies i les dificultats d’accés al crèdit 
i una demanda fràgil afecten el sector pro
ductiu.

Atès aquest panorama, reduïm la nostra 
previsió de creixement del PIB el 2012, que 
era de l’1,3%, fins al 0,3%. Esperem que el 
conjunt de la zona de l’euro entri en una 
recessió moderada, amb dos trimestres 
consecutius de creixement negatiu, un risc 
del que ja havia advertit el nou president 
del Banc Central Europeu (BCE), Mario 
Draghi, en la seva compareixença del mes 
de novembre. Precisament, l’autoritat mo 
netària va abaixar, a la reunió del novem
bre, el tipus d’interès rector en 25 punts 
bàsics fins a l’1,25%. Segons Draghi, el can
vi de sentit de la política monetària, amb la 
primera retallada de tipus d’interès des del 
maig del 2009, es va adoptar de forma unà

 nime. Així mateix, va indicar que la decisió 
va ser adoptada a causa de les constants 
pressions que, des dels mercats financers, 
afecten l’estabilitat de la zona de l’euro i de 
la persistència dels riscos actuals, vinculats 
a la delicada situació financera dels països 
de la perifèria i a la desacceleració de l’ac 
tivitat.

La interminable crisi del deute sobirà dels 
països perifèrics de la zona de l’euro no so 
lament no s’ha contingut després dels 
acords de la cimera d’octubre, sinó que ha 
assolit una dimensió cada vegada més 
preocupant. El mes de novembre ha estat 
marcat pel fort repunt de les primes de risc 
de la majoria de les economies, en especial 
la italiana i l’espanyola. Tot i que amb me  nys 
intensitat, el diferencial del rendiment del 
deute francès amb el bo alemany també ha 
augmentat pels dubtes d’algunes agències 
de rating sobre la capacitat de França de 
complir els objectius de dèficit i per l’ele 
vada exposició de la seva banca al deute dels 
països en el punt de mira. En aquest context 
de creixent inestabilitat, les compres del 
BCE de bons italians i espanyols amb prou 
feines van poder calmar el nerviosisme dels 
inversors, que van veure com la pressió dels 
mercats forçava els canvis polítics a Grècia 
i a Itàlia. El reflex d’aquesta circumstància 
s’ha traslladat a les recents emissions de 
bons italians i espanyols, on les rendibilitats 
han ascendit de forma abrupta per culpa de 
l’augment de l’aversió al risc.

L’euro ha perdut al novembre gairebé el 
3% enfront de la divisa nordamericana, 
però han estat les borses les més castigades 
per la crisi, per la percepció de l’escassa 
efectivitat i per la lentitud de les mesures 
adoptades, per l’ampliació dels diferencials 
de rendibilitat entre els països afectats i 
Alemanya i, sobretot, pel consegüent pànic 
a un possible contagi de la crisi a la resta de 
la zona de l’euro i als països creditors 
d’Europa. El sector que pateix amb més 
intensitat el càstig per part dels inversors és 
el bancari, a causa de l’elevada exposició 

És probable que la zona de 
l’euro pateixi una recessió 
moderada.

el Bce relaxa la política 
monetària...

...però la clau està  
en la falta de progressos  
a l’hora de resoldre  
la crisi del deute sobirà.
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que presenta al deute sobirà de la regió i a 
les limitades perspectivas de guanys en el 
nou entorn regulador més restrictiu.

La intensificació de les tensions als mercats 
de deute en els últims mesos afecta greu
ment la capacitat de finançament de l’ex  te 
rior d’economies com l’espanyola, una difi
cultat que s’afegeix a una conjuntura cada 
vegada més complicada. La contracció del 
crèdit, la destrucció de llocs de treball, l’a 
justament fiscal, la caiguda de la confiança i 
un entorn exterior menys favorable delimi
ten un escenari contractiu. El creixement 
del PIB espanyol es va estancar en el tercer 
trimestre i és probable que hagi entrat en 
recessió en l’últim trimestre de l’any. Espe
rem una contracció suau de l’activitat, i això 
obliga a corregir a la baixa el creixement 
esperat per al conjunt de l’any 2012, de 
l’1,1% al 0,2%. A més a més, mentre no s’a
 rribi a una solució creïble per a la crisi de la 
zona de l’euro, els riscos sobre aquesta pre
visió són clarament a la baixa.

Els factors que obliguen a rebaixar la previ
sió de creixement de l’economia espanyola 
en els propers trimestres són, precisament, 
el menor impuls del comerç mundial i 
l’alentiment del creixement de l’economia 
europea. Les dades de comerç exterior del 
setembre mostren, per segon mes consecu
tiu, un augment del dèficit comercial, a 
causa del lleuger repunt de les importa
cions, derivat de l’increment dels preus 
energètics. Malgrat aquest lleuger deterio
rament, el dèficit corrent total acumulat en 
els dotze últims mesos va accelerar el ritme 
de contracció a l’agost, amb una caiguda 
del 18,0% interanual. Aquesta correcció 
respon al bon comportament de la balança 
de serveis i de transferències, que contra
resten els augments del dèficit registrats a 
les balances de béns i de rendes.

El gran repte, però, continua essent la 
feblesa de la demanda interna, la causa i la 
conseqüència de la qual és la deteriorada 
situació del mercat laboral, posada de 

manifest de nou en l’enquesta de població 
activa que elabora trimestralment l’Institut 
Nacional d’Estadística, segons la qual el 
nombre d’aturats va augmentar en 144.700 
en el tercer trimestre i voreja ja la xifra dels 
cinc milions. D’aquesta manera, la taxa 
d’a  tur es va incrementar en poc més de 6 
dècimes en relació amb el trimestre ante
rior i es va enfilar fins al 21,5%. Cal remun
tarse a la meitat de la dècada dels noranta 
per trobar taxes similars.

Crida l’atenció que, en el tercer trimestre, 
l’ocupació pública continués augmentant, 
de manera que representava ja el 21,2% de 
tota l’ocupació assalariada. Des del 
començament del 2008, s’han creat 347.400 
llocs de treball públics, mentre que el sec
tor privat n’ha destruït gairebé dos milions 
en el mateix període. No obstant això, les 
polítiques de restricció de despesa ja s’han 
començat a traduir en reculades del con
sum públic, l’1,1% en el tercer trimestre, 
que ha situat la taxa de variació interanual 
en un –2,3%, 5 dècimes per sota del registre 
del trimestre anterior.

Recuperar la confiança i relaxar les condi
cions financeres són elements vitals per 
millorar les expectatives de creixement. 
Com s’ha indicat més amunt, per això és 
imprescindible un acord polític clar al si de 
la Unió Europea i engegar mecanismes 
contundents que donin suport al deute 
sobirà i al sistema bancari. És això possi
ble? Ara mateix, es marca una nova cita per 
al començament de desembre, en què es 
podrien plantejar novetats que comportin 
avanços cap a la integració econòmica i 
potser pressupostària, que atorguin un 
paper més rellevant al banc central i que, 
fins i tot, es temptegi la creació d’eurobons, 
com ho propugna la Comissió Europea. 
Cal esperar que la cita no es converteixi en 
una nova decepció i defraudi les expectati
ves creades, tal com ha succeït en les últi
mes ocasions.

28 de novembre de 2011

A espanya també es perfila 
un panorama contractiu...

...amb un mercat de treball 
que continua destruint 
ocupació.

Al desembre, nova cita dels 
líders europeus per aplacar 
la crisi del deute.
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cRONOLOGiA
2010
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 Decretllei que reforça la solvència de les entitats de crèdit.

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

abril  7 El Banc Central Europeu apuja el tipus d’interès oficial a l’1,25%.

maig 17
 
22

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

juny 10 El Govern aprova un decret llei pel qual es reforma la negociació col·lectiva.
juliol  7

21
El Banc Central Europeu apuja el tipus d’interès oficial a l’1,50%.
Els països de la zona de l’euro aproven un segon pla d’ajudes públiques a Grècia 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.

octubre 26 La cimera de l’euro acorda llançar un nou programa d’ajuda per a Grècia, amb un quitament del 50% del deute per 
als inversors privats, l’ampliació substancial de la capacitat financera de la FEEF i l’increment de la ràtio de capital 
de màxima qualitat dels bancs al 9%.

novembre   3
20

El Banc Central Europeu abaixa el tipus d’interès oficial a l’1,25%. 
El Partir Popular guanya les eleccions generals per majoria aboluta.

AGeNDA
Desembre Gener
 2
 5
 8
13
14
15
16
20
22
23
30

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

11
12
13
17
25

27
31

Índex de producció industrial (novembre).
Consell de Govern del Banc Central Europeu.
IPC (desembre).
IPC harmonitzat de la UE (desembre).
Preus industrials (desembre).  
Comitè de Mercat Obert de la Fed.
Enquesta de població activa (quart trimestre).
Avanç IPC (gener).
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estats units: el vigor de la tardor  
no aclareix l’horitzó

La recuperació de l’economia és consolida. 
Els indicadors d’activitat de l’octubre do 
nen continuïtat al repunt del tercer trimes
tre, quan el producte interior brut (PIB) va 
créixer el 0,5% intertrimestral, l’1,5% inter
anual. Això hauria d’apropar el creixe
ment del conjunt del 2011 a l’1,8%, un rit 
me que se situa per damunt del que es 
pen  sava al setembre. Les causes d’aquest 
renovat vigor cal buscarles en el compor
tament dels consumidors, en l’abarati
ment del petroli i en la inversió industrial.

Aquest to més positiu de l’economia nord
americana durant la segona meitat de l’any 

conjura l’espectre de la recaiguda i és espe
cialment benvingut en un entorn en què 
l’economia global està deprimida. Malgrat 
tot, els Estats Units continuen tenint un 
seriós problema de creixement insuficient, 
la conseqüència del qual és que deixa ocio
sa una part important dels recursos pro
ductius i perpetua la feblesa dels mercats, 
del treball i de l’habitatge. El repunt, amb 
aspectes de temporalitat, no representa una 
millora significativa del problema. Això és 
així perquè l’embranzida consumista es 
basa en la reducció de l’estalvi, perquè la 
inversió en indústria hauria de moderar el 
vigor i perquè no sembla que les davallades 
del preu del cru hagin de continuar amb la 
mateixa intensitat. Així mateix, la falta 
d’acord polític sobre com s’ha de perfilar el 

els estats units repunten 
en la segona meitat de 
l’any, sense millorar les 
expectatives per al 2012.

L’embranzida consumista  
es basa en la reducció  
de l’estalvi.

cONJuNtuRA iNteRNAciONAL

estAts uNits: PRiNciPALs iNDicADORs ecONÒmics

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

2009 2010
2010 2011

IV I II III Octubre

PIB real –3,5 3,0 3,1 2,2 1,6 1,5 –

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

Confiança del consumidor (1) 45,2 54,5 57,0 66,9 61,8 50,3 39,8

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

Índex activitat manufacturera (ISM) (1) 46,3 57,3 57,9 61,1 56,4 51,0 50,8

Habitatges iniciats –38,4 5,6 –5,1 –5,3 –4,9 4,4 16,5

Taxa d’atur (2) 9,3 9,6 9,6 8,9 9,1 9,1 9,0

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

Balança comercial (3) –381,3 –500,0 –500,0 –520,4 –534,8 –537,4 ...

Tipus d’interès interbancari 3 mesos (1) 0,7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4

Tipus de canvi efectiu nominal (4) 77,7 75,4 73,0 71,9 69,6 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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La indústria moderarà  
el repunt, però li queda 
recorregut a l’alça.

full de ruta de la consolidació fiscal pot 
comportar que, el 2012, la política fiscal 
sigui més un llast que un es  tímul. Tot ple
gat impedeix que millorin les expectatives 
per al 2012, amb un creixement que difícil
ment anirà més enllà del 2,0%.

Aquest afany dels consumidors es va fer 
sentir en el consum al detall, que, un cop 
exclosos els volàtils automòbils i la benzi
na, va mantenir la tònica alcista i va avançar 
el 6,0% interanual a l’octubre, que, en ter
mes reals, el va dur a superar en un 2,0% els 
nivells del desembre del 2007, previs a la 
crisi. Així mateix, les vendes d’automòbils 
dels tres últims mesos fins a l’octubre van 
intensificar els avanços, mentre l’índex de 
sentiment dels consumidors de la Univer
sitat de Michigan del novembre deixava 
enrere quatre mesos d’atonia.

No obstant això, aquesta embranzida del 
consum s’ha assolit gràcies a un descens 
de la taxa d’estalvi, que, en termes de la 
renda disponible de les llars, va passar del 

5,3% del juny al 3,6% del setembre, el 
mínim des del desembre del 2007, quan els 
efectes de la crisi del crèdit encara no s’ha
 vien fet sentir entre els consumidors i l’en
 deutament no preocupava. Considerant 
que el deute de les llars, després d’un mà 
xim del 130,2% de la renda disponible al 
setembre del 2007, es mantenia, al final de 
juny, en un elevat 114,4%, s’entén que la 
taxa d’estalvi hauria d’evolucionar a l’alça 
en els pròxims mesos, amb el consegüent 
efecte d’una davallada en la despesa de 
consum. Addicionalment, el bon resultat 
de les vendes d’automòbils hauria de ten
dir a moderarse en els pròxims mesos.

Pel que fa a la continuïtat de la inversió a 
la indústria, un altre pilar del repunt, el 
veredicte és menys clar. Durant l’any 2011, 
la inversió industrial s’ha beneficiat d’un 
tractament fiscal generós, que permet una 
amortització molt ràpida de la inversió. 
La reducció per al 2012 d’aquests avantat
ges hauria de comportar un cert alenti
ment. En aquesta línia, els índexs de sen

NOTA: (*) Dades deflactades per l’índex de preus de consum sense energia ni aliments.
FONTS: Departament de Comerç i elaboració pròpia.
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ESTATS UNITS: EL CONSUM PRIVAT MANTÉ EL REPUNT

Vendes al detall reals sense automòbils ni benzina

Base 100 = desembre del 2007 (*)
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La creació d’ocupació  
és lenta i la taxa d’atur és 
del 9,0%.

timent empresarial de l’Institute of Supply 
Management (ISM) de manufactures i de 
serveis mostren una tendència a la baixa. 
L’ISM de manufactures de l’octubre es va 
situar en el nivell dels 50,8 punts, mentre 
que el de serveis es va quedar en els 52,9. 
En els dos casos, es tracta de resultats co 
herents amb un creixement feble del con
junt de l’e  conomia. La inversió industrial 
podria, però, trobar un punt de resistèn
cia el 2012, ja que, malgrat els últims re 
punts, a la re  cuperació encara li queda 
recorregut a l’alça, amb un nivell que se 
situa encara el 7,5% per sota del correspo
nent a l’inici de la crisi, un cop descomp
tats els increments de preus. La bona dada 
de la producció in  dustrial de l’octubre, 
que va avançar el 3,9% interanual, refor
çaria aquesta hipòtesi.

El mercat laboral és la veritable pedra de 
toc d’aquesta crisi. El repunt del tercer tri
mestre es va fer sentir en la formació d’o 
cu  pació, que, en el període julioloctubre, 
va acumular 469.000 nous llocs de treball. 
El problema aquí és la lentitud de la recu
peració. Entre el març del 2010 i l’octubre 

del 2011, en 20 mesos de recuperació, l’e 
co  nomia nordamericana va crear 2,3 mi 
lions de llocs de treball, una xifra que que
da molt lluny dels gairebé nou milions que 
es van perdre entre el 2008 i el 2009. L’e  le 
vada proporció d’aturats de llarga durada, 
el 42,5% del total, percentatge que dobla 
els màxims de crisis anteriors, crea proble
mes d’adequació, amb vacants laborals 
que no es cobreixen perquè els aspirants 
no tenen les habilitats requerides. La insu
ficiència del creixement de la demanda 
agregada podria fer que la taxa d’atur, que, 
a l’octubre, es va situar en el 9,0%, repunti 
lleugerament el 2012. Un canvi de tendèn
cia és difícil, ja que el contingent de des
animats o de treballadors que treballen 
involuntàriament a temps parcial, que no 
figuren en la taxa d’atur oficial, absorbirà 
una part important dels nous llocs de tre
ball que es vagin creant.

L’atur i l’alentiment dels salaris redueixen 
els ingressos de les llars i contribueixen 
decisivament a incrementar l’impagament 
de les quotes hipotecàries, la qual cosa 
deriva en execucions amb habitatges que, 

ESTATS UNITS: DE TORNADA A UN MENOR ESTALVI?

Estalvi de les llars en percentatge de la renda disponible

FONTS: Bureau of Economic Analysis i elaboració pròpia.
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L’iPc, que va pujar el 3,5% 
(el 2,1% la subjacent), 
s’hauria de moderar  
el 2012.

pendents de subhasta, alimenten la so  bre 
oferta d’immobles. Com no hi ha una mi 
llora de l’ocupació, les ajudes que no re 
dueixen el total del deute hipotecari cauen 
en sac foradat, ja que, després del període 
de gràcia, la quota hipotecària torna a que
dar sense pagar. Així, tant els preus de 
l’ha  bitatge com l’activitat de la construcció 
continuen ancorats en el fons, amb una re 
cu  peració que es faria esperar fins a la se 
gona meitat del 2013. Pel fet d’estar al fons, 
la inversió residencial ha deixat de sostreu
re creixement al conjunt de l’eco  nomia. 
Però el pou és profund, i una mitjana 
d’això és el pes de la inversió residencial en 
el PIB, que, en el tercer trimestre, era del 
2,4%, molt lluny del 5,2% corresponent al 
període 19952000, previ a la bombolla.

Amb aquest panorama de baix creixe
ment, l’evolució de la inflació deixa a la 
Re  serva Federal espai per a polítiques ex 
pansives que afavoreixin l’ocupació i que 
pal·liïn el problema de morositat hipote
cària, amb una possibilitat real que hi hagi 
una tercera expansió quantitativa el 2012. 

La moderació del preu del petroli, que 
mostra un cert retard en la translació als 
preus de consum, va fer que l’índex de 
preus al consum (IPC) alentís l’increment 
fins al 3,5% interanual a l’octubre. Una 
moderació de la inflació que és més clara 
en l’índex subjacent, que exclou els preus 
energètics i els de l’alimentació, que va 
pujar el 2,1% interanual, amb el suport del 
preu del lloguer de l’habitatge, una partida 
que, a l’octubre, va contribuir a més de la 
meitat de l’increment del total de l’índex 
subjacent en relació amb el setembre. La 
moderació dels preus de les primeres 
matèries i la persistència de la baixa utilit
zació de la capacitat productiva han de fer 
que la inflació es continuï moderant al 
llarg del 2012.

Pel que fa al sector exterior, es reafirma la 
tendència de correcció del desequilibri 
comercial, gràcies a un cert dinamisme de 
les exportacions, que conflueix amb la 
mo  deració dels preus del petroli, que re 
dueix el total de les importacions. Així, el 
dèficit de la balança comercial de béns i de 

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

ESTATS UNITS: LA RECUPERACIÓ DE L’OCUPACIÓ VA LENTA

Pèrdua de llocs de treball en percentatge del total d’ocupats al començament dels descensos (*)
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el Japó creix un mínim 
1,5% en el tercer trimestre 
i confirma la recuperació.

serveis del setembre va ser de 43.107 mi 
lions de dòlars, el millor registre de l’úl 
tim any, que es confirma en la bona evolu
ció del dèficit que exclou el petroli i els 
productes derivats, més tendencial. Però, 
considerant que l’alentiment econòmic 
global reduirà la demanda d’exportacions 
nordamericanes i que la resistència del 
petroli a davallades de preus més dràsti
ques impedirà que baixin les importa
cions, aquesta bona evolució no hauria de 
redundar, en els pròxims trimestres, en 

contribucions significatives al creixement 
del PIB.

Japó: una recuperació amb data  
de caducitat

Després de tres trimestres consecutius de 
reculades, l’economia japonesa va confir
mar la recuperació dels efectes del tsuna
mi i de la crisi nuclear del març. El PIB del 
tercer trimestre va sorprendre a l’alça i va 

EVOLUCIÓ DEL PIB DEL JAPÓ PER COMPONENTS

Percentatge de variació interanual en termes reals

FONTS: Institut de Recerca Econòmica i Social i elaboració pròpia.
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La demanda fluixeja  
i els preus tornen a baixar.

avançar l’1,5% intertrimestral, que el situa 
només el 0,2% per sota del nivell del mateix 
període de l’any anterior. La recuperació 
es va basar en el robust creixement del 
con  sum privat, que va avançar l’1,0% in 
ter  trimestral, i en la recuperació de les 
exportacions, que van avançar un contun
dent 6,2%, des de nivells de partida molt 
baixos. No obstant això, les últimes dades 
qüestionen que aquesta expansió pugui 
anar gaire més allà.

Els indicadors mensuals del setembre sug
 gereixen que el creixement del trimestre 
es va concentrar en els mesos de juliol i 
d’a  gost. Així, la producció industrial, que 
ha  via recuperat més de dos terços del 
15,2% perdut amb el tsunami del març, va 
recular al setembre el 3,4% en relació amb 
l’a  gost i va evidenciar un cert esgotament, 
que també va quedar confirmat en les co 
mandes de maquinària, que anticipen la 
des  pesa d’inversió. En el cas de les expor
tacions, al setembre, es va compensar el 
que s’havia perdut a l’agost, però la conti

nuïtat de la recuperació sembla difícil. Les 
exportacions ja han assolit els nivells pre
vis al tsunami del març, la qual cosa, jun
tament amb l’alentiment del creixement 
global, en especial a Àsia, on van a parar la 
meitat de les exportacions japoneses, 
deixa poc espai de maniobra. En aquest 
sentit, tampoc no ajuda l’apreciació del 
ien, amb la majoria de les empreses expor
tadores que pateixen una erosió dels bene
ficis més intensa que al conjunt de la 
indústria.

També van seguir el replegament de la 
indústria les vendes al detall del setembre, 
la venda d’automòbils de l ’octubre i 
l’habitatge, que, al setembre, va posar fi a 
les alces del juliol i de l’agost. En el mateix 
sentit, els preus tornen a adoptar una certa 
orientació deflacionista. L’IPC va recular 
al setembre i va tornar als mateixos nivells 
de l’any anterior, mentre que l’IPC subja
cent, el general sense energia ni aliments, 
va fer un altre pas enrere i va baixar el 0,4% 
interanual.

Però el creixement no  
anirà a més. La producció 
industrial recula i les 
exportacions patiran els 
efectes de la feblesa global.

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

IV I II III Octubre

PIB real –6,3 4,1 2,5 –0,6 –1,0 –0,2 –

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

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

Índex d’activitat empresarial (Tankan) (1) –40,8 0,0 5,0 6,0 –9,0 2,0 –

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

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

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

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

Tipus interbancari 3 mesos (4) 0,58 0,39 0,34 0,34 0,34 0,3 0,3

Tipus de canvi efectiu nominal (5) 98,6 106,0 111,0 110,6 109,3 115,5 118,8

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.
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xina: inflació i ajustament fi

Ben segur, el primer ministre Wen Jiabao 
va sentir alleujament en comprovar que, a 
l’octubre, la taxa d’inflació per fi es va mo 
de  rar, ja que aquesta dada era esperada 
amb candeletes des que, al gener, les auto
ri  tats xineses van establir com a principal 
prioritat macroeconòmica per al 2011 fre
nar l’avanç desmesurat dels preus. L’IPC 
general va pujar el 5,5% interanual, clara
ment per sota del 6,1% del setembre, men
tre que el d’aliments –que, a la Xina, repre
senta la meitat de l’índex general– també 
es va alentir, del 13,3% a l’11,9%. Així i tot, 
la fita més important cal buscarla en els 
preus de producció, on la pujada es va mo 
derar del 6,5% al 5,0%.

