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

2010 2011 2012
2011 2012

I II III IV I II

ECONOMIA INTERNACIONAL Previsions Previsions

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

ECONOMIA ESPANYOLA Previsions Previsions

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

  Demanda nacional  (contr. al △ PIB) –1,0 –1,8 –4,0 –0,8 –1,9 –1,4 –2,9 –4,2 –4,4
  Exportació de béns i serveis 13,5 9,1 2,4 13,1 8,8 9,2 5,2 2,6 3,0
  Importació de béns i serveis 8,9 –0,1 –7,4 6,0 –1,3 0,9 –5,9 –9,3 –8,1
  Producte interior brut –0,1 0,7 –1,0 0,9 0,8 0,8 0,3 –0,4 –1,0
 Altres variables
  Ocupació –2,6 –1,9 –3,5 –1,4 –1,1 –1,9 –3,3 –3,3 –4,4
  Taxa d’atur (% població activa) 20,1 21,6 24,1 21,3 20,9 21,5 22,9 24,1 24,3
  Índex de preus de consum 1,8 3,2 1,8 3,5 3,5 3,1 2,8 1,9 1,8
  Costos laborals unitaris –2,6 –1,9 0,1 –2,0 –1,7 –1,5  –2,5 – –
  Saldo operacions corrents (% PIB) –4,5 –3,9 –2,1 –6,6 –3,2 –2,9 –2,8 –2,6 –2,0
  Cap. o nec. finanç. resta món   
   (% PIB) –4,0 –3,4 –1,6 –6,1 –2,7 –2,4 –2,3 –2,1 –1,5
  Saldo públic (% PIB) –9,3 –8,5 –5,5 –5,3 –9,9 –6,1 –12,8   

MERCATS FINANCERS Previsions Previsions

 Tipus d’interès internacionals
  Fed Funds 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
  Repo BCE 1,0 1,3 1,0 1,0 1,3 1,5 1,3 1,0 1,0
  Bons EUA 10 anys 3,2 2,8 2,1 3,4 3,2 2,4 2,0 2,0 2,1
  Bons alemanys 10 anys 2,8 2,6 2,0 3,2 3,1 2,3 2,0 1,9 2,0
 Tipus de canvi
  $/Euro 1,33 1,39 1,30 1,37 1,44 1,41 1,35 1,31 1,31

C
ACTIVITAT FINANCERA Milions € 

Recursos totals de clients 248.326

Crèdits sobre clients 182.661

Resultat atribuït al Grup 975

PERSONAL, OFICINES I MITJANS DE PAGAMENT  

Empleats 28.529

Oficines 5.196

Terminals d’autoservei 8.011

Targetes (milions) 10,3

OBRA SOCIAL: PRESSUPOST PER ACTIVITATS PER AL 2012 Milions € 

Socials 331

Ciència i medi ambient 68

Culturals 69

Educatives i investigació 32

TOTAL PRESSUPOST 500

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

Més informació a  www.laCaixa.es/estudis

Informe Mensual
edició iPad
L’economia des del teu sofà

L’Informe Mensual té només propòsits informatius, motiu pel qual ”la Caixa” no es fa responsable de l’ús que se’n pugui fer. L’Informe 
Mensual es basa en informació de fonts considerades fiables, però ”la Caixa” no en garanteix l’exactitud ni es responsabilitza dels errors o 
de les omissions que contingui. Les opinions i les previsions són pròpies de l’Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica i estan subjectes a canvis 
sense notificació prèvia.
© Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona  – ”la Caixa”, 2012
Es permet la reproducció parcial de l’Informe Mensual sempre que se citi la font de forma adequada i que se’n remeti una còpia a l’editor.



ABRIL 2012 1  INFORME MENSUAL

El despalanquejament de les famílies i de les empreses 

 1 Editorial

 2 Resum executiu

 6 Conjuntura internacional
 6 Estats Units
10 Japó
12 Xina
14  Despalanquejament  

de les llars: tres països,  
tres històries 

16 Brasil
18 Mèxic
19 Primeres matèries

21 Unió Europea
21 Zona de l’euro
25  Despalanquejament 

bancari a Europa, 
repercussions al món 
emergent? 

27 Alemanya
29 França
30 Itàlia
32 Regne Unit
34 Europa emergent

36 Mercats financers
36  Mercats monetaris  

i de capital
44  Endeutament empresarial: 

primar la prudència  
i assegurar la liquiditat

48 Conjuntura espanyola
48 Activitat econòmica
52 Mercat de treball
56 Preus
60 Sector exterior
63 Sector públic
65 Estalvi i finançament
69  El sobreendeutament  

de les empreses espanyoles: 
problema comú o  
d’unes quantes?

Índex En els anys previs a la recessió iniciada en la dècada passada, l’endeutament progressiu 
del sector privat va permetre, a molts països, un creixement econòmic molt més intens 
del que s’hauria registrat sense aquest endeutament. La irrupció sobtada de la crisi va 
frustrar l’expansió i va posar de manifest un nivell excessiu de deute. Aquest deute és 
ara un llast pesat que pot contrarestar els esforços per sortir de l’atonia econòmica. 
Sense una reducció significativa d’aquest endeutament, serà molt difícil recuperar les 
taxes de creixement d’antany. 

En l’origen de l’escalada del deute, hi ha un període d’abundància de liquiditat i de ti
pus d’interès reduïts, que propicien una expansió potent del crèdit. En el cas d’Europa, 
la creació de l’euro va comportar, en alguns països, un descens notable dels tipus 
d’interès a curt i a llarg termini i una ampliació de les fonts de finançament, en des
aparèixer el risc de canvi entre els Estats participants. Al seu torn, l’expansió creditícia 
va afavorir una pujada de preus dels actius (la globalització frenava les pujades dels 
preus dels béns), en una espiral que va provocar l’aparició de bombolles especulatives. 

La dinàmica de l’expansió creditícia ha estat molt diferent en funció dels països, de 
manera que existeixen altres factors, de caràcter divers (institucionals, reguladors, 
estructurals), que, a cada moment, dificulten o impulsen l’actuació dels actors privats. 
Per exemple, en el cas dels Estats Units, el boom creditici dels anys 2000 va estar vincu
lat a les famílies i al crèdit hipotecari, mentre que les empreses van mantenir un nivell 
de palanquejament relativament baix, la qual cosa ha estat un factor molt important a 
l’hora de deixar enrere la fase recessiva. A Espanya, en canvi, el deute de les famílies es 
va triplicar en la primera dècada del segle, però també el corresponent a les empreses 
va experimentar una pujada significativa i es va situar per damunt de la mitjana comu
nitària. 

El palanquejament excessiu és una complicació important si l’economia interromp 
el creixement i cau en recessió. En aquestes condicions, és clar que és molt més di
fícil sortir de la crisi: les experiències prèvies demostren que la recuperació és més 
lenta. Per pal·liar el problema, es pot recórrer a traspassar deute del sector privat al 
públic (ajudes i subvencions a les famílies, a les empreses i als bancs), però, com es
tem constatant amb la crisi del deute sobirà de la zona de l’euro, es tracta d’una acció 
pal·liativa extremadament limitada. La solució ideal és que el creixement es reactivi, 
però l’escassa capacitat de despesa dels agents, derivada del propi endeutament, impe
deix que la reactivació es produeixi de forma espontània. Llevat que s’aconsegueixin 
millores de productivitat i de costos, la qual cosa no acostuma a succeir de la nit al dia. 
Ajuda molt comptar amb un entorn exterior expansiu que contraresti l’enfonsament 
de la demanda interna amb la demanda d’exportacions. Quan és possible, devaluar 
la moneda pròpia permet estimular la producció interna. La inflació també ajuda, en 
reduir el valor relatiu del deute en circulació. Però devaluació i inflació són remeis amb 
moltes contraindicacions i, en qualsevol cas, no estan a l’abast de les economies que 
participen en l’euro. 

Per tant, la fase de desendeutament aboca a un creixement de l’economia més lent i 
fràgil del que acostuma a ser habitual en les sortides de les recessions convencionals. 
En el cas espanyol, la conjunció d’elevats nivells de palanquejament, tant a les empre
ses com a les famílies, i de l’exigència de frenar i de reduir el corresponent al sector 
públic augura un llarg període de creixement per sota del potencial. Un període que 
només podrà ser escurçat per un avanç decidit en la productivitat, en l’eficiència i en la 
competitivitat de tots els sectors econòmics.
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Signes d’estabilització i moltes 
dosis de prudència 

Els primers indicadors sobre l’activitat 
econòmica internacional en el primer tri
mestre apunten a una millora encoratjado
ra als Estats Units, a una desacceleració als 
països emergents i a una recessió suau a la 
zona de l’euro, on la resolució del segon 
pro  grama d’ajustament de Grècia ha per
mès rebaixar les tensions als mercats. Els 
inversors perceben un cert gir de millora 
en relació amb el final del 2011, que es con
creta en un increment gradual de l’apetèn
 cia pel risc i en la recerca de rendibilitat. La 
renda variable i la renda fixa corporativa 
s’han beneficiat d’aquest ambient, que ha 
re  but el suport del relaxament monetari 
aplicat pels bancs centrals. No obstant això, 
convé apel·lar al realisme i reconèixer que 
una bona part dels focus d’inestabilitat dels 
mesos anteriors continuen encara presents, 
de manera que qualsevol notícia desfavora
ble podria desencadenar nous episodis  
de correccions a la baixa. El preu del cru de 
petroli continua sent un factor de preocu
pació amb capacitat de des  estabilitzar la 
fràgil recuperació global. 

Si s’entén que la crisi econòmica actual ha 
estat una crisi d’excés de deute i que, per 
sortirne, cal un ardu procés de despalan
quejament, llavors la direcció adoptada per 
l’economia dels Estats Units és l’adequada. 
El sector més endeutat, les famílies, ha re 
duït l’endeutament des del 130% de la ren
da disponible al setembre del 2007 fins al 
113% al desembre del 2011. Una reducció 
que queda a mig camí si es considera nor
mal el deute del 90% de la renda disponible 
del començament del 2000. Sembla que 

aquesta millora sostinguda i l’avanç cons
tant del mercat laboral esperonen l’incre 
ment de despesa dels consumidors, que es 
podria situar al voltant del 2% real al llarg 
d’enguany. En l’apartat inversor, la cons
trucció continuarà ocupant la cua de l’eco
 no  mia, amb una sobreoferta d’immobles 
que es perllongarà fins ben entrat el 2013. 
Amb un to més positiu, la inversió en equi
pament s’hauria de mantenir en creixe
ments superiors al 5% al llarg del 2012, des
 prés dels ferms avanços del 2011. 

Al Japó, els resultats del primer trimestre 
són positius, gràcies al bon comportament 
de les empreses manufactureres exporta
dores, que són la fortalesa tradicional de 
l’economia japonesa. La producció indus
trial del febrer acumulava un increment del 
6% des de l’inici d’enguany, mentre que les 
comandes de maquinària de les empreses 
exportadores, indicador avançat de la in 
versió en equipament, també repuntaven. 
Per la seva banda, el saldo comercial del fe 
brer va ser millor del que s’esperava, grà
cies al bon comportament de les exporta
cions, que van avançar el 2,9% en relació 
amb el gener. Així, s’allunya la perspectiva 
d’un dèficit per compte corrent al llarg del 
2012, i es confirmen les perspectives alcis
tes del primer trimestre.

A la Xina, cal destacar l’anunci de la reduc
ció de l’objectiu de creixement anual per 
primera vegada en vuit anys. El primer mi 
nistre, Wen Jiabao, va anunciar que, a par
tir d’ara, l’objectiu del Govern de Pequín 
passa del 8,0% al 7,5%. El canvi comporta 
el propòsit explícit de reorientar el creixe
ment de la inversió i de les exportacions 
cap al consum privat, que, a la Xina, repre

RESum ExEcutiu

L’aprovació d’un nou rescat 
per a Grècia rebaixa les 
tensions dels mercats,  
però el petroli preocupa. 

Els Estats units consoliden 
la recuperació. 

La xina estableix un 
objectiu de creixement 
inferior al 8% anual. 
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senta només un terç del PIB i que acostu
ma a presentar taxes d’avanç inferiors a les 
de la inversió.

Per la seva banda, l’economia brasilera va 
créixer el 2,7% el 2011, una mica menys 
del que esperaven la majoria d’analistes i 
molt menys del que va avançar el 2010 
(increment del 7,5%). Tot i que s’anticipava 
un impacte més gran dels estímuls enge
gats des de l’estiu, es confirma que, durant 
els úl  tims compassos del 2011, l’activitat va 
mantenir un to de relativa feblesa que cal 
atribuir a la contenció de les exportacions 
netes i a la reducció de les existències. En 
contrast, la despesa interna va tornar a 
deixar constància de la seva resistència i va 
recuperar vigor en relació amb el trimestre 
anterior. Esperem que aquest repunt de la 
demanda interna es consolidi al llarg del 
2012. 

A la zona de l’euro, l’activitat econòmica ha 
iniciat l’exercici amb un pols feble, tot i que 
s’espera que guanyi vigor al llarg de l’any. 
Fins ara, la majoria dels indicadors avan 
çats publicats mostren que el fort deterio
rament de l’últim trimestre de l’any passat 
es comença a frenar. Els indicadors con 
tem  poranis apunten en la mateixa direcció. 
Així, la confiança dels consumidors ha mi 
llorat una mica des del mínim del desem
bre, la qual cosa va permetre que, en el mes 
de gener, les vendes al detall passessin 
d’una contracció interanual de l’1,1% a un 
creixement nul. La producció industrial del 
mes de gener es va contreure l’1,2%, però 
va reduir la caiguda presentada al desem
bre, de l’1,8%. I s’entreveu una recuperació 
addicional, segons es desprèn de la tímida 
millora dels índexs de confiança empresa
rial a la zona de l’euro. El sector exterior es 
manté com el principal puntal de la recu
peració, amb una reducció del dèficit co 
mer  cial en el mes de gener. No obstant 
això, el mercat laboral continua presentant 
un to molt feble, tal com ho mostra l’in  cre
 ment de la taxa d’atur fins al 10,7% en el 

mes de gener. A més a més, els ajustaments 
fiscals que s’estan aplicant, molt intensos 
en alguns països, i els processos de desen
deutament del sector privat no permeten 
confiar que l’activitat es recuperi ràpida
ment. 

En canvi, el segon programa d’ajustament 
de Grècia ha obtingut el llum verd, de 
manera que s’ha eliminat un dels factors 
d’incertesa que encara planaven sobre 
l’eco  nomia de la zona de l’euro. En efecte, 
la decisió sobre la reestructuració del deute 
públic grec en mans del sector privat es va 
saldar amb un grau elevat d’acceptació vo 
luntària i amb una participació total supe
rior al 95% del deute en mans dels credi
tors privats. El resultat del quitament de 
deute representa una reducció d’uns 
105.000 milions d’euros en el saldo de deu
te del país hel·lènic, la qual cosa el situa en 
245.000 milions d’euros, el 114% del PIB, 
abans de la nova injecció de fons públics. 

D’altra banda, el Banc Central Europeu 
(BCE) va celebrar, l’últim dia de febrer, la 
se  gona de les dues subhastes de préstecs de 
quantia il·limitada amb venciment a tres 
anys a la banca de la zona de l’euro. El banc 
central va atorgar a les 800 entitats que hi 
van acudir un total de 530.000 milions 
d’euros. Aquesta liquiditat ha permès mo 
derar el nerviosisme generat per la crisi del 
crèdit i ha continuat actuant favorable
ment sobre la reducció de les primes de risc 
dels bons sobirans d’Itàlia i, amb menys 
intensitat, d’Espanya. Addicionalment, 
aquesta circumstància s’ha vist reforçada 
per les satisfactòries col·locacions de deute 
públic dels dos governs i per les mesures 
estructurals que han anat adoptant. Atesa 
aquesta caiguda de les tensions, el BCE va 
interrompre la compra d’obligacions dels 
dos països al començament de març. No 
obstant això, les tensions no han desapare
gut del tot, ni de bon tros, i, de fet, van res
sorgir a Espanya arran de la revisió dels 
objectius de dèficit públic per al 2012. 

A la zona de l’euro,  
els indicadors mostren 
l’alentiment del 
deteriorament econòmic. 

La participació del sector 
privat en l’ajustament  
grec se salda amb un 
percentatge elevat 
d’acceptació voluntària. 

El BcE injecta una important 
dosi de liquiditat. 
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Els pressupostos de l’administració central 
espanyola per al 2012, que seran presentats 
al final de març, seran la pedra de toc de la 
política del nou Govern sorgit de les elec
cions del passat mes de novembre. En 
aquests pocs mesos, l’impuls reformista de 
la nova administració s’ha posat de mani
fest en tres importants iniciatives: la refor
ma laboral, que pretén flexibilitzar el mer
cat de treball i que ja ha entrat en vigor; la 
reforma financera, que persegueix el sane
jament dels actius problemàtics i que està 
generant importants moviments en el sec
tor, i la presentació del projecte de llei d’es
 ta  bilitat pressupostària i de sostenibilitat 
fi  nancera, l’objectiu de la qual és garantir 
l’estabilitat pressupostària en tots els nivells 
de l’administració pública. 

Malgrat aquest ímpetu reformista, la des
viació del dèficit públic el 2011 en relació 
amb els objectius establerts ha creat des 
con  fiança sobre la capacitat de l’economia 
espanyola de sanejar el sector públic elimi
nant l’elevat desequilibri entre despeses i 
ingressos. Així, el dèficit públic de l’any 
passat va arribar al 8,5% del PIB, 2,5 punts 
percentuals per damunt de l’objectiu del 
Govern i de la Comissió Europea. Òbvia
ment, l’ajustament fiscal va ser clarament 
insuficient, i la reconducció d’aquest des
equilibri cap a cotes més reduïdes es con
verteix en un dels principals reptes de la 
política econòmica per a enguany, en espe
cial en un context de contracció econòmica. 

En aquesta tessitura, l’executiu espanyol ha 
revisat l’objectiu de dèficit del 2012 del 
4,4% del PIB fins al 5,8% del PIB, per bé 
que la Comissió Europea va exigir reduir
lo fins al 5,3%, i manté l’objectiu d’assolir 
una desviació del 3% el 2013. Es tracta d’un 
repte molt sever, ja que la consolidació fis
cal contemplada supera qualsevol ajusta
ment del saldo públic registrat a Espanya 
en les últimes dècades. I més encara quan 
l’e  conomia espanyola ha tornat a caure en 

una recessió, la durada i la profunditat de 
la qual són difícils de predir. Els indicadors 
d’activitat del primer trimestre evidencien 
que la demanda interna continua deprimi
da, tot i que es perceben senyals d’estabi  lit
 zació de la caiguda. 

El sector exterior és el puntal que aconse
gueix que el deteriorament de l’activitat no 
sigui més intens. L’enfonsament de les 
importacions, a causa de la feblesa de la de 
manda interna, i la bona marxa de les ex 
portacions han reduït el dèficit per béns i 
serveis del 6,7% del PIB del 2007 al 0,6% del 
2011. Cal destacar, en especial, el su  peràvit 
comercial assolit amb els principals socis, la 
zona de l’euro. No obstant això, aquesta 
trajectòria favorable ha estat compensada, 
en part, pel deteriorament de la ba  lança de 
rendes, derivat dels pagaments creixents pel 
deute exterior. En definitiva, el 2011, 
l’economia espanyola va necessitar un 
finançament exterior de l’ordre dels 35.000 
milions d’euros, un import que s’hauria de 
reduir de forma substancial el 2012. 

En tot cas, això significa que, malgrat la re 
cessió de l’activitat i la contenció de la des
pesa de les famílies, de les empreses i del 
sector públic, l’economia espanyola conti
nua necessitant atreure estalvi exterior per 
finançar una despesa que encara supera la 
capacitat interna de generació de renda i de 
riquesa. En el context esmentat de descon
fiança dels inversors internacionals a l’hora 
de finançar determinades economies de la 
zona de l’euro, és clar que el manteniment 
del flux de finançament cap a l’economia 
espanyola es fa molt complicat. Això fa que 
l’aplicació de les reformes iniciades i el 
ri gorós compliment de l’ajustament dels 
pressupostos públics siguin requisits essen
cials per a l’estabilització de l’economia i 
per consolidar, així, les bases d’una recupe
ració futura. 

27 de març de 2012 

A Espanya, el nou Govern 
impulsa importants 
reformes... 

...però la clau està en 
l’ajustament del dèficit 
públic. 