Però, en els temps que corren, les alegries 
duren poc. Per contenir la taxa d’inflació, 
la Xina va apujar sis vegades el tipus d’in 
te  rès en un any i va establir sostres al crè
dit. Aquestes restriccions van recaure, en 
es  pecial, sobre les petites i les mitjanes em 
preses, que representen el 80% dels llocs de 

treball, ja que les entitats creditícies prefe
rien prestar als grans conglomerats amb 
garantia de l’estat. D’aquesta manera, du 
rant la primera meitat del 2011, el to res
trictiu de les polítiques econòmiques ha 
contribuït a un alentiment de l’activitat 
econòmica que hauria de portar el PIB a 
créixer lleugerament per sota del 9,0% en 
el quart trimestre. El registre de la produc
ció industrial a l’octubre, amb un avanç del 
13,2% en relació amb el 13,8% del se tembre, 
certament apunta en aquesta di  recció de 
suau desacceleració, tot i que al  tres indica
dors, com la producció de vehicles a motor 
o d’energia elèctrica, sug  gereixen una des
acceleració més intensa.

La desacceleració de l’economia global i els 
evidents símptomes de fatiga que mostra 
el sector immobiliari també podrien fer 
que l’aterratge de l’economia xinesa fos 
me  nys suau del que seria desitjable. Això 
explicaria que Wen Jiabao declarés que 
havia arribat el moment d’una sintonitza
ció preventiva, és a dir, relaxar la política 
monetària i donar suport al creixement. 

L’iPc xinès s’alenteix fins  
al 5,5%; el d’aliments,  
fins a l’11,9%.

Ara la prioritat torna a ser 
el creixement i encarrilar 
una desacceleració suau.

FONTS: Oficina Nacional d’Estadística de la Xina, Mercat de Londres i elaboració pròpia.
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Les primeres mostres d’aquest canvi de 
rumb de les polítiques econòmiques no 
s’han fet esperar: a l’octubre, va augmentar 
el crèdit i va baixar el tipus repo a set dies.

D’altra banda, el sector exterior, en con
trast amb els anys anteriors a la crisi, s’ha 
convertit en un factor de feblesa. El superà
vit comercial de l’octubre va créixer fins 

als 17.033 milions de dòlars. Aquest resul
tat, però, és conseqüència més de la recula
da de les importacions, en especial de pri
meres matèries, que del bon comportament 
exportador. Les exportacions van créixer 
el 15,9% interanual, immerses en una di 
nà  mica d’alentiment que hauria de conti
nuar fins al final de l’any. Per àrees geogrà
 fiques, destaca la desacceleració dràstica 

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

IV I II III Octubre

PIB real 9,2 10,4 9,8 9,7 9,5 9,1 –

Producció industrial 12,5 14,5 13,3 14,5 13,9 13,8 13,2

Producció elèctrica 6,8 14,0 6,2 12,1 12,0 10,8 9,4

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

Balança comercial (*) 196,4 185,1 185,1 169,4 174,8 172,9 162,8

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

Renminbi per dòlar 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.

Les exportacions es 
continuen alentint, però 
menys que les importacions.

FONTS: Oficina Nacional d’Estadística de la Xina, Mercat de Londres i elaboració pròpia.

2010 2011
D DM MS SJ J

6

8

10

12

14

16

18

20

–25

0

25

50

75

100

125

150

XINA: UNA DESACCELERACIÓ SUAU?

Variació interanual de la producció industrial i de vehicles a motor

%

Metalls bàsics 
(escala esquerra)

Vehicles a motor
(escala dreta)



14 DESEMBRE 2011 INFORME MENSUAL   

de les exportacions a Europa, que van pu 
jar el 9,2% interanual, i, amb menys pes, la 
de les destinades a l’Amèrica del Nord, que 
van guanyar el 13,0%. Les exportacions a 
Àsia, que representen el 46,3% del total, 
també es van desaccelerar, però, així i tot, 
van avançar el 18,4%.

Pel que fa a l’habitatge, els preus de l’oc  tu 
bre van presentar reculades a la majoria de 
ciutats importants, amb les vendes també 
en franc declivi. Destaca el descens acu
mulat del 5,5% en relació amb el juny a la 
ciutat de Wenzhou, situada a la província 
de Zhejiang, una de les econòmicament 
més actives i amb una notable proliferació 
d’empreses petites i mitjanes. En tot cas, la 
constant migració del camp a la ciutat ofe
reix un suport al creixement que no tenen 
altres economies. Així mateix, al consum 
privat li queda un recorregut a l’alça im 
por  tant que hauria de compensar un me 
nor avanç de la inversió i de les exporta
cions. Les velocitats relatives d’aquests 
pro  cessos marcaran la marxa de l’econo 
mia el 2012 i més enllà. Això explica la 
renovada importància de la sincronització 
fina a la qual fa referència el primer minis
tre Wen.

Brasil: objectiu, aterratge suau

La tendència de desacceleració de l’eco  no 
mia brasilera s’ha intensificat en els últims 
mesos. Els indicadors d’activitat, entre els 
quals cal destacar la important reculada 
de la producció industrial al setembre 
(–1,6% interanual), així ho corroboren. Els 
motius són, fonamentalment, tres: l’im 
pac  te ajornat de l’enduriment de les políti
ques econòmiques al començament del 
2011 per contrarestar el risc de sobreescal
fament; la persistència d’un real massa 
apreciat durant un llarg període, i el recent 
deteriorament de les perspectives de crei
xement global. Atès aquest escenari, les 
autoritats econòmiques brasileres han 
can    viat el rumb de les polítiques econòmi
ques per canalitzar l’aterratge suau d’una 
economia que va trampejar la crisi gairebé 
a ritme de dragó.

El marge d’actuació pel flanc fiscal és limi
tat, tot i que s’està estudiant una reducció 
de l’impost sobre les inversions estrange
res en accions o la possibilitat de recórrer 
de nou a estímuls quasifiscals per la via de 
la banca pública. Ara com ara, doncs, el pes 
d’aquesta tasca ha recaigut, principalment, 

el mercat immobiliari 
mostra signes 
d’esgotament.

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

IV I II III Octubre

PIB real –0,7 7,5 5,0 4,1 3,1 ... –

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

Confiança del consumidor (*) 138,3 159,7 159,9 161,8 155,4 153,3 151,9

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

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

Balança comercial (***) 25,3 20,2 20,2 22,5 25,3 30,5 31,1

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

Reals per dòlar (*) 2,32 1,78 1,66 1,63 1,56 1,88 1,72

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.

es consolida la tendència  
de desacceleració de 
l’economia brasilera.
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sobre la política monetària. Al setem bre, 
després d’una llarga tendència d’incre
ments que va portar la taxa SELIC fins al 
12,5% al juliol, i malgrat que la taxa d’in
flació seguia en màxims, el Banc Central 
del Brasil va donar prioritat al creixement 
i, sense avisar prèviament, va co  mençar a 
abaixar el tipus d’interès de re      fe  rència. El 
va tornar a abaixar a l’oc  tu  bre, i tot fa pen
sar que tornarà a ferho en 50 punts bàsics 
al final d’aquest mes i que el deixarà en 
l’11,0% fins al final de l’any. Així mateix, 
també s’han relaxat els requisits de capital 
per al crèdit al consum, i no es descarten 
nous estímuls en aquesta mateixa línia.

El real també s’ha sumat a la causa. Des
prés d’un llarg període d’apreciació, la 
incertesa externa i el repunt de l’aversió al 
risc l’han afeblit fins a nivells no vistos des 
del 2009. L’esperat relaxament monetari 
en els pròxims mesos hauria d’impulsar, 
fins i tot, una depreciació més intensa el 
2012, tot i que la persistència dels influxos 
de capital i els termes d’intercanvi encara 
favorables atenuaran l’efecte.

Malgrat el reprès to contracíclic de les 
polítiques econòmiques, no anticipem 
una clara millora en el ritme d’activitat 
fins a mitjan 2012, sempre que les condi
cions ex  ternes no empitjorin gaire més. I 
aquesta millora hauria de ser gradual. A 
més a més, el tempo i la intensitat dels 
estímuls s’hauran de mesurar amb pru
dència mentre es mantinguin les pres
sions sobre els preus. En aquest sentit, la 
fermesa del consum i la inèrcia en la for
mació dels salaris (principal motor de les 
pressions inflacionistes) continuen gene
rant dubtes sobre el canvi de rumb de la 
política monetària: la inflació va co  men 
çar, per fi, a moderarse a l’octubre (fins al 
6,97%, a causa, sobretot, d’efectes de base 
favorables), però es resisteix a allunyarse 
de la cota del 7% i, difícilment, retornarà 
al rang objectiu el 2011.

De cara al 2013, i si es compleix el pronòs
tic d’aterratge suau, sí esperem que el re 
punt progressiu de l’economia global i la 
proximitat del mundial donin un nou ím 
petu al creixement del Brasil.

mèxic: creixement robust

L’alentiment del ritme de recuperació du 
rant el segon trimestre, no solament a Mè 
xic sinó a escala global i, en especial, als 
Es  tats Units, va esbossar una fase de mo  de 
ració del creixement que, ara com ara, s’ha 
atenuat. Les dades de creixement del PIB en 
el tercer trimestre, amb un avanç del 4,5% 
en xifra interanual i de l’1,3% en relació amb 
el trimestre anterior, certifiquen que l’eco
nomia mexicana continua avançant amb 
pas ferm per una via de recuperació robusta. 
Amb el suport de les ex  por  tacions i de 
l’aportació, cada vegada més important,  
de la despesa domèstica, la segona econo
mia de l’Amèrica Llatina es re  sisteix a cedir 
davant dels vents de mo  deració que afecten 
una part de l’economia global.

A més a més, els últims indicadors conjun
turals suggereixen que l’activitat manté un 
to favorable. El sòlid avanç de la producció 
industrial al setembre (3,6% interanual) i, 
en especial, el bon funcionament de les 
ma  nufactures –principals beneficiàries 
del repunt del creixement als Estats Units– 
auguren la continuïtat de l’avanç econò
mic. Així i tot, continuem esperant un me 
nor ritme d’avanç de cara al 2012, al 
voltant del 3,5%, d’acord amb la modera
ció del ritme de recuperació global i amb 
la correcció gradual de la bretxa de pro
ducció.

Precisament, el fet que aquesta bretxa 
sigui encara negativa explica, en part, per 
què el notable dinamisme de la demanda 
continua sense desencadenar gaires pres
sions sobre els preus: la inflació general 
sense aliments es manté en mínims cíclics, 

La política monetària 
brasilera es posiciona  
en clau contracíclica amb 
rebaixes de tipus i amb 
relaxament dels requisits 
de capital sobre crèdit  
al consum.

el real, amb una clara 
tendència depreciadora,  
se suma a la causa.

L’economia mexicana 
sorprèn amb un avanç 
robust del 4,5% en el  
tercer trimestre.
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mentre que la subjacent de serveis conti
nua reculant. Uns increments salarials re 
lativament moderats i un impacte mo  de 
rat de la recent feblesa del peso també han 
contribuït a aquesta moderació dels preus. 
La resta es pot atribuir al ferm compromís 
de les autoritats mexicanes amb les políti
ques d’estabilitat macroeconòmica.

Aquest compromís no solament ha per
mès que la seva economia hagi sortit en  
fortida de la crisi i pugui encarar la de  s
acceleració externa des d’una posició 
re      la  tivament còmoda, sinó que, a més a 
més, li concedeix un cert marge per imple
mentar nous estímuls (sobretot pel flanc 
mo  netari) en el cas que siguin necessaris. 
En aquest sentit, la bona dada de creixe
ment del tercer trimestre confirma el nos
tre escenari central, que no contempla re 
baixes en el ti  pus d’interès de referència fins 
al primer trimestre del 2012.

Així i tot, el futur immediat de l’economia 
continua estretament vinculat al que passi 
a l’altra riba del Río Grande. Si la situació 
als Estats Units es complica o, fins i tot, si 
la crisi de la zona de l’euro persisteix i am 

plifica la percepció de risc global, la mode
ració de cara al 2012 podria ser més in tensa 
i podria donar peu a treure’s l’as mo    netari 
de la màniga.

tot i les aigües remogudes,  
el petroli aguanta

El preu del cru va mostrar resistències a la 
baixa entre el 20 d’octubre i el 22 de no 
vembre i va cedir un mínim 0,5% que l’ha 
portat a situarse en els 108,50 dòlars per 
barril (qualitat Brent, per a lliuraments a 
un mes), el 16,7% per damunt del nivell del 
començament de l’any i el 29,6% per da 
munt del nivell d’un any enrere.

El preu del petroli va continuar mostrant 
una resistència a la baixa, a diferència de 
la resta de primeres matèries. Això obeeix, 
en primer lloc, a factors d’oferta i deman
da. Així, l’Agència Internacional de l’E 
ner    gia va pronosticar que el preu del pe 
tro  li continuarà el 2012 per damunt dels 
100 dòlars per barril, amb una demanda 
global que s’ha modificat molt poc mal
grat el menor creixement i amb uns baixos 

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

IV I II III Octubre

PIB real –6,2 5,4 4,2 4,3 3,6 4,5 –

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

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

Índex avançat d’activitat (*) 110,5 116,6 118,1 119,8 120,8 119,9 ...

Taxa d’atur (**) 5,5 5,4 5,3 5,1 5,2 5,7 5,0

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

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

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

Pesos mexicans per dòlar (*) 14,18 12,33 12,35 11,90 11,72 13,78 13,21

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

Hi ha marge per 
implementar nous estímuls 
si el risc de desacceleració 
externa es materialitza.

el petroli es manté en  
els 108,5 dòlars i mostra 
una resistència a la baixa.
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La tendència a la baixa  
es consolida, malgrat 
alguns repunts esporàdics.

nivells d’existències. Un segon factor que 
dóna suport al petroli car és la persistència 
de les tensions polítiques a la zona del 
nord d’Àfrica i a l’Orient Mitjà. Té aquí un 
pes significatiu la possibilitat d’una esca
lada del conflicte del programa nuclear 
iranià. Iran, amb 4,3 milions de barrils 
dia  ris, és el segon productor mundial, i 
una interrupció de la producció afectaria, 
en especial, la Xina i l’Índia, que són la 
destinació d’un terç del total de les seves 
exportacions.

Les davallades van predominar a la resta 
de primeres matèries, afectades pel menor 
creixement global i per l’alentiment de la 
demanda xinesa. L’índex CRB va cedir el 
3,0% entre el 20 d’octubre i el 22 de novem
bre. Els metalls preciosos van presentar un 
repunt en l’última setmana d’octubre, 
que, de llavors ençà, s’ha anat corregint a 
la baixa. El coure també va arribar a gua
nyar el 21,5% al final d’octubre, com a 
reacció als forts descensos del setembre, 
però després va cedir el 10,6%.

EVOLUCIÓ DE PRIMERES MATÈRIES SELECCIONADES (*)

NOTA: (*) Dades corresponents a l’últim dia del mes (última dada, 22 de novembre).
FONTS: �e Economist, �omson Reuters Datastream i elaboració pròpia.
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2012: més despalanquejament a la vista

Tres anys després de la fallida de Lehman Brothers, la recuperació de les economies avançades progressa, en gene
ral, de forma dubitativa i, en alguns països, s’enfronta a seriosos riscos de recaiguda. Aquesta tònica de feblesa 
s’explica, fonamentalment, per dos factors que llasten el creixement econòmic: d’una banda, la necessitat de dur a 
terme importants ajustaments fiscals per estabilitzar i començar a reduir el pes del deute públic i, de l’altra, els 
esforços que ha de realitzar el sector privat –famílies, empreses i entitats financeres– per reduir l’elevat nivell 
d’endeutament. Aquest requadre se centra en aquest segon procés, el del despalanquejament privat, amb l’objectiu 
de dilucidar, partint de l’experiència històrica i de les circumstàncies actuals, com cal esperar que es desenvolupi, 
en especial en el cas d’Espanya.(1)

A llarg termini, l’endeutament (o palanquejament) privat ha tendit a augmentar per l’efecte, per exemple, 
d’innovacions al sector financer, de la disminució dels tipus d’interès reals o del procés de globalització, que ha 
facilitat l’accés al finançament extern i a mercats de capital més profunds. No obstant això, com moltes altres va 
riables econòmiques, aquest palanquejament mostra un comportament cíclic al voltant d’aquesta tendència: un 
cicle d’endeutament típic es perllonga, de mitjana, uns sis anys, durant els quals la ràtio de palanquejament puja al 
voltant dels 24 punts del PIB. Tot seguit, comença un cicle de despalanquejament que dura, de mitjana, uns cinc 
anys, al llarg dels quals la ràtio de deute es redueix uns 19 punts del PIB. Al voltant d’aquestes mitjanes, la durada 
i la intensitat dels episodis de despalanquejament han tendit a variar, de menys a més, en funció de la seva associa
ció amb una recessió econòmica, amb una crisi immobiliària o amb una crisi bancària (vegeu el gràfic següent). 
En presència d’una crisi bancària, els cicles de despalanquejament presenten, de mitjana, un ajustament de la ràtio 
del deute d’uns 32 punts del PIB i una durada propera als set anys.

(1) En gran part, el contingut d’aquest requadre està basat en el Document d’Economia de ”la Caixa” de pròxima publicació titulat «Perspectives 
de despalanquejament», d’Aspachs, Jódar i Gual.

FONT: Jódar, Aspachs i Gual (op. cit.).
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Un procés típic de despalanquejament mostra també diferents fases. Inicialment, tant el PIB com el volum de 
crèdit tendeixen a baixar, la qual cosa limita la reducció de la ràtio d’endeutament. Al cap d’un any, i durant 
aproximadament dos anys, el creixement nominal del PIB es recupera, però el crèdit continua caient, situació que 
provoca una caiguda important del palanquejament. Durant tres anys més, en la fase que culmina el cicle de 
despalanquejament, el creixement del crèdit torna a registrar taxes positives de creixement, tot i que inferiors a les 
del creixement del PIB nominal, la qual cosa encara permet reduir el nivell d’endeutament en percentatge del PIB.

Espanya, com altres economies avançades, es troba sumida en ple cicle de despalanquejament. El boom del crèdit 
associat a la bombolla immobiliària va disparar la ràtio de crèdit fins al 172% del PIB el 2008, uns 55 punts del PIB 
per damunt de la tendència a llarg termini. De llavors ençà, aquesta ràtio ha iniciat una via descendent, ara com ara 
suau, que l’ha portat fins al 167% del PIB al setembre del 2011. Una extrapolació de la tendència observada a llarg 
termini mostraria que, cap a la meitat de la dècada, la ràtio s’hauria de situar al voltant del 145% del PIB, la qual 
cosa exigiria reduir el nivell actual de palanquejament en 22 punts del PIB en un horitzó de poc més de quatre anys.

Si aquest fos el cas, la magnitud de l’ajustament global entre el 2008 i el 2015 seria similar a l’observada en altres 
economies que, en el passat, s’han vist forçades a un procés de despalanquejament en un context de crisi immobi
liària i de crisi bancària. Per aquest motiu, sembla una aproximació raonable del que podríem esperar que succeís. 
Un creixement acumulat del PIB nominal del 17% entre el tercer trimestre del 2011 i les acaballes del 2015 (el que 
implica una taxa anual mitjana del 3,8%, fruit, per exemple, d’un creixement real de l’1,8% i d’una inflació del 
2,0%), combinat amb un creixement acumulat del crèdit molt modest durant el mateix període, inferior al 2%, 
comportaria un despalanquejament d’aquesta intensitat. El 2012, cal esperar que el saldo viu de crèdit es contregui 
gairebé el 2,5%, mentre que el PIB nominal creixerà més del 2%, la qual cosa reduiria la ràtio de palanquejament 
fins al 155% del PIB al final de l’any.

Així i tot, en els pròxims anys, diversos factors poden afectar l’evolució del procés de despalanquejament. Per 
començar, la prolongació de les tensions de liquiditat que sacsegen en aquests moments els mercats de finança
ment majorista limitaria l’oferta de crèdit i intensificaria el procés de despalanquejament. Per tot plegat, una reso
lució ràpida de la crisi del deute sobirà europeu és essencial per evitar un cercle viciós de despalanquejament 
accelerat. Així mateix, a Espanya, el procés de despalanquejament també dependrà d’altres factors relacionats amb 
el sistema financer, com el ritme de reconeixement de les pèrdues del crèdit de dubtós cobrament. En aquest sentit, 
un sanejament accelerat dels actius bancaris afectats podria, en teoria, facilitar l’oferta de crèdit nou. No obstant 
això, el cost fiscal d’una estratègia d’aquest tipus seria considerable, la qual cosa representa un seriós risc en el 
context actual de dubtes sobre el deute públic.

Finalment, tot allò que permeti un major creixement del PIB, fonamentalment les millores de la productivitat, farà 
més suportable el despalanquejament, ja que reduirà la ràtio d’endeutament per la via dels augments del denomi
nador. Al capdavall, tot el que sigui minimitzar el protagonisme del numerador en l’evolució de la ràtio de crèdit 
sobre el PIB, és a dir, tot el que sigui evitar una forta caiguda de la demanda o de l’oferta de crèdit, alleujarà el dolor, 
d’altra banda inevitable, del procés de despalanquejament.

Aquest requadre ha estat elaborat per Enric Fernández
Departament d’Economia Internacional, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”
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La zona de l’euro: canvis i incertesa

Al diplomàtic Henry Kissinger, que va 
servir com a secretari d’Estat dels presi
dents Nixon i Ford, se li atribueix la frase: 
«A qui truco si vull trucar a Europa?». Al 
final del 2011, la solució a aquesta pregun
ta consisteix a proporcionar unes pàgines 
grogues amb els telèfons de 27 cancelle
ries, dels principals organismes de la Unió 
Europea (UE) i d’altres institucions comu
nitàries. I és que totes aquestes entitats 
estan fent, gairebé diàriament, propostes 
sobre com resoldre la crisi a la Unió Euro
pea. És a dir, la descoordinació pot sem
blar a l’ordre del dia.

No obstant això, seria erroni pensar que 
aquesta divisió representa un manteni

ment de l’status quo. En realitat, s’estan 
produint intenses transformacions políti
ques, entre les quals paga la pena destacar 
els canvis de govern a Grècia, a Itàlia i a 
Es  panya. A Grècia, Lucas Papademos, an  
tic membre del Banc Central Europeu 
(BCE), ha substituït Giorgios Papandreu 
com a primer ministre i ha format un go 
vern de coalició nacional provisional, l’ob
 jectiu del qual és implementar les reformes 
pactades amb la Co  missió Europea (CE) i 
aplanar el camí cap a unes noves eleccions. 
D’altra banda, a Itàlia, després de la dimis
sió de Silvio Berlusconi, el president del 
país, Giorgio Na  po  litano, va encarregar a 
Mario Monti, excomissari europeu, la for
mació d’un nou govern de tecnòcrates, la 
missió del qual serà posar en marxa les 
reformes es  tructurals i l’aplicació de me 

es produeixen importants 
canvis polítics a Grècia, 
itàlia i espanya.

uNiÓ euROPeA

Variació del PIB
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A nivell europeu, 
prossegueix el debat sobre 
els eurobons, el paper del 
Bce i la necessitat d’una 
major integració fiscal.

Les tensions als mercats  
de deute arriben a països 
com França, Àustria  
o Bèlgica.

tot i que les mesures 
difícilment poden calmar 
les tensions als mercats 
financers a curt termini.

sures que assegurin la solvència de les 
finances pú  bliques. En el cas d’Espanya, el 
resultat de les eleccions nacionals també 
ha comportat un canvi de govern. 

Addicionalment, es continua debatent im 
portants canvis a nivell europeu, entre els 
quals en destaquen tres. El primer, propo
sat pel president de la Comissió Europea, 
José Manuel Barroso, consisteix en la crea
ció d’eurobons. Un estudi de la CE ar  gu 
menta que els eurobons permetrien crear 
un mercat profund de deute públic que 
podria competir amb el dels Estats Units i 
que resoldria les dificultats de fi  nançament 
dels països membres de la zona de l’euro. 
El segon tema és la possibilitat d’una major 
implicació del Banc Central Europeu en la 
resolució de la crisi intervenint amb més 
intensitat als mercats de deute públic de la 
zona de l’euro.

Finalment, Herman van Rompuy, presi
dent del Consell Europeu, ha proposat 
com a solució adoptar una major integra
ció europea en termes de més cessió de so 
birania dels països membres que represen

ti un enfortiment de les regles i dels me   
canismes de responsabilitat fiscal. 

Però, tot i que la llista de mesures és llarga, 
difícilment aconseguiran reduir les ten
sions als mercats de deute de forma imme
diata. La credibilitat dels diferents governs 
està seriosament malmesa, motiu pel qual 
els mercats voldran assegurarne l’apro  va
 ció i la correcta aplicació. Atès que es trac
ta de reformes estructurals profundes, no 
es poden fer de pressa, i, en qualsevol cas, 
els seus efectes no es començaran a notar 
fins que hagi passat un temps. 

Atesa aquesta situació, les tensions als 
mer  cats de deute, en comptes de remetre, 
estan arribant a països com França, Àus
tria o Bèlgica. Una de les grans incògnites 
és l’efecte que això pot tenir sobre l’eco  no 
mia real. En aquest sentit, la dada del pro
ducte interior brut (PIB) del tercer trimes
tre no és gaire encoratjadora. En termes 
intertrimestrals, va avan  çar el 0,2%, per
centatge que va deixar la taxa de variació 
interanual en l’1,4%. No obstant això, el 
que preocupa més són els indicadors 

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

IV I II III Octubre

PIB –4,2 1,7 1,9 2,4 1,6 1,4 –

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

Confiança del consumidor (1) –24,8 –14,0 –10,4 –10,6 –10,4 –15,6 –19,9

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

Sentiment econòmic (1) 80,7 100,9 105,7 107,4 105,7 98,8 94,8

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

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

Balança comercial (3) 10,7 4,6 4,6 –10,3 –16,5 –20,0 ...

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

Tipus de canvi efectiu nominal de l’euro (4) 111,7 104,7 104,4 103,7 106,4 104,6 104,0

NOTES: (1) Valor.
(2) Percentatge sobre població activa.
(3) Saldo acumulat de 12 mesos. Milers de milions d’euros.
(4) Canvi ponderat pels fluxos de comerç exterior. Valors majors impliquen apreciació de la moneda.
FONTS: Eurostat, Banc Central Europeu, Comissió Europea i elaboració pròpia.
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Les dades de conjuntura 
econòmica continuen 
mostrant feblesa.

econòmics de conjuntura, que avancen 
una desacceleració de l’activitat econòmi
ca en els pròxims trimestres.

Les vendes al detall del mes de setembre 
van presentar una caiguda de l’1,3% inter
 anual, que accentua la feblesa del tercer 
trimestre d’enguany. Aquesta caiguda 
segueix la tendència de reducció de l’índex 
de confiança dels consumidors, que, a 
l’oc  tubre, va assolir un nou mínim de 19,9 
punts. Els factors que pesen sobre l’ànim 
dels consumidors són tres. En primer lloc, 
la incertesa política. En segon lloc, la des
trucció de llocs de treball, el reflex de la 
qual és l’augment de la taxa d’atur de la 
zona de l’euro del mes de setembre fins al 
10,2%. I, finalment, la reducció de la renda 
disponible de les famílies, els ingressos de 
les quals creixen a un ritme inferior al de la 
inflació.

Pel que fa a l’oferta, es constata que la pro
ducció industrial del mes de setembre ha 
presentat un creixement interanual del 
2,2%, una reducció considerable des del 

6% del mes anterior. La incertesa política 
també afecta el sector empresarial, ja prou 
castigat per les dificultats d’accés al crèdit 
i per una demanda amb poc pols. A més a 
més, és probable que aquesta reducció en 
la producció industrial es pugui intensifi
car, ja que l’índex de confiança empresa
rial del mes d’octubre va caure fins als 94,8 
punts des del nivell dels 98,9 del tercer tri
mestre i ha reflectit els factors co  mentats.

Tots els motius exposats ens impulsen a 
rebaixar sensiblement l’estimació de crei
xement a la zona de l’euro per a l’any 2012. 
Hem reduït la nostra previsió del PIB, que 
era de l’1,3%, fins al 0,3%. El risc que el 
conjunt de la zona de l’euro entri en una 
recessió moderada, amb dos trimestres 
consecutius de creixement negatiu, és ele
vat, com ho va recordar el mateix presi
dent del Banc Central Europeu, Mario 
Draghi, en la seva compareixença del mes 
de novembre. També reduïm en dues dèci
mes la nostra previsió de l’índex de preus 
de consum (IPC) per a l’any vinent, des de 
l’1,8% fins a l’1,6%.

LA FEBLESA DE LA DEMANDA ES REFLECTEIX EN LA REDUCCIÓ 
DE LA PRODUCCIÓ INDUSTRIAL

Variació interanual de la població industrial

FONT: Eurostat.
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Resumint, sembla que la tendència eco 
nòmica dels pròxims trimestres es veurà 
afec  tada negativament per la incertesa 
generada enguany per les interminables 
discus  sions polítiques orientades a trobar 
una solució a la crisi del deute sobirà de la 

zona de l’euro. Ara, seria important poder 
respondre la pregunta d’Henry Kissinger 
afirmant que hi ha diversos números de 
te  lèfon però una única veu per assegurar 
que el creixement econòmic de l’any vi 
nent no pateixi més contratemps.

Zona de l’euro: remeis, no pedaços

L’esdevenir de la zona de l’euro depèn del desenllaç d’una crisi de deute sobirà que aviat complirà dos anys, que ja 
s’ha cobrat diversos governs i que ha fet perillar la incipient recuperació econòmica. Però, per molt greu que ens 
sembli ara, que ho és, tot plegat quedaria reduït a una mera anècdota si la víctima final de la crisi acabés essent... 
la moneda única.

La iniciativa fallida de George Papandreu de sotmetre a referèndum el pla de rescat hel·lènic va obrir la caixa dels 
trons en posar en boca d’autoritats franceses i alemanyes l’amenaça d’expulsar Grècia de la Unió Monetària Euro
pea. El que abans era impensable va aparèixer de sobte com una possibilitat real. Així i tot, un eventual desmem
brament de l’euro continua essent, sens dubte, una bogeria: la mera ombra del tsunami financer que això implica
ria hauria de garantir que les autoritats europees –i mundials– posaran tot de la seva part per evitarlo. La qüestió 
és si han traçat i estan seguint l’estratègia correcta per superar la crisi i apuntalar, una vegada per sempre, la viabi
litat de la zona de l’euro o si es limiten a reaccionar als vaivens dels mercats i a posar pedaços.

Receptar un tractament exigeix, abans de res, un diagnòstic correcte de la malaltia, en aquest cas, la pitjor crisi que 
afronta Europa des de la Segona Guerra Mundial. L’exploració ha d’identificar les causes de fons de la crisi –l’arrel 
de la incertesa sobre la viabilitat de la moneda única– i aïllarles d’altres factors urgents però accessoris, tot i que 
també aquests últims sacsegen els mercats financers.(1)

La causa última de la deriva de les cotitzacions del deute públic europeu cal buscarla en deficiències estructurals 
en el disseny de la zona de l’euro que en limiten la capacitat, primer, per prevenir i, segon, per neutralitzar episodis 
de crisi com l’actual. Aquestes mancances no són una sorpresa. Des de la seva concepció, s’ha sabut que els països 
que formaven la UEM no constituïen una àrea monetària òptima i que, a llarg termini, l’entramat institucional 
amb què es va dotar la moneda única seria insuficient, en especial, quan arribés el moment d’enfrontarse a la seva 
primera gran crisi. El disseny òptim hauria exigit una gran mobilitat del factor treball, una major flexibilitat dels 
preus i dels salaris o, en absència de les dues possibilitats anteriors, un grau d’integració fiscal que permetés suplir, 
parcialment, el tipus de canvi com a mecanisme d’ajustament davant d’un shock extern que afectés asimètrica
ment diferents membres de la unió. Cap d’aquestes tres condicions, però, es dóna a la UEM.

Els dispositius destinats a mitigar aquestes mancances, pel que fa a la prevenció dels desequilibris dins de la unió, 
establerts bàsicament en el Pacte per a l’Estabilitat i el Creixement, no van funcionar. Els mercats tampoc van 
exercir la seva funció disciplinària fins que va arribar la crisi –el 2005, malgrat ingents diferències en fonamentals, 
el bo grec a 10 anys cotitzava amb un diferencial amb prou feines del 0,1% enfront del bo alemany. El resultat 

(1) Vegeu Jordi Gual, «La crisis del euro: causas últimas y soluciones duradoras», Revista de Occidente, núm. 367, desembre 2011. Fundació José 
Ortega y Gasset.

Rebaixem la previsió de 
creixement de la zona  
de l’euro del 2012 fins  
al 0,3%.
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d’aquesta conjunció d’errors ja el coneixem: la moneda única va amplificar els desequilibris de pagaments dins de 
la unió fins a nivells excessius i els països deficitaris van acumular nivells de deute sense precedents; va arribar la 
recessió i els governs van tirar de les arques per mitigarne l’impacte i van agreujar el passiu extern de les econo
mies; un canvi de Govern a Grècia va destapar un forat més important del que s’havia reconegut... i es van disparar 
totes les alarmes. La resta ja s’inclou, en gran part, dins del que podríem anomenar causes pròximes o problemes 
ur  gents de la crisi.

Aquestes causes pròximes rauen en la dificultat de trencar el següent cercle viciós: les mesures d’austeritat exigides 
als països la solvència sobirana dels quals genera suspicàcies per l’estat crític dels comptes públics llasten tant les 
perspectives de creixement com la solvència del sector privat. Això dificulta encara més l’ajustament fiscal i retroa
limenta una espiral perversa que, si no s’interromp, pot generar un nivell de desconfiança i de turbulències de 
tanta intensitat que acabi contagiant altres economies fonamentalment solvents.

Amb el diagnòstic a la mà, arriba el moment de prescriure el tractament, el qual, òbviament, variarà en funció de 
l’objectiu. Si el que es persegueix és enfortir el sistema per evitar qualsevol rebrot futur, cal atacar d’arrel el proble
ma –és a dir, corregir el deficient entramat institucional de la unió i avançar cap a una major governança comuna–, 
la qual cosa, amb tota probabilitat, comportarà un procés llarg i complex. Si, al mateix temps, hem de contenir 
l’avanç de la malaltia als països afectats (llegeixi’s, mantenir la prima de risc dins dels límits sostenibles) o, si és 
contagiosa (que ho és), hem d’evitar una epidèmia (és a dir, que comencin a repuntar les primes de risc sobirà de 
la resta d’Estats membres), el remei adequat exigirà un tractament de xoc prou potent per trencar el cercle viciós 
descrit més amunt.

La intensificació de les tensions als mercats financers demostra que, ara com ara, aquesta espiral continua en 
marxa i que les mesures adoptades fins ara han estat insuficients –algunes, fins i tot, han estat contraproduents– 
per frenar el contagi. L’efecte balsàmic de l’última cimera de la zona de l’euro –que va acordar una reestructuració 
voluntària del deute grec amb un quitament del 50%; la recapitalització dels principals bancs europeus; l’ampliació 
i flexibilització del Fons Europeu per a l’Estabilitat Financera, i l’avançament cap a una governança paneuropea 
més robusta– amb prou feines va durar vintiquatre hores. Les tensions no solament no van amainar, sinó que es 
van intensificar: van engolir Itàlia, es van acarnissar amb Espanya i amb Bèlgica i van tocar de ple el cor de la zona 
de l’euro quan les primes de risc de França, d’Àustria i, fins i tot, dels Països Baixos van començar a ballar al so dels 
dubtes (vegeu el gràfic següent).

Des d’alguns sectors, s’atribueix el deteriorament progressiu de la crisi a una gestió institucional deficient, que no 
disposa de prou mitjans ni és prou contundent. L’ajornament repetit d’una inevitable reestructuració del deute 
grec i l’oposició dels països del nord d’Europa i, sobretot, d’Alemanya a tractaments de xoc que apaivaguin les 
tensions –com podria ser la creació d’un bo comú (els anomenats eurobons) que restableixi una prima de risc 
única o una intervenció més agressiva del BCE en la recompra de deute sobirà– enerven uns mercats desitjosos de 
solucions ràpides, que esvaeixin de cop la incertesa que plana sobre el risc sobirà de la zona de l’euro.

No obstant això, tot i ser arriscada, la línia estratègica que han seguit els líders de la UEM en la gestió de la crisi és 
coherent amb una visió enfocada a llarg termini, que dóna prioritat a una major solidesa de la unió en el futur, per 
damunt de l’estabilitat a curt termini. En absència d’un mercat laboral integrat i flexible, els desequilibris que 
amenacen l’euro només es poden corregir mitjançant canvis institucionals, a escala nacional, amb reformes que 
permetin un ajustament flexible a la baixa dels preus i dels costos, és a dir, que acomodin una devaluació interna 
que suplanti la impossible devaluació monetària, o, a escala paneuropea, avançant cap a una major integració 
fiscal i, eventualment, política.
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Aquest requadre ha estat elaborat per Marta Noguer
Departament d’Economia Internacional, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”

Qualsevol reforma institucional exigeix voluntat i temps, i això pot ajudar a explicar per què les autoritats europees 
han fet els passos que han fet. Ajornar la reestructuració del deute grec hauria perseguit frenar el contagi a altres 
economies amb problemes de liquiditat però solvents, per donarlos temps per fer els deures i certificar, així, la 
seva solvència. Així mateix, el rebuig de qualsevol proposta que desmantelli la recentment restituïda funció disci
plinària dels mercats (com, per exemple, els eurobons) té com a objectiu pressionar els països obligats a corregir els 
desequilibris interns perquè continuïn avançant en els processos d’ajustament (evitant el risc moral que implicaria 
la tornada a una prima de risc única).

En definitiva, pot ser que l’envergadura que ha assolit la crisi sigui l’única manera de convèncer els governs i els 
ciutadans que tant els ajustaments com una major integració fiscal són requisits ineludibles per garantir la super
vivència de l’euro, l’única manera de generar la predisposició necessària per avançar per aquesta via. Així i tot, els 
mercats no donen treva, de manera que, per poder assolir aquest objectiu a llarg termini, sembla que és inevitable 
recórrer a algun tractament de xoc (probablement, la intervenció massiva del BCE) per impedir que les urgències 
explotin o, simplement, per guanyar temps..., per si encara cal persuadir algú que el futur d’Europa, sense l’euro, 
pinta molt negre.

FONTS: �omson Reuters Datastream i elaboració pròpia.

Diferencial enfront del bund alemany
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Notable creixement econòmic 
alemany en el tercer trimestre

El nivell d’activitat econòmica es va acce
lerar en el tercer trimestre, en línia amb el 
que s’esperava. La primera estimació del 
creixement del PIB va presentar un aug
ment intertrimestral del 0,5%, i el del se 
gon trimestre va ser revisat en 2 dècimes a 
l’alça, fins al 0,3%. D’aquesta manera, l’ex
 pan  sió interanual va augmentar fins al 
2,6% en termes corregits de calendari. Tot 
i representar un notable increment, evi
dencia que prossegueix la desacceleració 
tendencial prevista, ja que, en el primer 
trimestre, el PIB va pujar el 4,7% en relació 
amb el mateix període de l’any anterior i, 
en el segon, el 2,9%. 

L’augment del PIB en el tercer trimestre és 
atribuïble, sobretot, a la demanda interna, 
on destaca la contribució del consum de 
les llars, impulsat per les apreciables alces 
dels salaris i pel nombre d’ocupats. En 
efecte, l’ocupació va augmentar l’1,2% en 
relació amb el tercer trimestre del 2010, 

fins a 41,2 milions de persones, el nivell 
més alt des del 1990, any de la reunificació. 
Així mateix, el nombre d’hores treballades 
es va incrementar l’1,4% interanual. La in 
versió de les empreses en béns d’equipa 
ment també va registrar una aportació po 
si  tiva al creixement econòmic. En canvi, la 
demanda exterior amb prou feines va con
tribuir a l’augment del PIB en el tercer tri
mestre, ja que el dinamisme de les expor
tacions va ser contrarestat, en gran part, 
per l’augment de les importacions.

Pel que fa al quart trimestre, la marxa fa 
vorable del mercat laboral hauria de conti
nuar donant suport al consum. No obstant 
això, a l’octubre, l’indicador BAX de de 
manda de treball va cedir una mica, per bé 
que es manté en un nivell elevat. Per la 
seva banda, l’atur va pujar una mica en 
termes desestacionalizats, però la tendèn
cia continua a la baixa. Les matriculacions 
d’automòbils es van desaccelerar en el ma 
teix mes, fins a presentar un increment in 
teranual del 0,6%. Al mateix temps, la con
fiança del consumidor va disminuir per 

el PiB d’Alemanya puja el 
0,5% en el tercer trimestre 
en relació amb l’anterior, 
però es dibuixa una tònica 
de desacceleració.

L’ocupació augmenta l’1,2% 
en relació amb el tercer 
trimestre del 2010 i 
assoleix el nivell més alt 
des del 1990, any de la 
reunificació.

EL SECTOR EXTERIOR PERD IMPULS COM A MOTOR DEL CREIXEMENT GERMÀNIC

Taxa de variació interanual de la mitjana mòbil de tres mesos

FONTS: Statistisches Bundesamt Deutschland i elaboració pròpia.
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Revisem la previsió  
del creixement germànic  
el 2012 fins al 0,7%.

quart mes consecutiu, afectada per la in 
ten  sificació de les incerteses, tot i que es va 
col·locar apreciablement per damunt del 
ni  vell normal.

Pel que fa a la inversió, és probable que, 
atès el sensible deteriorament dels compo
nents d’expectatives dels índexs de senti
ment empresarial, com l’Ifo o el ZEW, en 
els últims mesos, es produeixi un alenti
ment. A més a més, en el quart trimestre, 
el grau d’utilització de la capacitat produc
tiva es va relaxar una mica, tot i que encara 
se situava per damunt de la mitjana a llarg 
termini.

Des de l’òptica de l’oferta, al setembre, la 
producció industrial es va reduir el 3,0% 
en relació amb el mes anterior, però, en el 
conjunt del tercer trimestre, va pujar el 
2,0% en relació amb el precedent i, a l’agost
setembre, es va incrementar el 8,0% en re 
lació amb el mateix bimestre del 2010. Pel 
que fa al futur a curt termini, les coman
des industrials es van reduir de nou, el 
4,3% intermensual al setembre, malgrat 
que, en el període agostsetembre, es van 
situar el 3,2% per damunt de les dels ma 
teixos mesos de l’any previ. L’evolució a la 
baixa de les comandes i el descens de l’in 

di  cador PMI, fins a situarse per sota del 
nivell neutral a l’octubre per primera vega
da en vinticinc mesos, auguren un aug
ment moderat de la producció del sector 
secundari en els pròxims mesos. Tampoc 
no cal esperar un fort impuls de la cons
trucció.

D’altra banda, els ingressos pressupostaris 
superen les projeccions, de manera que el 
Govern de coalició va considerar que dis
posava d’un marge de maniobra sobre 
aquest tema. Així que, el dia 6 de novem
bre, va anunciar un pla per reduir la càrre
ga de l’impost sobre la renda de les perso
nes físiques el 2013 i el 2014 per un import 
d’uns 6.000 milions d’euros, que benefi
ciaria, sobretot, les rendes baixes i mitja
nes, en línia amb les promeses electorals. 
No obstant això, l’oposició ha criticat el 
projecte, ja que considera que fa perillar la 
consolidació pressupostària exigida per la 
constitució. D’altra banda, cap a la meitat 
del mateix mes, el Govern va decidir que, a 
partir del gener del 2012, es reduirà en 3 
dècimes la tarifa de la contribució obliga
tòria a les pensions de la Seguretat Social, 
fins al 19,6%. D’aquesta manera, es reduei
xen els costos laborals i es reforça la com
petitivitat de l’economia.

el Govern alemany anuncia 
un pla per reduir la càrrega 
de l’impost sobre la renda  
a partir del 2013.

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

IV I II III Octubre

PIB –5,1 3,6 3,8 4,6 2,9 2,6 –

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

Producció industrial –15,5 10,0 11,7 12,8 8,1 8,1 ...

Índex d’activitat empresarial (IFO) (*) 90,7 107,8 113,4 114,7 114,2 109,6 106,4

Taxa d’atur (**) 7,8 7,0 6,6 6,3 6,0 5,9 ...

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

Balança comercial (***) 138,7 154,9 154,9 157,9 159,0 159,9 ...

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.
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Pel que fa a les perspectives econòmiques, 
en el quart trimestre, és probable un avanç 
molt modest o, fins i tot, una contracció, a 
causa de l’alentiment de l’economia global 
i, en especial, dels socis de la zona de l’euro. 
En els primers compassos del 2012, podria 
continuar la feblesa. D’aquesta manera, 
hem revisat a la baixa el creixement previst 
per al 2012 des de l’1,8% fins al 0,7%, tot 
as    senyalant l’existència d’im  por  tants ris
cos en un marc de turbulències financeres.

Nou paquet de mesures del Govern 
francès per complir el compromís  
del dèficit públic

S’esperava un rebot del PIB gal en el tercer 
trimestre, i, de fet, la primera estimació va 
superar les expectatives, en registrarse un 
avanç intertrimestral del 0,4%. En canvi, 
l’estancament del segon trimestre va ser 
re  visat lleugerament a la baixa fins a un 
–0,1%. D’aquesta manera, el creixement in 
  teranual del PIB es va mantenir en l’1,6%. 

A diferència del segon trimestre, l’expansió 
va ser impulsada, sobretot, per la demanda 
interna, que va aportar 3 dècimes a la va 
riació del PIB. La major contribució va 
pro  venir del consum de les famílies, que es 
va recuperar després d’una reculada inter
trimestral del 0,8% en el segon trimestre i 

va anotar un augment trimestral del 0,3%. 
En canvi, la inversió es va desaccelerar fins 
a un increment intertrimestral del 0,4%. 
Pel que fa a la variació d’existències, va te 
nir un efecte nul sobre el PIB en el tercer 
tri  mestre, després d’haver restat 2 dècimes 
en el segon.

Pel que fa a la demanda externa, va anotar 
una aportació positiva d’una dècima al 
creixement del PIB, però 4 dècimes menys 
que en el segon trimestre. Les exporta
cions de béns i de serveis van incrementar 
lleugerament el ritme i van augmentar el 
0,7% en relació amb el trimestre anterior. 
Per la seva banda, les importacions van 
remuntar i van avançar el 0,3%, després de 
la contracció registrada en els tres mesos 
precedents.

Malgrat l’evolució favorable del PIB en el 
tercer trimestre, els indicadors disponibles 
apunten, en general, a un alentiment en els 
pròxims trimestres. A l’octubre, les matri
culacions d’automòbils van baixar el 0,4% 
en termes desestacionalitzats en relació 
amb el mes precedent. La confiança dels 
consumidors va millorar una mica a l’oc 
tubre, però es mantenia apreciablement 
per sota de la mitjana a llarg termini, i no 
és probable que aquesta dada representi 
un canvi de la tendència descendent dels 
últims mesos.

Nou rècord de la prima  
de risc del deute sobirà 
francès des del llançament 
de l’euro.

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

IV I II III Octubre

PIB –2,6 1,4 1,4 2,2 1,6 1,6 –

Consum de manufactures per les llars –0,4 1,7 0,9 3,5 1,1 –1,0 ...

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

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

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

Balança comercial (**) –44,8 –51,3 –51,3 –59,1 –64,0 –67,7 ...

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.

el PiB gal creix una mica 
més del que s’esperava en 
el tercer trimestre, però, de 
cara als pròxims trimestres, 
les expectatives són 
d’estancament o de 
contracció.
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Pel que fa a la inversió, continuarà la tòni
ca de moderació, ja que el grau d’utilització 
de la capacitat productiva es va mantenir 
per sota de la mitjana històrica i van aug
mentar les incerteses. En efecte, al sector 
de la indústria manufacturera, l’última 
en      questa dirigida als empresaris mostra 
que projecten un increment de la inversió 
en béns d’equipament del 4% interanual 
en valor el 2012, després d’una alça previs
 ta de l’11% el 2011. Com a principals mo 
tius, van assenyalar la renovació d’equipa
 ments, la millora de la seguretat, el medi 
ambient i les condicions laborals i l’estalvi 
d’energia i, amb menys pes, l’ampliació 
de la capacitat productiva i l’auto  ma  tit 
zació.