L’economia espanyola 
continua captant estalvi 
exterior per mantenir el 
nivell actual de despesa. 
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cRONOLOGiA
2011
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 habitatges 
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 Partit Popular guanya les eleccions generals per majoria aboluta.

desembre  8

 9

30

El Banc Central Europeu abaixa el tipus d’interès oficial a l’1,00% i anuncia dues subhastes extraordinàries de liqui
ditat a 36 mesos, l’ampliació dels actius elegibles com a col·lateral i la reducció de la ràtio de reserves.
La Cimera europea segella un pacte per assegurar més disciplina fiscal per la via d’un tractat que involucraria els 17 
de la zona de l’euro més altres països de la UE que s’hi vulguin afegir.
El Govern aprova un paquet de mesures de política econòmica que inclou retallades de despeses i pujades d’im 
postos.

2012
gener 25 Els agents socials signen un acord de moderació salarial amb vigència del 2012 al 2014.
febrer  3

10
El Govern aprova un decret llei de sanejament del sector financer.
El Govern aprova un decret llei de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral. 

març  2

14

Vinticinc països de la Unió Europea signen el Tractat d’Estabilitat, Coordinació i Governança per reforçar la dis
ciplina fiscal. 
L’Eurogrup aprova el finançament del segon programa d’ajustament de Grècia. 

AGENDA
Abril maig
 3
 4
11
13
17
18
24
25 

27
 
30

Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (març). 
Consell de Govern del Banc Central Europeu. 
Índex de producció industrial (febrer). 
IPC (març). 
IPC harmonitzat de la UE (març). 
Comerç exterior (febrer). 
Ingressos i despeses de l’Estat (març). 
Preus industrials (març). 
Comitè de Mercat Obert de la Fed. 
Enquesta de població activa (quart trimestre). 
Avanç IPC (abril). PIB dels Estats Units (primer trimestre). 
Avanç del PIB (primer trimestre).
Balança de pagaments (febrer). 
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Estats units: cada vegada  
una mica millor 

La nostra previsió de creixement de l’eco 
no  mia nordamericana per al conjunt del 
2012 es manté en el 2,0%, però els riscos a 
la baixa s’han reduït sensiblement. Tot i 
que la crisi del deute europeu i el preu del 
pe  troli continuen sent uns perills conside
rables, els riscos interns han disminuït. 
Les polítiques d’estímul fiscal i monetari 
han contribuït a propiciar una reducció 
del deute privat i una recuperació del mer
cat laboral que donen continuïtat als ni 
vells actuals de creixement. Cal tenir en 
compte, però, que queda molt camí per 
re  córrer i que l’activitat privada encara no 
ha arribat a la situació de ser plenament 
sos      tenible per ella mateixa, de manera que 
els estímuls continuaran sent necessaris. 

Si s’entén que la crisi econòmica actual ha 
estat una crisi d’excés de deute i que la sor
tida de la crisi implica un ardu procés de 
despalanquejament, es pot afirmar que els 
Estats Units estan al capdavant de les eco
nomies desenvolupades. Des del màxim 
del març del 2009 fins al final del 2011, el 
deute privat (particulars, empreses finan
ceres i empreses no financeres) es va reduir 
del 303,1% al 250,9% del PIB, una dismi
nució del 52,3% en termes de PIB, que gai
rebé dobla l’increment de l’endeutament 
del sector públic des del mínim del juny del 
2007, del 32,5%. 

Als Estats Units, entre els tres sectors pri
vats, les llars són les que han de marcar el 
ritme de la reducció del deute, ja que van 
començar la crisi relativament més endeu
tades que en altres economies. Els progres
sos són evidents (vegeu el requadre «Des

Els Estats units poden 
créixer el 2,0% el 2012, 
amb el suport de la 
demanda interna i de  
les mesures d’estímul. 

L’economia nord-americana 
està al capdavant de les 
economies desenvolupades 
en la reducció del deute. 

cONjuNtuRA iNtERNAciONAL 

FONTS: BEA, Reserva Federal i elaboració pròpia.
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El consum privat mostra  
un fons de resistència al 
voltant de creixements  
del 2,0%. 

palanquejament de les llars: tres països, 
tres històries»). El deute brut de les famí
lies ha passat del 130,0% de la renda dis
ponible al setembre del 2007 al 112,8% al 
desembre del 2011. Una reducció que es 
queda a mig camí si es considera normal el 
deute del 90,2% de la renda disponible de 
l’inici del 2000. Sembla que aquesta millo
ra sostinguda, afegida a la recuperació 
constant del mercat laboral, està espero
nant els con    sumidors.

Tot i que el consum privat es va desaccele
rar al final del 2011, després d’haver expe
rimentat un fort repunt, els dos primers 
mesos del 2012 mostren que hi ha un fons 
de resistència que hauria de possibilitar 
que el consum privat creixés al voltant del 
2,0%, en termes reals, al llarg d’enguany. 
Apuntant en aquesta direcció, les vendes 
al detall tendencials, sense cotxes ni benzi
na, van créixer, al febrer, el 3,1% interanual 
en termes reals, una mica per damunt del 
ritme de les acaballes del 2011, amb una 
dada del gener que va ser revisada sensi
blement a l’alça. Seguint aquest patró, la 

despesa de consum dels comptes nacio
nals del gener va avançar per damunt dels 
ingressos, la qual cosa permet esperar que, 
en el primer trimestre, el consum privat 
avanci a ritmes propers al 2,0%, en termes 
anuals, clarament per damunt del que s’es
 perava fa només dos mesos. Així mateix, 
l’ín  dex de confiança del consumidor del 
Con  ference Board va reprendre la tònica 
alcista i es va enfilar fins als 70,8 punts, un 
nivell encara inferior a la mitjana històrica 
(al voltant dels 100 punts), però al qual no 
s’arribava des del febrer del 2008. 

Malgrat aquest context de millora, la pos
sibilitat d’un creixement sostingut del 
con    sum privat gaire més enllà del 2,0% 
sembla força difícil. En primer lloc, la re 
ducció de l’endeutament encara no ha pas
sat pel seu equador i, malgrat la millora del 
crèdit al consum, no és factible que es pu 
gui tornar a la situació anterior a la crisi, 
quan el consum privat creixia al 3,0%, grà
cies, en part, a una erosió constant de la 
taxa d’estalvi. En segon lloc, la situació 
actual del mercat laboral, malgrat la millo

EStAtS uNitS: PRiNciPALS iNDicADORS EcONÒmicS

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

2010 2011
2011 2012

I II III IV Gener Febrer Març

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

Vendes al detall 6,4 7,7 8,1 7,8 8,0 7,0 6,3 6,5 ...

Confiança del consumidor (1) 54,5 58,1 66,9 61,8 50,3 53,6 61,5 70,8 ...

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

Índex activitat manufacturera (ISM) (1) 57,3 55,2 59,8 56,6 52,1 52,4 54,1 52,4 ...

Habitatges iniciats 5,6 4,3 –5,3 –4,9 5,3 24,4 11,0 34,7 ...

Taxa d’atur (2) 9,6 9,0 9,0 9,0 9,1 8,7 8,3 8,3 ...

Preus de consum 1,6 3,2 2,1 3,4 3,8 3,3 2,9 2,9 ...

Balança comercial (3) –500,0 –560,0 –519,3 –534,0 –537,6 –560,0 –565,0 ... ...

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

Tipus de canvi efectiu nominal (4) 75,4 70,9 71,9 69,6 69,8 72,4 73,4 72,3 73,0

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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El mercat laboral millora, 
amb una taxa d’atur  
en el 8,3%, però l’augment 
de les rendes salarials  
es retardarà. 

ra, continua limitant el creixement dels in 
gressos de les llars. 

En aquest sentit, tot i que l’evolució del 
mercat de treball és un dels factors que 
més ha contribuït a millorar les expectati
ves del conjunt de l’economia, les presta
cions que es poden esperar per al 2012 
continuaran sent modestes. Després d’ha 
ver tocat fons, la recuperació del mercat de 
treball s’hauria d’escalonar en tres etapes 
successives: major utilització de la mà d’obra 
ocupada, augment de la contractació i re 
cuperació dels salaris.

Les dades del febrer evidencien que la re 
cuperació de les hores treballades i de les 
no  ves contractacions continuen millorant 
les expectatives. Així, al febrer, es van 
crear 227.000 nous llocs de treball, que si 
tuen en 3,5 milions el total de llocs recupe
rats des del març del 2010. El camí que 
que  da per recórrer, però, encara és molt 
llarg, ja que cal crear 5,4 milions de llocs 
de treball per igualar el que es va perdre 
durant la crisi. Així mateix, la taxa d’atur 
es va mantenir, al febrer, en el 8,3%, molt 
per sota del 10,0% de l’octubre del 2010. 

La recuperació de l’ocupació és real, però 
més modesta del que sembla, amb tres ele
ments que llastaran la recuperació dels 
salaris. En primer lloc, la subocupació, és a 
dir, els treballadors que treballen involun
tàriament a temps parcial a causa de la 
poca demanda, continua sent elevada. Tot 
i que la millora dels últims mesos és evi
dent –entre setembre del 2011 i febrer del 
2012, es va passar de 9,1 milions a 8,0 mi 
lions de subocupats–, el nivell es manté 
molt per damunt dels 4,5 milions, xifra 
que podria ser considerada normal. En se 
gon lloc, la proporció d’aturats de llarga 
durada, de difícil recol·locació, continua 
sent del 42,6%, percentatge que gairebé 
dobla el de l’anterior màxim del 1983. En 
tercer lloc, la reducció de la taxa d’atur és 
deguda tant a la creació de llocs de treball 
com a la reducció de la població activa, la 
qual cosa evidencia que la situació encara 
no és del tot pròspera.

En l’apartat inversor, la construcció es 
con  tinuarà mantenint a la cua de l’eco  no 
mia, amb una sobreoferta d’immobles que 
s’allargarà fins ben entrat el 2013. Un indi
cador de la lentitud de la recuperació del 

ESTATS UNITS: L’OCUPACIÓ ES RECUPERA, PERÒ ENCARA TÉ CAMÍ PER RECÓRRER

Variació de llocs de treball nets acumulada des de l’inici de la recuperació

FONTS: US Census i elaboració pròpia.
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Les millores en l’habitatge 
són mínimes. Els preus 
continuen baixant i la 
construcció està estancada. 

L’iPc puja el 2,9%  
i la subjacent es modera  
el 2,2%. 

La inversió en equipament 
mantindrà el to el 2012. 

sector és la dada d’inici de nous habitatges 
al febrer, 698.000 en termes anuals, que, 
tot i situarse per damunt del nivell del 
ma  teix període de l’any anterior, allarga 
fins als quatre mesos la persistència d’un 
nivell que se situa el 54,2% per sota de la 
mitjana del període 19952000, previ a la 
bombolla. Les expectatives més positives 
se centren encara al sector dels habitatges 
multifamiliars, però els preus continuen a 
la baixa, amb un índex CaseShiller de 
preus de l’habitatge de segona mà que va 
continuar davallant al desembre, amb una 
reculada del 4,0% per al conjunt del 2011. 

Amb un to millor, la inversió en equipa
ment s’hauria de mantenir en creixements 
superiors al 5,0% al llarg del 2012, després 
dels ferms avanços del 2011. Per bé que la 
recuperació del sector manufacturer és 
una mica desdibuixada en els últims 
mesos, les expectatives empresarials al 
sector serveis, que representa el 86,2% de 
l’ocupació, continuen millorant. Així, l’ín
 dex d’activitat manufacturera de l’Institute 
for Supply Management (ISM) va recular 
fins als 52,4 punts, mentre que el de serveis 

va continuar avançant fins al nivell dels 
57,3 punts, coherent amb un ritme de crei
xement del PIB per damunt de l’actual. 

En l’àmbit dels preus, la persistència del 
pe  troli car podria comportar una pujada 
de l’índex de preus al consum (IPC) gaire
bé del 2,5%. Aquest encariment dels preus 
energètics, que van repuntar al febrer, im 
pedeix l’esperat replegament de la inflació, 
ja prou moderada. Així, mentre que l’IPC 
del febrer es va mantenir en el 2,9% inter 
anual, el replegament es comença a apre
ciar en l’IPC subjacent, que exclou els preus 
energètics i els de l’alimentació, que va pu 
jar el 2,2% interanual. Una moderació mí 
nima que encara és més evident quan es 
pren en consideració la variació de preus 
entre el gener i el febrer. Els sectors que 
més van tirar cap avall l’increment de l’IPC 
subjacent van ser el vestit, els lloguers im 
putats als propietaris d’habitatges i l’oci. 

L’encariment del petroli també es fa sentir 
al sector exterior i evidencia de forma cla
ra la pèrdua neta de creixement que repre
senta per a l’economia nordamericana. La 

FONTS: Departament de Comerç i elaboració pròpia. 
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El petroli car impedeix  
la correcció del dèficit 
comercial i sostreu 
creixement al conjunt  
de l’economia. 

El japó espera una 
recuperació de l’economia 
en el primer trimestre  
del 2012. 

balança comercial de béns i serveis del ge 
ner va presentar un dèficit de 52.565 mi 
lions de dòlars. D’aquesta suma, 29.707 
milions són atribuïbles a les importacions 
netes de petroli i dels seus productes deri
vats, la qual cosa, en termes anuals, repre
senta el 2,3% del PIB. La persistència del 
preu del cru en els 125 dòlars per barril ac 
tuals representa, per tant, una pèrdua pro
pera al 0,5% en termes de PIB en relació 
amb un hipotètic escenari en què el preu 
del petroli caigués fins als 100 dòlars per 
barril. Això explica l’interès de l’Admi  nis
 tració Obama per abaratir el petroli amb 
mesures com l’alliberament de les reser
ves. Pel que fa a la balança que exclou el 
pe  troli, destaca el bon comportament de 
les exportacions, que van reaccionar a 
l’alça després d’uns mesos d’estancament, 
un fet significatiu si considerem l’entorn 
d’alentiment de la demanda global i, en es 
pecial, la feblesa dels socis comercials 
europeus. 

japó: tot depèn de la recuperació 
industrial

El PIB va acabar el 2011 amb un descens 
en el quart trimestre i amb un esforç de 
reconstrucció que està tenint més dificul
tats de les previstes. Les empreses exporta
dores pateixen un desavantatge en costos 
energètics, que es veu agreujat pels efectes 
de les inundacions tailandeses, on les em 
preses nipones havien fet un esforç inver
sor per assegurarse subministraments. 
Això ha erosionat el superàvit per compte 
corrent. Si persisteix aquesta situació, com
 portaria una necessitat de finançament 
extern que dificultaria el sosteniment de 
les polítiques fiscals expansives previstes 
per al 2012. 

No obstant això, les perspectives per al 
primer trimestre milloren, precisament, 
gràcies al bon comportament de les em 
preses manufactureres exportadores, que 
són la fortalesa tradicional de l’economia 

ESTATS UNITS: SENSE EL PETROLI, LES COSES CANVIEN

Saldo mensual de la balança de béns i serveis

FONTS: Departament de Comerç i elaboració pròpia.
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La producció industrial se 
situa el 2,8% per sota del 
nivell del febrer del 2011. 

japonesa. La producció industrial del fe 
brer ha acumulat un increment del 5,8% 
des de l’inici d’enguany, mentre que les co 
mandes de maquinària de les empreses 

exportadores, que són un indicador avan 
çat de la inversió en equipament, també 
van repuntar. L’únic punt feble d’aquest 
pa  norama més favorable el constitueix 

jAPÓ: PRiNciPALS iNDicADORS EcONÒmicS

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

2010 2011
2011 2012

I II III IV Gener Febrer

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

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

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

Índex d’activitat empresarial (Tankan) (1) 0,0 –1,3 6,0 –9,0 2,0 –4,0 – ...

Habitatges iniciats 2,7 2,6 2,9 4,6 8,0 –4,8 –1,4 ...

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

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

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

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

Tipus de canvi efectiu nominal (5) 106,0 113,5 110,6 109,3 115,5 118,6 120,9 117,1

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.

FONTS: Ministeri de Comunicacions del Japó, Oficina Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.

JAPÓ: LA PRODUCCIÓ INDUSTRIAL REACCIONA A L’ALÇA
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La xina modifica l’objectiu 
de creixement del 8,0% al 
7,5%, amb una contribució 
del consum que ha d’anar  
a més. 

L’escenari central per  
al 2012 continua sent  
el d’un aterratge suau. 

l’important sector de l’electrònica i les te  le
   comunicacions, que va continuar bai  xant, 
amb un nivell que es manté el 18,0% per 
sota del de febrer del 2011, mes previ a la 
tragèdia del març del 2011. Per la seva ban
da, a l’índex general de producció in 
dustrial només li falta recuperar el 2,8%. 

Confirmant les perspectives alcistes del 
primer trimestre, el saldo comercial del fe 
brer va ser millor del que s’esperava, grà
cies al bon comportament de les expor
tacions, que van avançar el 2,9% en relació 
amb el gener i que allunyen la perspectiva 
d’un dèficit per compte corrent al llarg del 
2012. 

xina: l’abandonament del vuit 

En el mes de març, la segona economia del 
món va reduir l’objectiu de creixement 
anual per primera vegada en vuit anys. El 
primer ministre Wen Jiabao va anunciar 
que, a partir d’ara, l’objectiu del Govern de 
Pequín passa del 8,0% al 7,5%. El canvi 
comporta el propòsit explícit de refocalit
zar el creixement de la inversió i de les ex 
por  tacions cap al consum privat, que, a la 
Xina, representa només un terç del PIB i 

que acostuma a presentar taxes d’avanç 
in  feriors a les de la inversió.

El nostre escenari central continua sent el 
d’un aterratge suau de l’economia, amb un 
creixement que s’hauria d’apropar al 8,0% 
en el conjunt del 2012. No obstant això, 
sem    bla que els riscos d’un creixement in 
su  ficient són més clars que els d’un incre
ment de les tensions inflacionistes. Tot i 
que la tendència dels preus, a mitjà i a llarg 
termini, apunta a l’alça, ja que la demogra
fia xinesa ha de continuar pressionant cap 
amunt els costos laborals, les tensions in 
flacionistes no haurien de ser un problema 
el 2012, sobretot si tenim en compte que 
les últimes dades confirmen que el repunt 
de la inflació del gener va ser provocat per 
l’encariment dels aliments derivat de la ce 
lebració de l’any nou xinès. 

En aquest sentit, l’IPC del febrer va ser del 
3,2% interanual, mentre que l’IPC d’ali 
men  tació, que, a la Xina, té un pes d’un terç 
del total, va passar de pujar el 10,5% al ge 
ner al 6,2% al febrer. A curt termini, el risc 
inflacionista més important cal buscarlo 
en els preus energètics, que, a la Xina, es 
tan regulats. Així, al març, les autoritats 
van apujar el 6% el preu dels carburants, 

xiNA: PRiNciPALS iNDicADORS EcONÒmicS

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

2010 2011
2011 2012

I II III IV Gener Febrer

PIB real 10,4 9,2 9,7 9,5 9,1 8,9 – ...

Producció industrial 15,3 13,8 14,5 13,9 13,8 12,8 ... ...

Producció elèctrica 14,7 11,0 12,1 12,0 10,8 8,9 –5,1 19,4

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

Balança comercial (*) 184,0 157,3 167,2 172,7 170,4 156,7 178,1 154,5

Tipus d’interès de referència (**) 5,39 6,35 6,06 6,31 6,56 6,56 6,56 6,56

Renminbi per dòlar 6,8 6,5 6,6 6,5 6,5 6,3 6,3 6,3

NOTES: (*) Saldo acumulat de 12 mesos. Milers de milions de dòlars.
(**) Percentatge a final de període.
FONTS: Oficina Nacional d’Estadístiques, Thomson Reuters Datastream i elaboració pròpia.
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La inflació es modera  
fins al 3,2%. 

La desacceleració del sector 
immobiliari i de les 
exportacions és ràpida. 

ateses les pèrdues que la reducció dels 
mar  ges provocava en les empreses refina
dores xineses. No obstant això, l’IPC sub 
ja  cent es va mantenir moderat, amb un 
in  crement de l’1,6% interanual al gener. 

Si, pel que sembla, la lluita contra la infla
ció iniciada cap a la meitat del 2011 ha do 
nat els fruits esperats, un creixement infe
rior al previst és, a curt termini, el risc més 
se  riós. Sense disposar encara de les dades 
de producció industrial corresponents als 
dos primers mesos del 2012, que serviran 
per mesurar la fermesa de l’activitat indus
trial, la producció d’energia elèctrica va re 
puntar al febrer després de la interrupció 
de les festes de celebració de l’any nou. 
Així mateix, al febrer, el preu de l’habitatge 
va continuar caient a la majoria de ciutats 
del país, situació que evidencia l’aturada 
d’un sector que representa el 13% del PIB. 
No obstant això, l’aterratge suau és facti
ble, ja que l’espai per a polítiques d’estímul 
continua sent gran, encara més si es con
firma que la inflació està sota control. El 

coeficient de caixa, malgrat la davallada 
del mes anterior, continua en un alt 20,5%, 
que possibilita nous descensos, i l’endeu  ta
 ment governamental, fins i tot amb l’afe 
gitó de l’endeutament de les entitats locals, 
presenta nivells moderats.