Des del costat de l’oferta, el panorama és 
similar. La producció industrial va pujar el 
3,4% interanual en el tercer trimestre, per 
bé que va caure l’1,7% intermensual al se  
tembre. Cal apuntar que el seu nivell es 
col·  loca sensiblement per sota de l’assolit 
abans de la gran recessió del 20082009. 
D’altra banda, la cartera de comandes del 
període junyagost es va situar el 10,7% per 
damunt dels mateixos mesos del 2010, però 
es cons  tata una pèrdua de dinamisme, que 
afectarà el nivell d’activitat a curt termini. 
Pel que fa als serveis, la confiança va dismi
nuir una mica a l’octubre i va ampliar la 
diferència en relació amb la mitjana his
tòrica. Quant a la construcció, al setembre, 
els permisos van mostrar una alça inter
anual del 13,4%, però, a l’octubre, el clima 
va presentar símptomes de deteriorament.

En aquest entorn, després d’haver rebaixat 
la previsió de creixement econòmic per al 
2012 des de l’1,75% fins a l’1%, el Govern 
fran  cès va presentar un nou pla d’ajusta 
ment el 7 de novembre per poder complir 
els objectius pressupostaris de reducció 
del dèficit públic des del 5,7% del PIB el 
2011 fins al 4,5% el 2012, el 3,0% el 2013 i 
l’equilibri el 2016. El nou paquet represen
ta un estalvi suplementari de 17.400 mi 

lions d’euros fins al 2016, dels quals 7.000 
corresponen al 2012. Aquest pla s’afegeix 
al del passat mes d’agost. Entre d’altres 
me  sures, es redueixen les deduccions fis
cals; s’avança un any, fins al 2017, l’ajor  na
 ment de l’edat legal de la jubilació fins als 
62 anys; s’augmenta el 5% l’impost de so 
cietats per a les grans empreses; es crea un 
tipus intermedi, al 7%, per a l’impost sobre 
el valor afegit dels restaurants i la rehabili
tació d’edificis, que, fins a l’exercici 2011, 
tributen al 5,5%; el barem de l’impost so 
bre la renda de les persones físiques no 
s’actualitzarà amb la inflació el 2012 i el 
2013, i la retenció sobre els dividends i els 
interessos pujarà del 19% al 24%.

Aquestes decisions es van adoptar malgrat 
la proximitat de les eleccions presidencials 
a la primavera del 2012. Sembla que també 
hi va influir la voluntat de defensar la mà 
xima qualificació per al deute sobirà fran
cès. No obstant això, la pressió dels mer
cats fi  nan  cers no va cessar. Així, el dia 16 
de novembre, el diferencial amb els bons 
de l’Estat alemanys a deu anys va arribar 
als 189 punts bàsics, un nou rècord des del 
llançament de l’euro. Per la seva banda, 
l’expo  si  ció dels grans bancs francesos al 
deute pú  blic perifèric, en especial l’italià, 
ha com  portat un dur càstig borsari al llarg 
de l’exercici 2011. No obstant això, en els 
dot  ze últims mesos fins al setembre, el 
crè  dit bancari a les empreses franceses va 
augmentar el 5,3%. No obstant això, l’in 
cre  ment trimestral de les pimes es va es 
tan  car, per primera vegada en dos anys.

La caiguda interanual del 25,0% de la crea
ció d’empreses a l’octubre corrobora l’em 
pitjorament del clima econòmic, l’índex 
del qual es va situar, en el mateix mes, per 
sota del nivell normal. En aquest marc, en 
els pròxims trimestres, es prefigura l’es 
tan  cament o, fins i tot, la reculada de l’ac 
ti  vitat econòmica. D’aquesta manera, hem 
retallat la previsió d’augment del PIB per 
al conjunt del 2012 fins al 0,5%. 

Retallada de la previsió  
de creixement del PiB de 
França el 2012 fins al 0,5%.

Pèrdua de dinamisme  
de la cartera francesa  
de comandes industrials.
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L’economia italiana, en estat crític

La combinació del contagi de la crisi grega, 
les deficiències de creixement derivades 
dels problemes estructurals de competiti
vitat i l’elevat endeutament ha estat explo
siva per a l’economia italiana i va motivar 
que passés a ocupar l’ull de l’huracà de la 
crisi de l’euro. La pressió dels mercats i de 
les autoritats internacionals va propiciar, 
al final d’octubre, que el Govern transalpí 
demanés una supervisió de les reformes 
promeses a la Unió Europea a càrrec de les 
mateixes autoritats comunitàries i del Fons 
Monetari Internacional. Però els esdeveni
ments es van precipitar.

Després d’engegar el procés d’aprovació de 
les reformes sol·licitades per la Unió Euro
pea, el primer ministre italià, Silvio Berlus
 coni, es va veure forçat a dimitir per les 
pres  sions polítiques, tant internes com ex 
ternes, atesa la seva pèrdua de credibilitat. 
El president de l’Estat, Giorgio Napolita
no, va nomenar nou primer ministre l’ex 
co  missari de la competència de la Unió 
Europea, Mario Monti, el qual va designar 
un govern de perfil tecnocràtic per treure 
el país de la situació d’emergència finance
ra en què es troba i va aconseguir el suport 
parlamentari per al seu programa.

El nou Govern va anunciar que aplicaria a 
fons les reformes aprovades cap a la meitat 
de novembre, que incloïen el pas a la reser
va dels funcionaris excedents cobrant el 
80% del salari fins a un màxim de dos 
anys, la liberalització dels serveis profes
sionals i dels oferts per les administracions 
locals, l’alienació d’immobles públics per 
reduir el deute de l’Estat i l’ajornament de 
l’edat de jubilació fins als 67 anys a partir 
del 2026. Així mateix, va declarar que l’ac
 ció de govern es basaria en els tres pi  lars 
del rigor pressupostari, el creixement eco 
nòmic i l’equitat.

A més a més, Mario Monti va anunciar 
no    ves mesures, que haurà de concretar en 
les properes setmanes. Així, va dir que 
con  sideraria la reinstauració d’un impost 
sobre l’habitatge, modificaria la normati
va laboral, incentivaria l’ocupació de do 
nes i de joves, simplificaria l’Administració 
pública i lluitaria contra l’evasió fiscal i 
l’economia submergida.

Un nou paquet d’ajustament és necessari 
per compensar l’augment dels costos de 
finançament en l’últim període i per re 
ver  tir l’increment del deute públic. La clau 
és guanyarse la confiança dels mercats 
financers per rebaixar la prima de risc i 

el nou Govern de la tercera 
economia de la zona de 
l’euro, presidit per mario 
monti, s’enfronta al doble 
repte de l’ajustament  
pres  supostari i, al mateix 
temps, de propiciar el 
creixement econòmic.

en un marc de contagi  
per la crisi grega, la prima 
de risc del deute sobirà 
italià assoleix nivells 
insostenibles i obliga  
a realitzar canvis polítics.

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

IV I II III Octubre

PIB –5,2 1,2 1,5 1,0 0,8 ... –

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

Producció industrial –18,7 6,5 5,3 2,2 1,8 0,2 ...

Taxa d’atur (*) 7,8 8,4 8,3 8,2 8,1 8,2 ...

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

Balança comercial (**) –5,9 –29,3 –29,3 –34,9 –36,0 –33,9 ...

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.
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evitar el perill d’entrar en una espiral ne 
gativa. Per aquest motiu, al mateix temps, 
cal aconseguir estimular el creixement 
eco  nòmic. Les mesures estructurals es di 
ri  geixen a aquesta finalitat. No obstant 
això, l’efecte no serà a curt termini, i un 
risc per al nou Govern, que, en principi, 
hauria d’exercir fins al final de la legislatu
ra el 2013, és la proverbial inestabilitat 
política italiana, que podria quedar en evi
dència quan es detallin les decisions cor 
rectives, ja que cal tenir present que depèn 
del suport parlamentari.

I tot plegat què representa per a la conjun
tura econòmica? L’institut estadístic italià 
no va publicar l’avanç del PIB del tercer 
trimestre al novembre, com era habitual, a 
causa d’una revisió de les sèries històri
ques, de manera que caldrà esperar a la 
dada definitiva del 21 de desembre. No 
obs  tant això, els indicadors disponibles 
apunten a una lleugera contracció a causa 
de la feblesa de la demanda interna, que 
representaria la primera reculada en un 
any i mig. Els indicadors avançats del quart 
trimestre també mostren una retracció del 
nivell d’activitat. 

Pel que fa a les perspectives per al 2012, els 
efectes contractius del pla d’ajustament 
pro  bablement prevaldran sobre l’amplia 
ció del PIB potencial. Per la seva banda, 
l’impuls del sector exterior es veurà limitat 
per l’escàs creixement previst per als socis 
de la zona de l’euro en el pròxim exercici. 
D’aquesta manera, és probable que, per al 
conjunt del 2012, es registri una lleugera 
recessió al país subalpí. 

Regne unit: rebaixa de les previsions 
de creixement

La desacceleració econòmica al Regne 
Unit es veu confirmada a poc a poc amb el 
creixement del producte interior brut 
(PIB) del tercer trimestre, que es va quedar 
en el 0,5%, una dècima per sota del segon 
trimestre. Tot i que encara no es disposa 
del desglossament, se’n coneixen alguns 
detalls. L’avanç del PIB va comptar amb el 
suport dels sectors industrial i de serveis, 
que van créixer el 0,5% i el 0,7%, respecti
vament.

Unes xifres gens menyspreables que ofe
reixen un cert optimisme després d’un se 

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

IV I II III Octubre

PIB –4,9 1,4 1,3 1,6 0,6 0,5 –

Vendes al detall 1,0 0,4 –0,9 1,5 0,5 –0,3 0,9

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

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

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

Balança comercial (2) –82,4 –96,2 –96,2 –98,1 –98,5 –100,5 ...

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

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

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.

Preveiem una lleugera 
contracció del PiB  
transalpí en el segon 
semestre del 2011, que
continuaria el 2012.
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gon trimestre força pobre, marcat, però, 
pel festiu addicional pel casament reial i 
pel terratrèmol del març al Japó, que va 
afectar les cadenes logístiques de produc
ció industrial. Quan mirem l’evolució en 
els últims trimestres, observem una ten
dència de moderada desacceleració. A 
l’altra cara de la moneda, hi ha el sector de 
la construcció, que va caure el 0,6% i no 
ofe  reix encara símptomes convincents 
d’estabilització.

Els últims indicadors de conjuntura eco 
nò  mica apunten a un manteniment de la 
desacceleració econòmica. Així, per exem
ple, la producció industrial del mes de 
se tembre es va reduir el 0,7% interanual, i 
ja fa set mesos consecutius que es manté 
en zona negativa. Addicionalment, la con
fiança dels consumidors ha caigut al nivell 
més baix des del febrer del 2009. Aquesta 
caiguda de la confiança s’ha vist afectada 
per les dades negatives del mercat laboral, 
que es reflecteixen en l’augment de la taxa 
d’atur en el mes d’octubre fins al 5%.

Atès aquest panorama, el Banc d’Angla 
terra va reconèixer que les perspectives 
econòmiques havien empitjorat i va rebai 
xar la previsió de creixement de l’any 2012 
des del 2,0% fins a l’1,0%, aproximada
ment. D’altra banda, espera que la inflació 
baixi de pressa, sobretot durant la primera 
part de l’any vinent. Atesa aquesta situa
ció, no és descartable que el banc emissor 
decideixi l’any vinent ampliar la política 
monetària no convencional de compra 
d’actius.

També nosaltres incorporem les últimes 
va  riables econòmiques a les previsions i 
re  duïm el creixement del PIB de l’any vi 
nent des de l’1,7% fins al 0,7%. També 
pensem que la inflació baixarà de pressa 
des de les cotes actuals i assolirà una mit
jana del 2,7% en el conjunt de l’any.

La nostra estimació de creixement del PIB 
és tres dècimes inferior a la previsió oficial 

del Banc d’Anglaterra, perquè considerem 
que l’accelerada consolidació de les finan
ces públiques, un despalanquejament de 
les famílies intensament endeutades, un 
sistema bancari disfuncional i una reduc
ció del creixement mundial són esculls 
difícils de superar i impediran un major 
crei  xement de l’economia del Regne Unit.

Cal advertir que els nivells de creixement 
trimestral que presentarà el Regne Unit 
l’any 2012 seran, probablement, erràtics, a 
causa de diversos factors únics, com la 
ce lebració dels Jocs Olímpics a Londres, 
durant el tercer trimestre, o algunes mesu
res d’ajustament fiscal que es concentra
ran en alguns trimestres. És a dir, és difícil 
dibuixar una trajectòria clara del creixe
ment del PIB per a l’any 2012.

A més del deteriorament de les perspecti
ves econòmiques, el nivell d’incertesa so  bre 
la previsió ha augmentat de forma signifi
cativa. El procés de resolució de la crisi del 
deute sobirà a la zona de l’euro és un ele
ment clau per a l’economia del Regne Unit 
i, per tant, el seu desenllaç tindrà un im 
pacte notable sobre l’activitat econòmica.

europa emergent: crisi global,  
riscos locals

La intensificació de la crisi del deute sobirà 
a la zona de l’euro durant les últimes set
manes ha acabat afectant l’Europa emer
gent, una regió que, fins ara, havia defugit 
les repercussions més negatives d’aquest 
episodi. Els indicadors de riscpaís, el  
senyal més clar de la pèrdua de confiança 
dels inversors en una economia, han girat 
si multàniament a l’alça des de mitjan oc 
tu  bre a Polònia, Hongria, la República 
Txeca, Eslovàquia i Romania, els cinc paï
sos que habitualment seguim en aquestes 
pàgines.

L’augment del cost d’assegurar el deute 
sobirà enfront d’hipotètics impagaments, 

L’europa emergent, que  
fins ara ha defugit els 
efectes de la crisi del 
deute, comença a patir-ne 
les repercussions.

els indicadors de risc-país 
reflecteixen una major 
incertesa.

es manté la tendència  
de desacceleració de 
l’activitat econòmica.

Revisem a la baixa el 
creixement del PiB de l’any 
vinent des de l’1,7% fins  
al 0,7%.
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reflectit en els nivells dels Credit Default 
Swaps dels bons a tres anys, ha estat dife
rent en funció del nivell de partida (vegeu 
el gràfic anterior). Així, Hongria i Roma
nia han patit un augment superior als 100 
punts bàsics en poc més d’un mes. En els 
altres tres casos (Polònia, la República 
Txe  ca i Eslovàquia), l’augment ha estat de 
l’ordre dels 7080 punts bàsics.

L’augment de la sensibilitat dels inversors a 
possibles riscos financers s’ha traduït tam
bé en altres àmbits. El que ha cridat més 
poderosament l’atenció, en aquest episodi, 
és el del tipus de canvi. Tot i que les quatre 
divises dels països esmentats han patit 
pres  sions depreciadores (Eslovàquia, com 
és sabut, comparteix la moneda única), en 
els pitjors moments de l’últim mes, van ser 
la corona txeca i el florí hongarès les que 
van rebre el càstig més sever. En el moment 
més agut de l’episodi, entre el 10 i el 14 de 
no  vembre, la divisa magiar va acumular 
una reculada de l’ordre del 8% enfront de 
l’euro, mentre que la moneda txeca va ce 
dir el 4% (en els dos casos en relació amb 

les cotitzacions d’un mes enrere). En el cas 
del zloty polonès, la depreciació, en aquests 
mateixos dies, va ser de l’ordre del 3% i la 
del leu romanès, de l’1%.

Un tercer focus de tensió que ens pot aju
dar a entendre el diagnòstic dels inversors 
financers és l’evolució de les borses. Du 
rant el mes llarg que va de mitjan octubre 
a la penúltima setmana de novembre, el 
mercat de valors de la República Txeca va 
caure més del 8%, mentre que el d’Eslovà 
quia va ferho el 5%.

Amb aquestes dades a la mà, estem en dis
posició de comprendre el que ha succeït en 
les últimes setmanes. L’augment generalit
zat d’aversió al risc ha propiciat que dos 
països preocupin especialment en aquests 
moments. El primer, que ja estava sota el 
focus d’atenció dels inversors, és Hongria. 
En aquest cas, la principal feblesa del país 
és la delicada posició fiscal. Tot i que ha 
millorat sensiblement el saldo públic el 
2011, el país manté el nivell de deute públic 
més elevat de la regió (de l’ordre del 80% el 

LA CRISI DEL DEUTE EUROPEU AFECTA EL RISC-PAÍS DE L’EUROPA EMERGENT

Cotitzacions del Credit Default Swap del deute sobirà a 3 anys

FONT: �omson Reuters Datastream.
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L’orientació fiscal magiar 
continua creant dubtes 
entre els inversors.
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2010). A més a més, l’ajustament d’aquest 
exercici s’ha fet mitjançant mesures poc 
ortodoxes i que laminen, al mateix temps, 
la credibilitat de la política econòmica del 
país i el seu potencial de creixement.

El segon damnificat de l’episodi d’estrès 
financer ha estat la República Txeca (Eslo
vàquia també entraria en aquesta tipifica
ció, però la seva pertinença a l’euro neu
tralitza, en part, els vaivens financers). A 
la República Txeca, el principal focus de 
risc no és, en absolut, el de les finances pú 
 bliques (notablement rigoroses), sinó les 
repercussions que pot tenir sobre l’econo 
mia l’empitjorament de la situació ban
cària internacional. Cal recordar que una 
part significativa del sistema bancari txec 
està format per filials de bancs estrangers 
(concretament, el 80% dels actius bancaris 
estan en mans d’aquestes filials, sobretot 
de bancs amb les matrius localitzades a la 
zona de l’euro).

Aquest tret, d’entrada neutral, es conver
teix en una feblesa quan les matrius ban
càries pateixen tensions de liquiditat i ne 
cessiten millorar les ràtios de solvència. Si, 
hipotèticament, els bancs estrangers re 
duï  ssin el finançament de les filials, la de 

rivada macroeconòmica podria acabar 
essent una restricció del crèdit en una fase 
delicada del cicle econòmic. En aquest 
sen  tit, cal recordar que la República Txeca 
ha registrat, en el tercer trimestre, unes xi 
fres de comptabilitat nacional decebedo
res, amb un creixement nul del PIB en 
aquest període.

Més enllà de la situació present, les pers
pectives immediates, en termes de riscos, 
no es limiten als efectes induïts per la crisi 
del deute europeu. Malgrat que, en el ter
cer trimestre, les dades d’activitat mostren 
unes economies que encara creixen a rit 
mes acceptables –llevat de la República 
Txe  ca–, els indicadors d’activitat, com, per 
exemple, el sentiment econòmic de l’octu 
bre, suggereixen que el pols econòmic serà 
feble en el tram final del 2011. Això explica 
per què, de forma una mica inesperada, el 
banc central de Romania va sorprendre, el 
2 de novembre, amb un descens del tipus 
d’in  tervenció, que va passar del 6,25% al 
6,0%. Aquesta via pot ser seguida aviat pels 
països que han suportat menys pressió 
financera i que poden relaxar una mica el 
suport a les seves divises mitjançant el 
recurs d’un tipus d’interès elevat. En aquest 
sentit, el candidat regional obvi és Polònia.

Preocupa l’elevada 
dependència de la banca 
internacional en el cas  
de la República txeca.
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una trajectòria plena de sotracs

En la recta final de l’any, la situació de l’es
 ce  nari financer s’ha agreujat arran de l’e 
volució incerta d’alguns dels factors pri
mordials per als mercats globals. En  
primer lloc, les dades d’activitat de les 
prin  cipals economies mundials pateixen 
una feblesa preocupant. En se  gon lloc, la 
crisi del deute sobirà de la zona de l’euro 
s’afronta a noves, i inesperades, so  tragades 
que entorpeixen la presa de decisions per 
neu  tralitzar la crisi. Addicionalment, 
aques  ta situació alimenta la por a un con
tagi a altres economies. I, fi  nal  ment, sem
bla que les negociacions de reducció del 
dèficit fiscal als Estats Units no arriben al 
final desitjat i presenten un futur menys 
brillant per al creixement de l’e  conomia. 
En conjunt, l’evolució d’a  quests factors sus
cita un augment de l’a  ver  sió al risc dels 
inversors i de la volatilitat dels principals 
índexs d’actius de risc.

els bancs centrals comencen  
a ser menys restrictius

En el transcurs dels últims mesos, s’ha 
constatat la moderació del ritme de crei
xement de l’economia mundial. Les cau
ses d’aquest procés encara vigent, així 
com les implicacions que se’n deriven, di 
fereixen en funció de l’àrea geogràfica, tot 
i que els elements comuns a la majoria dels 
casos es podrien enumerar: descens de la 
demanda agregada, encariment de les pri
meres ma tèries i augment de les dificultats 
de finançament. Segons l’opinió del con
sens d’economistes, el risc d’una recaigu
da de l’economia global en una recessió 

s’ha reduït, canvi propiciat per l’actuació 
crucial dels bancs centrals. Com és lògic, 
les decisions de les autoritats monetàries 
són diferents segons el país i l’objectiu de 
política monetària triat per cada entitat, 
però es pot afirmar, amb tota seguretat, 
que la majoria de bancs centrals han fet un 
gir en les seves polítiques cap a un perfil 
més ex  pansiu, per tal d’evitar, precisa
ment, qualsevol risc de recaiguda en re 
cessió.

Als Estats Units, la Reserva Federal (Fed), 
després de la reunió del comitè de política 
monetària del novembre, va exposar les 
conclusions sobre l’anàlisi de la situació de 
l’economia. En paraules del seu president, 
Ben Bernanke, i basantse en la informa
ció obtinguda a través dels diversos indi
cadors d’activitat, durant el tercer trimes
tre, s’ha apreciat una certa millora del 
crei    xement de l’economia. Aquest canvi 
de tendència, observat en el consum de les 
famílies i en la inversió en béns d’equipa 
ment, s’ha beneficiat, en gran part, de la 
reducció de certs obstacles de caràcter 
temporal que, des del començament de 
l’any, impedien una evolució normal del 
creixement. No obstant això, i malgrat 
aquest avanç, va reconèixer que la taxa de 
creixement nordamericana continua 
mostrant clars símptomes de feblesa. Això 
explica, juntament amb la persistència de 
riscos significatius a la baixa per a l’econo
 mia, que la Fed hagi modificat les perspec
tives del creixement per al 2012 i hagi re 
baixat les estimacions realitzades al juny 
(3,3%3,7%) a un rang més ajustat del 
2,5%2,9%. De la mateixa manera, les 
ex pec         ta  tives sobre al mercat laboral, poc 
op  ti   mis  tes a curt termini, també han estat 

L’escenari financer mundial 
encara el final de l’any 
pendent de diversos riscos.

els bancs centrals  
intenten evitar la recessió 
de les seves economies.

L’economia nord-americana 
avança molt lentament.

mercats monetaris i de capital

meRcAts FiNANceRs
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La Fed manté una 
estratègia monetària 
expansiva per impulsar 
l’economia.

el Bce rebaixa el tipus 
d’interès oficial fins  
a l’1,25%...

...tot i que confirma que  
la inflació es mantindrà  
per damunt del que seria 
desitjable.

La màxima autoritat 
monetària manté les 
facilitats de liquiditat  
per a la banca.

rectifi  cades per alinearles amb aquest es 
cenari de creixement més modest. Pre
veuen que la taxa d’atur podrà experimen
tar una lleugera millora des dels nivells 
actuals del 9% per situarse, al final del 
2012, entre el 8,5% i el 8,7%.