Per la seva banda, la balança comercial es 
va orientar de nou a la baixa. Els efectes de 
calendari van provocar que, al febrer, es 
registrés un dèficit comercial de 31.483 
milions de dòlars, el més elevat de la his
tòria recent de la Xina. Tot i que la situació 
s’hauria de corregir al març, el superàvit 
acu  mulat dels dotze últims mesos va ser 
de 154.514 milions de dòlars, molt lluny de 
la situació anterior a la crisi financera. En 
aquest sentit, mentre que, en la mitjana del 
període 20062008, el superàvit comercial 
representava el 5,7% del PIB, l’estimació 
per als dotze mesos fins al febrer del 2012 
es va quedar en el 2,0%, la qual cosa indica 
que el consum privat no ha de trigar gaire 
a agafar el relleu de les exportacions i de la 
inversió si es vol consolidar el creixement. 

XINA: ADÉU AL CREIXEMENT PEL COMERÇ EXTERIOR

Balança comercial dels 12 últims mesos com a percentatge del PIB

FONTS: O�cina Nacional d’Estadístiques de la Xina i elaboració pròpia.
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Despalanquejament de les llars: tres països, tres històries 

A punt de complirse 5 anys des que la bombolla subprime detonés el pitjor desastre financer en dècades, prosse
gueixen els esforços de les llars a banda i banda de l’Atlàntic per reduir l’endeutament excessiu. Aquest procés 
d’ajustament serà ardu i perllongat. I encara ho serà més per als països que no han aconseguit consolidar la recu
peració. Així i tot, l’endarreriment en el cicle econòmic no és l’única raó que explica les variacions entre països en 
el ritme de despalanquejament de les famílies. L’objectiu d’aquest requadre és, precisament, clarificar, a partir 
d’una comparativa entre els Estats Units, el Regne Unit i Espanya –tres economies que comparteixen la desgra
ciada necessitat de superar els estralls d’una bombolla de crèdit fallida–, els factors que expliquen aquesta discor
dança i com això condiciona les perspectives de creixement de cada país. 

Durant el llarg període de bonança entre la crisi dot-com i la crisi subprime, les famílies nordamericanes, brità
niques i espanyoles van aprofitar l’abundància de liquiditat a baix cost per gastar molt més del que ingressaven 
mitjançant un augment considerable del recurs al crèdit. Entre el 2001 i el 2007, el nivell de deute de les llars va 
augmentar el 80% als Estats Units, el 87% al Regne Unit, i el 168% a Espanya, de manera que gairebé es va doblar 
als dos països anglosaxons i es va triplicar a Espanya. Tot i que les estadístiques en termes absoluts són prou reve
ladores, a l’hora de ponderar la seva sostenibilitat, és més apropiat mesurar l’endeutament de les famílies en 
relació amb la capacitat de generar ingressos. Així, doncs, durant l’esmentat període intercrisis, la ràtio de palan
quejament de les llars als Estats Units, mesurada com a deute sobre renda bruta disponible (RBD), va augmentar 
en 30 punts percentuals (p.p.). Al Regne Unit, aquesta ràtio de palanquejament va pujar en 52 p.p. i, a Espanya, en 
58 p.p. 

DEUTE DE LES LLARS SOBRE RENDA BRUTA DISPONIBLE

Nombre de trimestres després del pic (període 0)

FONTS: �omson Reuters Datastream i elaboració pròpia.
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(1) Vegeu «Debt and deleveraging: Uneven progress on the path to growth», McKinsey Global Institute (2012). 

DEScOmPOSiciÓ DE LA VARiAciÓ DE LA RÀtiO DE DESPALANQuEjAmENt

En punts percentuals de renda bruta disponible

Aportacions de:

Pic d’endeutament Nombre de trimestres 
en despalanquejament

t deute/renda 
bruta disponible t deute s renda bruta 

disponible

Estats Units 2007T4 16 –17 –5 –12

Regne Unit 2008T1 14 –14 +3 –17

Espanya 2008T2 13 –7 –4 –3

NOTA: Les últimes dades disponibles corresponen al tercer trimestre del 2011 per al Regne Unit i per a Espanya i al quart trimestre del 2011 per als Estats Units.
FONTS: Thomson Reuters Datastream i elaboració pròpia.

L’esclat de la crisi financera el 2007 i la seva intensificació el 2008, amb la fallida de Lehman Brothers, van mar
car l’inici d’un procés de despalanquejament que progressa lentament a totes les economies analitzades. No 
obstant això, també aquí, les estadístiques revelen ritmes de correcció perceptiblement diferents entre països. 
Als Estats Units, la ràtio de deute sobre l’RBD s’ha reduït en 17 p.p. en relació amb el màxim de les acaballes del 
2007. Al Regne Unit, la correcció acumulada és de 14 p.p., també des del pic. A Espanya, en canvi, només s’ha 
ajustat en 7 p.p., malgrat haver augmentat molt més que als Estats Units o al Regne Unit durant els vuit anys 
anteriors a l’esclat de la bombolla (vegeu el gràfic anterior). Segons un estudi recent de McKinsey,(1) que parteix 
de l’experiència nòrdica als anys noranta, les llars nordamericanes haurien recorregut ja gairebé la meitat del 
camí en el procés de despalanquejament, mentre que, al Regne Unit i, sobretot, a Espanya, estarien més endar
rerides. 

Llavors, la qüestió és per què? Què explica que el procés de despalanquejament al Regne Unit avanci més lenta
ment que als Estats Units o que, a Espanya, s’hagi ajustat molt menys que en els altres dos països? Abans 
d’aprofundir en les causes, cal veure quines forces han impulsat la correcció i, per ferho, podem descompondre 
la variació de la ràtio de deute sobre renda bruta disponible en dues parts: la variació provocada pel canvi en el 
saldo viu de deute, el numerador de la ràtio, i l’ocasionada per l’augment de la renda disponible, el denominador 
(vegeu la taula següent). En el cas dels Estats Units i del Regne Unit, la major part de la disminució de la ràtio de 
deute durant la fase de despalanquejament s’atribueix a la millora de l’RBD. En els dos casos, la renda disponi
ble de les llars ha crescut més del 10%, acumulat, des del pic d’endeutament el 20072008. En clar contrast, 
l’RBD a Espanya només ha augmentat el 2% des del 2008, la qual cosa no permet explicar més de tres punts 
percentuals de la reculada de la ràtio de deute. 

L’evolució de l’ocupació ha estat clau per explicar les diferències en termes de renda disponible: mentre que, al 
Regne Unit, l’ocupació ha caigut al voltant del 2% des del 2007 i, als Estats Units, ho ha fet el 4%, Espanya ha des
truït el 13% de l’ocupació. En canvi, l’evolució dels salaris en les tres economies no ha estat tan discordant (+7% al 
Regne Unit, +9% a Espanya i +10% als Estats Units). Pel que fa a la contribució del numerador, és a dir, el saldo viu 
de deute, als Estats Units i a Espanya, s’ha reduït el 4% i el 3%, respectivament, des dels pics de palanquejament, 
mentre que, al Regne Unit, encara ha augmentat el 2%. Per tant, el pes del despalanquejament de les llars espanyo
les ha recaigut, sobretot, en la correcció del numerador i, en particular, en el crèdit al consum –amb venciments 
més curts–, ja que el crèdit hipotecari es manté per damunt dels nivells de mitjan 2008. 
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Brasil: neutralitzant la desacceleració 

L’economia brasilera va créixer el 2,7% el 
2011, una mica menys del que esperava la 
ma    joria d’analistes i molt menys del que va 
avançar el 2010 (+7,5%). Tot i que s’antici 
pa  va un impacte més important dels estí
muls engegats des de l’estiu, es confirma 
que, durant els últims compassos del 2011, 
l’ac  tivitat va mantenir un to de relativa fe 
blesa, que cal atribuir al decaïment de les 
ex     portacions netes i a la reducció d’exis
tèn  cies. En contrast, la despesa interna va 
tornar a deixar constància de la seva resis

tència i va recuperar vigor en relació amb 
el tri  mestre anterior. 

Esperem que aquest repunt de la demanda 
interna es consolidi al llarg del 2012, amb 
el suport d’un mercat laboral en mínims 
històrics d’atur, d’un salari real a l’alça, de 
la persistència dels influxos de capital, de la 
solidesa dels preus de les primeres matè
ries, de la millora del sentiment econòmic 
(no solament al Brasil, sinó també a nivell 
global), i, com no podia ser d’una altra 
ma    nera, de l’impuls dels estímuls (fiscals, 
de crèdit, macroprudencials i monetaris). 

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

(2) Vegeu op. cit. McKinsey Global Institute (2011). 

Dit això, és obvi que els Estats Units estan més avançat en el procés de despalanquejament de les llars, tant en 
relació amb Espanya com amb el Regne Unit. Això significa que les llars nordamericanes han estat més discipli
nades i responsables? No necessàriament. En part, el millor posicionament de les llars nordamericanes es pot 
atribuir a un major nivell d’impagaments i d’execucions hipotecàries. Aquests impagaments representen gairebé 
dos terços de la reducció del saldo viu de deute o 3 dels 5 punts percentuals amb què aquesta reducció hauria con
tribuït a la correcció de la ràtio de palanquejament.(2) Al Regne Unit i a Espanya, en canvi, una caiguda més lenta 
dels preus de l’habitatge, la reducció del cost de les hipoteques, majoritàriament subjectes a tipus d’interès variable, 
i un major recurs als refinançaments o als canvis de condicions dels préstecs bancaris han frenat el nombre 
d’impagaments, però allargaran el procés de despalanquejament. 

D’altra banda, als Estats Units, el procés de desendeutament ha seguit un procés paral·lel a l’augment de l’en  deu 
tament públic, que ha permès sostenir més còmodament el creixement de la renda i, d’aquesta manera, ha facilitat 
el desendeutament privat. En contrast, tant Espanya com el Regne Unit estan compaginant el procés de despalan
quejament privat amb la consolidació dels comptes públics. La simultaneïtat de l’ajustament públic i del privat és 
un altre factor que ajornarà la culminació del procés de despalanquejament als dos països, tot i que, al Regne Unit, 
la disponibilitat d’un banc central emissor de liquiditat facilitarà el procés. 

Tenim encara per davant uns quants anys d’esforç. En un context recessiu, reduir el deute és molt costós. Per 
aquest motiu, com més ràpidament es reprengui la via del creixement, més suportable serà el dolor i més curt el 
procés. A les economies que, com l’espanyola, es veuen obligades, a més a més, a avançar la consolidació dels 
comptes públics per una qüestió de confiança externa, aquest creixement només pot venir per l’impuls del sector 
exterior. Així mateix, és fonamental –imprescindible, fins i tot– que accelerin, al mateix temps que l’ajustament del 
deute, el programa de reformes estructurals. Sense aquest baló d’oxigen, el túnel del despalanquejament pot aca
bar resultant excessivament fosc i interminable. 

L’economia va créixer  
el 2,7% el 2011 i es  
va desaccelerar més  
del que estava previst. 
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El comitè de Política 
monetària redueix la taxa 
Selic en 75 punts bàsics 
més i la deixa en el 9,75%. 

En aquest sentit, el decebedor registre de 
creixement del quart trimestre, la reculada 
inesperada de la producció industrial al 
ge    ner i les renovades pressions apreciado
res sobre el real van donar prou arguments 
al Comitè de Política Monetària per fer un 
pas més en la reducció de tipus. Així i tot, 
va sorprendre la magnitud de l’última  
re  tallada, de 75 punts bàsics, que deixa la 
taxa Selic en el 9,75%. A més a més, les  
mi  nutes de l’última reunió del Comitè 
in sinuen més retallades en la primera mei

tat d’enguany, que podrien dur la taxa de 
descompte fins al 9%. 

La laxitud monetària, més agressiva del 
que havíem previst, ens obliga a revisar a 
l’alça el nostre escenari d’inflació per al 
2012 i a situarla, al final de l’exercici, al 
voltant del 5,4%, en lloc del 4,9% anterior. 
De tota manera, els preus van reprendre 
una tendència de correcció gradual al fe 
brer, un cop temperat l’impacte de la revi
sió de tarifes de transport i d’altres efectes 

EVOLUCIÓ DEL PIB DEL BRASIL PER COMPONENTS

Percentatge de variació interanual en termes reals

PIB Consum privat

Importacions de béns i serveisExportacions de béns i serveis

Consum públic Formació bruta de capital �x

FONTS: Institut Brasiler de Geografia i Estadística, Banc Central del Brasil i elaboració pròpia.
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S’intensifiquen les mesures 
per frenar l’apreciació  
del real. 

L’economia mexicana es 
basa, cada vegada més,  
en la despesa interna. 

estacionals al gener. Això no treu que, si es 
confirma la reacceleració del creixement a 
mesura que avanci el 2012, les pressions 
in  flacionistes recuperaran el protagonis
me i obligaran el COPOM a donar un nou 
gir a la política de tipus, probablement al 
co  mençament del 2013. 

Ara com ara, la tònica de reducció de tipus 
contribuirà als esforços per frenar l’apre 
cia  ció del real, de nou entre les prioritats 
màximes de les autoritats brasileres en el 
seu afany de reactivar un sector industrial 
en hores baixes. L’últim moviment de fitxa 
ha estès l’IOF (impost sobre operacions 
financeres) del 6% als préstecs finançats 
amb capital estranger amb venciment in 
ferior als cinc anys. De fet, també al març, 
ja l’havien ampliat als préstecs que vencien 
abans de tres anys. 

mèxic: sense desviar-se del guió 

Una gestió prudent de les polítiques ma  cro
   econòmiques ha permès a l’economia me 
xicana mantenir la fermesa, malgrat les 
tensions que van afectar l’economia global 
durant la segona meitat del 2011. La millo

ra relativa de les perspectives econòmi
ques als Estats Units ens porten a preveure 
un creixement del PIB al voltant del 3,5%, 
però també esperem que el to de modera
ció del quart trimestre s’allargui el 2012. 
Tot i la seva millora, la recuperació de l’ac
 ti  vitat als Estats Units serà molt gradual, 
de manera que s’espera que el volum d’ex 
por  tacions mexicanes es mantingui feble. 
En contrapartida, la despesa interna con
tinua oferint un suport cada vegada més 
sò  lid. Les vendes al detall van sorprendre, 
al gener, amb un avanç del 4,4% inter 
anual, mentre que la inversió també va re 
gistrar un creixement notable al novembre 
i al desembre. 

Pel que fa a l’escenari d’inflació, continua 
sent relativament benigne i es manté dins 
el rang objectiu. A més a més, l’apreciació 
recent del peso contribueix a relaxar una 
mica més les pressions sobre els preus. 
Això facilita la tasca de Banxico, que, ara 
com ara, continua sense la necessitat de 
moure el tipus d’interès de referència, que 
fa més de dos anys que es manté en el 4,5%. 

El que sí es mourà una mica més aquesta 
primera meitat del 2012 és el dèficit fiscal, 

BRASiL: PRiNciPALS iNDicADORS EcONÒmicS

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

2010 2011
2011 2012

I II III IV Gener Febrer

PIB real 7,6 2,7 4,1 3,3 2,2 1,4 – ...

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

Confiança del consumidor (*) 159,7 156,4 161,8 155,4 153,3 155,2 158,3 170,2

Taxa d’atur (**) 6,7 6,0 6,3 6,3 6,0 5,2 5,5 5,7

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

Balança comercial (***) 20,1 29,8 22,4 25,2 30,5 29,8 28,1 28,6

Tipus d’interès SELIC (%) 10,00 11,79 11,75 12,25 12,00 11,00 10,50 10,50

Reals per dòlar (*) 1,78 1,63 1,63 1,56 1,88 1,86 1,75 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.
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La fortalesa renovada del 
peso alleuja les pressions 
sobre els preus. 

ja que no hem d’oblidar que es tracta d’un 
any electoral. Ara com ara, la balança es 
decanta per un canvi de govern, ja que els 
sondejos apunten a Enrique Peña, candi
dat del PRI, com a favorit, per davant de 
Josefina Vázquez, del partit al govern. En 
qualsevol cas, el repte del nou president 
serà impulsar el potencial de creixement 
d’una economia que continua necessitant 
un programa ambiciós de reformes es 
truc  turals que ataqui esculls històrics 
com l’ex  cessiva dependència petroliera 
dels in  gressos fiscals o les importants 
ineficiències que persisteixen en el siste
ma educatiu. 

El petroli s’atura, de moment 

El petroli ha fet un alto en l’evolució alcis
ta. Ha mantingut el preu gairebé sense 
canvis entre el 22 de febrer i el 22 de març 
i ha cedit un mínim 0,2% per quedarse en 
els 122,80 dòlars per barril (qualitat Brent, 
per a lliuraments a un mes), el 14,7% per 
da  munt del nivell del començament de 
l’any, que iguala l’increment del conjunt 
del 2011 i queda el 5,8% per damunt del 

ni    vell d’un any enrere, quan la crisi líbia ja 
havia arribat al punt culminant.

La decisió de l’Aràbia Saudita d’incre  men  tar 
la producció de cru per compensar la dis
minució de les exportacions iranianes, que 
secunda l’alliberament de les reserves nord
americanes i britàniques, és el principal ele
ment que explica la momentània estabilitza
ció dels preus i posa de manifest l’existència 
d’un interès general perquè l’en  cariment 
del petroli no acabi agreujant la desaccele
ració de la demanda agregada global. 

La resta de primeres matèries va tenir un 
comportament desigual, que interromp 
les alces de l’inici d’enguany. La poca mag
nitud dels descensos, però, fa difícil poder 
parlar de canvis de tendència. L’índex CRB 
va avançar un imperceptible 0,2% entre el 
22 de febrer i el 22 de març, però les dava
llades van predominar entre els metalls i 
els aliments, llevat del ferro, de l’acer i de 
l’arròs. Entre els metalls, cal destacar els 
descensos de l’or i del níquel, del 6,7% i del 
8,2%, respectivament, mentre que, entre 
els aliments, cal esmentar la caiguda del 
10,4% del preu del cafè. 

mÈxic: PRiNciPALS iNDicADORS EcONÒmicS

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

2010 2011
2011 2012

I II III IV Gener Febrer

PIB real 5,5 4,0 3,9 3,9 4,4 3,7 – –

Producció industrial 6,1 3,9 4,9 3,7 3,6 3,4 3,8 ...

Confiança del consumidor (*) 86,3 91,7 92,1 90,7 93,7 90,3 95,4 93,6

Índex avançat d’activitat (*) 116,5 116,5 119,6 120,4 122,3 122,8 123,8 ...

Taxa d’atur (**) 5,4 5,2 5,1 5,2 5,7 4,8 4,9 5,3

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

Balança comercial (***) –3,0 –1,2 –1,5 0,0 –1,5 –1,2 –1,6

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

Pesos mexicans per dòlar (*) 12,33 11,90 11,90 11,72 13,78 13,94 13,02 12,81

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

El petroli es manté en  
els 122,8 dòlars i dóna  
un respir a la seva  
carrera alcista. 

Les alces s’interrompen, 
però és aviat per parlar  
de canvis de tendència.
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EVOLUCIÓ DE PRIMERES MATÈRIES SELECCIONADES (*)

NOTA: (*) Dades corresponents a l’últim dia del mes (última dada, 22 de març).
FONTS: �e Economist, �omson Reuters Datastream i elaboració pròpia.
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Zona de l’euro: allunyant-se  
del precipici 

Durant el mes de març, s’han produït dos 
canvis significatius en la situació de Grè
cia. En primer lloc, s’ha efectuat el bescan
vi del seu deute sobirà en mans dels cre
ditors privats. El resultat del quitament del 
deute representa una reducció d’uns 
105.000 milions d’euros en l’estoc de deute 
de la república hel·lènica, la qual cosa el si 
tua en 245.000 milions d’euros, el 113,9% 
del producte interior brut (PIB). 

Precisament, aquest era un dels requisits 
bàsics exigits per la troica per donar llum 
verd al segon pla de rescat financer. Aques
ta reducció de l’endeutament grec és clau 
per assolir un nivell d’estoc de deute infe
rior al 120,5% del PIB el 2020, un nivell 
considerat clau per garantir la viabilitat 
financera del país. El segon factor vital ha 
estat l’apro  va  ció, per part dels ministres de 
Finances de la zona de l’euro i del Fons 
Monetari Internacional, d’un segon pla de 
rescat. 

A la Unió Europea (UE), el pols polític 
passa, en els pròxims mesos, per dues elec
cions i per un referèndum. En primer  
lloc, les eleccions presidencials franceses 
del 2012, que tindran lloc, en primera vol
ta, el 22 d'abril i, en segona volta, amb els 
dos can  didats més votats, el 6 de maig del 
2012. En segon lloc, les eleccions legisla ti 
ves gregues, que tindran lloc, previsi ble 
ment, a l’abril. Finalment, Irlanda convo 
ca  rà un referèndum per decidir si s’ad  he  reix 
o no al pacte fiscal que 25 països de la Unió 
Europea, tots menys el Regne Unit i la Re 

pública Txeca, van acordar el 30 de ge  ner i 
que està en procés de ratificació per part 
de cada Estat. 

Aquestes decisions, que hauran de pren
dre els ciutadans d’aquests països, són 
punts clau en l’horitzó immediat de la UE 
i, segons els resultats, podrien provocar un 
augment de la incertesa. Aquesta remor de 
fons es produeix en un context de desacce
leració econòmica a la zona de l’euro, tal 
com ho posa en evidència el desglossa
ment de la dada del PIB del quart trimes
tre. El creixement interanual del 0,7% del 
PIB encobreix una forta heterogeneïtat. 
Mentre alguns països, com Itàlia o els Paï
sos Baixos, presenten creixements nega
tius interanuals del 0,5% i del 0,7%, respec
 tivament, la locomotora alemanya man  té 
un creixement interanual del 2%. 

Un dels components que ha presentat una 
tendència més preocupant ha estat el con
sum privat, amb un creixement interanual 
del 0,6% negatiu. En un entorn d’incertesa 
política i econòmica, les famílies han optat 
per reduir despeses. Aquesta decisió tam
bé ha comportat un creixement menor de 
la inversió privada, afectada per l’atonia  
de la demanda i per la dificultat d’obtenir 
crèdit per finançar les oportunitats empre
sarials. Mentrestant, els Estats membres 
mantenen les trajectòries de consolidació 
fiscal, la qual cosa va provocar una caigu
da interanual de la despesa pública del 
0,3% al conjunt de la zona de l’euro. Afor
tunadament, les exportacions netes ho 
van compensar, ja que la caiguda de les 
im    portacions va ser més intensa que la 
desacceleració de les exportacions, de ma 

Grècia i les noves 
previsions de creixement  
a la uE centren l’interès 
econòmic i polític. 

La troica aprova el segon 
pla de rescat financer  
de Grècia. 

L’agenda política està 
centrada en les eleccions 
que se celebraran a França  
i a Grècia. 

uNiÓ EuROPEA 
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nera que la demanda externa va aportar 
tres dècimes al creixement del PIB del 
quart trimestre. 

Les dades mostren que l’any passat va co 
mençar amb un fort creixement, el qual, 
però, va perdre força a mesura que passava 
el temps. Enguany, el perfil podria ser 
exactament l’oposat, és a dir, inici d’any 
amb un nivell d’activitat econòmica molt 
feble i final amb una mica més de força. La 
majoria dels indicadors avançats publicats 

fins ara indiquen que el fort deteriorament 
econòmic de l’últim trimestre de l’any 
pas  sat s’hauria de frenar. 

Des del punt de vista de la demanda, la 
con  fiança dels consumidors ha millorat 
una mica des del mínim de 21,3 punts ne 
gatius marcat al desembre. L’avanç no ha 
estat substancial, en part, perquè està limi
tat per la feblesa del mercat laboral. Al 
gener, la taxa d’atur de la zona de l’euro es 
va situar en el 10,7%, dues dècimes per da 

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

Percentatge de variació interanual

PIB Consum privat

Importacions de béns i serveisExportacions de béns i serveis

Consum públic Formació bruta de capital �x

FONTS: Eurostat i elaboració pròpia.
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Els indicadors avançats 
suggereixen que el 
deteriorament econòmic 
s’hauria de frenar. 



ABRIL 2012 23  INFORME MENSUAL

munt del registre mitjà de l’últim trimes
tre del 2011.

Al gener, 185.000 persones van perdre la 
feina, i, en total, hi ha 16,9 milions de per
sones aturades. Aquest és un indicador 
retardat de l’activitat econòmica, però és 
important destacar que no s’assolia una 
xifra tan elevada des de l’octubre del 1997. 
Aquesta dada, però, amaga una forta hete
rogeneïtat entre països, des de la taxa d’atur 
del 23,3% a Espanya fins a la taxa del 4% a 
Àustria.

L’estabilització de l’índex de confiança dels 
consumidors s’ha traduït, al gener, en un 
in  crement intermensual del 0,3% de les 
vendes al detall, de manera que el creixe
ment interanual ha passat d’una contrac
ció de l’1,1% a un creixement nul. La dada 
és un bon exemple d’aquesta lleugera mi 
llora, ja que les vendes al detall havien pre
sentat quatre caigudes consecutives inter
mensuals en els mesos previs. 

El sector exterior es manté com el princi
pal puntal de la recuperació. El dèficit co 
mercial del mes de gener es va reduir fins 
als 7.600 milions d’euros, amb una millora 
de 1.500 milions d’euros en relació amb el 
mes de desembre. I això malgrat que l’aug
 ment del preu del petroli va encarir de  
forma considerable les importacions de cru. 

Des de l’òptica de l’oferta, la producció in 
dustrial del mes de gener es va contreure 
l’1,2% i va reduir la caiguda presentada al 
desembre, de l’1,8%. I s’entreveu una recu
peració addicional, atesa la temptativa de 
millora dels índexs de confiança empresa
rial a la zona de l’euro. Això podria refor
çar la idea que la tendència de deteriora
ment econòmic hauria tocat fons. L’índex 
de confiança industrial ha millorat, des 
dels –7,0 punts del gener fins als –5,8 punts 
del febrer. L’índex de sentiment econòmic, 
que representa un agregat de la confiança 
dels empresaris i dels consumidors, va pu 
jar un punt en relació amb el mes anterior, 
fins als 94,4 punts. 

ZONA DE L’EuRO: PRiNciPALS iNDicADORS EcONÒmicS

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

2010 2011
2011 2012

I II III IV Gener Febrer

PIB 1,8 1,5 2,4 1,6 1,3 0,7 – ...

Vendes al detall 0,9 –0,5 0,1 –0,5 –0,6 –1,1 0,0 ...

Confiança del consumidor (1) –14,2 –14,6 –11,0 –10,7 –15,9 –20,6 –20,7 –20,3

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

Sentiment econòmic (1) 100,5 101,0 106,9 105,2 98,4 93,6 93,4 94,4

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

Preus de consum 1,6 2,7 2,5 2,8 2,7 2,9 2,7 2,7

Balança comercial (3) 4,6 –18,8 –10,0 –16,6 –21,7 –18,8 –1,3 ...

Tipus d’interès euríbor 3 mesos (%) 0,8 1,4 1,1 1,4 1,6 1,5 1,3 1,1

Tipus de canvi efectiu nominal de l’euro (4) 103,7 103,4 102,7 105,2 103,5 102,1 98,9 99,6

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

El sector exterior es manté 
com el principal puntal  
de la recuperació. 
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Tal com vam avançar a l’últim Informe 
Mensual, un dels riscos latents per a la re 
cuperació econòmica és el preu del petroli. 
Ara com ara, el seu augment manté la in 
flació en el 2,7% des del desembre. Per la 
seva banda, la inflació subjacent, que ex 
clou els components més volàtils, l’ali  men
 tació i l’energia, es manté en l’1,5% inter 
anual.

Desglossant la dada de la inflació, trobem 
que, al febrer, els components més infla
cionistes, en relació amb el mes anterior, 
van ser la benzina, el transport, l’electricitat 
i el tabac. 

Aquestes dades ens han obligat a revisar la 
nostra previsió d’inflació per a enguany 
de l’1,7% al 2,0%, lleugerament per sota de 
la revisió realitzada pel Banc Central Euro
 peu, que va apujar la previsió del 2,0% al 
2,4%. El banc emissor imputa el moviment 
a l’increment del preu del petroli i a les pu 
jades esperades dels impostos indirectes 
en alguns països. A la seva nota, explica 
que, per fer la previsió dels preus de petro

li, té en compte la seva corba de futurs.  
La nostra visió sobre el preu del petroli és 
me  nys pessimista, ja que considerem que 
no assolirà un nivell tan alt. La declaració 
del ministre del Petroli de l’Aràbia Saudi
ta, Ali Naimi, afirmant que el preu de l’or 
ne  gre no estava justificat i anunciant que 
el seu país augmentaria la producció fins 
al 25% si fos necessari per reduir el preu, 
re  força aquesta idea. Evidentment, els paï
sos productors de petroli desitgen maxi
mitzar els ingressos, però no volen generar 
una re  cessió mundial. 

Tot i que la nostra estimació és més opti
mista, compartim plenament la preocupa
ció que mostren la majoria de bancs cen
trals, entre els quals hi ha el Banc Central 
Europeu, sobre el risc latent de noves puja
des de la inflació i sobre l’impacte negatiu 
que això tindria sobre la renda disponible 
de les famílies. 

Resumint, la Unió Europea ha esquivat un 
gran escull a Grècia, tot i que els reptes que 
té plantejats la república hel·lènica conti

LA INFLACIÓ ROMAN ANCORADA A CAUSA DE L’AUGMENT DEL PREU DEL PETROLI
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nuen sent considerables. No obstant això, 
mitjançant el bescanvi de deute, s’ha evitat 
una fallida desordenada que hauria tingut 
conseqüències desestabilizadores més 
greus, per la via del contagi, en altres paï
sos membres de la UE. A més a més, els 
in  dicadors econòmics apunten a una esta
bilització del deteriorament econòmic 
experimentat en els últims trimestres. No 
obstant això, els ajustaments fiscals, que, 

en alguns països, són intensos, combinats 
amb els processos de despalanquejament 
del sector privat haurien d’impedir un fort 
dinamisme de l’activitat econòmica. En de 
finitiva, si fa uns mesos el pessimisme 
s’apo  derava dels agents econòmics, sembla 
que aquest estat d’ànim ha de ser matisat 
per les últimes dades econòmiques, tot i 
que no elimina la fràgil situació econòmi
ca de la zona de l’euro.

Despalanquejament bancari a Europa, repercussions al món emergent? 

Tendim a analitzar la crisi financera de la zona de l’euro en una clau que podríem anomenar eurocèntrica. Ens 
preocupa, per exemple, que el procés de despalanquejament bancari que s’està produint pugui penalitzar el crei
xement d’Europa mitjançant una restricció del crèdit. Tot i que comprensible, aquesta visió eclipsa altres derivades 
del procés. En particular, s’esmenta poc, en el debat públic, el possible impacte que el despalanquejament de la 
banca de la zona de l’euro pugui tenir en el finançament d’altres regions del món, en particular de les economies 
emergents. No obstant això, es tracta d’una qüestió rellevant, perquè hi conflueixen dos fets que no sempre són 
tinguts en compte. 

El primer és l’elevada importància que té el crèdit estranger en el finançament de les economies emergents. Segons 
dades del Banc de Pagaments Internacionals (BPI), entre el primer trimestre del 2005 i el tercer del 2011, l’últim 
amb xifres disponibles, els actius exteriors enfront de les economies emergents en mans de bancs gairebé es van 
triplicar i han assolit, actualment, els 4,8 bilions de dòlars, un total equivalent, aproximadament, al 25% del crèdit 
nacional de les economies emergents i al 20% del seu PIB. Es tracta, a més a més, d’un procés notablement dinà
mic, ja que, malgrat que quatre d’aquests set anys estan ja dominats per la crisi financera global, el crèdit estranger 
ha aconseguit créixer el 5% en mitjana trimestral. Aquest context dinàmic permet restar dramatisme al descens 
dels actius exteriors bancaris registrat en el tercer trimestre del 2011 i a la seva probable continuïtat en el quart 
trimestre. 

Una segona realitat, no sempre recordada, és el paper preponderant que tenen els bancs europeus en aquest 
finançament exterior. Tal com s’aprecia al gràfic següent, aproximadament el 44% del finançament bancari inter
nacional prové de bancs de la zona de la moneda única, seguits en importància pels bancs britànics (el 19% del 
total). Els bancs dels Estats Units mantindrien una quota sensiblement menor, de l’ordre del 15% del total. Per 
completar la visió convé esmentar la distribució geogràfica del finançament internacional bancari europeu. Com 
era d’esperar, és molt dominant a l’Europa emergent (el 80% dels actius exteriors en mans de la banca de la zona 
de l’euro), seguida, a distància, per l’Amèrica Llatina (el 50%). La seva importància és sensiblement menor a l’Àsia 
emergent i a l’Àfrica. 

Considerant els dos fets conjuntament, el de la importància creixent del crèdit bancari exterior per a les economies 
emergents i el de la preponderància europea en aquesta modalitat de finançament (en especial a l’Europa emer
gent), s’entén la preocupació expressada per alguns analistes: si per afrontar les noves necessitats de capitalització, 

Els ajustaments fiscals  
i el despalanquejament  
del sector privat 
impedeixen una forta 
recuperació econòmica. 
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els bancs europeus es decantessin per reduir el palanquejament enfront de les contrapartides emergents, es podria 
produir un empitjorament sobtat del crèdit de la part del globus que, ara com ara, ha aconseguit salvaguardar el 
creixement?(1) 

La resposta, a data d’avui, és que hi ha dos grans factors que poden ajudar a reduir aquest risc: i) la capacitat 
d’altres zones de suplir, si més no en part, el paper de la zona de l’euro en el finançament exterior emergent, i  
ii) l’existència de matisos sobre la vulnerabilitat autèntica de l’Europa emergent per afrontar l’efecte d’un hipotètic 
despalanquejament. 

Així, quan s’analitza l’evolució temporal del crèdit exterior al conjunt de les economies emergents, es constata que 
existeix una substitució del paper del finançament exterior provinent de la zona de l’euro pel que realitzen els bancs 
dels Estats Units, el Regne Unit i la resta del món. En termes quantitatius, la quota de la zona de l’euro va baixar en 
10 punts percentuals des del quart trimestre del 2008 (quan va assolir el nivell màxim), mentre que la nordame
ricana i la britànica ho van fer en quatre punts percentuals i la d’altres països en dos punts. Tot plegat, com s’ha 
comentat més amunt, en un context de creixement del volum total dels actius externs enfront dels emergents. 
Diferents analistes coincideixen a assenyalar que hi ha raons per creure que els bancs de la Xina i del Regne Unit 

(1) Un debat previ, però diferent, al que ens ocupa en el present requadre fa referència a l’abast que, efectivament, acabarà tenint aquest procés de 
despalanquejament. Com ho destaca un estudi recent del BPI, es tracta d’una discussió oberta, amb càlculs de despalanquejament molt contras
tats, que oscil·len entre els 0,5 bilions de dòlars i els 3 bilions de dòlars en els pròxims anys, és a dir, una xifra que balla entre l’1% i el 5% dels 
actius bancaris totals de la UE. Vegeu, en concret, G. Peter, M. Drehmann i V. Sushko (2012), «European Bank Funding and Deleveraging», BIS 
Quarterly Review (març), i Morgan Stanley (2011), «European Banks. What are the Risks of €1.52.5tr Deleveraging». 

NOTA: (*) Suma dels actius exteriors mantinguts per la banca d’Alemanya, Àustria, Bèlgica, Espanya, Finlàndia, França, Grècia, Irlanda, Itàlia, els Països Baixos i 
Portugal.
FONTS: Banc de Pagaments Internacionals i elaboració pròpia.
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ELS BANCS EUROPEUS TENEN UN PAPER PREPONDERANT EN EL FINANÇAMENT EXTERIOR 
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Actius exteriors enfront de les economies emergents en mans de bancs de diferents països
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modest to de l’economia alemanya  
al començament del 2012 

Els indicadors econòmics disponibles 
apunten, en conjunt, a una expansió mo   de
 rada de l’economia germànica en el primer 
trimestre de l’exercici. D’aquesta ma  nera, 

la recuperació en marxa evitaria la caigu
da en una recessió tècnica després de la 
lleu  gera reculada anotada en el quart tri
mestre del 2011. No obstant això, cal as 
senyalar que han aparegut alguns senyals 
de feblesa, atribuïbles, en part, als alts ni 
vells assolits pels preus del petroli. 

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

podrien continuar jugant un paper compensador en el futur si el despalanquejament europeu fos realment intens, 
en especial a la regió crítica de l’Àsia emergent.

Pel que fa al segon dels factors comentats, el relatiu a l’Europa emergent, un estudi recent del BPI apunta al fet  
que la composició i el termini del crèdit bancari exterior moderaran el risc.(2) Així, i malgrat que el BPI constata que 
l’Europa emergent presenta febleses, atesa l’elevada participació de la banca estrangera en el crèdit total dels països 
(aproximadament, el 50% del crèdit total està participat per la banca de la zona de l’euro, amb valors sensiblement 
superiors en països com Hongria i Romania), la preponderància del crèdit a les filials (enfront del crèdit a les 
empreses, al sector públic, etc.) limita, en part, la vulnerabilitat financera d’Europa. Això és degut al fet que la 
primera d’aquestes modalitats tendeix a ser menys volàtil que la segona i proporciona més protecció davant els 
canvis sobtats d’orientació financera per part dels bancs estrangers. 

Un segon aspecte relacionat amb la composició fa referència a la forma que adopten els actius transfronterers. Si 
són títols de deute comercialitzable (en contraposició a préstecs no comercialitzables), la facilitat, per part dels 
creditors estrangers, per disposar dels actius és més gran (i, per tant, la vulnerabilitat de l’economia emergent en 
qüestió). D’acord amb les dades del BPI, només el 10% dels actius internacionals en mans dels bancs de la zona de 
l’euro es manté en forma d’actius negociables. Finalment, pel que fa a l’estructura de venciments, també permet 
reduir el risc de reversió sobtada del finançament exterior, ja que, de la cartera d’actius exteriors dels bancs de la 
zona de l’euro, els que tenen la contrapartida a l’Europa emergent tendeixen a ser a llarg termini (venciment supe
rior a un any, que representa dos terços del total i que cal comparar, per exemple, amb el 50% de l’Àsia emergent).

En definitiva, sobre la qüestió que ens ocupa, només s’emetrà un judici definitiu en un futur proper. Així i tot, de 
la discussió anterior, es pot concloure que la importància de la banca europea en el finançament exterior dels 
emergents, en especial a l’Europa emergent, obliga a tenir en compte el desenvolupament del procés de despalan
quejament europeu. Tot plegat, però, matisat per la capacitat del sistema financer internacional de substituir, en 
part, el paper dels bancs europeus, mitjançant el recurs al finançament de bancs d’altres zones i a altres mitjans de 
finançament, com els bons, i per la mitigació de la concentració del risc a l’Europa emergent per la forma i pel 
termini en què es manté el finançament.

(2) Vegeu S. Avdjiev (2011), «Evaluating the Potential Impact of Deleveraging by Euro Area Banks on Emerging Economies», BIS Quarterly Re  view 
(desembre).

Alguns senyals de feblesa 
enterboleixen un panorama 
més aviat favorable per  
a l’economia germànica. 
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Pel costat de la demanda, el consum es 
mos  tra apagat en els primers mesos de 
l’any. Les vendes al detall, la producció in 
dustrial de béns de consum i les matricu
lacions de turismes van presentar varia
cions interanuals negatives al gener, per bé 
que les vendes d’automòbils es van estabi
litzar al febrer. No obstant això, la con
fiança del consumidor va millorar en el 
primer bimestre i es va col·locar sensible
ment per damunt de la mitjana històrica. 
D’aquesta manera, el consum hauria de 
seguir una tònica ascendent, amb el suport 
de les expectatives d’un augment de la ren
da disponible de les famílies. 

Pel que fa a la inversió, les perspectives són 
més aviat favorables, sustentades en previ
sions de creixement de la demanda i en 
uns baixos nivells de tipus d’interès. Quant 
als béns d’equipament, la demanda d’in 
versió provindrà de la substitució i de 
l’am    pliació de la capacitat productiva. Al 
gener, la producció industrial de béns 
d’equipament va registrar un fort impuls i 
la taxa de variació anual va arribar al 7,1%. 

El comerç exterior també va començar bé 
l’any. Les exportacions de mercaderies van 
augmentar el 2,3% en relació amb el mes 
anterior en termes desestacionalizats i el 

9,3% en relació amb el mateix mes del 
2011. Per la seva banda, les importacions 
van registrar un augment intermensual 
del 2,4% i un increment interanual del 
6,3%. D’aquesta manera, al gener, el su 
peràvit comercial es va ampliar fins als 
13.100 milions d’euros, amb una alça del 
29,7% en relació amb dotze mesos abans. 