Atesa aquesta conjuntura, la Reserva 
Federal, fidel al doble propòsit d’impulsar 
el creixement sostingut de l’economia i de 
mantenir l’estabilitat de preus, reitera el 
seu compromís de mantenir els tipus d’in
 terès en el rang mínim del 0%0,25% i 
con  firma la continuïtat del programa de 
mesures excepcionals de política mone
tària, entre les quals destaca el programa 
d’extensió del venciment mitjà del deute 
que té al seu balanç (operació twist) i la 
reinversió del principal i dels interessos 
del deute públic i dels bons hipotecaris, 
tam  bé en la seva cartera. En els úl   tims 
me      sos, als fòrums financers, s’ha es  pe 
culat so  bre la possibilitat que la Fed 
pogués dur a terme un nou programa de 
compra de bons, dins de la sèrie de quan-
titative easings anteriors. En aquest sentit, 
lluny de desmentir qualsevol classe de ru 
mor, va puntualitzar que es manté a l’a 
guait en tot moment i que està preparada 
per modificar la cartera d’actius en cas de 
necessitat.

Per la seva banda, a la zona de l’euro, el 
Banc Central Europeu va abaixar, en la 
reunió del novembre, el tipus d’interès 
rector en 25 punts bàsics, fins a l’1,25%. 
Segons el nou president de l’entitat, l’italià 
Mario Draghi, la decisió del canvi de sen
tit de la política monetària, amb la prime
ra retallada dels tipus d’interès des del 
maig del 2009, va ser adoptada de forma 
unànime. Així mateix, va indicar que la 
decisió va ser presa sobre la base de les 
constants pressions que, des dels mercats 
financers, es fan a l’estabilitat de la zona 
de l’euro i de la persistència dels riscos ac 
tuals, vinculats a la delicada situació fi 

nan  cera dels països de la perifèria i a la 
desacceleració de l’activitat global. També 
va avançar que aquesta conjuntura podria 
desencadenar una suau recessió de l’eco 
no  mia de la regió de cara a la recta final de 
l’any. No obstant això, la decisió de reduir 
els tipus oficials ha estat adoptada en un 
es  cenari en què la taxa d’inflació harmo
nitzada de la zona de l’euro se situa en el 
3%, el nivell més alt dels tres últims anys. 
Sobre la base d’a  quests canvis en el con
text econòmic de la zona, el BCE va avan 
çar que podria dur a terme una possible 
re  visió a la baixa de les perspectives de 
crei  xement de la zona de l’euro, sobre la 
qual informaria en la propera reunió del 8 
de desembre.

Pel que fa a l’actuació del BCE en la crisi 
del deute sobirà de la perifèria de la regió, 
l’entitat sempre s’ha mostrat disposada a 
actuar per solucionar les tensions als mer
cats financers, restaurar la confiança dels 
agents i, sobretot, intentar pal·liar els efec
tes desastrosos de la falta de finançament 
dels Estats i dels bancs als mercats de capi
tals internacionals. En aquest camp, des 
de fa diversos trimestres, el BCE ha posat 
en marxa mesures no convencionals d’una 
notable re  llevància. En concret, ens refe
rim a l’ampli ventall de subhastes de liqui
ditat il·limitada a diferents venciments  
(1, 3 i 6 mesos) a ti  pus d’interès fix, a les 
operacions de refi  nan  çament a llarg ter
mini (LTRO) a 12 i 13 mesos, amb les 
mateixes característiques que les facilitats 
de liquiditat, i, en úl  tim lloc, a la compra 
de covered bonds. Mit  jançant aquestes 
eines, l’autoritat mo  netària pretén facilitar 
l’ac  cés al finançament a les entitats ban
càries de la zona de l’euro, que tenen més 
dificultats als mercats de capitals a conse
qüència de la crisi del crèdit.

Igualment, la participació del BCE és cru
cial en aspectes de negociació entre els 
membres de la zona de l’euro afectats per 
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el Bce compra deute  
públic d’espanya i d’itàlia 
per reduir la tensió  
als mercats de bons.

la crisi, de supervisió (juntament amb la 
Co  missió Europea i l’FMI) i de regulació 
en la creació del Fons Europeu d’Estabilitat 
Financera (FEEF). Però, on veritablement 
des  envolupa un paper decisiu, és en l’ad 
quisició de bons públics dels països en 
dificultats. Amb les compres als mercats 
secundaris de renda fixa, el BCE intenta 
mitigar els efectes del nerviosisme dels 
inversors, que pressionen injustificada
ment a l’alça les yields dels bons d’aquests 
països, en concret dels italians i dels 
espanyols. Addicionalment, en les últimes 
setmanes, ha quedat obert el debat entre 
els països de la zona de l’euro sobre si el 
BCE hauria de ser prestador final dels 
Estats membres o si haurien de ser unes 

altres les vies de solució de les tensions del 
crèdit.

Per la seva banda, el marc de les polítiques 
monetàries dels països emergents es troba 
en una fase de canvi, cap a unes estratègies 
menys restrictives. Per bé que, durant la 
primera part de l’any, els bancs centrals 
d’aquests països lluitaven per evitar els 
efectes derivats de nivells de creixement 
elevats, durant la segona meitat de l’any, la 
desacceleració dels indicadors d’activitat 
ha posat de manifest el desfasament exis
tent entre els tipus d’interès restrictius i la 
moderació de les taxes de creixement eco
 nòmic. A partir d’aquest moment, han es 
 tat molts els bancs centrals que han modi

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

 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 1,50 1,55 2,08 0,25 0,37 0,19 0,50 0,95 0,15

 Octubre 1,50 1,59 2,12 0,25 0,43 0,20 0,50 0,99 0,57

 Novembre (1) 1,25 1,48 2,04 0,25 0,52 0,20 0,50 1,03 1,00

NOTES: (1) Dia 28.
(2) Tipus d’interès marginal. Últimes dates de variació del tipus mínim: 50309 (1,50%), 20409 (1,25%), 70509 (1,00%), 70411 (1,25%), 70711 (1,50%), 31111 (1,25%).
(3) Últimes dates de variació: 111207 (4,25%), 220108 (3,50%), 300108 (3,00%), 180308 (2,25%), 300408 (2,00%), 81008 (1,5%), 291008 (1%), 161208 (0%0,25%).
(4) Últimes dates de variació: 100408 (5,00%), 81008 (4,5%), 61108 (3,0%), 41208 (2,0%), 70109 (1,5%), 50209 (1,0%), 50309 (0,50%).
(5) Tipus d’interès interbancari.
FONTS: Bancs centrals nacionals, Bloomberg i elaboració pròpia.

Les polítiques monetàries 
dels països emergents 
comencen a ser menys 
restrictives.
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els mercats interbancaris 
reflecteixen les tensions 
generades per la crisi 
europea.

La rendibilitat del deute  
de qualitat es manté  
a la baixa.

L’actuació de la Fed  
als mercats secundaris 
afavoreix el descens  
de la yield a llarg termini.

ficat les línies d’actuació per evitar una 
caiguda brusca de les expectatives de crei
xement. La principal eina per instrumen
talitzar el gir cap a una política més ex 
pan  siva són els descensos de tipus 
d’in       terès oficials. L’exemple més represen
tatiu d’aquesta situació es produeix al Bra
sil, on el banc central ha adoptat una polí
tica de retallades graduals dels tipus 
d’in  terès (actualment en l’11,0%) per tal 
d’impulsar el creixement de l’economia i 
ha relegat a un segon pla l’objectiu d’in 
flació, actualment en el 7%. Addicional
ment, també ha començat a retirar algu
nes mesures quantitatives de caràcter 
restrictiu.

Un altre entorn en què la rellevància dels 
tipus d’interès guanya terreny és als mer
cats interbancaris. És precisament a través 
dels tipus d’interès on es plasmen les ex 
pectatives dels agents sobre les possibles 
decisions dels bancs centrals. Però, a més 
a més, en contextos d’adversitat financera 
com l’actual, els tipus d’interès reflectei
xen el grau de les tensions i la descon
fiança entre les entitats de crèdit a l’hora 
de concórrer als mercats de capitals. En el 
cas dels Estats Units, la referència del mer
cat interbancari és el tipus d’interès líbor 
(en dòlars). Com ha succeït des de l’estiu, 
la tendència general dels tipus líbor s’ha 
mantingut alcista al llarg de novembre. 
Lluny de ser un reflex de l’enduriment de 
la política monetària de la Reserva Federal 
(que ha confirmat la continuïtat del perfil 
lax de la seva estratègia monetària), sem
bla que l’ascens dels tipus està més vincu
lat a l’augment de la incertesa suscitada 
per l’evolució de la crisi del deute sobirà 
europeu. En canvi, a la zona de l’euro, les 
referències dels tipus d’interès euríbor 
han experimentat un lleuger descens a 
conseqüència de la rebaixa del tipus 
d’interès rector a la regió i de la compra de 
deute d’Espanya i d’Itàlia per part del 
BCE. 

el deute dels estats units lidera  
les preferències dels inversors

Les taxes internes de rendibilitat (TIR o 
yield) del deute públic de les dues princi
pals economies desenvolupades, els Estats 
Units i Alemanya, han tornat a experi
mentar lleugers descensos al llarg del mes 
de novembre i s’han situat de nou al vol
tant dels nivells mínims històrics. La raó 
principal d’aquest moviment és l’enalti 
ment que els inversors han fet d’aquesta 
classe d’actius com a valor refugi davant 
de l’elevada volatilitat generada per la crisi 
sobirana de la zona de l’euro. En concret, 
als Estats Units, aquest aspecte es va posar 
de manifest en la yield del bo a 10 anys, 
que va trencar a la baixa la barrera del 2%, 
mentre que la TIR del bo a 2 anys va ro 
mandre estable. A més de l’efecte de l’a 
fluència de fluxos de capital a la recerca de 
la qualitat, l’augment del preu (i el descens 
de la rendibilitat) del deute a llarg termini 
es va produir també per dos aspectes. En 
primer lloc, per la intervenció de la Fed als 
mercats de deute mitjançant l’operació 
twist, l’efecte de la qual representa un des
cens dels tipus d’interès a llarg termini i 
una f lexibilització de les condicions de 
finançament del sector privat. I, en segon 
lloc, pel pessimisme que plana sobre la 
negociació d’un pla efectiu per reduir el 
dèficit sobre el PIB nordamericà durant la 
propera dècada. L’absència d’un acord 
comportaria l’activació d’un programa 
automàtic de retallades fiscals que llastaria 
les expectatives de creixement econòmic 
futur.

En el cas de la zona de l’euro, la yield del 
deute públic alemany va experimentar 
també descensos en els venciments a 2 i a 
10 anys (el 0,37% i el 2%, respectivament) 
al novembre. És un fet constatable que, des 
del seu inici, la cotització dels bons ha estat 
subjecta als diferents episodis de la crisi 
sobirana. Però la por al contagi a altres 
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el preu dels bons alemanys 
reflecteix els avanços cap  
a la solució de la crisi 
europea.

els temors dels inversors 
pressionen a l’alça  
les yields del deute  
dels països en dificultats.

països (com Itàlia, Espanya, França i Bèl
gica) i els ràpids canvis polítics que s’han 
produït a Itàlia i a Grècia després dels 
acords adoptats a l’octubre a la Cimera de 
l’Euro han realçat, encara més, la renda 
fixa alemanya com un valor segur enfront 
dels bons sobirans de la resta de membres. 
No obstant això, en la recta final del mes, 
aquesta circumstància s’ha vist alterada 
després del mal resultat de la subhasta de 
bons alemanys a 10 anys.

Pel que fa als països europeus en dificul
tats, el mes de novembre ha estat marcat 
pel fort repunt de les primes de risc de la 
majoria de les economies, en especial de la 
italiana i de l’espanyola. Tot i que amb 
menys intensitat, el diferencial del deute 
francès amb el bund alemany també va 
augmentar, esperonat pels dubtes d’al  gu 
nes agències de rating sobre la capacitat de 
França per complir els objectius de dèficit 
i per l’elevada exposició de la seva banca 

domèstica al deute dels països en el punt 
de mira. En aquest context de creixent 
ines  tabilitat, les compres del BCE de bons 
italians i espanyols amb prou feines van 
poder calmar el nerviosisme dels inver
sors, que veien com la pressió dels mercats 
forçava els canvis polítics a Grècia i a Itàlia. 
El ref lex d’aquesta circumstància s’ha 
traslladat a les recents emissions de bons 
italians i espanyols, on la yield va pujar 
intensament, guiada per l’augment de 
l’aversió al risc. S’espera que, a més dels 
avanços que es produeixen en l’àmbit dels 
organismes de govern de la Unió Europea 
i del BCE, els nous líders polítics de la peri
fèria implementin de manera ràpida pa 
quets d’austeritat efectius, que permetin 
assegurar un cert nivell d’estabilitat finan
cera i el compliment dels objectius impo
sats per l’eurogrup. En la mesura que 
aquestes premisses es compleixin i es vagi 
assolint un major grau d’estabilització a la 
zona de l’euro, la tensió dels mercats de 

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

 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 1,89 2,60 5,14 5,54 1,92 1,03 2,43 0,94

 Octubre 2,03 3,10 5,54 6,09 2,11 1,05 2,44 1,00

 Novembre (*) 2,26 3,68 6,69 7,25 2,00 1,06 2,29 0,89

NOTA: (*) Dia 28.
FONT: Bloomberg.
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el tipus de canvi de l’euro 
està sotmès a un elevat 
grau de volatilitat  
a conseqüència  
de la crisi sobirana.

deute hauria de cedir posicions i acom
panyar la millora de la confiança dels 
inversors.

La volatilitat domina els mercats  
de divises

En el context econòmic i financer actual, 
els mercats de divises es troben immersos 
en una etapa d’elevada volatilitat. L’opinió 
de la majoria d’analistes coincideix a anti
cipar que aquesta situació es podria per
llongar en els pròxims mesos, ateses la 
incertesa present als mercats financers i la 
desacceleració de les expectatives de crei
xement mundial. Entre els factors que ge 

neren moviments més intensos en aquests 
mercats, destaquen les actuacions dels 
bancs centrals sobre el tipus de canvi de 
les divises (amb finalitats proteccionistes), 
la variació de les expectatives de creixe
ment econòmic i els incidents relacionats 
amb la crisi europea. Aquesta és precisa
ment una de les variables que adquireix 
més rellevància en el canvi dòlareuro. El 
convuls escenari polític al sud d’Europa, 
la por al contagi de la crisi a altres països 
com Espanya i França i la falta de contun
dència i de rapidesa en la implantació de 
les me   sures d’austeritat són raons sufi
cients perquè l’euro hagi perdut al novem
bre gairebé el 3% enfront de la divisa 
nordamericana.

tiPus De cANVi De Les PRiNciPALs mONeDes

28112011

Tipus de canvi
% variació (*)

Mensual s/desembre 2010 Anual

Enfront del dòlar dels Estats Units

 Ien japonès 77,7 2,4 –4,4 –8,5

 Lliura esterlina 0,642 –3,5 –0,2 0,0

 Franc suís 0,918 6,0 –1,8 –8,9

 Dòlar canadenc 1,033 4,0 3,4 1,5

 Pes mexicà 13,995 7,1 11,8 10,7

Enfront de l’euro

 Dòlar dels EUA 1,338 5,4 0,0 –1,9

 Ien japonès 103,9 –3,2 –4,4 –6,4

 Franc suís 1,229 0,6 –1,8 –6,8

 Lliura esterlina 0,859 –2,1 0,2 1,9

 Corona sueca 9,253 2,4 2,9 0,9

 Corona danesa 7,438 –0,1 –0,2 –0,2

 Zloty polonès 4,518 4,1 12,3 9,5

 Corona txeca 25,76 4,2 2,9 3,2

 Forint hongarès 308,9 1,8 9,8 8,2

NOTA: (*) Un signe positiu indica una apreciació del dòlar (primer grup) o de l’euro (segon grup).
FONT: Bloomberg.
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Les turbulències financeres 
de la zona de l’euro 
comencen a afectar els 
mercats de crèdit 
corporatiu.

en l’escenari actual,  
els inversors continuen 
trobant en els bons  
d’alta qualitat una opció
atractiva i segura.

els bons high yield  
perden terreny en el 
context de desacceleració 
de les expectatives
de creixement global.

La renda fixa corporativa pateix els 
efectes de la crisi de la zona de l’euro

Els mercats de renda fixa corporativa han 
demostrat fins ara un comportament rela
tivament favorable en el context de la crisi 
financera dels últims temps. Els índexs de 
renda corporativa han exhibit una notable 
resistència a l’alentiment de l’activitat 
econòmica global i a la crisi del deute so    bi
 rà de la zona de l’euro. Gràcies a aquesta 
cir  cumstància, una part d’aquests actius 
(els bons d’alta qualitat) han estat triats 
pels inversors pel seu perfil de refugi i d’es
 tabilitat, juntament amb l’or i el deute a 
llarg termini nordamericà. Però, durant 
les últimes setmanes, les turbulències polí
tiques al si de la perifèria de la zona de 
l’euro i la seva incidència sobre la crisi so 
birana han desequilibrat les primes de risc 
de la renda fixa privada, principalment a 
Europa. Al segment dels bons d’alta quali
tat (investment grade), aquesta situació ha 
agreujat les diferències dels riscos de crèdit 
entre el mercat nordamericà i l’europeu i 

ha fet, als ulls dels agents, més atractiva i 
segura la inversió en el primer. El principal 
reflex del deteriorament de la prima de 
risc es pot trobar en els bons de les entitats 
financeres de la zona de l’euro, molt pres
sionades per l’agreujament de la crisi del 
deute sobirà de la perifèria. En un intent 
per pal·liar les tensions del mercat i per 
facilitar l’accés al finançament a les enti
tats bancàries, el BCE ha reprès el progra
ma de compra de covered bonds. Pel que fa 
al sector dels bons d’alt risc i d’alta rendi
bilitat (high yield), després de la millora 
dels índexs a l’octubre, la incertesa sobre la 
crisi europea i les seves implicacions sobre 
el potencial del creixement econòmic glo
bal han restat atractiu a aquesta classe 
d’actius.

Malgrat tot, els inversors internacionals 
continuen mostrant la seva preferència pel 
deute públic i pels bons corporatius dels 
països emergents. La constant arribada de 
fluxos inversors a aquests mercats pressio
na a la baixa les rendibilitats, tant dels 

FONT: Bloomberg.

LES PRIMES DE RISC REFLECTEIXEN LA INCERTESA AL VOLTANT DEL SECTOR FINANCER
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els riscos financers actuals 
penalitzen les rendibilitats 
de la renda variable.

bons públics com dels privats, fins a nivells 
històricament baixos. L’augment gradual 
de l’afluència de capital a aquests mercats 
és producte del relaxament de les políti
ques monetàries d’aquests països i de la 
millora de la valoració creditícia de les em 
preses autòctones.

Les borses no aixequen cap

Un mes més, el comportament de les prin
cipals borses internacionals s’ha caracte
ritzat per la feblesa i per la persistència 
d’un nivell de volatilitat elevat. Els temors 
que han pesat sobre l’ànim dels inversors 
han estat protagonitzats pel pessimisme 
sobre la capacitat de negociació dels polí
tics dels plans fiscals eficients als Estats 
Units i la zona de l’euro, per la creixent por 
al contagi de la crisi del deute sobirà euro
peu a la resta del món i pels dubtes sobre el 
ritme de creixement de l’economia global. 
De fet, aquest ha estat un dels aspectes que 

ha exercit més pressió a la baixa a les bor
ses durant el mes, ateses les decebedores 
dades industrials de la Xina i la feblesa de 
les xifres de creixement dels Estats Units. 
Pel que fa a la capacitat dels líders polítics 
de dur a terme la presa de decisions con
tundents en l’àmbit de les polítiques fis
cals, en els mercats financers i, en concret, 
en els de renda variable, les decisions dels 
inversors van acompanyades, des de fa 
temps, d’un sentiment d’esgo  ta  ment per la 
lentitud de les decisions i de les seves 
implementacions.

Però el factor que potser imprimeix un 
major grau d’aversió al risc entre els inver
sors és la delicada situació de la crisi del 
deute sobirà a la zona de l’euro. La percep
ció de l’escassa eficiència i de la lentitud 
dels resultats de les mesures adoptades, 
l’ampliació dels spreads de crèdit entre els 
països afectats i Alemanya i, sobretot, el 
consegüent pànic a un possible contagi de 
la crisi a la resta de la zona de l’euro i als 

FONT: Bloomberg.

Índexs de borses
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Les perspectives per a  
les borses, a mitjà termini, 
són més esperançadores.

països creditors d’Europa són els princi
pals arguments que pesen sobre els índexs 
europeus. El sector que rep el càstig més 
sever per part dels inversors és el bancari, 
a causa de l’elevada exposició que presenta 
al deute sobirà de la regió i a les limitades 
perspectives de guanys que presenta el 
sector en el nou entorn regulador més res
trictiu.

No obstant això, a mitjà termini, les previ
sions per a les borses són més esperança

dores. Sota el supòsit que s’aconseguirà 
evitar el risc de recessió de l’economia glo
bal i que els responsables polítics i mone
taris establiran les bases per a la recupera
ció de la crisi europea, el potencial de 
re  va  loració dels actius de risc pot ser via
ble. Els principals arguments que donen 
suport a aquesta afirmació serien, d’una 
banda, l’extensió del cicle de beneficis em 
presarials i, de l’altra, la reducció dels ris
cos de crèdit globals.

ÍNDexs De Les PRiNciPALs BORses muNDiALs

28112011

Índex
(*)

% variació
mensual

% variació
acumulada

% variació
anual

Nova York

 Dow Jones 11.231,8 –8,2 –3,0 1,3

 Standard & Poor’s 1.158,7 –9,8 –7,9 –2,6

 Nasdaq 2.441,5 –10,8 –8,0 –3,7

Tòquio 8.287,5 –8,4 –19,0 –17,5

Londres 5.277,6 –7,4 –10,5 –6,9

Zona de l’euro 2.186,9 –11,2 –21,7 –20,1

 Frankfurt 5.660,4 –10,8 –18,1 –17,4

 París 2.962,7 –11,5 –22,1 –20,5

 Amsterdam 281,5 –10,1 –20,6 –16,3

 Milà 14.409,2 –13,5 –28,6 –27,4

 Madrid 8.027,7 –13,0 –18,6 –15,9

Zuric 5.504,2 –6,0 –14,5 –15,1

Hong Kong 18.037,8 –9,9 –21,7 –21,2

Buenos Aires 2.426,0 –19,5 –31,1 –26,5

São Paulo 54.894,5 –7,8 –20,8 –19,5

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.



44 DESEMBRE 2011 INFORME MENSUAL   

el panorama borsari és fosc, bon moment per comprar?

En la recta final del 2011, quatre anys després de l’esclat de la crisi subprime, les condicions sota les quals es mouen 
els mercats financers tornen a presentar un to ombrívol, en especial a Europa. D’una banda, l’entorn macroeconò
mic està ple d’amenaces i d’incertesa. El procés de despalanquejament de nombrosos agents (famílies, bancs o 
Governs) està inacabat, de manera que els paranys que condueixen a la recessió es mantenen a l’aguait, en parti
cular la crisi del deute que castiga la zona de l’euro. Per desgràcia, la capacitat d’actuació de les autoritats polítiques 
i econòmiques no inspira prou confiança, i els efectes de les mesures adoptades i de les que es puguin adoptar són 
dubtosos. De l’altra, i en gran part a causa del que s’ha dit fins ara, l’afany pel risc ha disminuït i la preferència per 
la liquiditat ha augmentat entre els inversors.

A l’arena borsària, el comportament del 2011 ha estat pobre als Estats Units, dolent als països emergents i molt 
negatiu a la zona de l’euro, en especial al sector financer. Això ha estès encara més el llarg període d’estancament 
i d’elevada volatilitat que viuen els mercats borsaris occidentals des de fa anys. La pregunta és si, a partir del 
pròxim exercici, les condicions tendiran a millorar i propiciaran un impuls de les cotitzacions o si, en canvi, con
tinuarà o, fins i tot, s’intensificarà la dinàmica a la baixa.