Des del punt de vista de l’oferta, la produc
ció industrial va proporcionar una sorpre
sa agradable en el primer mes del 2012 en 
anotar un ascens intermensual de l’1,4%. 
No obstant això, la caiguda gradual de les 
co  mandes industrials presagia que el sec
tor secundari perdrà força en el pròxim 
període. Aquesta feblesa podria ser com
pensada per la construcció, que va créixer 
el 4,3% al gener en relació amb el mes pre
cedent. Pel que fa als serveis, al gener, l’ho
 teleria va registrar un augment inter  anual 
del 0,8% de la xifra de negocis en termes 
reals. En el primer bimestre, la confiança 
del sector terciari va mostrar una recupe
ració en relació amb l’últim trimestre del 
2011, però amb prou feines va recuperar el 
nivell normal. 

El mercat de treball, que, habitualment, 
se  gueix amb un cert retard les evolucions 
conjunturals, va continuar creant ocupa

La producció industrial 
alemanya creix més del que 
s’esperava al gener, però les 
perspectives a curt termini 
no són esperançadores. 

ALEmANYA: PRiNciPALS iNDicADORS EcONÒmicS

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

2010 2011
2011 2012

I II III IV Gener Febrer

PIB 3,6 3,1 4,6 2,9 2,7 2,0 – ...

Vendes al detall 1,5 1,2 0,8 2,4 0,9 0,7 –1,5 ...

Producció industrial 10,0 8,1 12,8 8,1 8,2 3,4 2,1 ...

Índex d’activitat empresarial (Ifo) (*) 107,8 111,3 114,6 114,1 109,7 106,8 108,3 109,6

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

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

Balança comercial (***) 154,9 158,1 157,9 158,7 159,0 158,1 161,1 ...

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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ció al gener. No obstant això, al febrer, 
l’indicador de demanda de treball BAX va 
baixar una mica, tot i mantenirse en un 
nivell elevat. Les pressions alcistes dels 
costos laborals hi podrien haver influït. 
Per la seva banda, la inflació va pujar en 
dues dècimes al febrer fins al 2,3% inter
anual, impulsada pels preus energètics. 
D’aquesta manera, va interrompre una via 
descendent des de l’octubre de l’any pas
sat. Les perspectives de la inflació apunten 
cap avall, per bé que no es pot descartar 
una alça inesperada del preu del cru. 

En aquest marc de clarobscurs, continuem 
mantenint la previsió d’un creixement 
anual del 0,5% per a l’economia alemanya 
el 2012. Aquest creixement modest con
trasta amb els més desfavorables esperats 
per a la resta de les economies més grans 
de la zona de l’euro i es basa en la competi
tivitat de l’economia germànica. Així i tot, 
si la situació de la resta d’economies euro
pees empitjorés, Alemanya també es veu
ria afectada, malgrat basar l’expansió en la 
demanda interna. 

En aquesta tessitura, al principi de la pri
mavera, el Govern alemany va aprovar el 
programa de reformes per al 2012, que in 
clou les mesures a nivell comunitari del 
Pacte per l’Euro Plus. A més a més, per po 
tenciar la bona marxa econòmica, es mi 

lloraran les condicions financeres per al 
capital de risc i es facilitarà la immigració 
qualificada, entre d’altres mesures. 

L’economia francesa polsa  
amb feblesa 

Els problemes de competitivitat, la situa
ció delicada d’alguns dels seus socis co 
mercials i les mesures d’austeritat engega
des per reconduir les finances públiques 
llasten l’impuls de l’economia gal·la. Així, 
en els primers mesos del 2012, els indica
dors apunten a un estancament econòmic 
en el primer trimestre, la qual cosa re   pre
senta una desacceleració després del crei
xement intertrimestral del 0,2% anotat en 
el període octubredesembre del 2011. 

Per al conjunt de l’exercici, no variem la 
nostra previsió anterior d’un augment 
anual del 0,1%, ja que els factors indicats 
més amunt persistiran. No obstant això, si 
l’entorn macroeconòmic global millora 
més del que s’esperava, no es pot descartar 
una sorpresa positiva. No obstant això, 
també hi ha riscos a la baixa, com, per 
exemple, l’alça dels preus de les primeres 
matèries o la intensificació de la crisi del 
deute sobirà dels països de la perifèria de la 
zona de l’euro. 

FRANÇA: PRiNciPALS iNDicADORS EcONÒmicS

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

2010 2011
2011 2012

I II III IV Gener Febrer

PIB 1,4 1,7 2,2 1,6 1,5 1,4 – ...

Consum de manufactures per les llars 1,7 0,8 3,6 1,2 –1,0 –0,4 –3,3 ...

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

Taxa d’atur (*) 9,8 9,7 9,6 9,6 9,7 9,8 10,0 ...

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

Balança comercial (**) –51,8 –70,1 –59,6 –65,0 –69,3 –70,1 –69,2 ...

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

Els indicadors apunten a un 
estancament de l’economia 
gal·la en el primer 
trimestre. 

El Govern alemany aprova 
un programa de reformes 
per continuar en forma. 
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S’amplia el dèficit exterior 
per compte corrent francès 
al gener. 

En tot cas, el consum de les llars ha mos
trat molt poc vigor a l’inici de l’any. Així, el 
consum de béns va disminuir el 0,4% al 
ge  ner en relació amb el mes anterior, a 
causa, especialment, de la caiguda dels 
cot  xes. Al febrer, les vendes de turismes 
van presentar un descens interanual del 
24,4%, per bé que aquesta taxa està afecta
da pel final, un any abans, dels subsidis 
per a la compra. En el mateix mes, les ven
des al detall van anotar una reculada in  ter
   mensual de l’1,8%. La confiança dels  
consumidors es col·loca en un nivell rela     
tivament baix per la preocupació per l’as 
cens de l’atur i de la inflació. Així, la taxa 
d’atur va arribar al 10,0% al gener, 4 dèci
mes més que dotze mesos abans, i la in  
flació es va mantenir en el 2,3% al febrer,  
6 dècimes més que al febrer del 2011, per la 
pressió dels preus energètics i dels aliments 
frescos, a causa de la mala climatologia del 
mes. Pel que fa a la inversió en béns d’equi
 pament, malgrat els reduïts tipus d’interès, 
el baix nivell de la utilització de la capaci
tat productiva no la impulsa. 

Pel que fa al sector exterior, al gener, es va 
ampliar el dèficit per compte corrent fins 
als 4.200 milions d’euros, enfront dels 
2.800 del desembre, en termes desestacio
nalitzats, resultat propiciat, primordial
ment, per un superàvit inferior dels serveis 
i, amb menys pes, de les rendes d’inversió. 
En qualsevol cas, posa de manifest la sub
sistència de problemes de competitivitat 
de l’economia francesa. 

Des de l’òptica de l’oferta, també s’aprecia 
un to feble. La producció industrial va 
créixer el 0,3% al gener en relació amb el 
desembre, però menys del que s’esperava. 
Al febrer, les enquestes apuntaven a una 
lleugera reculada, a causa de l’automòbil i 
de la metal·lúrgia. No obstant això, el ni 
vell normal de les comandes assegurava 
una lleugera expansió a curt termini. D’al
 tra banda, els habitatges iniciats van aug
mentar el 2,6% al gener en relació amb el 

mes previ en termes desestacionalitzats. 
Pel que fa als serveis, al febrer, es van mos
trar estabilitzats, amb un impuls per part 
de les activitats informàtiques, que contra
restava una flexió de l’hoteleria. 

D’altra banda, la prima de risc, mesurada 
pel diferencial amb el deute sobirà ale
many a deu anys, va continuar millorant  
i es va col·locar en 91 punts bàsics cap a  
la meitat de la quarta setmana de març, la 
meitat del nivell rècord del novembre del 
2011. Així mateix, al gener, el crèdit desti
nat a les empreses mantenia un ritme de 
creixement anual del 5,2%. D’altra banda, 
el nombre de contratemps empresarials 
continuava reculant, per bé que perdia im 
puls al gener, en registrar una taxa de va 
riació interanual del 0,7%. El fons de dina
misme de l’economia francesa també es 
ma  nifestava en un increment interanual 
de la creació d’empreses del 4,3% en el pe 
ríode desembrefebrer. 

Per afrontar els problemes de competitivi
tat comentats més amunt, al final de febrer, 
el Parlament francès va adoptar definiti
vament el projecte de llei de simplificació 
legal i d’alleujament de la càrrega admi
nistrativa. Amb això es pretén reduir els 
costos per a les empreses dels formularis 
administratius, entre d’altres mesures. 

itàlia: tímids senyals de millora,  
dins la gravetat 

La revisió de les dades de la comptabilitat 
nacional del quart trimestre del 2011 de la 
tercera economia de la zona de l’euro va 
confirmarne l’entrada en recessió. No 
obstant això, la caiguda interanual de l’úl
 tim trimestre va ser revisada a l’alça en 
una dècima fins al –0,4%. Les dades deta 
lla  des van mostrar que tots els principals 
components de la demanda interna van 
contribuir negativament al creixement tri
mestral del PIB, mentre que el sector exte

Projecte de llei per reduir 
les càrregues administratives 
de les empreses a França. 

La confiança del 
consumidor italià repunta 
lleugerament al febrer,  
però es troba en un nivell 
molt baix. 
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rior hi va aportar 0,7 punts percentuals. 
En el conjunt de l’exercici, el PIB corregit 
de calendari va augmentar el 0,5% en rela
ció amb el 2010. 

En l’últim mes, han aparegut alguns se  
nyals de millora. Així, l’índex de sentiment 
econòmic va anotar una lleugera pujada 
des  prés de dues reculades consecutives. 
No obstant això, es trobava significativa
ment per sota de la mitjana històrica. Mal
grat que el programa de reformes engegat 
pel nou Govern possibilitarà un major 
crei  xement a la llarga, a curt termini l’eco
 nomia italiana continuarà patint els efec
tes de les necessàries mesures d’austeritat i 
de la pèrdua de competitivitat acumulada. 
Per això, continuem mantenint una previ
sió d’una caiguda anual del PIB de l’1,5% 
en aquest exercici. 

Pel costat de la demanda, les vendes al de 
tall van registrar un creixement intermen
sual del 0,7% al gener en termes desesta
cionalitzats, després de dos mesos de 
des    censos. No obstant això, al febrer, les 
ma    triculacions d’automòbils van intensi
ficar l’enfonsament interanual, fins a mar
car una variació del –18,9%. La confiança 
del consumidor va repuntar lleugerament 
al febrer, però es va col·locar en un nivell 
molt deprimit, limitada per expectatives 

de contracció de la renda disponible i per 
l’evolució desfavorable del mercat laboral. 
Així, la taxa d’atur es va enfilar fins al 9,2% 
al gener, 3 dècimes més que al desem  bre,  
i va marcar la cota màxima dels últims 
anys. La inflació tampoc no va do  nar cap 
alegria als consumidors al febrer, ja que va 
pujar lleugerament fins al 3,3%. 

Pel que fa al vessant exterior, al gener, les 
exportacions de béns van disminuir el 2,5% 
en termes desestacionalitzats, mentre que 
les importacions només van ferho el 0,5%. 
Així, el dèficit comercial es va si  tuar en 
4.350 milions d’euros, tot i que el saldo no 
energètic era positiu per un im  port de 
1.800 milions. No obstant això, en relació 
amb el gener del 2010, l’evolució era millor, 
ja que les exportacions van pujar el 4,3%, 
mentre que les compres a l’estranger van 
baixar el 2,6%, la qual cosa implica una 
correcció del dèficit, tot i que insuficient. 

Des de l’òptica de l’oferta, la producció 
industrial es va continuar reduint en el 
primer mes de l’any, el 2,5% en relació 
amb el desembre, i va presentar una caigu
da interanual del 5,0%. Les perspectives a 
curt termini no són bones, atesa la con
tracció de les comandes, al gener, del 7,4% 
intermensual i del 5,6% interanual. Les 
coses no van anar millor a la construcció 

itÀLiA: PRiNciPALS iNDicADORS EcONÒmicS

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

2010 2011
2011 2012

I II III IV Gener Febrer

PIB 1,8 0,5 1,2 1,0 0,4 –0,4 – ...

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

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

Taxa d’atur (*) 8,4 8,4 8,1 8,2 8,4 8,7 9,2 ...

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

Balança comercial (**) –30,0 –24,6 –34,2 –34,1 –32,1 –24,6 –22,7 ...

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.

El Govern italià emprèn  
la reforma laboral per 
introduir més flexibilitat  
al mercat de treball. 
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al principi de l’exercici, quan la producció 
va caure el 7,8% intermensual, afectada 
per la crisi immobiliària. Pel que fa als ser
veis, la confiança va repuntar lleugera
ment al febrer, però es va situar en un ni 
vell baix. 

D’altra banda, la prima de risc s’ha reduït 
sensiblement en l’últim període. Així, el 
di  ferencial amb les obligacions de l’Estat 
alemanyes a deu anys, que havia registrat 
un màxim de 550 punts bàsics al novem
bre passat, va baixar fins a uns 300 punts 
bà  sics al principi de la primavera. La ren
dibilitat dels títols del Tresor italià a llarg 
termini es va arribar a col·locar per sota 
del 5% cap a la meitat de març per primera 
vegada des de l’agost del 2011. 

Aquesta millora és atribuïble, en part, al 
suport prestat pel Banc Central Europeu, 
però també hi han contribuït els progra
mes de reformes en marxa i la reconducció 
del dèficit públic, que es va situar en el  
3,9% del PIB el 2011, enfront del 4,6% del 
2010. En aquest sentit, després de l’entrada 
en vigor dels paquets «Salva Italia», «Cres
ci Italia» i «Semplifica Italia», el Govern 

transalpí va aprovar, cap al final de març, 
un projecte de llei d’una àmplia reforma 
la  boral per introduir més flexibilitat i efi
ciència al mercat de treball. 

Regne unit: revisió dels impostos  
per dinamitzar l’economia 

L’esforç de consolidació fiscal realitzat pel 
Regne Unit durant l’últim any li ha passat 
factura, ja que ha patit una intensa reduc
ció de l’activitat econòmica, tal com ho 
posa de manifest el creixement del pro
ducte interior brut el 2011, que va ser no 
més del 0,8%. A més a més, la perspectiva 
econòmica continua sent poc optimista. 

Atesa aquesta situació, el ministre d’Hi 
senda del Regne Unit, George Osborne, ha 
anunciat un descens de la taxa que paguen 
les rendes més elevades i de l’impost de 
societats per incentivar la inversió privada. 
Està previst que la taxa de les rendes supe
riors a 150.000 lliures anuals baixi del 50% 
al 45%, a partir de l’abril del 2013. Tot i que 
el canvi més significatiu, a curt termini, és 
la revisió a la baixa de l’impost de socie

El ministre d’Hisenda  
du a terme una revisió 
impositiva per impulsar  
la inversió privada. 

REGNE uNit: PRiNciPALS iNDicADORS EcONÒmicS

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

2010 2011
2011 2012

I II III IV Gener Febrer

PIB 2,1 0,8 1,6 0,5 0,4 0,7 – ...

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

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

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

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

Balança comercial (2) –96,3 –101,1 –98,3 –98,7 –100,7 –101,1 –99,6 ...

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

Tipus de canvi efectiu nominal de la lliura (4) 80,4 78,4 78,4 78,6 77,1 79,4 80,4 80,8

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 més grans signifiquen apreciació de la moneda.
FONTS: OCDE, Banc d’Anglaterra, ONS, Comissió Europea i elaboració pròpia.



ABRIL 2012 33  INFORME MENSUAL

tats, que es reduirà del 26% al 24% a partir 
del mes d’abril d’enguany, amb la previsió 
que se situï en el 22% el 2014. 

George Osborne considera que això con
vertirà el Regne Unit en un dels països més 
competitius a l’hora d’atreure empreses. No 
obstant això, va reiterar la seva voluntat de 
compensar aquestes retallades d’im  postos 
per mantenir el pla d’austeritat fiscal. Per 
aquest motiu, ha decidit apujar el 5% els 
impostos que graven la compra d’ha  bitat
ges amb un valor superior als 2 milions de 
lliures esterlines. D’altra banda, per frenar 
la pràctica, en la compra d’un habitatge, 
d’evadir el pagament de l’impost d’actes 
jurídics documentats (IAJD), si es fa a tra
vés d’una societat, ha aprovat un nou im  post 
del 15% en aquests casos. Fins ara, el nivell 
més alt de l’IAJD era del 5% per als habitat
ges amb un valor superior al milió de lliures. 

El ministre d’Hisenda reforçarà també les 
mesures de lluita contra l’evasió fiscal. I ha 
apujat l’impost que grava els actius dels 
bancs que operen al Regne Unit. Addicio
nalment, s’han incrementat els impostos 
in  directes, com, per exemple, l’impost so 
bre el tabac, que incrementa el preu del pa 
quet de cigarrets en 37 penics. D’aquesta 
manera, el ministre d’Hisenda intenta evi
tar la pèrdua de la màxima qualificació 
cre  ditícia per al seu país, que actualment 
és d’AAA. L’objectiu marcat és eliminar el 
dèficit fiscal, que, actualment, supera el 8% 
del producte interior brut, l’any 2017. I el 
repte durant l’any fiscal que comença a 
l’abril del 2012 és intens, ja que l’objectiu és 
rebaixar el dèficit fiscal fins al 5,9% del PIB 
al final de març del 2013. 

Aquest anunci es va realitzar en un entorn 
d’atonia de la demanda agregada. La feble
sa del mercat laboral ha afectat les vendes 
al detall del mes de febrer, quan es van 
contreure el 0,8% intermensual, la caiguda 
més important dels nou últims mesos, i, a 
més a més, s’ha revisat la dada del mes de 
gener fins al 0,3%, des del 0,9%. 

Des de la perspectiva exterior, la balança 
comercial del Regne Unit ha registrat, al 
gener, un dèficit de 7.532 milions de lliu
res. Aquest saldo negatiu implica un dete
riorament en relació amb el desembre, tot 
i que inferior al dels mesos d’octubre i de 
no    vembre, de manera que, si es manté 
aquest ritme, el sector exterior contribui
ria positivament al creixement en el pri
mer trimestre. Destaca la bona evolució de 
les exportacions a països que no pertanyen 
a la Unió Europea, sobretot cotxes i petro
li, per la pujada del seu preu. 

Des de la perspectiva de l’oferta, es manté 
el deteriorament de la producció indus
trial, que va presentar una caiguda del 0,4% 
intermensual al gener, mentre que la inter
 anual va mostrar una contracció del 3,8% 
interanual. Gairebé sense excepció, la ma 
joria de partides reflecteixen una contrac
ció. Curiosament, aquesta dada contrasta 
amb una lleugera millora en les en  questes 
de clima empresarial al país. 

La inflació manté la tendència de reduc
ció, tal com ho mostra la dada del mes de 
febrer, que va presentar un creixement 
in  teranual del 3,4%, dues dècimes menys 
que en el mes anterior. Tot i que l’increment 
del preu del petroli ha alentit la caiguda del 
mes de febrer. Així i tot, es tracta del nivell 
més baix des del novembre del 2010 i re 
f lecteix una caiguda important des del 
5,2% registrat al setembre de l’any passat. 
No obstant això, el mateix Banc d’An  gla 
terra, en les actes publicades de la seva reu
nió de política monetària del mes de març, 
destaca, en relació amb la reunió prece
dent, la preocupació creixent per la infla
ció i per la seva possible repercussió en 
fu  tures pressions salarials. I, fins i tot, 
avança que la previsió de l’1,8% al final del 
2012 no reflecteix del tot el risc que repre
senta l’increment de preu de l’or negre ex 
pe  rimentat en els últims mesos. 

La inflació al Regne unit 
manté la tendència de 
reducció. 



34 ABRIL 2012 INFORME MENSUAL   

Europa emergent:  
recuperació en potència

Si calgués destacar les fonts d’incertesa 
que han presidit la recent conjuntura de 
l’Europa emergent, caldria esmentar les 
re  percussions financeres de la crisi del 
deu  te sobirà de la zona de l’euro, la situació 
d’Hongria i l’abast de la fase de feblesa de 
l’activitat. El front de les tensions finance
res està entrant en una fase aparent de re 
conducció, com ho testifiquen l’apreciable 
relaxament de la prima de risc dels bons 
sobirans a l’Europa emergent i les bones 
col·locacions de deute sobirà emès en divi
sa estrangera a Polònia i a Romania durant 
el primer trimestre de l’any. Es tracta d’un 
canvi induït per desenvolupaments exte
riors a la regió, però d’importants conse
qüències positives, atesa la dependència 
d’aquestes economies del finançament 
ex  terior. 

Pel que fa a Hongria, ha cridat notòria
ment l’atenció pública la decisió de la Unió 
Europea (UE) de no abonar un terç del 
fons de cohesió el 2013 si no s’anuncien 
mesures addicionals de retallada de despe
sa estructural abans del juny. Malgrat la 
ressonància mediàtica, es tracta d’un pas 
més en l’anomenat procediment de dèficit 
excessiu, i ja estava previst per la majoria 
d’analistes. L’element fonamental que con
tinua dominant la discussió econòmica fa 
referència a la necessitat d’ajuda financera 
del Fons Monetari Internacional (FMI)  
i de la UE i a les possibilitats que es pro
dueixi pròximament. En aquest àmbit, hi 
ha escasses novetats, però la millora de 
l’entorn financer internacional i les expec
tatives que el crèdit exterior acabi arribant 
han ajudat a facilitar una reducció del ti 
pus d’interès al qual es finança el Govern. 

Amb les turbulències financeres tempo
ralment apaivagades i amb Hongria en 
una situació d’espera, l’atenció es focalitza, 
en les últimes setmanes, en el front estric
tament macroeconòmic. Concretament, el 

principal interrogant és si la desaccelera
ció econòmica ha tocat fons o si, en canvi, 
cal esperar que l’activitat cedeixi encara 
més. Sembla que els indicadors que reflec
teixen amb més precisió les inf lexions 
cícliques, com el de sentiment econòmic, 
suggereixen que el primer d’aquests esce
naris és el que, efectivament, s’està mate
rialitzant. 

El sentiment econòmic mitjà de les cinc 
economies que ressenyem habitualment 
en aquestes pàgines (Polònia, Romania, la 
República Txeca, Hongria i Eslovàquia) va 
anotar, al desembre del 2011, el valor mí 
nim des del desembre del 2009. A aquesta 
cota es va arribar després de vuit mesos 
consecutius de caiguda. A partir d’aquest 
nivell, l’índex ha repuntat dos mesos con
secutius i, pel que sembla, dibuixa el que es 
pot acabar convertint en una tendència 
cap a la recuperació. Diferents elements 
reforcen aquesta conclusió. En primer lloc, 
diversos indicadors avançats (com, per 
exemple, els que publica l’Organització 
per a la Cooperació i el Desenvolupament 
Econòmic) mostren que la recuperació de 
l’activitat s’estendrà als pròxims mesos. 
Així i tot, aquesta mateixa informació 
mos  tra que el ritme d’aquesta reactivació 
serà, ara com ara, contingut i que afecta 
amb més intensitat Polònia que les altres 
economies de la zona. 

Un segon aspecte que permet substantivar 
l’escenari de recuperació és que es tracta 
d’un desenvolupament que supera el marc 
estrictament conjuntural i local. Des de fa 
unes setmanes, es comença a detectar un 
pro  cés de moderada revisió de les expec
tatives de l’activitat global. Després de 
diversos mesos amb indicadors d’activitat 
mi  llors del que s’esperava en països clau 
com els Estats Units o Alemanya, es co 
men  ça a debatre si les contingudes previ
sions de creixement considerades des del 
final del 2011 no són superades, en sentit 
positiu, per la realitat. Ara com ara, per 
exemplificar aquesta percepció, poden 

Sembla que l’activitat ha 
tocat fons en el tram final 
del 2011. 

La situació a Hongria 
continua sent d’espera, amb 
el Govern forçat a moure 
fitxa en matèria de política 
econòmica. 

A l’Europa emergent, la 
tensió financera ha remès. 
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servir unes declaracions recents de Chris
tine Largarde, directora del Fons Mone
tari Internacional, en què afirmava que 
s’es    tava lleugerament millor que uns me 
sos enrere i, encara més significatiu, que 
valorava que les decisions adoptades, en el 
tram final del 2011, estaven fent efecte. Es 
tracta d’un judici de valor que, pel que 
sem  bla, cada cop és més compartit. 

Quan hauríem de veure confirmat aquest 
canvi d'escenari? A l’Europa emergent, si 
ens centrem en la comptabilitat nacional, 
difícilment es detectarà un senyal clar 
abans de les dades de creixement del segon 
trimestre. Recordem que l’última xifra 
dis  ponible, relacionada amb el quart tri
mestre del 2011, mostrava encara que l’ac 
tivitat de la regió estava cedint. Atès que 
els indicadors mensuals milloren de forma 
molt gradual, el més probable és que, en el 
primer trimestre, assistim a un creixement 

intertrimestral positiu, però mínim, a la 
major part dels països. 

Malgrat que aquesta recuperació està en 
fase de temptativa, algunes veus s’han 
plantejat si la política monetària en can
viarà l’orientació pròximament. La respos
ta és necessàriament negativa, ja que aquest 
gir seria prematur. No s’esperen augments 
del tipus d’interès de referència el 2012 a 
Polònia, la República Txeca, Eslovàquia  
o Romania. En el cas magiar, fins i tot, es 
ba  r    reja la possibilitat d’alguna rebaixa del 
tipus oficial, que podria passar de l'actual 
7% a nivells del 6,5%6,25% al final d’en 
guany, si s’acaba confirmant l’ajuda finan
cera internacional. I tot això malgrat que 
la inflació va superar, al febrer, el llindar 
del 4% interanual a la majoria de països a 
causa del tensionament de l’energia (com
ponent que, en la mitjana de la regió, va 
avançar al voltant del 10% interanual). 

Els indicadors avançats 
suggereixen que, pel que 
sembla, la recuperació 
incipient s’està consolidant. 

La inflació repunta a causa 
de l’energia, però la política 
monetària no es mourà.
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Passos endavant cap a la sortida  
de la crisi europea, però encara  
cal fer-ne molts més

Al llarg del mes de març, s’han produït di 
 versos esdeveniments d’especial rellevàn
cia per als mercats financers internacio
nals i, en concret, per als europeus. Ens 
re  ferim a la reeixida injecció de liquiditat 
realitzada pel BCE i al fet que Grècia acon
seguís evitar la fallida desordenada. Els dos 
esdeveniments han aportat una dosi reno
vada de confiança a la possibilitat d’a  van 
çar cap a una solució definitiva de la crisi 
financera de la zona de l’euro. Addicional
ment, en l’àmbit global, el procés de reacti
 vació del creixement econòmic als Estats 
Units i de consolidació als països emer
gents ha fet millorar les expectatives dels 
in  versors. Aquest increment gradual de 
l’apetència pel risc i la recerca de rendibili
tat per part dels agents obeeixen a un can
vi de les preferències observable des del 
final del 2011, coherent amb la trajectòria 
positiva dels actius de risc, com la renda 
va  riable i la renda fixa corporativa. No 
obs    tant això, convé apel·lar al realisme i 
reconèixer que una bona part dels focus 
d’inestabilitat dels mesos anteriors conti
nuen encara presents. Això explica que 
qualsevol notícia desfavorable sobre aquest 
tema pugui desencadenar nous episodis 
de correccions a la baixa. 

Bancs centrals en posició  
d’«esperar i veure» 

El paper exercit pels bancs centrals en l’es
 cenari dels últims temps és decisiu. Des 
del 2008, demostren una capacitat de deci

sió i d’actuació extraordinària davant els 
xocs financers que s’han anat succeint. 
Grà    cies a aquest compromís sostingut, 
estan aconseguint, si més no en part, els 
ob  jectius perseguits de relaxament de les 
tensions als mercats de capitals i d’impuls 
de l’activitat econòmica. Com és habitual, 
els resultats de les mesures que es van 
adoptant necessiten un marge de temps 
des de la implantació fins que els efectes 
sobre les diferents variables econòmiques i 
financeres comencen a ser palpables. Pre
cisament, aquesta és ara la fase en què es 
troben els principals bancs centrals als 
paï  sos desenvolupats: un període d’«es  pe 
rar i veure» després de les agressives actua
cions dels últims mesos. 

Als Estats Units, aquest va ser el missatge 
implícit que la Reserva Federal (Fed) va 
transmetre després de la reunió periòdica 
sobre política monetària. Com en ocasions 
anteriors, el president de l’entitat, Ben Ber
nanke, va destacar la millora que, des de 
l’estiu, s’observa en els indicadors relacio
nats amb el consum de les famílies i amb la 
inversió empresarial. Aquesta tendència 
ha anat acompanyada per un increment 
gradual de la creació neta d’ocupació. 
Malgrat els avanços indicats, Bernanke va 
assenyalar la persistència de certes febleses 
en sectors d’especial rellevància, en espe
cial l’immobiliari. Com a avaluació con
junta, el Comitè de la Fed va declarar que 
espera que, en els pròxims trimestres, el 
ritme del creixement econòmic sigui «mo 
derat». Això ha representat un canvi de 
ma    tís en la terminologia utilitzada («mo 
dest» era el terme utilitzat fins ara), que 
imprimeix, en opinió de la majoria dels 
observadors, un biaix més optimista al 

La moderació dels riscos 
globals afavoreix la 
confiança dels inversors. 

Els bancs centrals 
alenteixen el ritme de  
les mesures expansives. 

La Reserva Federal millora 
les perspectives sobre el 
creixement de l’economia. 

mercats monetaris i de capital 

mERcAtS FiNANcERS 



ABRIL 2012 37  INFORME MENSUAL

Ara com ara, la Fed decideix 
no aplicar nous estímuls 
monetaris. 

El BcE presta a la banca 
més de mig bilió d’euros  
a tres anys. 

missatge del banc central. En qualsevol 
cas, la Fed va decidir mantenir l’estratègia 
de política monetària en els termes ja 
coneguts: tipus d’interès excepcionalment 
baixos (0%0,25%) i aplicació de les mesu
res extraordinàries ja en vigor. Subtilment, 
en no aportar més detalls sobre les delibe
racions del Comitè en matèria de mesures 
extraordinàries, Bernanke ajornava fins a 
la propera reunió un dels temes més deba
tuts als mercats financers: la possible apli
cació d’una tercera ronda de quantitative 
easing. 

Pel que fa al BCE, la posició de l’entitat 
també transmet l’obertura d’un interval 
d’espera després de les últimes interven
cions als mercats financers europeus. L’úl
 tim dia de febrer, l’entitat va dur a terme la 
se  gona de les dues úniques subhastes de 
préstecs de quantia il·limitada amb venci
ment a tres anys (LTRO) a la banca de la 
zona de l’euro. En aquesta ocasió, el BCE 
va atorgar a les 800 entitats que hi van acu
dir un total de 530.000 milions d’euros. 
Segons el seu president, Mario Draghi, la 
subhasta va ser considerada un «èxit in 

qües  tionable», ja que, en aquesta ocasió, 
en  tre els demandants hi havia entitats mit
janes i petites, la qual cosa augura una  
distribució més efectiva dels fons cap a 
l’eco   no  mia real. Com ja va avançar el ma 
teix Draghi, encara és aviat per xifrar 
l’impacte del total de les mesures no con
vencionals adoptades pel banc central en 
els últims me  sos. Ara com ara, el que sí es 
pot afirmar és que s’han observat efectes 
positius sobre els mercats de crèdit i sobre 
el sentiment dels inversors de la zona de 
l’euro. Així mateix, des de l’òrgan de go 
vern del banc, s’espera que, en els pròxims 
mesos, es percebin clars signes d’augment 
de l’ac  tivitat creditícia al sector privat. 

En funció d’aquestes facilitats de finança
ment concedides al sector bancari i atesa 
l’observació de diversos signes d’estabi  lit 
zació de l’economia de la zona de l’euro, el 
BCE va decidir de nou mantenir el tipus 
d’interès rector en l’1%. No obstant això, 
l’entitat alerta de la persistència de riscos a 
la baixa per al creixement. Precisament, 
aquesta circumstància fa que projectin 
una caiguda mitjana del PIB de la regió 

FACILITAT DE DIPÒSIT DEL BCE

FONT: Banc Central Europeu.
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El BcE no es manifesta 
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per a enguany del 0,1%. De la mateixa ma 
nera, Draghi va fer referència a l’existència 
de certs riscos que podrien pressionar a 
l’alça les expectatives inflacionistes en els 
pròxims mesos, entre els quals cal esmen
tar el recent encariment del preu del cru i 
la pujada dels impostos indirectes a diver
sos països membres. Addicionalment, 
Dra  ghi va aplaudir els progressos en matè
ria fiscal i laboral que realitzen diversos 
go  verns de la zona de l’euro, principalment 
Espanya i Itàlia, i va apressar els responsa
bles polítics perquè implementin noves 
me  sures estructurals. 

En el cas dels bancs centrals dels països 
emergents, la cadència de les decisions de 
política monetària també ha experimen
tat un cert grau d’alentiment. Quan la 
gran majoria dels bancs centrals emer
gents havia optat per una estratègia mo 
netària de relaxament, per evitar una des
acceleració sobtada de les economies, 
l’apa  rició d’un nou focus d’inestabilitat 
n’en  torpeix l’aplicació. En efecte, l’en  ca  ri 
ment del barril de cru propiciat per les 
tensions a l’Orient Mitjà provoca un aug
ment de les pressions inflacionistes a ni 
vell global. Aquesta circumstància té un 

El BcE decideix mantenir  
el tipus d’interès rector  
en l’1%. 

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

2011

 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 1,25 1,47 2,04 0,25 0,53 0,20 0,50 1,04 0,77

 Desembre 1,00 1,36 1,95 0,25 0,58 0,20 0,50 1,08 0,92

2012

 Gener 1,00 1,13 1,75 0,25 0,54 0,20 0,50 1,08 0,47

 Febrer 1,00 0,98 1,61 0,25 0,48 0,20 0,50 1,06 0,57

 Març (1) 1,00 0,82 1,46 0,25 0,47 0,20 0,50 1,03 0,72

NOTES: (1) Dia 22.
(2) Tipus d’interès marginal. Últimes dates de variació del tipus mínim: 20409 (1,25%), 70509 (1,00%), 70411 (1,25%), 70711 (1,50%), 31111 (1,25%), 81211 (1,00%).
(3) Últimes dates de variació: 111207 (4,25%), 220108 (3,50%), 300108 (3,00%), 180308 (2,25%), 300408 (2,00%), 81008 (1,5%), 291008 (1%), 161208 (0%0,25%).
(4) Últimes dates de variació: 100408 (5,00%), 81008 (4,5%), 61108 (3,0%), 41208 (2,0%), 70109 (1,5%), 50209 (1,0%), 50309 (0,50%).
(5) Tipus d’interès interbancari.
FONTS: Bancs centrals nacionals, Bloomberg i elaboració pròpia.

Les autoritats monetàries 
dels països emergents 
vigilen les pressions 
inflacionistes. 
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Grècia aconsegueix evitar  
el risc d’impagament 
desordenat. 

L’euríbor recull nous 
descensos, a mesura  
que remeten les tensions  
al mercat interbancari. 

Les rendibilitats del deute 
nord-americà i alemany 
augmenten.

im  pacte més important sobre les econo
mies emergents, que presenten unes taxes 
d’inflació força més elevades que les dels 
països desenvolupats. Conseqüentment, 
el ritme de relaxament monetari s’ha fre
nat, però no s’ha aturat. Així, per exem
ple, el Brasil ha re  tallat el tipus d’interès 
oficial fins al 9,75%, mentre que la Xina i 
l’Ín  dia han re  baixat el coeficient de reser
ves dels bancs. 

Per la seva banda, els tipus d’interès dels 
mercats interbancaris dels Estats Units i 
de la zona de l’euro van mantenir la ten
dència a la baixa iniciada uns mesos enre
re. El relaxament dels tipus d’interès líbor 
i euríbor és resultat, principalment, de la 
contundència de les mesures quantitatives 
dels bancs centrals. No obstant això, les 
disfuncions al mercat interbancari euro
peu continuen sent significatives. Aquest 
as  pecte s’observa mitjançant l’increment 
que s’ha produït en el nivell dels dipòsits 
overnight, ja prou elevat, que els bancs 
europeus realitzen al BCE després de la 
sub  hasta de préstecs a 3 anys. 

Rebot de la rendibilitat  
del deute sobirà 

Cap a la meitat de març, la rendibilitat del 
deute públic dels Estats Units i d’Alemanya 
va interrompre la tendència a la baixa ini
ciada cinc mesos abans. Als mercats sobi
rans d’aquestes economies de màxima 
solvència, el preu dels bons ha caigut a 
con  seqüència de la moderació dels riscos 
que amenacen l’estabilitat financera glo
bal i l’europea en particular. Factors com 
la laxitud monetària i com la garantia de 
li  quiditat han consolidat les bases del que 
pot ser, incipientment, una nova fase de 
tornada dels fluxos inversors cap a actius 
amb un perfil de més risc. Als Estats Units, 
aquest canvi de sentit es va produir durant 

la segona meitat del mes. La mostra més 
evident és l’intens ascens experimentat 
per la yield del bo a 10 anys, que, al març, 
va arribar al 2,37%. 

A la zona de l’euro, el rendiment del deute 
alemany també va experimentar alces 
apre  ciables al llarg del mes i va arribar, fins 
i tot, a superar, durant algunes sessions, la 
barrera del 2%. La reeixida injecció de li 
quiditat del BCE i l’aprovació del segon 
rescat financer a Grècia van ser un estímul 
perquè els inversors optessin per vendre el 
bund alemany a favor d’altres actius amb 
una rendibilitat més elevada, com la renda 
fixa corporativa, les accions o, fins i tot, el 
deute sobirà d’alguns països de la perifèria 
europea. Precisament, la moderació del 
nerviosisme generat per la crisi del crèdit 
ha continuat actuant favorablement sobre 
la reducció de les primes de risc dels bons 
sobirans d’Itàlia i, amb menys intensitat, 
d’Es  panya. Addicionalment, aquesta cir
cumstància s’ha vist reforçada per les sa 
tisfactòries col·locacions de deute públic 
dels dos Governs i per les mesures estruc
turals que han anat adoptant. Atesa aques
ta caiguda de les tensions, el BCE va inter
 rompre la compra d’obligacions dels dos 
països al començament de març. No obs
tant això, les tensions no han desaparegut 
del tot, ni de bon tros, i, de fet, van ressor
gir a Espanya arran de l’expectació creada 
per l’anunci dels pressupostos de l’Estat per 
al 2012. 

Per la seva banda, Grècia va aconseguir 
de    fugir el caos d’una fallida desordenada 
de la seva economia. Finalment, els bonis
tes privats van acceptar, majoritàriament, 
les condicions proposades pel Govern hel
lènic sobre el bescanvi del deute, i, durant 
la cimera europea, es va formalitzar l’apro
 vació del segon paquet de rescat (130.000 
milions d’euros). L’acceptació voluntària 
dels creditors va ser elevada (el 85,7% del 

La contenció dels riscos  
a la zona de l’euro propicia  
el descens de les primes de 
risc dels països perifèrics. 
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total de bons emesos sota la llei grega), tot 
i que els responsables grecs van fer ús de 
les clàusules d’acció col·lectiva (CAC) per 
assegurar l’èxit de l’operació. No obstant 
això, i tenint en compte els estàndards 
in  ternacionals dels mercats de derivats, la 
reestructuració va ser qualificada d’«esde
 ve  niment de crèdit», la qual cosa va com
portar l’activació dels CDS. 

Les divises dels països  
emergents s’aprecien 

Durant el mes de març, el canvi dòlareuro 
va mantenir la tendència d’oscil·la  cions 
moderades que ha presentat en els úl  tims 
trimestres. La subhasta LTRO del BCE, la 
resolució favorable de l’ultimàtum grec en 
l’escenari europeu i la millora de les dades 

econòmiques als Estats Units van acabar 
propiciant una apreciació mo  de  rada de la 
divisa nordamericana. No obs  tant això, 
malgrat aquestes variacions a curt termi
ni, la trajectòria que presenta a mitjà ter
mini la relació d’intercanvi sembla cada 
ve  gada més estable, al voltant del nivell 
dels 1,30 dòlars.

D’altra banda, al conjunt dels països emer
gents, s’aprecia un procés incipient de re 
cuperació de les monedes. En concret, la 
recuperació de la confiança dels inversors 
i la creixent apetència pel risc a nivell glo
bal donen suport a la percepció, ja prou fa 
vorable, del potencial estructural d’aquests 
països. La suma d’aquests factors esperona 
l’apreciació de les monedes de moltes 
d’aquestes economies. Aquest és el cas dels 
països de l’est d’Europa i del real brasiler. 