En primera instància, els factors clau es troben en l’evolució del cicle macroeconòmic global, en el desenllaç de la 
crisi europea del deute públic i del sistema bancari i, en el cas d‘Espanya, en la capacitat d’ajustament pressuposta
ri i de reforma de l’economia. Aquestes qüestions s’aborden amb detall en altres apartats d’aquest volum.(1) Cal 
destacar aquí que, amb les oportunes cauteles, hi ha fundades raons per inclinarse per un escenari moderada

EVOLUCIÓ DE LES BORSES EL 2011
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ment positiu en els tres fronts, condicionat al fet que les instàncies polítiques tinguin prou sensatesa, coratge i 
encert tècnic. Si aquest és, efectivament, el curs d’acció que s’emprèn al llarg del 2012, les implicacions seran favo
rables per als determinants bàsics de la valoració borsària: els beneficis empresarials i la prima de risc. Certament, 
la contribució de les dues variables serà important, però, en la singular conjuntura actual, amb una incertesa 
excepcionalment elevada, la segona té una rellevància especial.

Les previsions dels inversors sobre els beneficis i els dividends empresarials han baixat durant la segona meitat del 
2011, ateses la desacceleració econòmica global i la intensificació de la crisi del deute europeu. De fet, tal com es 
pot apreciar al gràfic següent, el deteriorament de les expectatives(2) ha estat especialment dur a la zona de l’euro, 
circumstància atribuïble a l’elevada ponderació del sector bancari en els seus parquets (gairebé el 25% en l’índex 
seleccionat). En efecte, els reiterats missatges que les entitats bancàries de la regió necessiten millorar la solvència, 
recorrent si és necessari a ampliar el capital, i contenir el pagament de dividends han estat un element transcen
dental en aquest brusc canvi de perspectives.

En qualsevol cas, l’expectativa d’un nivell de dividends per acció per als pròxims quatre anys del mateix ordre de 
magnitud que el de quinze anys enrere difícilment pot ser considerada optimista o inflada, llevat que s’anticipi 
un desastre en el projecte de l’euro, enfonsaments de bancs i recessió profunda i llarga. En la mesura que s’esperi 
un escenari no catastrofista per a la zona de l’euro, sembla que els beneficis i els dividends podrien sorprendre a 
l’alça aquestes xifres esperades pel mercat. La situació és diferent per als Estats Units, on les expectatives dels 

(2) El gràfic fa referència a les cotitzacions dels contractes de futurs sobre els dividends per acció de les empreses que integren l’índex Eurostoxx 50, 
interpretantles com una proxy de les expectatives del conjunt d’inversors. També han baixat les estimacions de consens dels analistes professionals, 
però, en aquest cas, des de i fins a nivells més alts, atès el tradicional biaix d’aquests agents cap a la sobreestimació, així com la seva inèrcia.

DIVIDENDS PER ACCIÓ A LA ZONA DE L’EURO: EVOLUCIÓ HISTÒRICA I EXPECTATIVES
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inversors, tot i que no exagerades, són més generoses i, per tant, vulnerables a contratemps no esperats en el cicle 
econòmic.

La qüestió que cal destacar és que aquesta projecció per a la zona de l’euro representa, en els nivells actuals de 
l’índex, una rendibilitat per dividends (RpD) de l’ordre del 4%, una cota que se situa en el rang superior de les 
observades en les últimes dècades. De nou, la situació és una altra als Estats Units, on la valoració és molt més 
exigent i ofereix un atractiu moderat. Altres indicadors de valoració borsària, com el PER ajustat al cicle o la q de 
Tobin, també indiquen el mateix per a les dues regions.

El factor subjacent a la relativament elevada RpD a la zona de l’euro és, presumiblement, un augment de la prima 
de risc borsari.(3) Aquesta interpretació és coherent amb la informació derivada d’altres indicadors, com les enques
tes de sentiment a inversors de tot tipus, el nivell de les primes de risc del deute sobirà i corporatiu, la volatilitat 
implícita en les opcions de renda variable, l’elevada correlació entre diferents actius, etc. D’altra banda, diversos 
estudis acadèmics(4) han posat de manifest que, històricament, els augments de la ràtio RpD s’han explicat, en la 
seva major part, per alces de la prima de risc i, conseqüentment, han representat, de mitjana, una millora de la 
rendibilitat posterior a mitjà termini (per la via del cobrament de dividends i/o de la revaloració de les accions).

S’han presentat diverses explicacions teòriques de les causes que expliquen l’increment o la disminució de la prima 
de risc. Unes es basen en línies argumentals que consideren que el comportament dels inversors no és plenament 
racional, sinó que pateix de limitacions cognitives en l’apreciació del valor fonamental dels actius i els fa sucumbir 
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(3) Això també s’aplica a altres ràtios, com el PER o el PBV.
(4) Vegeu J. Cochrane, «Discount Rates», The Journal of Finance, vol. LXVI, núm. 4, 2011, i John Campbell, S. Giglio i Ch. Polk, «Hard Times», 
Harvard University Working Papers, 2011.
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a les modes, als pànics(5) i a altres varietats de biaixos psicològics.(6) Unes altres preserven el paradigma de raciona
litat, i, fins i tot, la capacitat dels agents per apreciar el valor fonamental, i apel·len a la disminució de la tolerància 
al risc per part dels inversors quan, en èpoques de crisi econòmica i d’atur creixent, veuen amenaçats la renda i el 
consum.(7) També s’ha relacionat conceptualment la prima de risc amb l’existència de friccions financeres (com, 
per exemple, les crisis de liquiditat) i amb les imperfeccions en la informació. Sigui com sigui, la situació que tra
vessa actualment la zona de l’euro presenta tota la gamma d’elements esmentats.

Una identificació encertada de les causes de les oscil·lacions de la prima de risc és important per als responsables 
de política econòmica quan dissenyen les mesures d’estabilitat financera, com també ho és per als inversors, par
ticularment els qui maniobren a curt termini i, per tant, depenen críticament de la seva dinàmica. Per als qui 
s’orienten a mitjà i a llarg termini, l’important és tenir present el que s’ha dit més amunt: un increment de la RpD 
associat a un augment de la prima de risc, al marge del seu origen, significa, en última instància, rendiments futurs 
potencialment més atractius. Sota aquesta premissa, després dels esdeveniments dels últims temps, invertir en una 
cartera diversificada d’accions europees és una opció que ha guanyat notable atractiu a mitjà termini; més enllà 
del fet que plani una baixa probabilitat que, el 2012, encara pugui decebre.

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

(5) Per exemple, Andrew Haldane, «Risk Off», Bank of England, Speeches, 2011.
(6)  Per exemple, U. Malmendier i S. Nagel, «Depression Babies: Do Macroeconomic Experiences Affect RiskTaking?», Quarterly Journal of Eco-
nomics, vol. 126 (1), 2011.
(7) Per exemple, Cochrane (2011), op. cit.
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els brots verds es marceixen  
a l’hivern

El deteriorament del creixement del pro
ducte interior brut (PIB) es va confirmant 
i, en conseqüència, va augmentant el risc 
que l’economia espanyola torni a entrar en 
recessió en els pròxims trimestres. Sembla 
que el double dip (recessió en w) està ser
vit. Ara la gran incògnita és la magnitud i 
la durada del procés recessiu. En principi, 
tot fa pensar que serà temporal i poc pro
fund, però la incertesa es manté en cotes 
molt elevades.

Ara com ara, les dades de creixement del 
tercer trimestre no van ser massa encorat

jadores. Com en els últims trimestres, la 
de  manda interna va mantenir l’intens pro
 cés d’ajustament. Aquesta vegada, un dels 
principals responsables va ser el compor
tament del consum privat, que va recular 
el 0,1% en termes intertrimestrals i va per
dre així el terreny guanyat en el segon tri
mestre. La reestimació de la sèrie històrica 
tam  bé va comportar un canvi important. 
La tendència positiva que exhibia, amb un 
creixement intertrimestral mitjà del 0,4% 
entre l’últim trimestre del 2009 i el segon 
del 2011, ha passat a ser del 0,1%.

El consum públic tampoc no va contribuir 
positivament a l’avanç del PIB, més aviat el 
contrari. Les intenses mesures de conten

Augmenta el risc de 
recaiguda en recessió.

Activitat econòmica

cONJuNtuRA esPANYOLA

iNDicADORs De DemANDA

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

2010 2011
2010 2011

IV I II III Setembre Octubre

Consum 

 Producció de béns de consum (*) 0,8 –0,6 0,1 –1,5 –0,8 0,7 0,6 ...

 Importació de béns de consum (**) –9,5 –3,0 –13,7 –1,1 –8,7 1,2 2,9 ...

 Matriculacions d’automòbils 3,1 –19,7 –29,3 –27,3 –26,4 –0,7 –1,3 –6,7

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

 Indicador de confiança  
  dels consumidors (***) –20,9 –17,4 –21,0 –19,6 –16,1 –15,8 –17,0 –19,6

Inversió

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

 Importació de béns d’equipament (**) 6,5 –1,5 4,8 2,3 –4,9 –1,5 3,1 ...

 Matriculació de vehicles industrials 7,0 –3,9 1,4 –2,2 –11,2 5,8 9,4 –7,0

Comerç exterior (**) 

 Importacions no energètiques 10,3 2,4 5,4 7,4 –0,7 0,8 2,1 ...

 Exportacions 15,6 11,9 15,3 16,0 9,0 10,9 7,8 ...

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.
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ció de la despesa pública es comencen a 
tra  duir en importants reculades del con
sum públic, el qual, en el tercer trimestre, 
va recular l’1,1% i va situar la taxa de varia
ció interanual en un –2,3%, 5 dècimes per 
sota del registre del trimestre anterior.

Les dades sobre la inversió van ser una mi 
ca més positives, gràcies a l’evolució de la 
inversió en béns d’equipament i al trans
port. Després de la important reculada del 

segon trimestre, de l’1,3%, en el tercer va 
avançar el 2,3% i va deixar la taxa de varia
ció interanual en el 2,5%. No obstant això, 
la inversió en construcció va fer un pas en 
rere. Ja esperàvem que continuaria reculant, 
però la magnitud, de l’1,9% en termes inter
trimestrals, va ser superior a l’es  pe  rada.

En conjunt, per tant, la demanda interna 
va recular el 0,4% en relació amb el trimes
tre anterior i, segons els indicadors avançats 

EVOLUCIÓ DEL PIB D’ESPANYA PER COMPONENTS
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del quart trimestre, la seva evolució se  gui
 rà una tendència clarament a la baixa. L’ín
 dex de confiança del consumidor, per exem
 ple, va baixar 2,6 punts i es va si  tuar en els 
–19,6 punts, un nivell que no s’as  solia des 
de l’abril d’enguany. El sector de l’auto  mò
 bil també torna a travessar mo  ments difí
cils. A l’octubre, les matriculacions van 
recular el 6,7% en termes inter  anuals, 5,4 
punts percentuals menys que al setembre.

Els indicadors d’oferta sobre el quart tri
mestre tampoc no ens permeten ser gaire 
optimistes. El consum d’electricitat va ano
 tar una important reculada a l’octubre, del 
3,7% en termes interanuals, i l’índex de 

con    fiança de la indústria, tot i millorar 
sen  siblement en relació amb el registre del 
setembre, es manté en nivells relativament 
baixos.

Així i tot, un dels factors més preocupants 
a curt termini és com respondran el con
sum privat i la inversió després de la inten
sificació de les tensions als mercats de deu
te sobirà i de l’important repunt de la taxa 
d’atur en el tercer trimestre. Aquests dos 
factors incrementen la incertesa sobre les 
perspectives econòmiques de les llars i de 
les empreses i, en aquests casos, de retruc, 
augmenta l’estalvi per motius de precau
ció. Això és precisament el que va succeir 

iNDicADORs D’OFeRtA

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

2010 2011
2010 2011

IV I II III Setembre Octubre

Indústria

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

 Índex de producció industrial (2) 0,8 –0,3 0,4 1,8 –1,1 –1,5 –1,8 ...

 Indicador de confiança en la indústria (3) –13,8 –11,5 –9,2 –8,6 –10,9 –14,4 –16,0 –13,8

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

 Importació béns interm. no energ. (5) 24,6 5,6 18,2 12,2 3,8 0,9 1,6 ...

Construcció

 Consum de ciment –15,4 –15,6 –17,3 –2,4 –16,6 –21,0 –19,8 –28,4

 Indicador de confiança en la construcció (3) –29,7 –55,3 –41,5 –54,1 –55,4 –58,6 –64,2 –49,0

 Habitatges (visats obra nova) –17,3 –13,1 –20,3 –6,8 –19,4 ... ... ...

 Licitació oficial –37,9 –35,0 –34,9 –37,9 –24,7 ... ... ...

Serveis

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

 Turistes estrangers 1,0 8,0 1,5 2,9 10,4 8,5 9,2 8,0

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

 Mercaderies ferrocarril (tkm) 6,4 5,8 –4,2 8,2 1,8 7,7 16,4 ...

 Tràfic aeri passatgers 2,9 6,8 4,3 5,0 10,6 6,2 7,6 2,3

 Consum de gasoil automoció –1,2 –3,1 –1,6 –1,6 –4,6 ... ... ...

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 variació de la taxa 
d’estalvi serà clau en 
l’evolució del consum.
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el possible deteriorament 
del sector exterior 
enfosqueix la recuperació.

el 2009, quan la taxa d’estalvi va repuntar 
de sobte del 13,6% de la renda disponible 
de les llars fins al 18,5% en un any. Ara 
com ara, no s’observa aquest comporta
ment, però, per evitar que acabi succeint, 
és molt important que els principals líders 
europeus accelerin el procés de reformes i 
d’implementació de les mesures aprova
des en l’última cimera, com, per exemple, 
la posada en marxa del Fons Europeu 
d’Estabilitat Financera (FEEF). Atès que la 
capacitat d’intervenció del Banc Central 
Europeu als mercats de deute públic sem
bla limitada, una actuació ràpida, efectiva 
i decidida del FEEF és molt important.

En aquest context de feblesa de la deman
da interna, totes les cartes de la recupera
ció espanyola estan dipositades a la ma  tei
 xa cistella: l’aportació del sector exterior. 
En el tercer trimestre d’enguany, va tornar 
a ser decisiva. En termes intertrimestrals, 
la contribució al creixement del PIB va ser 
del 2,0%. Això va ser possible, sobretot, pel 
fort avanç de les exportacions, que van 
pujar fins al 3,1% en termes intertrimes
trals, un punt percentual per damunt de 
l’avanç mitjà durant l’últim any. Les im 
portacions, en canvi, es van mantenir més 
febles: només van avançar l’1,6% i van re 
flectir, en bona part, la feblesa del conjunt 
de la demanda interna de l’economia es 
panyola.

Un altre dels grans riscos que planen sobre 
l’economia espanyola és, per tant, el dete
riorament del sector exterior. I això, ateses 
les circumstàncies que travessen els princi
 pals països europeus, no sembla un esce
nari poc probable. Més aviat el contrari. 
Malgrat les bones dades del PIB del tercer 

trimestre que han presentat Alemanya i 
França, els dos països han vist com els 
principals indicadors avançats de les seves 
respectives economies s’han anat deterio
rant de forma important en els últims 
mesos. El mateix està succeint al conjunt 
de la zona de l’euro. El consens d’econo 
mis  tes, que, al juny, situava el creixement 
esperat del PIB del 2012 en l’1,7%, el situa 
ara en el 0,4%, un nivell similar al que pre
veu l’Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica 
de ”la Caixa”, del 0,3% concretament.

En aquestes circumstàncies, per tant, serà 
molt difícil que el sector exterior pugui 
con  tinuar impulsant amb el mateix vigor 
la recuperació de l’economia espanyola. 
Per tant, hem reduït sensiblement el crei
xement previst del PIB per al conjunt del 
2012, de l’1,1% al 0,2%. Esperem que la 
contribució del sector exterior continuï 
essent positiva, concretament de l’1,2%, 
0,9 punts percentuals menys que el 2011. 
La demanda interna, com s’ha comentat, 
molt probablement patirà una reculada 
mo  derada, de l’1,0%. 

Tot i que pensem que els riscos de la nova 
previsió estan adequadament balancejats 
a l’alça i a la baixa, és important destacar 
que el grau d’incertesa que l’envolta és molt 
elevat. Atesa la naturalesa de la situació 
econòmica, són múltiples els factors que 
poden modificar de forma substancial el 
curs de l’activitat econòmica en els prò 
xims trimestres. En aquest sentit, cal des
tacar, com s’ha comentat anteriorment, la 
capacitat de resolució de la crisi del deute 
sobirà. Si s’accelera, les perspectives de 
creixement de l’economia espanyola po 
drien millorar notablement.
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De tornada als anys noranta?

L’enquesta de població activa (EPA) cor 
res  ponent al tercer trimestre ha estat con
tundent a l’hora de confirmar el progressiu 
deteriorament del nostre mercat la  boral. El 
nombre d’aturats va augmentar en 144.700 
persones i ja sumen 4.978.300, molt a la 
vora dels psicològics 5 milions d’aturats. 
D’aquesta manera, la taxa d’atur es va in  cre
 mentar en poc més de 6 dècimes en relació 
amb el trimestre anterior i se situa en el 
21,5%. Cal remuntarse fins a la meitat de 
la dècada dels noranta per trobar taxes si 
mi  lars. Però són realment comparables 
aquests dos períodes?

L’última vegada que la taxa d’atur es va si 
tuar per damunt del 20%, l’economia va 
ne  cessitar més de 5 anys per recuperarse. 

En l’actualitat, fa gairebé dos anys que el 
mercat laboral espanyol es manté per da 
munt d’aquesta magnitud, i, d’acord amb 
les nostres previsions, necessitarà, com 
mí  nim, 3 anys més, fins al 2014, perquè 
més del 80% dels qui vulguin treballar pu 
guin ferho. Les perspectives a curt termi
ni, en el context actual de refredament eco
 nòmic, no són gens esperançadores.

Les dades de la comptabilitat nacional tri
mestral mostren l’estancament del pro
ducte interior brut (PIB) en el tercer  
tri   mestre, i, d’acord amb les nostres pre 
visions, l’activitat es contraurà fins a taxes 
negatives al començament de l’any vinent. 
En aquest context, les dades del mercat 
laboral continuaran empitjorant durant el 
2012, per assolir una taxa d’atur propera al 
22,5% al final de l’any vinent.

L’atur voreja els 5 milions, 
amb una taxa del 21,5%.

mercat de treball

LA TAXA D’ATUR REPUNTA FINS A MÀXIMS HISTÒRICS

Atur sobre població activa
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La construcció i els serveis, 
responsables del 50%  
de l’increment de l’atur.

L’empitjorament de les perspectives es pot 
percebre en l’augment de 144.700 aturats 
en el tercer trimestre, de manera que ja 
són 403.600 les persones que s’han afegit a 
les llistes de l’atur en els 12 últims mesos. 
Aquesta dada és inusual, ja que l’època es 
tival aporta normalment dades positives, i 
aquesta temporada d’estiu ha estat excep
cionalment bona al sector turístic. Així i 
tot, el sector serveis va destruir 45.900 
llocs de treball, i juntament amb la cons
trucció, que va deixar d’ocupar a 26.000 
persones, suma gairebé el 50% de l’aug 
ment de l’atur. Si el sector industrial va 

disminuir el nombre d’aturats (23.400) i 
l’a  gricultura només va incrementarlo lleu
   gerament, l’altre gran responsable de l’aug
 ment del nombre d’aturats cal buscarlo en 
les persones que busquen feina per prime
ra vegada, grup que va augmentar en 
48.000 persones, i en els treballadors que 
van perdre la feina fa més d’un any (incre
ment de 40.700).

Aquest últim col·lectiu és, precisament, un 
dels més preocupants, ja que els aturats de 
llarga durada representen més del 48% del 
total d’aturats i són els qui tenen més difí

OcuPAciÓ estimADA

Tercer trimestre 2011

Ocupats
(milers)

Variació trimestral Variació acumulada Variació anual %  
participacióAbsoluta % Absoluta % Absoluta %

Per sectors

 Agricultura 707,7 –33,5 –4,5 –96,8 –12,0 –46,3 –6,1 3,9

 No agraris 17.448,5 –113,3 –0,6 –155,1 –0,9 –344,3 –1,9 96,1

  Indústria 2.576,3 –1,4 –0,1 –46,5 –1,8 –24,3 –0,9 14,2

  Construcció 1.370,7 –59,5 –4,2 –201,8 –12,8 –297,4 –17,8 7,5

  Serveis 13.501,5 –52,4 –0,4 93,2 0,7 –22,6 –0,2 74,4

Per empleadors

 Sector privat 14.935,7 –149,8 –1,0 –304,0 –2,0 –435,2 –2,8 82,3

 Sector públic 3.220,6 3,1 0,1 52,1 1,6 44,7 1,4 17,7

Per situació professional

 Assalariats 15.179,4 –113,0 –0,7 –134,8 –0,9 –276,9 –1,8 83,6

  Contracte indefinit 11.228,9 –160,7 –1,4 –285,0 –2,5 –277,6 –2,4 61,8

  Contracte temporal 3.950,4 47,5 1,2 150,1 3,9 0,5 0,0 21,8

 No assalariats 2.968,9 –33,3 –1,1 –115,2 –3,7 –116,5 –3,8 16,4

  Empresaris empleadors 935,5 –17,2 –1,8 –77,7 –7,7 –72,5 –7,2 5,2

  Empresaris no empleadors 1.909,7 4,0 0,2 –23,6 –1,2 –17,9 –0,9 10,5

  Ajudes familiars 123,7 –20,1 –14,0 –13,9 –10,1 –26,1 –17,4 0,7

 Altres 8,0 –0,4 –4,8 –1,9 –19,2 2,9 56,9 0,0

Per temps d’ocupació

 A temps complet 15.757,7 42,7 0,3 –176,0 –1,1 –417,1 –2,6 86,8

 A temps parcial 2.398,5 –189,5 –7,3 –76,0 –3,1 26,6 1,1 13,2

Per sexes

 Homes 10.034,0 –32,8 –0,3 –175,7 –1,7 –342,2 –3,3 55,3

 Dones 8.122,2 –114,0 –1,4 –76,3 –0,9 –48,4 –0,6 44,7

TOTAL 18.156,3 –146,7 –0,8 –251,9 –1,4 –390,5 –2,1 100,0

FONTS: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.
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el sector públic crea 
ocupació, mentre que  
el privat en destrueix  
a bon ritme.

cil la reinserció laboral. Així mateix, el 
nombre de llars amb tots els membres ac 
tius en atur augmenta el 10,3% en relació 
amb l’any anterior i arriba a 1.425.200. A 
més a més, en el tercer trimestre del 2011, 
per primera vegada en l’última dècada, 
menys del 70% de les llars amb persones 
actives tenen tots els membres treballant. 
Aquestes dades tenen conseqüències no 
solament socials, sinó també econòmi
ques, ja que augmenta el nombre de famí
lies que es declaren en fallida i es redueix la 
capacitat de consum de les llars. A més a 
més, el deteriorament del mercat laboral 
pot empènyer moltes persones a augmen
tar l’estalvi com a mesura de precaució, 
decisió que limitaria encara més la recupe
ració del consum.

Una de les dades més sorprenents de l’úl  ti
ma EPA és que el sector públic hagi conti
nuat incrementant el seu pes en el conjunt 
dels assalariats. En el tercer trimestre del 
2011, el 21,2% dels assalariats eren públics, 
quatre punts més que al començament de 
la crisi el 2007. En l’últim trimestre, el sec
tor públic va augmentar en 3.100 persones 
el nombre de treballadors, en comparació 

amb el trimestre anterior, i suma ja un in 
crement de 347.400 treballadors públics 
des del començament del 2008. En contra
posició, el sector privat va destruir, en 
aquest mateix període, 1.985.400 llocs de 
treball assalariat, 116.100 només en l’últim 
trimestre.

En aquesta mateixa dinàmica, l’ocupació 
va registrar una reculada interanual del 
2,1% (146.800 persones menys en l’últim 
trimestre), de manera que el total d’ocupats 
a Espanya puja a 18.156.300 persones. El 
més preocupant, perquè constitueixen una 
part molt important del teixit econòmic i 
laboral de la nostra economia, és el des
cens continuat d’empresaris amb treballa
dors i d’autònoms, que, en l’últim any, han 
reculat el 7,2% i el 3,8%, respectivament. 

L’única lectura positiva derivada de la des
trucció d’ocupació és que disminueix a un 
ritme més ràpid que l’alentiment del PIB, 
de manera que millora la productivitat 
aparent. Així, la productivitat per treballa
dor va créixer el 2,7% en l’últim trimestre, 
8 dècimes més que en el trimestre anterior. 
Per la seva banda, el cost laboral unitari va 

AtuR estimAt

Tercer trimestre 2011

Aturats
Variació trimestral Variació anual

%  
participació

Taxa d’atur

Absoluta % Absoluta % % sobre
població activa

Per sexes

 Homes 2.674,0 65,9 2,5 193,8 7,8 53,7 21,0

 Dones 2.304,4 78,8 3,5 209,8 10,0 46,3 22,1

Per edats

 Menors de 25 anys 917,9 31,3 3,5 57,2 6,6 18,4 45,8

 Resta 4.060,4 113,3 2,9 346,4 9,3 81,6 19,2

Per situació personal

 Atur de llarga durada 2.398,5 88,4 3,8 428,2 21,7 48,2 –

 Busquen la seva primera feina 458,2 48,1 11,7 79,8 21,1 9,2 –

 Resta 2.121,6 8,1 0,4 –104,4 –4,7 42,6 –

TOTAL 4.978,3 144,6 3,0 403,6 8,8 100,0 21,5

FONTS: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.
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L’economia recupera 
competitivitat i consolida 
les bases de la recuperació.

baixar el 2,1%, per tant, el 2011, l’economia 
segueix la tendència dels últims anys i 
continua millorant la seva competitivitat. 
Si aquesta anàlisi la realitzem en termes 
reals, l’ajustament és encara més intens, ja 
que el cost laboral unitari real es va reduir 
el 3,6% el 2010, i la millora serà encara més 
gran el 2011. Atès que aquest fenomen de 
millora de la productivitat no és exclusiu 
de la nostra economia, Espanya haurà de 
perseverar per recuperar la competitivitat 
enfront dels seus competidors europeus 
més propers.

Prova de la capacitat de la nostra econo
mia per recuperarse són uns índexs de 
competitivitat esperançadors. Ara bé, 
quant de temps necessitarà exactament 

l’ocupació per recuperarse ens remet a la 
pregunta inicial. Tot i que la crisi dels anys 
noranta i l’actual presenten similituds pel 
que fa al mercat laboral, no són directa
ment comparables. Mentre que, en la dè 
ca  da dels noranta, es va experimentar una 
crisi principalment d’oferta i es va afrontar 
una profunda reconversió industrial, la 
present és una crisi fonamentalment de 
de     manda, llastada per les turbulències en 
cara presents a la zona de l’euro, pel despa
lanquejament del conjunt de l’economia i 
per la reassimilació dels ocupats en la 
bom  bolla immobiliària (principalment, el 
sector de la construcció). Malgrat que la 
recuperació sigui lenta i que les perspecti
ves empitjorin a curt termini, sembla que 
ja caminem en la bona direcció.

ELS COMPETIDORS EUROPEUS TAMBÉ MILLOREN LA COMPETITIVITAT

Costos laborals unitaris

FONTS: Eurostat i elaboració pròpia.
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La inflació persisteix,  
però no per gaire temps

Ara com ara, la inflació és l’últim que ens 
hauria de preocupar. Tot i que la taxa de 
variació interanual de l’Índex de Preus al 
Consum (IPC) es va situar en el 3,0% a 
l’octubre, amb una caiguda d’una dècima 
en relació amb el mes anterior, sembla que 
la tendència gairebé plana dels quatre 
últims mesos hauria de desaparèixer. Ate
sa la conjuntura actual, la nostra previsió 
és que la inflació assolirà cotes properes al 
2,4% al final de l’any i que aquesta tendèn
cia continuarà el 2012, quan la mitjana es 
podria situar al voltant de l’1,4%.

En què es basa aquesta previsió? Els indi
cadors econòmics avançats no són preci
sament encoratjadors. La confiança del 

consumidor ha caigut a l’octubre per ter
cer mes consecutiu (igual que l’indicador 
del sentiment econòmic) i es troba gairebé 
5 punts per sota de la mitjana històrica. 
Per la seva banda, les vendes al detall por
ten tot l’any en taxes interanuals negatives, 
mentre que la producció industrial ha anat 
empitjorant al llarg de l’any i, al setembre, 
va registrar una disminució de l’1,5%. Les 
dades de la comptabilitat nacional del ter
cer trimestre mostren un magre creixe
ment del consum del 0,4% i un consum 
públic en clara reculada.

Les pressions inflacionistes es podrien re 
duir encara més si la incertesa es manté en 
nivells elevats i els diversos agents eco  nò 
mics acaben augmentant la taxa d’es  talvi 
com a mesura de precaució, la qual cosa 
disminuiria el consum. El deteriorament 

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

La mitjana anual de la 
inflació el 2012 se situarà 
al voltant de l’1,4%.

Preus

LA INFLACIÓ CONTINUA GAIREBÉ PLANA, ARA COM ARA

Variació interanual de l’IPC

FONT: Institut Nacional d’Estadística.
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Les pressions inflacionistes 
disminueixen tant a 
espanya com a europa.

de les expectatives ja mostra la seva cara 
més amarga en una caiguda de l’ocupació 
de l’1,9% en el tercer trimestre. La pèrdua de 
327.000 llocs de treball nets, una taxa d’a    
tur del 21,52% i una remuneració d’as  sa 
lariats que cau l’1,2% (i és negativa des de 
fa gairebé tres anys) conviden a ser poc 
optimistes sobre l’evolució del consum a 
curt termini.

Una prova del deteriorament de les expec
tatives a nivell internacional és la revisió a 
la baixa del creixement europeu duta a ter
me per la Comissió Europea. Fins i tot el 
Banc Central Europeu (BCE), amb el re 
centment investit president Mario Draghi 
al capdavant, va rebaixar els tipus d’interès 
a l’1,25% al començament de novembre, 
tot i que la inflació de la zona de l’euro es 
va mantenir estable en el 3,0% en el mes 
d’octubre, lluny del 2% que té com a objec
tiu el mateix BCE.

Aquest canvi en els tipus d’interès és molt 
improbable que generi pressions inflacio
nistes, ja que les mesures extraordinàries 
de liquiditat, presents en el sistema en els 
últims mesos, han tingut molt poc efecte 
en l’economia real, símptoma que els ca 

nals de transmissió de la política monetà 
ria no acaben de rutllar. A més a més, Fran
 ça ha presentat els pressupostos més 
aus  ters dels 50 últims anys, amb l’objectiu 
de mantenir la màxima qualificació credi
tícia, i les mesures fiscals expansives pre
sentades a Alemanya no tenen prou enver
gadura per generar pressions inflacionistes 
a la zona de l’euro. Per tant, la tendència de 
la inflació de la zona de l’euro presenta un 
perfil descendent.

La taxa de variació interanual de l’Índex 
de Preus al Consum Harmonitzat (IPCH) 
de la zona de l’euro, situada en el 3,0%, 
s’explica tant pel canvi metodològic com 
per la inflació del component energètic, 
que, juntament amb l’alcohol i el tabac, va 
evitar un descens de la inflació europea. 
Prova de la important contribució del pes 
de l’energia és que la inflació subjacent, 
que exclou els aliments no elaborats i els 
productes energètics, es va mantenir cons
tant a l’octubre en el 2,0%.

Si la situació està tan deteriorada i encara 
pot empitjorar més, per què els preus a Es 
panya no han començat a caure ja? La 
inf lació espanyola va comptabilitzar, a 

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 1,4 3,5

Juny 0,2 1,0 1,5 –0,1 1,2 3,2

Juliol –0,5 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 0,3 1,0 3,1

Octubre 0,9 1,8 2,3 0,8 1,8 3,0

Novembre 0,5 2,4 2,3

Desembre 0,6 3,0 3,0

FONT: Institut Nacional d’Estadística.
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La temporada d’hivern  
incrementa els preus  
en relació amb el setembre.

l’oc  tubre, una variació interanual del 3,0%, 
molt a prop de les cotes assolides en els tres 
mesos anteriors. Aquest registre represen
ta el descens d’una dècima en relació amb 
la variació interanual del mes anterior, a 
causa de la menor pressió inflacionista de 
l’habitatge i del transport, que van pujar el 
6,3% i el 7,6%, respectivament.

Això va ser possible gràcies a l’estabilitat 
dels preus de l’electricitat a l’octubre, en 
front del seu increment el 2010, i al descens 
dels preus dels carburants i lubrificants, 

que, en aquest mes, van baixar, en clar 
contrast amb la pujada de l’anterior mes 
d’octubre. La partida que més va pressio
nar a l’alça va ser la de begudes alcohòli
ques i tabac, a causa del fort increment que 
va experimentar el mes passat i que encara 
afecta el càlcul de la inflació. Atès que la 
inflació subjacent exclou els aliments no 
elaborats i els productes energètics, es va 
mantenir estable en l’1,7%.

Pel que fa a la variació mensual, l’IPC es va 
incrementar en 0,8 dècimes en relació amb 

ÍNDex De PReus De cONsum PeR GRuPs De cOmPONeNts

Octubre

Índexs
(*)

% variació
mensual

% variació  
s/desembre anterior

% variació
anual

2010 2011 2010 2011 2010 2011

Per classes de despesa

 Aliments i begudes no alcohòliques 110,6 0,1 0,1 0,1 1,6 0,4 2,2

 Begudes alcohòliques i tabac 150,9 0,0 1,0 8,6 4,0 8,5 10,4

 Vestit i calçat 105,2 9,8 10,3 –2,8 –3,1 0,3 0,3

 Habitatge 125,6 1,4 0,4 5,0 5,5 5,4 6,3

 Parament 109,2 0,5 0,5 0,6 0,6 0,9 1,0

 Medicina 96,0 –0,4 0,2 –1,1 –0,3 –1,0 –0,5

 Transport 118,1 0,2 –0,2 6,3 4,7 6,9 7,6

 Comunicacions 97,1 –0,2 –0,6 –0,7 –1,5 –0,8 –1,6

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

 Ensenyament 120,3 1,4 2,0 2,1 2,7 2,3 2,9

 Hotels, cafès i restaurants 115,2 –0,2 –0,3 1,7 1,3 1,5 1,3

 Altres 115,6 0,3 0,1 2,5 2,4 2,7 2,7

Agrupacions

 Aliments amb elaboració 117,8 0,1 0,3 0,9 2,7 1,1 4,4

 Aliments sense elaboració 109,8 0,3 –0,1 1,9 0,2 2,1 0,9

 Conjunt no alimentari 112,2 1,1 0,9 2,0 1,8 2,6 2,9

 Béns industrials 110,4 2,5 2,1 2,6 2,2 3,7 4,3

  Productes energètics 136,4 1,3 0,1 11,1 10,1 12,6 14,5

  Carburants i combustibles 133,5 0,3 0,2 12,3 10,2 14,3 16,2

  Béns industrials sense productes energètics 101,6 2,9 3,0 –0,4 –0,7 0,6 0,6

 Serveis 114,1 –0,2 –0,2 1,3 1,4 1,5 1,6

 Inflació subjacent (**) 110,3 0,9 1,0 0,7 0,9 1,1 1,7

ÍNDEX GENERAL 113,0 0,9 0,8 1,8 1,8 2,3 3,0

NOTES: (*) Base 2006 = 100.
(**) Índex general sense energia ni aliments no elaborats.
FONT: Institut Nacional d’Estadística.
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Oscil·lacions del preu  
del petroli podrien desviar 
les nostres previsions.

el mes anterior i suma ja tres mesos conse
cutius d’increments mensuals. En aquesta 
ocasió, el responsable és l’inici de la tem
porada d’hivern, que va incrementar el 
10,3% el preu del vestit i calçat. I l’hi  vern és 
també parcialment culpable de l’in  crement 
del gasoil per a calefacció i gas, que pres
siona a l’alça, tot el contrari que l’oci i la 
cultura i els hotels i viatges, afectats en sen
tit contrari per l’element estacional.

En definitiva, les taxes interanuals d’in 
flació dels últims períodes al voltant del 
3,0% desapareixeran en els pròxims mesos 
per enfilar un perfil clarament descen

dent. L’atonia de la demanda, juntament 
amb un futur immediat incert, retrotreurà 
encara més el consum i pressionarà a la 
bai  xa la inflació, que es mantindrà per 
sota del 2% el 2012.

Aquestes previsions s’han fet d’acord amb 
el supòsit d’estabilitat dels preus del petro
li en els pròxims mesos. En cas de fluctua
cions en aquesta partida, podríem veure 
variar unes dècimes tant la inflació de la 
zona de l’euro com, sobretot, l’espanyola, 
que és especialment sensible a les os  cil·la 
cions dels preus energètics.

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

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

 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 4,0 1,6 10,3 –

 Maig –8,1 6,7 2,6 1,3 6,6 15,4 8,7 2,9 0,8 8,2 2,0

 Juny 6,7 6,7 2,6 1,2 6,5 15,4 7,8 2,6 0,6 6,9 –

 Juliol 5,1 7,5 2,8 1,4 6,8 17,9 9,1 3,3 1,0 8,0 –

 Agost 7,1 2,7 1,3 6,2 17,2 8,9 2,4 0,9 7,3 1,5

 Setembre 7,1 2,5 1,2 5,6 18,4 9,6 3,2 1,2 6,6 –

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

L’economia espanyola es va estancar entre 
el juliol i el setembre del 2011. Com ja va 
suc  ceir en els trimestres precedents, el di 
namisme de la demanda exterior, amb una 
contribució al creixement de quatre dè  ci 
mes en aquest període, va neutralitzar la 
feblesa de la demanda interna. Aquest bon 
comportament és el resultat del crei  xe 
ment real de les exportacions, que gairebé 
dobla el de les importacions. De cara als 
pròxims trimestres, el menor impuls del 
co    merç mundial i l’alentiment del creixe
ment de l’economia europea apunten a 
una desacceleració en el ritme de les ex 
por  tacions. No obstant això, l’atonia de la 
demanda interna, amb el consegüent alen

timent de les importacions, mantindrà la 
contribució positiva de la demanda exte
rior durant el 2012. En aquest context, és 
important preguntarse per l’evolució fu 
tura del saldo comercial.

Les dades disponibles del mes de setembre 
mostren, per segon mes consecutiu, un 
nou augment del dèficit comercial, que, en 
termes acumulats dels dotze últims mesos, 
va arribar als 48.428 milions d’euros, 1.000 
milions per damunt del saldo registrat dos 
mesos enrere. El lleuger repunt de les im 
portacions durant aquests mesos d’estiu 
ex  plica aquest deteriorament.

No obstant això, el desglossament de  
les importacions mostra que la major part 
de l’augment interanual va ser resultat de 

el sector exterior manté  
la contribució positiva  
al creixement en el tercer 
trimestre.

sector exterior

Saldo acumulat durant els quatre últims trimestres en relació amb el PIB del mateix període

FONTS: Ministeri d’Economia i elaboració pròpia.

EL DÈFICIT ENERGÈTIC FRENA LA CORRECCIÓ DEL DESEQUILIBRI COMERCIAL
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l’in crement dels preus. Aquest comporta
ment difereix de l’observat en les exporta
cions. La principal raó és el major pes del 
component energètic en el cas de les im 
por  tacions. Conseqüentment, l’augment 
dels preus dels productes energètics, supe
rior al 25% en aquest mes, va repercutir 
amb més intensitat sobre la variació del 
valor de les entrades de béns estrangers.

Atesa aquesta tessitura, el dèficit energètic 
acumulat durant els dotze últims mesos es 
va continuar ampliant i va arribar al 3,8% 
del producte interior brut (PIB) al setem
bre. Aquesta xifra se situa mig punt per 
damunt de la ràtio del desembre del 2010. 
Malgrat això, el bon comportament del 
component no energètic, amb una caiguda 
de l’1,6% al 0,7% del PIB en aquest període, 
va permetre reduir el dèficit total en quatre 

dècimes, fins al 4,5% del PIB. D’acord amb 
les nostres perspectives de manteniment 
del preu del petroli en els nivells actuals, el 
dèficit energètic es continuarà ampliant 
fins al primer trimestre del 2012, tot i que 
a un ritme cada vegada menor. 

A més de la pressió del preu dels productes 
energètics sobre el dèficit a curt termini, la 
seva evolució també dependrà del com
portament del mercat europeu, que acull 
gairebé el 65% de les exportacions espa
nyoles. L’alentiment del creixement previst 
per als països membres de la Unió Euro
pea apunta a un menor ritme de creixe
ment de les exportacions durant la pri
mera meitat de l’any. De fet, les dades del 
setembre ja mostren algun indici d’aquesta 
desacceleració, amb un creixement de les 
exportacions cap a Europa del 4,8% inter 

cOmeRÇ exteRiOR

Genersetembre 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 41.688 29,0 22 9.780,3 57,3 6,2 –31.908 23,5

 Béns de consum 44.616 2,4 23 51.198,4 12,3 32,4 6.582 114,8

  Alimentaris 11.883 5,5 6 18.636,4 8,7 11,8 6.754 156,8

  No alimentaris 32.733 1,3 17 32.562,0 14,5 20,6 –171 99,5

 Béns de capital 12.547 –2,8 6 13.765,6 21,5 8,7 1.219 109,7

 Béns intermedis no energètics 94.854 11,0 49 83.477,3 16,3 52,8 –11.377 88,0

Per àrees geogràfiques

 Unió Europea 101.089 5,5 52 104.263,0 14,0 65,9 3.174 103,1

  Zona de l’euro 81.879 6,2 42 83.136,9 10,6 52,5 1.258 101,5

 Altres països 92.616 18,1 48 53.958,6 24,1 34,1 –38.658 58,3

  Rússia 6.838 53,8 4 1.864,9 33,3 1,2 –4.973 27,3

  EUA 7.831 16,9 4 6.079,5 28,1 3,8 –1.751 77,6

  Japó 2.424 –7,2 1 1.345,5 29,0 0,9 –1.078 55,5

  Amèrica Llatina 12.467 20,9 6 9.048,2 25,1 5,7 –3.419 72,6

  OPEP 20.580 23,2 11 6.103,3 24,8 3,9 –14.476 29,7

  Resta 42.476 12,8 22 29.517,2 22,1 18,7 –12.959 69,5

TOTAL 193.705 11,2 100 158.221,6 17,3 100,0 –35.483 81,7

FONTS: Ministeri d’Economia i elaboració pròpia.

L’augment del preu  
dels productes energètics 
intensifica el creixement  
de les importacions.

el dèficit comercial  
es redueix fins al 4,5%  
del PiB, impulsat pel 
component no energètic.
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...i s’apropa a la nostra 
previsió del 4% del PiB  
per al 2011.

anual, enfront del 19,3% del mes anterior. 
No obstant això, l’efecte sobre el saldo co 
mercial dependrà de la reducció de les im 
portacions. En aquest sentit, una contracció 
de la demanda espanyola de béns estran
gers superior a la disminució de les expor
tacions permetria reduir el dèficit comer
cial el 2012.

el turisme accelera el ritme  
de contracció del dèficit corrent

Malgrat el lleuger deteriorament del saldo 
de béns, el dèficit corrent acumulat durant 
els dotze últims mesos va accelerar el rit 
me de contracció a l’agost, amb una caigu
da del 18,0% interanual. Aquesta correcció 

respon al bon comportament de la balança 
de serveis i de transferències, superiors als 
augments del dèficit registrats en les ba 
lan  ces de béns i de rendes. 

D’altra banda, esperem que el dèficit de la 
ba  lança de rendes acumulat durant dotze 
mesos mantingui la tendència creixent fins 
al final de l’any. Entre el desembre del 2010 
i l’agost del 2011, ha augmentat en més de 
5.000 milions d’euros, fins als 27.106, a 
causa del major cost de finançament del 
deute públic i privat espanyol. Així i tot, 
es  perem que la correcció del desequilibri 
corrent s’alenteixi durant els últims mesos 
de l’any i s’apropi a un dèficit del 4,0% del 
PIB el 2011.

el preu del petroli i 
l’alentiment de l’economia 
europea determinaran  
el saldo comercial el 2012.

el dèficit corrent accelera  
el ritme de contracció  
a l’agost...

BALANÇA De PAGAmeNts

Agost 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 –27.544 –13,7 –42.769 5.861 –12,1

 Serveis

  Turisme 21.525 14,2 29.639 3.110 11,7

  Altres serveis 2.235 – 2.761 2.689 –

  Total 23.761 24,0 32.400 5.799 21,8

 Rendes –20.340 34,0 –27.106 –3.593 15,3

 Transferències –6.247 –8,5 –6.540 1.625 –19,9

 Total –30.370 –12,6 –44.015 9.691 –18,0

Compte de capital 3.960 –10,3 5.838 137 2,4

Balança financera

 Inversions directes –7.091 – –4.675 –2.819 152,0

 Inversions de cartera –5.651 – 19.872 –15.471 –43,8

 Altres inversions 21.860 – 39.872 66.143 –

 Total 9.117 – 55.069 47.853 –

Errors i omissions –6.296 77,4 –5.201 263 –4,8

Variació d’actius del Banc d’Espanya 23.590 –53,7 –11.692 –57.545 –

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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s’intensifiquen les tensions  
als mercats de deute públic

Durant els últims mesos del 2011, ha tin
gut lloc una intensificació de les tensions 
als mercats europeus de deute, les quals, a 
més a més, s’han estès a la majoria de paï
sos de la zona de l’euro i han deixat de ser 
un problema que afectava, bàsicament, els 
països perifèrics. En el cas espanyol, tot 
plegat s’ha reflectit en una nova ampliació 
del cost de finançament del deute públic 
del novembre, que es va situar en nivells 
similars als anteriors a l’adopció de l’euro. 
La seva correcció durant el pròxim any de 
pendrà, d’una banda, de la suavització de 
les turbulències a nivell europeu i, de l’al 
tre, de l’assoliment dels objectius fiscals 
marcats en el pla d’estabilitat.

Fins ara, les reformes a Itàlia i els canvis de 
Govern al país transalpí i a Grècia no han 
aconseguit frenar el contagi dels dubtes 
dels inversors a altres economies. Espanya 
ha estat una de les principals damnifica
des. Així, la rendibilitat del bo sobirà a deu 
anys va vorejar els 500 punts bàsics de 
diferència amb l’homòleg alemany i va 
arri  bar al 6,8%. Només la intervenció del 
Banc Central Europeu (BCE), amb la 
compra de títols de deute italià i espanyol, 
va aconseguir alleujar de forma temporal 
aquestes tensions.

La volatilitat al mercat secundari ha reper
cutit en les recents emis  sions de deute per 
part del Tresor. Les su  bhastes de lletres a 
12 i a 18 mesos es van col·locar a uns tipus 
d’in  terès del 5,0% i del 5,2%, respectiva

Les tensions als  
mercats de deute sobirà 
s’intensifiquen...

...i incrementen els costos 
de finançament del deute 
públic espanyol fins a 
màxims des de l’adopció  
de l’euro.

sector públic

RECULA EL DEUTE DE L’ESTAT EN MANS DELS INVERSORS ESTRANGERS

Deute de l’Estat per sectors de contrapartida

FONT: Banc d’Espanya.
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el dèficit de caixa de l’estat 
arriba als 31.081 milions 
d’euros.

es redueixen els ingressos 
per impostos directes  
i indirectes al setembre.

La comissió europea  
situa la nova previsió  
de dèficit públic per al 
2011 en el 6,6% del PiB.

ment, un punt i mig per damunt de les rea
litzades un mes enrere. En els títols a 10 
anys, aquest increment va ser superior, ja 
que es va situar en el 6,98%. Uns nivells 
que no s’assolien des de l’any 1997.

En aquest context d’incertesa sobre 
l’evolució de les tensions als mercats de 
deute sobirà, s’observa una important 
desinversió per part dels inversors estran
gers. Així ho confirma la reducció de les 
carteres de deute de l’Estat espanyol. Com 
ho mostra el gràfic anterior, les tinences del 
deute en mans dels no residents van dismi
nuir en 26.762 milions d’euros durant els 
vuit primers mesos de l’any. Un fenomen 
que, molt probablement, s’ha intensificat 
durant les turbulències dels últims mesos.