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

2011

 Febrer 3,2 3,5 5,4 4,8 3,4 1,3 3,6 1,9

 Març 3,4 3,7 5,3 4,8 3,5 1,3 3,7 2,0

 Abril 3,3 3,6 5,5 4,7 3,4 1,2 3,6 2,1

 Maig 3,0 3,4 5,4 4,8 3,1 1,2 3,3 1,8

 Juny 3,0 3,4 5,4 4,9 3,2 1,1 3,4 1,7

 Juliol 2,5 3,2 6,1 5,9 2,8 1,1 2,9 1,4

 Agost 2,2 2,9 5,0 5,1 2,2 1,0 2,6 1,1

 Setembre 1,9 2,6 5,1 5,5 1,9 1,0 2,4 0,9

 Octubre 2,0 3,1 5,5 6,1 2,1 1,0 2,4 1,0

 Novembre 2,3 3,4 6,2 7,0 2,1 1,1 2,3 0,9

 Desembre 1,8 3,1 5,1 7,1 1,9 1,0 2,0 0,7

2012

 Gener 1,79 3,05 4,97 5,95 1,80 0,97 1,97 0,72

 Febrer 1,82 2,88 4,99 5,19 1,97 0,96 2,15 0,72

 Març (*) 1,91 2,99 5,49 5,09 2,26 1,03 2,32 0,90

NOTA: (*) Dia 22.
FONT: Bloomberg.

El tipus de canvi  
de les divises dels països 
emergents s’aprecia enfront 
de l’euro i del dòlar. 
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Les companyies europees 
aprofiten la caiguda de les 
primes de risc per realitzar 
noves emissions de bons. 

Els mercats de crèdit es 
beneficien de l’esvaïment 
dels riscos financers 
internacionals. 

Les emissions de bons  
corporatius abunden 

En el mes de març, l’activitat als mercats 
de bons corporatius es va continuar acce
lerant. Durant les primeres sessions, la 
conjunció de l’extensa liquiditat del BCE i 
dels dubtes sobre Grècia va limitar els 
volums als mercats primaris i secundaris. 
Però la millora gradual del clima al voltant 
dels riscos sobirans i financers a nivell glo
bal i el flux de bones dades econòmiques 
van retornar amb vigor el pols a la renda 
fixa privada. Aquesta nova etapa d’auge es 
caracteritza per l’augment de les emissions 
de bons de les empreses, que opten per 
buscar finançament al mercat, enfront 
d’altres alternatives, i per la recerca de ren
dibilitat (disposició a assumir més risc) 
dels inversors, que troben, en aquesta clas
se d’actius, una alternativa enfront del 
deu  te sobirà i de la renda variable. 

La disminució dels riscos sobirans ha inci
dit, fonamentalment, sobre la reducció 
dels spreads de crèdit de la renda fixa de la 
zona de l’euro i, en especial, dels països 
perifèrics. Aquesta situació ha afavorit 
l’augment d’emissions de bons d’elevada 
qualitat (investement grade) de les com
panyies europees. Que el total de les col·lo
 ca  cions de companyies no financeres du 
pliqui, des del començament d’enguany, 
les del mateix període de l’any passat o que 
algunes companyies solvents d’Espanya i 
d’Itàlia hagin venut deute a l’Amèrica del 
Nord són dades que proven el ressorgi
ment d’aquest mercat. En el cas del sector 
bancari europeu, la dinàmica experimen
tada manté paràmetres similars, tot i que 
la veritat és que les emissions de deute 
d’aquest sector se centren, en gran part, en 
els anomenats covered bonds. 

tiPuS DE cANVi DE LES PRiNciPALS mONEDES

220312

Tipus de canvi
% variació (*)

Mensual s/desembre 2012 Anual

Enfront del dòlar dels Estats Units

 Ien japonès 82,5 2,7 6,8 1,9

 Lliura esterlina 0,633 0,9 1,7 –3,5

 Franc suís 0,914 0,4 –2,7 1,1

 Dòlar canadenc 1,000 0,0 –2,1 1,9

 Pes mexicà 12,832 –0,1 –8,6 6,6

Enfront de l’euro

 Dòlar dels EUA 1,320 0,4 –1,8 7,1

 Ien japonès 108,9 2,3 8,5 –5,6

 Franc suís 1,205 –0,1 –0,9 –6,4

 Lliura esterlina 0,835 –1,3 0,1 –3,9

 Corona sueca 8,934 1,2 0,2 –0,3

 Corona danesa 7,435 0,0 0,0 –0,3

 Zloty polonès 4,168 –0,8 –7,1 3,3

 Corona txeca 24,73 –1,8 –3,5 1,3

 Forint hongarès 294,1 1,7 –7,1 8,1

NOTA: (*) Un signe positiu indica una apreciació del dòlar (primer grup) o de l’euro (segon grup).
FONT: Bloomberg.
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Els índexs de bons high 
yield nord-americans 
presenten nivells de tipus 
d’interès molt reduïts. 

Als Estats Units, on la situació econòmica 
i financera és més favorable que a Europa, 
els mercats de renda privada es troben en 
una fase més avançada de maduresa. Un 
aspecte fonamental és l’augment espec
tacular, des del gener, dels fluxos de capital 
cap als fons de deute corporatiu. En els 
tres primers mesos de l’any, la quantia per
cebuda per aquests fons s’ha duplicat en 
re  lació amb el primer trimestre del 2011. 
Aquesta circumstància és aprofitada ple
nament per les empreses, que troben, en 
els reduïts tipus d’interès del mercat, un 
gran incentiu per finançarse en condi
cions que, poques vegades en la història, 
han estat tan avantatjoses. 

Als països emergents, els mercats també 
experimenten alces considerables. La sos
tenibilitat de les perspectives econòmiques 
d’aquestes economies, la valoració favora
ble de les qualificacions creditícies i la re 
ducció dels riscos a nivell global són raons 
suficients per atreure els inversors interna
cionals, àvids de rendibilitat. 

Vent a favor per a la renda variable 

La renda variable és un altre actiu en què es 
reflecteix clarament el canvi de sentiment 
dels inversors globals. Al març, les princi
pals borses van mantenir la tònica alcista 
dels tres últims mesos i van propiciar que 
aquest inici d’exercici borsari sigui, a nivell 
global, el millor des dels anys noranta. No 
obstant això, el selectiu es  pa  nyol continua 
dominat encara pel seu ca  ràc  ter erràtic i 
pels escassos volums de contractació. Entre 
els aspectes que donen suport a aquesta 
recuperació, cal destacar la millora de les 
expectatives globals de creixement; la re 
ducció de la percepció dels riscos; l’acce  le 
ra  ció del traspàs de li   quiditat dels fons cap 
a actius amb un perfil amb riscos i rendibi
litats més elevades; la bona evolució de les 
estimacions de beneficis dels analistes, i la 
recerca de retorns de la inversió mitjançant 
estratègies basades en el repartiment dels 
beneficis (dividends).  

EMISSIONS DE BONS CORPORATIUS A EUROPA I ALS ESTATS UNITS

Dades des de l’1 de gener �ns al 21 de març

FONT: Bloomberg.
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Les borses mantenen  
el biaix alcista, tot i que 
l’índex espanyol es manté 
endarrerit. 
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ÍNDExS DE LES PRiNciPALS BORSES muNDiALS

22032012

Índex
(*)

% variació
mensual

% variació
acumulada

% variació
anual

Nova York

 Dow Jones 13.050,6 0,9 6,8 8,6

 Standard & Poor’s 1.392,7 2,6 10,7 7,6

 Nasdaq 3.060,5 4,3 17,5 14,0

Tòquio 10.127,1 6,0 19,8 5,4

Londres 5.842,7 –1,2 4,9 1,4

Zona de l’euro 2.525,7 0,3 9,0 –11,5

 Frankfurt 6.966,6 1,8 18,1 2,7

 París 3.471,1 0,7 9,9 –10,8

 Amsterdam 326,7 0,0 4,6 –8,3

 Milà 16.395,3 –1,0 8,7 –23,9

 Madrid 8.314,0 –4,0 –2,9 –21,4

Zuric 6.249,4 0,9 5,3 0,4

Hong Kong 20.901,6 –3,0 13,4 –8,6

Buenos Aires 2.678,4 –5,6 8,8 –19,4

São Paulo 65.850,0 –0,4 16,0 –2,6

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

Precisament, aquests dos últims aspectes 
han tingut una rellevància especial en el 
marc recent de les borses. A nivell global, i 
per primera vegada des del passat mes de 
maig, les revisions a l’alça realitzades pels 
analistes per als guanys de les companyies 
van superar les revisions negatives. Aques
ta millora de les previsions es va produir, 
principalment, als sectors financer, indus
trial i de consum. Amb notícies com aques
 ta, es constata que la sensació d’estar sortint 
de la crisi financera guanya terreny en    tre 
els analistes i els inversors, enfront de la 
incertesa dels trimestres anteriors. Men
trestant, els inversors més àvids d’in  cre 
mentar el rendiment de les carteres han 
optat per la compra de títols de compa
nyies que paguen dividends elevats i n’han 
pressionat els preus a l’alça. 

Per àrees geogràfiques, tot i que la tendèn
cia generalitzada va ser d’increments, les 
particularitats de cada economia es van 

ref lectir als parquets. Als Estats Units, 
l’S&P 500 va assolir el valor màxim en 
qua  tre anys, esperonat per la millora de les 
projeccions econòmiques i pel resultat 
satisfactori de l’examen de resistència rea
litzat per la Fed sobre els grans bancs del 
país. A la zona de l’euro, la revaloració de 
les borses va ser una mica més tènue. Un 
cop superat l’obstacle grec, i amb la reduc
ció del risc de funding de la banca europea, 
l’optimisme dels inversors es va reflectir, 
principalment, en els valors d’aquest sec
tor. No obstant això, en les últimes ses
sions, el rebrot del risc sobirà als països de 
la perifèria, en particular a Espanya, va ser 
un motiu prou convincent per a la penalit
zació de la cotització de les seves entitats. 
Finalment, en el cas dels índexs dels països 
emergents, la revaloració va perdre una 
part de l’impuls inicial, per l’amenaça d’un 
possible repunt inflacionista vinculat als 
conflictes a l’Orient Mitjà. 

Els analistes es mostren 
més optimistes en relació 
amb els beneficis 
empresarials. 

L’S&P 500 se situa en el 
nivell més alt dels últims 
quatre anys.
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Endeutament empresarial: primar la prudència i assegurar la liquiditat 

Els booms crediticis que desemboquen en una crisi financera i que, amb posterioritat, generen una fase perllonga
da de reducció del deute s’han repetit en múltiples ocasions al llarg de la història. Diversos països desenvolupats 
estan ara en l’etapa de desendeutament d’un dels episodis més remarcables d’aquest tipus. Els Estats Units i Espan
ya en són dos exponents destacats. Cada cas té les seves peculiaritats, tant en la gestació com en les conseqüències 
i en el perfil del reajustament. Les diferències poden obeir a factors com el marc institucional o com la resposta de 
la política econòmica. Aquest requadre exposa algunes qüestions relatives al paper del sector de les empreses no 
financeres. 

L’esclat de la crisi de les hipoteques subprime va ser el punt final d’un llarg i intens període d’expansió del crèdit als 
Estats Units. El 2008, el deute dels sectors institucionals no financers es va situar al voltant del 230% del PIB. 
Simultàniament, a Espanya, gairebé arribava al 270%. Sorpresos per la vulnerabilitat que exhibia el sistema, els 
analistes i les autoritats econòmiques van mirar ràpidament enrere per buscar situacions semblants en el passat i 
extreure lliçons per a una gestió adequada del procés. Els dos casos més esmentats han estat el dels Estats Units el 
1930 («gran depressió») i el del Japó el 1990 («dècada perduda»). El gràfic següent il·lustra la magnitud de l’en  deu
 ta  ment acumulat al començament de la fase d’ajustament. 

Com es pot apreciar, el 2008, l’endeutament de les empreses no financeres dels Estats Units era més baix que al 
començament dels dos grans episodis històrics de referència. No obstant això, a Espanya, era tan elevat com en 

FONTS: McKinsey Global Institute i Bloomberg.
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aquells moments. Aquesta observació val tant per al nivell de deute corporatiu en relació amb el PIB com per al 
seu pes relatiu en el deute agregat dels diferents sectors institucionals. Quines implicacions pot tenir aquesta cir
cumstància? Per desgràcia, les anàlisis dels efectes macroeconòmics del nivell d’endeutament corporatiu han estat 
escassos fins a dates ben recents. En el pla teòric, no s’ha aconseguit un consens prou ferm.(1) En el terreny empíric, 
la majoria d’estudis realitzats, no gaire nombrosos, se centren en el total de deute o de crèdit dels països, distingint 
com a molt entre deute públic i privat, però sense desglossar aquest últim.(2) Una excepció és el treball recent de 
Cechetti et al. (2011),(3) que ofereix uns resultats interessants. Identifica una influència negativa més intensa del 
deute empresarial que del familiar sobre el creixement del PIB. Els dos hi incideixen quan superen un llindar 
similar (el 90% sobre el PIB per a l’empresarial i el 84% per al familiar, en l’experiència històrica acumulada fins 
ara), però, a partir d’aquí, l’impacte en forma de frenada del creixement econòmic és força més significatiu quan 
el que s’infla és el deute empresarial. 

Segons això, caldria atribuir la millor evolució macroeconòmica als Estats Units després del 2008, en comparació 
amb l’experimentada durant la «gran recessió» i durant la «dècada perduda» japonesa, a la posició més moderada 
de l’endeutament empresarial, en tractarse d’un boom protagonitzat per les famílies i pel sector financer. Però el 

(1) Les aportacions d’H. Minsky són l’antecedent més esmentat. Consideracions sobre l’experiència japonesa han estat realitzades per R. Koo. 
Entre els treballs més recents, es troba el de G. Eggertsson i P. Krugman, «Debt, Deleveraging and the Liquidity Trap», mimeo (2010). 
(2) Per a una visió general, vegeu C. Reinhart i K. Rogoff, «Growth in a Time of Debt», AER (maig 2010) i O. Jordà, M. Schularick i A.M. Taylor, 
«When Credit Bites Back: Leverage, Business Cycles and Crises», NBER Working Paper, 17621 (2011). Per a una aplicació al cas espanyol, vegeu  
O. Aspachs, S. Jódar i J. Gual, «Perspectivas de desapalancamiento en España», Document d’Economia de ”la Caixa”, núm. 23 (2011). 
(3) S. Cechetti, M. S. Mohanty i F. Zampolli, «The Real Effects of Debt», BIS Working Paper, núm. 352 (2011). 

FONTS: Banc Central Europeu i IIF.
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cert és que hi ha hagut altres factors en joc, en especial la ràpida i agressiva resposta de la política econòmica des 
del 2008, de manera que aquesta afirmació no pot ser rotunda, sobretot quan els autors reconeixen que, atesa l’es
 cassetat de dades, la magnitud dels efectes no pot ser estimada amb precisió. Sigui com sigui, l’evolució de les 
cotitzacions borsàries és un altre àmbit en què es plasma una incidència favorable de la posició patrimonial relati
vament sòlida de les empreses als Estats Units. Des del 2008, no s’ha produït res semblant a una onada de fallides 
em  presarials, sinó, més aviat, el contrari, ja que hi ha hagut un reforçament dels balanços i una millora ràpida dels 
comptes de resultats. En conseqüència, l’índex borsari s’ha recuperat amb notable rapidesa, en contrast amb el que 
va succeir després d’Estats Units1929 i de Japó1990. 

En definitiva, les empreses dels Estats Units van arribar al 2008 amb un nivell de deute alt però tolerable: sense 
su  perar el llindar nociu del 90% i alineat amb la tendència a llarg termini (la principal raó que justifica una ten
dència secular a l’alça és el desenvolupament financer –financial deepening– associat al progrés econòmic i a 
l’augment de la riquesa). Un dels motius que explica que les empreses actuessin de forma relativament moderada 
durant el boom creditici del 20032007 és que pocs anys abans ja havien travessat un cicle d’expansió del deute i 
de la inversió (vinculat a la bombolla tecnològica), amb la purga posterior. En conseqüència, les empreses no 
tenien grans necessitats d’inversió, i, a més a més, l’autofinançament era abundant gràcies al bon to dels comptes 
de resultats. 

Després de l’esclat de la crisi el 2008, aquest comportament prudent s’ha mantingut i, fins i tot, s’ha intensificat. 
Així, l’endeutament brut sobre el PIB ha evolucionat a la baixa. De fet, considerant el conjunt del balanç, aflora un 
conservadorisme notable. Per exemple, en l’evolució de la ràtio de deute sobre actius, en l’allargament del venci
ment del deute i, sobretot, en una elevada i creixent posició d’actius líquids en l’actiu. Alguns han comparat el 
comportament de les empreses en els últims anys amb el dels països emergents: fer prevaler la prudència i assegu
rar la liquiditat. En el cas dels països emergents, aquesta actitud s’explicaria per les traumàtiques experiències 
després de les crisis asiàtica i llatinoamericana de les acaballes dels noranta. Per a les empreses, els ensurts van 
ve  nir el 2001 amb l’esclat de la bombolla tecnològica i el 2008 amb la sobtada paràlisi de l’accés al finançament 
bancari i del mercat de bons. 

En els quatre anys transcorreguts de despalanquejament del sistema, les empreses dels Estats Units han reforçat 
la posició patrimonial. Els beneficis són alts, de manera que l’autofinançament hi ha contribuït molt. A més a 
més, els mercats de bons es van reobrir ràpidament i les empreses ho han aprofitat per realitzar emissions i per 
acumular liquiditat. Segons el parer d’alguns observadors, aquest comportament de les empreses és contrapro
duent per al conjunt de l’economia dels Estats Units, ja que no contribueix a compensar els efectes contractius de 
l’inevitable despalanquejament de la resta de sectors institucionals. Seria desitjable, en aquest sentit, que les em 
preses reduïssin l’estalvi, augmentant el lliurament de fons als accionistes o, millor encara, expandint la inversió 
i la creació de llocs de treball. 

La situació a Europa presenta moltes similituds amb la dels Estats Units. La posició patrimonial de les empreses 
era raonablement sòlida al començament de la crisi el 2008 i s’ha mantingut estable en els últims anys, amb un 
comportament també conservador de les empreses. Al capdavall, a Europa, els processos de despalanquejament 
en marxa s’associen, igual que als Estats Units, a les entitats financeres, al sector famílies d’alguns països i, més 
re  centment, als Governs, però no al corporatiu. No obstant això, Espanya és una excepció, ja que el seu nivell 
d’en  deutament empresarial se situa clarament per damunt de la norma. Una bona part d’aquest fenomen s’explica 
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per la composició sectorial de l’activitat econòmica i, en particular, pel desmesurat volum que va adquirir el sector 
immobiliari i constructor.(4) Com és ben sabut, l’acumulació de deute en aquest sector interacciona perversament 
amb els balanços de les entitats financeres i és un llast per a la recuperació econòmica del país. 

(4) Vegeu el requadre «El sobreendeutament de les empreses espanyoles: problema comú o d’unes quantes?» en aquest mateix volum.

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

NOTES: (*) Inclou rúbriques no considerades en la mitjana del «Deute» dels grà�cs anteriors.
(**) Ponderada per PIB de les ràtios d’Alemanya, França, Itàlia, Portugal i Bèlgica.
FONTS: BCE i Banc d’Espanya.
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Brots verds a la primavera? 

La primavera ha portat els primers brots 
verds, com a mínim això sembla. El mes 
passat, ja vam anunciar que un conjunt 
sig  nificatiu d’indicadors avançats s’havia 
estabilitzat i que, fins i tot, alguns d’aquests 
indicadors havien començat a remuntar. 
Això, ara, s’ha traduït en un repunt dels 
ín        dexs sintètics d’activitat. La percepció 
ge  neral del mercat sobre la capacitat de re 
cuperació de l’economia espanyola, en can
   vi, ha empitjorat. Una mostra d’això és que 
la prima de risc del deute públic espa nyol, 
en lloc de millorar com la d’Itàlia o la de 
França, ha augmentat de forma signi fica 
tiva. Una de dues: o el repunt dels indica
dors avançats és transitori o els mercats es 
guien per senyals equivocats. Qui té la raó? 

La millora general dels indicadors avançats 
queda resumida en el repunt de l’índex 
sintètic d’activitat (ISA) que elabora el Mi 
nisteri d’Economia i en l’indicador avan 
çat de l’Organització per a la Cooperació i 
el Desenvolupament Econòmic (OCDE). 
Com es pot observar al gràfic següent, la 
seva evolució està estretament relacionada 
amb la del producte interior brut (PIB) i, 
per tant, són uns bons indicadors avançats 
del seu comportament. L’indicador ISA 
del Ministeri d’Economia va experimen
tar una reculada important en l’últim tri
mestre de l’any passat, però la seva taxa de 
variació intertrimestral ha remuntat de 
forma significativa des del començament 
d’enguany. El comportament de l’in  di 
cador de l’OCDE és similar. Segons això, 
la reculada del PIB del primer trimestre 

Alguns indicadors  
avançats apunten  
cap a la recuperació. 