En clau de futur, és molt important reduir 
els costos de finançament del deute públic, 
en especial atesos els elevats venciments 
que haurà d’afrontar el sector públic l’any 
vinent, propers als 120.000 milions d’euros. 
Si no s’aconsegueix aquesta reducció, l’in 
crement dels pagaments d’intere  s  sos i la 
feblesa de la recuperació econòmica espa
nyola durant la primera meitat de l’any di 
fi  cultaran el procés d’ajustament dels ele
vats desequilibris fiscals registrats fins ara.

De fet, el pressupost de caixa de l’Estat del 
setembre mostra un cert alentiment en la 
correcció del dèficit. Així, mentre que el dè 
ficit acumulat durant la primera meitat de 
l’any era el 23,7% inferior al del mateix perío
de de l’any anterior, les dades fins al setem
bre mostren un ajustament menor, del 18,1%, 
que situa el dèficit en 31.081 mi  lions d’euros.

Els motius d’aquest menor ritme de con
tracció es troben, principalment, al costat 

dels ingressos de l’Estat. L’aplicació del 
nou sistema de finançament de les comu
nitats autònomes no permet la compara
ció amb les dades del 2010. Malgrat tot, si 
considerem les dades agregades correspo
nents a l’Estat i a les comunitats, van regis
trar una contracció important al setem
bre, del 6,5% interanual. La caiguda de la 
recaptació mitjançant l’Impost del Valor 
Afegit (IVA) i l’Impost de Societats, en 298 
i 775 milions d’euros, respectivament, és el 
principal motiu.

Pel que fa als pagaments, observem una 
menor despesa en inversió real de l’Estat en 
relació amb els nou primers mesos del 2010. 
Aquesta reducció compensa els augments 
en la despesa de personal i en el pagament 
dels interessos en el mateix període.

Sembla difícil, per tant, que el dèficit de 
l’Estat se situï per sota de l’objectiu especi
ficat al programa d’estabilitat, del 4,8% del 
PIB espanyol. Conseqüentment, no hi 
hau  rà marge per absorbir les desviacions 
del dèficit esperades en la resta d’organis 
mes, principalment de les comunitats 
autò  nomes, a diferència del que va succeir 
el 2010. En aquesta línia trobem les noves 
previsions de la Comissió Europea, que si 
tuen el dèficit públic per al 2011 en el 6,6% 
del PIB, 6 dècimes per damunt de l’objectiu 
del Govern.

Si es concreta aquesta desviació, les ten
sions sobre el deute sobirà espanyol es 
man    tindran elevades en els pròxims me 
sos. Atesa aquesta possibilitat, seria conve
nient que el nou executiu escollit al no 
vem  bre actuï amb celeritat per mantenir la 
confiança entre els inversors.
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La crisi del deute sobirà passa factura

Les tensions als mercats de deute sobirà europeu no afluixen, més aviat el contrari. Cada vegada són més els països 
que veuen com les rendibilitats que el mercat exigeix al seu deute públic són més elevades. Ja no es tracta d’un 
fenomen que només afecta els anomenats països perifèrics, sinó que països com Àustria, Bèlgica o França han vist 
com, al llarg del mes de novembre, la seva prima de risc augmentava de forma considerable. Espanya no s’ha man
tingut al marge d’aquest moviment i també ha patit un augment important de les rendibilitats exigides al seu 
deute. Tot plegat, per tant, dificulta l’ajustament de la despesa pública en un moment especialment crític. La reduc
ció del dèficit públic ha de tenir la màxima prioritat si es vol evitar que el deute entri en una espiral expansiva, però, 
al mateix temps, l’augment de la prima de risc dificulta l’assoliment d’aquest objectiu. En aquest context, hi ha 
dues preguntes que adquireixen una rellevància especial: quin és l’impacte de l’augment de la prima de risc sobre 
l’erari públic espanyol? i, sobretot, quin marge de maniobra té l’economia espanyola?

L’augment dels tipus d’interès ha estat generalitzat en tots els terminis del deute públic espanyol, fins assolir nivells 
similars als del 1997. La rendibilitat de les lletres a un any, concretament, ha augmentat en 435 punts bàsics (p.b.) 
des de l’estiu del 2009 i s’ha situat en el 5,1% al novembre. Menys intens ha estat l’increment dels títols a 5 i a 10 
anys, de 287 p.b. i de 256 p.b., respectivament. Destaca, en el cas d’aquests últims, la diferent evolució dels seus 
homòlegs alemanys, la rendibilitat dels quals s’ha reduït en 156 p.b. des de l’agost del 2009. Aquesta caiguda respon 
al caràcter d’actiu refugi del bo germànic (bund), considerat un actiu lliure de risc. El resultat de tot plegat és que 
la seva demanda augmenta en els períodes de major incertesa als mercats, la qual cosa n’encareix el preu a canvi 
d’una major garantia d’estabilitat. Arran d’aquestes diferents tendències, el diferencial entre les dues rendibilitats 
(anomenat prima de risc) ha augmentat en 412 p.b. en els dos últims anys.

En aquest context, no és estrany que el cost del deute pel pagament d’interessos vagi en augment. En el primer 
se  mestre del 2011, per exemple, va augmentar el 26,3% en relació amb el mateix període de l’any anterior, en part 
pel major cost de finançament de les emissions de deute. Un altre factor important ha estat l’increment del volum 
de deute durant els últims anys: entre el 2007 i el 2010, el deute públic com a percentatge del PIB va augmentar en 
25 punts percentuals i es va enfilar fins al 61,0% del PIB.

De tota manera, és important precisar que, malgrat aquest augment significatiu, el deute es manté encara en un 
nivell relativament moderat. La mitjana per als països de la zona de l’euro el 2010 equivalia al 85,6% del PIB. Això 
ha permès que, fins avui, el cost del deute públic fos significativament menor a Espanya. El 2010, es va mantenir 
en l’1,9% del PIB, només per damunt de Dinamarca i al mateix nivell que als Països Baixos. Fins i tot Alemanya, 
amb costos més baixos de finançament, va presentar una càrrega pel pagament d’interessos superior, del 2,5% del 
PIB en aquest mateix any.

No obstant això, segons les previsions de la Comissió Europea, Espanya serà un dels països on aquesta xifra regis
trarà un augment més important entre el 2010 i el 2013, concretament de set dècimes del PIB. Només Itàlia i els 
tres països rescatats per la Unió Europea (Grècia, Irlanda i Portugal) patiran un deteriorament més intens. Atès 
que l’ajustament del dèficit públic serà progressiu, el deute públic continuarà augmentant fins a estabilitzarse, 
molt probablement, al voltant del 75% del PIB.(1) L’augment del deute públic, per tant, serà molt inferior a 
l’experimentat entre el 2007 i el 2010, però continuarà pressionant a l’alça la despesa per pagament d’interessos.

(1) Per a més informació, vegeu J. D. Pina, «Perspectives del deute públic espanyol», Document de treball de ”la Caixa”.
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(2) En els tres escenaris, suposem que el creixement del PIB real augmenta de forma gradual fins a situarse per damunt del 2,0% a partir del 2014 
i que el tipus de referència del BCE comença a augmentar a partir de gener del 2013 per assolir un nivell d’equilibri del 4,0% el 2015.

LA CÀRREGA DELS INTERESSOS CONTINUA ESSENT DE LES MÉS REDUÏDES D’EUROPA

Pagaments per interessos en relació amb el PIB, 2010

FONT: Comissió Europea.
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D’altra banda, el tipus d’interès exigit al deute públic espanyol difícilment s’ajustarà ràpidament als nivells ante
riors a la crisi, i, per tant, això també continuarà pressionant el cost del deute. Per poder determinar el marge de 
maniobra de l’economia espanyola, analitzem tres escenaris diferents.(2) El primer assumeix que les tensions als 
mercats de deute públic s’esvairan de forma progressiva al llarg del 2012 i que, a partir del 2013, la consolidació de 
la reactivació econòmica europea forçarà el Banc Central Europeu (BCE) a apujar progressivament el tipus 
d’interès de referència. La rendibilitat dels bons i de les lletres de l’Estat, per tant, es reduirien lleugerament en els 
pròxims dos anys per la disminució de la prima de risc i tornarien a pujar a partir del 2014, a causa de l’augment 
del tipus d’interès de referència del BCE. En aquest escenari de recuperació gradual, les rendibilitats dels títols a  
1 any, a 5 anys i a 10 anys se situarien, a llarg termini, en el 4,2%, el 4,8% i el 5,2%, respectivament, la qual cosa 
elevaria de forma progressiva el cost mitjà fins al 5,0%, i la càrrega dels interessos s’estabilitzaria al voltant del 3,4% 
del PIB, un nivell similar al registrat al final del segle passat. Aquesta xifra, tot i que supera amb escreix la regis
trada el 2010, permet que el deute públic entri en una via de correcció a partir del 2015.

En un segon exercici, analitzem què passaria si la rendibilitat del deute públic es mantingués en els nivells actuals, 
és a dir, el 5,1% per a les lletres a un any, el 5,6% per als bons a 5 anys i el 6,3% per a les obligacions a 10 anys. En 
aquest context, el tipus mitjà de finançament superaria el 5,5% i la càrrega dels interessos augmentaria en 7 dèci
mes en relació amb el cas anterior, fins al 4,1% del PIB. En aquest cas, el deute públic no augmenta gaire més que 
en el primer escenari, però la major càrrega dels interessos en dificulta l’ajustament a llarg termini.

Finalment, analitzem el comportament d’aquestes variables en un context molt més advers, motiu pel qual situem 
el cost de finançament del deute públic en nivells similars als que tenien Irlanda, Grècia i Portugal en el moment 
del seu rescat, amb unes rendibilitats del 6,7%, de l’11,0% i del 10,2% a curt, a mitjà i a llarg termini, respectiva



DESEMBRE 2011 67  INFORME MENSUAL

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

FONTS: Ministeri d’Economia i elaboració pròpia.
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RENDIBILITATS MASSA ELEVADES PODEN COMPORTAR UN INTENS AUGMENT DEL DEUTE PÚBLIC

Cost mitjà del deute públic Deute públic en percentatge del PIB

ment. En aquest escenari, els costos mitjans del deute públic augmentarien ràpidament fins al 9,0% i generarien 
una dinàmica explosiva en l’evolució del deute, el qual, en poc temps, se situaria per damunt del 90% del PIB.

Aquest últim escenari és, naturalment, menys probable, però serveix per il·lustrar la velocitat a la qual els comptes 
públics es poden deteriorar si s’entra en una dinàmica perversa. Tant el nivell del deute públic espanyol com el seu 
cost es troben per sota de la majoria de països desenvolupats. Això dóna un important marge de maniobra a 
l’economia espanyola, però no ens podem confiar. La disciplina en matèria econòmica ha de ser màxima.
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La contracció del crèdit s’intensifica 
en la segona meitat de l’any

El sector financer espanyol ha culminat, 
durant l’any que acomiadem, un impor
tant procés de transformació. Com a re 
sultat, el sistema bancari afronta l’any 2012 
més sanejat i amb un nivell de capital més 
elevat. Aquesta fita hauria d’haver esvaït 
els dubtes dels inversors sobre la solvència 
del sector i hauria d’haver facilitat l’accés 
al finançament a l’engròs. No obstant això, 
la intensificació de les tensions als mercats 
de deute durant els últims mesos no ho ha 
permès. Aquest fet, en un context d’afe  bli
 ment de la recuperació de l’economia i de 
despalanquejament del sector privat ha 
intensificat la contracció del crèdit durant 
la segona meitat de l’any.

En efecte, l’estancament del saldo viu del 
crèdit als altres sectors residents al setem
bre, un mes en què, habitualment, es regis
tren increments importants, va accelerar 
la caiguda interanual del crèdit en 9 dèci
mes, fins al 2,6%. Com s’observa al gràfic 
següent, aquesta caiguda és la més intensa 
des de l’inici de l’última recessió econòmi
ca. La contracció del crèdit respon, en part, 
a l’avanç de la demanda de crèdit hipote
cari durant el 2010 per part de les llars, 
arran del final dels incentius fiscals per a 
la compra d’habitatges.

L’enquesta de préstecs bancaris publicada 
pel Banc d’Espanya mostra els diferents 
factors de fons que van provocar la con
tracció del crèdit en el tercer trimestre de 
l’any. Segons les respostes de les deu insti

el sector financer afronta  
el 2012 més sanejat i amb 
més capital.

el crèdit a altres sectors 
residents es redueix  
el 2,6% interanual  
al setembre.

estalvi i finançament

EL RITME DE CONTRACCIÓ DEL CRÈDIT S’INTENSIFICA AL SETEMBRE

Variació interanual del crèdit a altres residents

FONT: Banc d’Espanya.
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esperem contraccions del 
crèdit el 2011 i el 2012.

La taxa de morositat 
s’estabilitza en el 7,2%.

tucions que participen en l’enquesta, hi 
van influir tant factors d’oferta com, so 
bre  tot, de demanda. En el primer cas, la 
ma  jor dificultat per accedir al finança
ment majorista i el deteriorament de les 
expectatives de creixement econòmic van 
fer que s’endurissin lleugerament els crite
ris de concessió dels préstecs en el tercer 
trimestre. La principal explicació, però, va 
provenir de la demanda. La reducció de les 
sol·licituds de crèdit entre els mesos de ju 
liol i de setembre va ser molt significativa, 
en especial en el cas de les llars.

Conseqüentment, el finançament del sec
tor privat es va reduir en 54.765 milions 
d’eu  ros durant els nou primers mesos de 
l’any i va consolidar el procés de despalan
quejament iniciat el 2010. Aquesta evolu
ció contrasta amb el comportament del 
deute del sector públic, que, en aquest ma 
teix període, va augmentar en 63.702 mi 
lions d’euros.

En clau de futur, esperem que els factors de 
fons que pressionen la sèrie de crèdit a la 
baixa es mantinguin durant el que queda 
d’any. Això farà que la reducció interanual 
del crèdit s’apropi al 4,0% al desembre del 
2011. Si el pols econòmic es manté feble i 
els problemes en els entorns econòmic i 
financer no milloren l’any vinent, el crèdit 
també continuarà caient de forma notable.

En aquest context de reducció del crèdit i 
de lleuger deteriorament del mercat labo
ral, moltes mirades se centren en l’evolució 
de la ràtio de morositat, la qual es va man
tenir gairebé estable al setembre, en el 
7,16%. Les nostres previsions apunten a 
nous increments en els pròxims mesos, 
impulsats pel deteriorament de la cartera 
immobiliària.

De fet, l’elevada exposició problemàtica al 
sector immobiliari és el principal risc que 
haurà d’afrontar el sector bancari espa

FiNANÇAmeNt ALs sectORs NO FiNANceRs (1)

Setembre 2011

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

Sector privat 2.153.800 –54.765 –1,7 75,3 

 Empreses no financeres 1.274.184 –35.817 –1,9 44,6 

  Préstecs d’entitats residents (3) 854.522 –42.953 –4,2 29,9 

  Valors diferents d’accions 64.869 3.882 7,9 2,3 

  Préstecs de l’exterior 354.793 3.254 2,4 12,4 

 Llars (4) 879.616 –18.948 –1,4 30,8 

  Préstecs per a l’habitatge (3) 671.799 –8.160 –0,7 23,5 

  Altres (3) 204.404 –10.881 –3,5 7,1 

  Préstecs de l’exterior 3.413 93 6,2 0,1 

Administracions públiques (5) 705.504 63.702 13,7 24,7 

TOTAL 2.859.304 8.937 1,9 100,0 

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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L’elevada exposició al sector 
immobiliari i al deute 
públic és el principal risc 
per a la solvència de la 
banca.

els dipòsits de les  
empreses i de les famílies 
es redueixen l’1,1% 
interanual al setembre.

nyol. Segons publica el Banc d’Espanya a 
l ’Informe d’Estabilitat Financera, els 
actius dubtosos, adjudicats i normals sota 
vigilància vinculats a l’activitat de promo
ció immobiliària representaven, al juny del 
2011, 176.000 milions d’euros. Una xifra 
certament elevada. Però és important tenir 
en compte que la cobertura amb provi
sions (específiques i genèriques) representa 
el 33% d’aquests actius. Aquesta ràtio seria 
suficient per cobrir les pèrdues hipotèti
ques originades en l’escenari de referència 
de les proves de resistència del juliol, tot i 
que no en un escenari més advers.

En la mateixa direcció trobaríem l’expo 
sició de la banca espanyola al deute sobirà 
perifèric (italià, grec, portuguès i irlandès), 
que, al desembre del 2010, equivalia al 0,4% 
del total dels actius. A diferència del que ha 
succeït en altres sistemes bancaris, no sem
bla que aquesta xifra sigui un risc impor
tant per a la fortalesa del sistema financer 
espanyol. Només una disminució del valor 
associat als títols del deute públic espanyol, 
que representen el 6,9% dels actius banca
ris, afectaria la solvència bancària. 

Pel que fa a les tensions de liquiditat, el 
tan  cament dels mercats majoristes de fi 
nançament pot dificultar la renovació dels 
més de 120.000 milions d’euros de deute 

bancari que vencen el 2012. En aquest sen
tit, la subhasta de liquiditat del Banc Cen
tral Europeu (BCE) a un any que es rea 
litzarà aquest desembre contribuirà al 
re  la  xament d’aquest risc. 

En definitiva, el sector bancari espanyol 
acomiada el 2011 reforçat. Malgrat tot, les 
tensions als mercats i la menor activitat 
econòmica són els principals riscos que 
podrien afectar el sector l’any vinent. Tot 
plegat en un marc de despalanquejament 
del sector privat que continuarà pressio
nant a la baixa l’evolució del crèdit. 

els dipòsits es redueixen al setembre 

En aquest context de tensions als mercats 
majoristes de finançament, les entitats de 
dipòsit modifiquen l’estructura del passiu. 
Això es tradueix en una major apel·lació 
als dipòsits minoristes, que incrementa la 
captació de dipòsits a termini. No obstant 
això, les dades disponibles fins al mes de 
setembre ens mostren una reducció dels 
dipòsits de les famílies i de les empreses 
espanyoles de l’1,1% en relació amb el ma 
teix mes de l’any anterior. L’anàlisi dels 
diferents passius bancaris mostra que 
aquesta reducció ha afectat tant els instru
ments de curt termini (que inclouen els di 

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

Setembre 2011

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

A la vista 262.154 388 0,1 5.815 2,3 18,8 

D’estalvi 199.648 –11.639 –5,5 –8.870 –4,3 14,3 

A termini 724.843 –18.806 –2,5 –9.810 –1,3 52,0 

En moneda estrangera 18.403 –979 –5,1 –360 –1,9 1,3 

Total dipòsits 1.205.049 –31.036 –2,5 –13.225 –1,1 86,5 

Resta del passiu (*) 187.588 –15.424 –7,6 –9.011 –4,6 13,5 

TOTAL 1.392.637 –46.459 –3,2 –22.236 –1,6 100,0 

NOTA: (*) Balanç agregat segons els estats de supervisió. Inclou transferències d’actius, passius financers híbrids, cessió temporal d’actius i dipòsits subordinats.
FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.
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el decret llei del juliol 
limita l’escalada  
dels tipus d’interès.

La major rendibilitat  
del deute públic espanyol 
representa una dura 
competència per a la banca.

pòsits a la vista i d’estalvi) com els de llarga 
durada. Els motius d’aquesta caiguda res
pondrien, principalment, a un fenomen de 
substitució dels dipòsits bancaris per altres 
instruments financers més rendibles. 

En efecte, la major prima de risc associada 
al deute públic espanyol ha incrementat la 
rendibilitat de les emissions realitzades en 
els últims mesos. Això ha desviat fons pro
vinents de les famílies i de les empreses 
cap a aquests instruments i ha convertit el 
sector públic espanyol en un dur competi
dor per a la banca.

Atesa aquesta tessitura, a la qual s’afegeix 
la necessitat de captar finançament, la 
banca espanyola es veu obligada a incre
mentar la rendibilitat dels productes. Un 
increment que, en el cas dels dipòsits, està 
limitat pel decret llei que regula, des del 

juliol, els tipus d’interès que poden oferir 
les entitats financeres. Aquest fet s’observa 
en l’evolució de la rendibilitat de les noves 
operacions de passius de la banca, que, al 
setembre, es va situar en l’1,7%, una dèci
ma per damunt de la registrada en el mes 
anterior. 

A més a més, la rebaixa del tipus d’interès 
de referència del BCE redueix el marge per 
apujar la rendibilitat del passiu en els prò 
xims mesos. Conseqüentment, les en  ti  tats 
dissenyen nous productes no subjectes a 
aquesta directriu que els permetin cap  tar 
els recursos de les empreses i de les famí
lies, com és el cas dels pagarés. 

Per la seva banda, els fons d’inversió man
tenen l’evolució iniciada a l’abril del 2011, 
amb un nou reemborsament net de 891 
milions d’euros.
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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 1,7 1,9 3,5 3,1 2,2 1,6 1,5 1,4
  Japó 4,1 –0,1 2,7 4,9 2,5 –0,6 –1,0 –0,2 1,3
  Regne Unit 1,8 0,9 0,7 2,6 1,3 1,6 0,6 0,5 1,0
  Zona de l’euro 1,8 1,6 0,3 2,0 2,0 2,4 1,6 1,4 0,9
    Alemanya 3,6 3,0 0,7 4,0 3,8 4,6 2,9 2,6 2,0
    França 1,4 1,6 0,5 1,6 1,4 2,2 1,6 1,6 1,2
 Preus de consum
  Estats Units 1,6 3,2 2,1 1,2 1,2 2,2 3,3 3,8 3,5
  Japó –0,7 0,1 0,2 –0,8 0,1 0,0 0,1 0,4 –0,3
  Regne Unit 3,3 4,4 2,7 3,1 3,4 4,1 4,4 4,7 4,2
  Zona de l’euro 1,6 2,7 1,6 1,7 2,0 2,5 2,8 2,7 2,7
    Alemanya 1,1 2,3 1,7 1,2 1,5 2,1 2,3 2,4 2,4
    França 1,5 2,1 1,5 1,5 1,6 1,8 2,1 2,1 2,2

ECONOMIA ESPANYOLA Previsions Previsions

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

  Demanda nacional  (contr. al △ PIB) –1,0 –1,3 –1,0 –0,7 –0,9 –0,7 –1,7 –1,2 –1,8
  Exportació de béns i serveis 13,5 9,0 2,3 11,8 14,9 13,9 8,7 8,1 5,4
  Importació de béns i serveis 8,9 1,3 –1,6 7,0 8,0 7,1 –0,7 0,8 –2,0
  Producte interior brut –0,1 0,7 0,2 0,4 0,7 0,9 0,8 0,8 0,4
 Altres variables
  Ocupació –2,6 –1,7 –2,4 –2,0 –1,4 –1,4 –1,1 –1,9 –2,5
  Taxa d’atur (% població activa) 20,1 21,5 22,8 19,8 20,3 21,3 20,9 21,5 22,4
  Índex de preus de consum 1,8 3,2 1,4 1,9 2,5 3,5 3,5 3,1 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 –3,6 –3,3 –6,6 –3,3 –3,1 –3,1
  Cap. o nec. finanç. resta món   
   (% PIB) –3,9 –3,3 –3,0 –3,1 –2,6 –5,9 –2,4 –2,2 –2,6
  Saldo públic (% PIB) –9,3 –7,3 –5,0 –7,9 –13,4 –5,3 –9,9   

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 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 1,5 1,3
  Bons EUA 10 anys 3,2 2,8 2,1 2,8 2,8 3,4 3,2 2,4 2,1
  Bons alemanys 10 anys 2,8 2,6 2,4 2,4 2,6 3,2 3,1 2,3 1,9
 Tipus de canvi
  $/Euro 1,33 1,40 1,35 1,29 1,36 1,37 1,44 1,41 1,37

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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