Activitat econòmica 

CONJUNTURA ESPANYOLA 

MILLORA IMPORTANT DELS INDICADORS AVANÇATS

Variació intertrimestral

FONTS: OCDE, Ministeri d’Economia i elaboració pròpia.
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Els indicadors de demanda 
no són gaire esperançadors. 

del 2012 hauria de ser molt modesta. De 
tota manera, és molt important tenir en 
compte que la capacitat predictiva d’a  quests 
indicadors millora a me  sura que es van 
coneixent els diferents indicadors del pri
mer trimestre. Per exemple, l’última dada 
disponible de producció industrial és la 
del gener. Per tant, aquests índexs canvia
ran quan es coneguin les dades del febrer i 
del març. 

Per poder avaluar fins a quin punt aquests 
indicadors sintètics poden acabar can
viant, cal analitzar amb més detall els seus 
principals indicadors. Pel costat de la de 
manda, les dades, de fet, no són gens 
es perançadores. L’índex de confiança dels 
consumidors, després de l’important dete
 riorament patit al gener, lluny d’esta  bi   
  lit  zarse, ha tornat a anotar una severa 
re cula  da. El nivell en què es troba ara és 
equivalent al nivell mínim assolit el 2010. 
Sembla que la dada de les importacions no 
energètiques del mes de gener reforça la 

idea que el consum no s’ha recuperat du 
rant el primer trimestre d’enguany. En ter
mes interanuals, la reculada experimenta
da va ser del 6,8%, més del doble de la 
reculada de l’últim trimestre del 2011. Les 
dades de matriculació d’automòbils o de 
vehicles industrials tampoc no suggerei
xen un canvi de tendència. 

És obligat fer un important matís a aques
ta bateria d’indicadors negatius. Les ven
des de les grans empreses de consum van 
ex  perimentar una notable millora en el 
mes de gener. Mentre que, al desembre, 
van baixar el 4,8% interanual, la taxa de 
va  riació es va situar en l’1,3% al gener. No 
obstant això, encara és aviat per valorar si 
aquesta dada és fruit de la volatilitat inhe
rent a la sèrie o si, en canvi, és un primer 
indici d’un possible canvi de tendència. En 
general, el que sí es pot afirmar és que, pel 
costat de la demanda, no trobem indica
dors que justifiquin la millora dels indi
cadors sintètics, més aviat el contrari. 

INDICADORS DE DEMANDA

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

2010 2011
2011 2012

I II III IV Gener Febrer

Consum 

 Producció de béns de consum (*) 0,8 –1,0 –1,5 –0,8 0,7 –2,2 –1,6 ...

 Importació de béns de consum (**) –9,5 –2,2 –1,1 –8,7 1,2 0,4 –2,2 ...

 Matriculacions d’automòbils 3,1 –17,7 –27,3 –26,4 –0,7 –5,5 2,5 –2,1

 Crèdit al consum de béns duradors –12,3 –9,9 –13,9 –10,1 –4,4 –10,4 – ...

 Indicador de confiança  
  dels consumidors (***) –20,9 –17,1 –19,6 –16,1 –15,8 –16,8 –20,2 –24,7

Inversió

 Producció de béns d’equipament (*) –3,3 0,8 3,0 2,5 2,6 –4,8 –6,0 ...

 Importació de béns d’equipament (**) 6,5 –3,1 2,3 –4,9 –1,5 –7,2 –11,3 ...

 Matriculació de vehicles industrials 7,0 –6,6 –2,2 –11,2 5,8 –15,1 –17,4 –18,1

Comerç exterior (**) 

 Importacions no energètiques 10,3 1,0 7,4 –0,7 0,8 –3,1 –6,8 ...

 Exportacions 15,6 10,1 16,0 9,0 10,9 5,4 1,9 ...

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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L’impuls prové del costat  
de l’oferta. 

L’impuls ve pel costat de l’oferta. El con
sum d’electricitat continua marcant una 
clara tendència a l’estabilització. Si, en l’úl
 tim trimestre, va recular el 4,2%, en el mes 
de febrer, el descens, en termes interanuals, 
s’havia reduït a l’1,2%. Sembla que la pro
ducció industrial també ofereix símpto
mes d’estabilització, tendència que es re 
flecteix en la lenta millora de l’índex de 
confiança de la indústria. 

Una possible explicació del comportament 
més positiu dels indicadors d’oferta podria 
ser el bon funcionament del sector exte

rior. En l’últim trimestre del 2011, la recu
lada de les exportacions en termes inter
trimestrals va ser molt menor que la de les 
importacions, –1,6% i –6,5%, respectiva
ment. Això va permetre que la contribució 
del sector exterior al creixement de l’eco 
nomia fos clarament positiva, concreta
ment d’1,3 punts percentuals. Les dades 
d’exportacions del mes de gener, però, no 
han estat gaire positives. És cert que la va 
riació interanual se situa encara en terreny 
clarament positiu, el 3,9%, però la tendèn
cia a la baixa que mostraven les dades dels 
últims mesos, lluny d’estabilitzarse, s’ha 

INDICADORS D’OfERTA

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

2010 2011
2011 2012

I II III IV Gener Febrer

Indústria

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

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

 Indicador de confiança en la indústria (3) –13,8 –12,5 –8,6 –10,7 –14,4 –16,5 –14,8 –14,2

 Utilització capacitat productiva (4) 72,0 73,3 72,6 74,7 73,3 72,7 72,5 –

 Importació béns interm. no energ. (5) 24,6 3,1 12,2 3,8 0,9 –4,0 –8,0 ...

Construcció

 Consum de ciment –15,4 –16,9 –1,5 –16,6 –21,0 –26,8 –23,3 –32,0

 Indicador de confiança en la construcció (3) –29,7 –55,4 –54,1 –55,4 –58,6 –53,6 –58,4 –45,3

 Habitatges (visats obra nova) –17,3 –14,6 –6,8 –19,5 –5,3 –26,1 ... ...

 Licitació oficial –38,0 –46,1 –45,4 –34,8 –45,3 –59,3 ... ...

Serveis

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

 Turistes estrangers 1,0 7,6 2,8 10,4 8,5 6,1 4,6 ...

 Ingressos turisme 3,9 8,6 6,7 12,2 8,8 5,7 ... ...

 Mercaderies ferrocarril (tkm) 6,4 2,0 8,2 1,8 7,7 –9,8 –8,1 ...

 Tràfic aeri passatgers 2,9 6,0 5,0 10,6 6,2 1,5 –3,0 –5,7

 Consum de gasoil automoció –1,2 –3,7 –1,6 –4,5 –2,7 –5,7 ... ...

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

Els pressupostos de l’Estat  
i la reestructuració del 
sector financer són claus 
per recuperar la confiança.

intensificat. Això contrasta amb les dades 
d’activitat econòmica dels principals paï
sos de la zona de l’euro, on sí sembla que 
els símptomes d’estabilització són una 
mica més ferms. Això permet pensar que, 
tot i que les dades de les exportacions del 
mes de gener no hagin estat gaire bones, la 
tendència a la baixa hauria d’assolir el ni 
vell mínim en els pròxims mesos. 

Un cop repassats els principals indicadors 
d’oferta i de demanda, sembla clar que cal 
valorar amb molta cautela el repunt que 
han experimentat els principals indica
dors sintètics d’activitat, ja que és probable 
que, a mesura que es vagin coneixent més 
dades, puguin canviar una mica el to. La 
pèrdua de confiança dels mercats en la ca 
pacitat de recuperació de l’economia es  pa
 nyola, però, és difícil de justificar amb les 
dades comentades fins ara. 

L’anàlisi detallada dels diferents indica
dors no mostra una recuperació tan ferma 
com la que palesen els índexs sintètics, 
però tampoc no és cert que aquests últims 
hagin empitjorat gaire. El repunt de la des

confiança segurament és fruit de la incer
tesa que encara plana sobre el procés de 
consolidació fiscal i sobre la reestructura
ció del sector financer. Al final, el dèficit 
públic del 2011 va pujar fins al 8,5%, 3,5 
punts percentuals per damunt de l’objectiu 
fixat per la Comissió Europea. Aquesta 
dada ha obligat a revisar l’objectiu d’en 
guany, que, finalment, s’ha fixat en el 5,3% 
del PIB. L’ajustament que s’haurà de fer 
serà enorme, proper als 50.000 milions 
d’euros. L’aprovació dels Pressupostos Ge 
nerals de l’Estat per a enguany és una peça 
fonamental per poder valorar les probabi
litats d’èxit. Així mateix, en el mes d’abril, 
també coneixerem les estratègies de les 
diferents entitats per afrontar les noves 
exi  gències imposades al sector financer. 

Abril serà, doncs, un mes clau. La infor
mació que tindrem sobre la marxa del pri
mer trimestre serà molt més sòlida. I tam
bé ho serà la posició que adopti el mercat 
sobre la capacitat d’ajustar els comptes pú 
blics i de reestructurar amb èxit el sector 
financer. 
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Atur: repartiment desigual

Al febrer, el registre públic d’ocupació va 
comptabilitzar 112.269 persones aturades 
més que en el mes anterior, de manera que 
el nombre total d’aturats registrats puja a 
4.712.098. Si tenim en compte l’es  ta  cio  na 
litat, l’increment de l’atur del fe  brer és el 
se    gon més important des del setembre del 
2009. Per la seva banda, el nombre d’afiliats 
a la Seguretat Social va baixar el 2,6% inte
ranual, percentatge que es tradueix en 
49.710 cotitzadors menys que al gener. No 
obstant això, la destrucció de llocs de tre
ball es reparteix de forma heterogènia en 
tre la població i el territori. 

Des de l’estiu del 2007, l’augment d’homes 
aturats ha doblat el de les dones. Una anà 

lisi detallada de l’enquesta de població ac 
tiva (EPA) ens permet entendre el perquè. 
La crisi ha destruït el 13% de l’ocu  pa  ció 
que l’economia espanyola registrava a l’es
 tiu del 2007. L’esclat de la bombolla im 
mobiliària ha destruït més de la meitat 
dels llocs de treball a la construcció, men
tre que la caiguda general de l’activitat ha 
eliminat, fins ara, el 22% i el 9%, respecti
vament, de l'ocupació al sector industrial i 
a l’agrícola. Atès que els homes aglutinen 
la major part de l’ocupació d’aquests sec
tors (més del 90% dels ocupats a la cons
trucció són homes, els quals sumen el 75% 
a la indústria i a l’agricultura), la taxa d’atur 
masculina ha augmentat més que la de les 
dones i gairebé ha igualat la taxa d’atur fe 
menina. 

La crisi gairebé iguala  
les taxes d’atur masculina  
i femenina. 

mercat de treball 

AtuR REGiStRAt PER SEctORS, SExE i EDAtS

Febrer 2012

Aturats
Variació sobre
desembre 2011

Variació sobre el mateix
període de l’any anterior %  

participació
Absoluta % Absoluta %

Per sectors

 Agricultura 163.462 17.501 12,0 25.729 18,7 3,5

 Indústria 534.844 25.374 5,0 31.381 6,2 11,4

 Construcció 807.931 32.003 4,1 47.039 6,2 17,1

 Serveis 2.804.340 191.811 7,3 287.752 11,4 59,5

 Primera ocupació 401.521 23.050 6,1 20.934 5,5 8,5

Per sexes

 Homes 2.353.264 143.526 6,5 218.652 10,2 49,9

 Dones 2.358.834 146.213 6,6 194.183 9,0 50,1

Per edats

 Menors de 25 anys 501.842 41.281 9,0 31.421 6,7 10,7

 Resta d’edats 4.210.256 248.458 6,3 381.414 10,0 89,3

ToTal 4.712.098 289.739 6,6 412.835 9,6 100,0

FONTS: Servei Públic d’Ocupació Estatal i elaboració pròpia.
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Fins i tot els joves amb 
doctorat tenen taxes d’atur 
del 26%. 

Si, en el tercer trimestre del 2007, la taxa 
d’atur masculina se situava en el 6,2%, la 
femenina ho feia en el 10,5%. Avui diferei
xen només en 9 dècimes i se situen en el 
22,5% i en el 23,3%, respectivament. La 
cri  si ha estat comparativament més benè
vola amb les dones. Gairebé el 90% de les 
dones treballen al sector serveis, on l’ocu 
pa  ció s’ha reduït amb prou feines el 5% des 
del màxim històric de l’estiu del 2008. No 
obstant això, després d’un comportament 
positiu el 2010, l’ocupació al sector serveis 
va ser responsable del 35% del total de llocs 
de treball perduts el 2011. Si es manté aques
 ta tendència, i les dades d’aturats registrats 
al febrer, en relació amb les del desembre, 
mostren un increment del nombre de do 
nes aturades superior al dels homes, la si 
tuació tampoc no serà esperançadora per 
a les dones. 

Pel que fa a la nacionalitat, un de cada qua
tre treballadors del sector més copejat per 
la crisi, la construcció, era estranger, i, atès 

que el nombre d’estrangers en aquest sec
tor s’ha reduït el 69% en tres anys, molts 
immigrants han acabat aturats, s’han re 
col·locat a l’agricultura o han optat per 
emi  grar. Segons l’EPA, des del comença
ment del 2008, el nombre d’aturats estran
gers ha augmentat en 721.000 persones i la 
seva taxa d’atur suma el 35%, enfront del 
21% de la taxa d’atur dels actius de nacio
nalitat espanyola. En aquest mateix perío
de, però, el nombre d’estrangers al sector 
agrícola s’ha incrementat el 20%. La falta 
d’opcions laborals ha provocat, a més a 
més, que, el 2011, es produís per primera 
ve  gada una sortida neta de població es 
trangera, que arribaria gairebé a les 30.000 
persones. 

Sembla que una educació millor pot ser 
una sortida per tenir més possibilitats de 
trobar feina, ja que, a mesura que puja el 
nivell educatiu, baixa la taxa d’atur. No 
obstant això, la dificultat d’accedir al mer
cat laboral provoca que un de cada dos 

LA DIVERSITAT ENTRE ACTIVITATS PRODUCTIVES EXPLICA LES DIFERENTS 
TAXES D’ATUR

Taxa d’atur a les comunitats autònomes
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Andalusia i canàries,  
amb taxes del 30%,  
lideren l’atur. 

Els costos laborals  
es mantenen per sota  
de la inflació.

menors de 25 anys que volen treballar no 
puguin ferho i que, fins i tot amb estudis 
superiors, la taxa d’atur no baixi del 39%. 
Si aconsegueixen doctorarse amb menys 
de 30 anys, els joves s’enfronten a una taxa 
d’atur del 26%.

Des d’una perspectiva geogràfica, Anda
lusia i Canàries encapçalen l’atur a Espa
nya i se situen entre les cinc regions amb 
més atur d’Europa. Segons les últimes da 
des d’Eurostat, del 2010, vuit de les dotze 
regions europees amb més atur són espa
nyoles. Les altres quatre regions són terri
toris francesos d’ultramar. L’explicació a la 
disparitat regional espanyola és deguda a 
les activitats desenvolupades als diferents 
territoris. Les regions, com el País Basc, 
Na  varra o Aragó, on la força laboral (com
parativament a la resta d’Espanya) estava 
més ocupada, al començament del 2008, al 
sector industrial i menys a la construcció 
han experimentat un increment menor de 
la taxa d’atur. D’altra banda, les regions 

amb més presència de l’ocupació a la cons
trucció o a l’agricultura i amb menys pes a 
la indústria han vist escalar la taxa d’atur 
fins a cotes properes al 30%. Això explica 
que les diferències entre comunitats autò
nomes oscil·lin des del 12,6% del País Basc 
al 31,2% d’Andalusia. 

D’altra banda, a conseqüència de l’augment 
de l’atur i de la necessitat de recuperar la 
competitivitat, els costos laborals de les 
em  preses augmenten a un ritme menor al 
qual ho han fet històricament. Sembla que 
la crisi ha posat fi a la indexació dels salaris 
a la inflació i sembla també que el pacte 
signat pels sindicats i la patronal sobre 
aquesta qüestió assegura el manteniment 
d’aquesta tendència en el futur. 

El cost salarial per treballador i mes va 
créixer l’1,4% interanual en el quart tri
mestre del 2011, mentre que la inflació es 
va situar en el 3,1% en aquest mateix perío
de. El fet que el nombre d’hores treballa

iNDicADORS DE SALARiS

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

2010 2011
2011

I II III IV

Increment pactat en convenis (*) 1,5 2,4 3,1 2,7 2,6 2,4

Salari per lloc de treball equivalent  
 a temps complet (**) –0,1 0,8 0,6 0,5 1,4 0,8

Enquesta trimestral de cost laboral

 Costos salarials

  Total 0,9 1,0 1,0 0,6 1,2 1,4

   Indústria 2,9 2,8 3,0 3,1 2,8 2,3

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

   Serveis 0,5 0,5 0,3 –0,2 0,8 1,1

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

 Altres costos laborals –1,1 1,6 0,4 1,5 2,2 2,2

 Jornada laboral (***) –0,3 –0,9 0,8 –0,6 –3,2 –0,8

Jornals agraris 2,9 ... 1,7 1,9 1,7 ...

Cost laboral a la construcció 1,0 0,9 1,3 2,0 2,0 2,0

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

des disminuís el 0,8% en relació amb el 
ma    teix trimestre de l’any anterior va pro
vocar que els costos salarials per hora efec
tiva treballada augmentessin el 2,2%. Així 
i tot, els costos salarials per hora es mante
nen per sota de la mitjana històrica. 

Els costos d’acomiadament van pressionar 
a l’alça la variació interanual del cost labo
ral total, que es va situar en l’1,6%. El cost 
laboral per treballador i mes arriba, en to 
tal, als 2.684 euros, dels quals 2.020 euros 
corresponen a salaris, 573 a cotitzacions a 
la Seguretat Social i la resta a indemnitza
cions, prestacions socials i altres costos. 

En resum, l’atur ha augmentat de forma 
asi  mètrica al llarg dels últims quatre anys 
i mig. El sector d’activitat en què estaven 
ocupats els treballadors el 2007 ha estat 
de  terminant per entendre com ha afectat 
l’atur els diferents col·lectius i territoris, 
mentre que la falta de feina s’alça com una 
barrera més difícil de superar per als joves 
que s’incorporen al mercat laboral, per a 
les persones amb nivells d’estudis més 
baixos i per als aturats de llarga durada. 
D’altra banda, el menor increment dels sa 
laris permet mitigar l’increment dels cos 
tos laborals de les empreses, la qual cosa, 
en última instància, hauria de millorarne 
la competitivitat.

Variació interanual dels costos salarials per treballador i mes i de la inflació

ELS COSTOS SALARIALS CONTINUEN  CREIXENT PER SOTA DE LA INFLACIÓ
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La inflació es manté constant  
malgrat la caiguda del consum 

Després de quatre mesos consecutius de 
caigudes, l’índex de preus al consum va 
mantenir al febrer la taxa de variació inter
 anual en el 2,0%. La raó? L’increment ex 
pe  rimentat pel preu dels aliments i les 
be gudes no alcohòliques va compensar 
l’estabilitat o les lleugeres reculades expe
rimentades per la resta de la cistella de la 
compra. 

La pressió a l’alça exercida pels aliments i 
les begudes no alcohòliques, on la inflació 
va augmentar en 3 dècimes en relació amb 
el gener i es va situar en el 2,6% interanual, 
im  pulsada pels llegums i les hortalisses 

fresques i per la llet, va ser compensada 
per la caiguda de la variació anual de les 
assegurances (que enguany no han pujat 
en relació amb l’any passat) i pels descen
sos experimentats en oci i cultura, habitat
ge, hotels, cafès i restaurants i vestit i cal 
çat. Tot plegat explica que l’índex de preus 
al consum general es mantingués inalterat 
en relació amb el mes de gener. 

Aquesta estabilitat de la inflació no impli
ca una menor feblesa del consum, que con
 tinua molt present a l’economia espa  nyo  la. 
L’índex de confiança dels consumidors es 
va situar, al febrer, en nivells del 2010. Les 
vendes al detall van caure, al ge  ner, el 5,9% 
interanual, mentre que les vendes de les 
grans empreses ho van fer el 5,0% en aquest 

El preu dels aliments 
estabilitza la inflació  
en el 2,0%. 

La feblesa del consum 
pressiona a la baixa l'iPc 
subjacent. 

Preus 

LA INFLACIÓ FA UN ALTO EN EL SEU CAMÍ DESCENDENT

Variació interanual de l’índex de preus de consum
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mateix període. És a dir, l’atonia del con
sum del primer trimestre compleix les pre
visions i es manifesta en el nivell de preus a 
través de la inflació subjacent, que ex  clou 
els aliments frescos i l’energia. L’índex de 
preus al consum subjacent sí va disminuir 
al febrer, en una dècima, i va situar la taxa 
de variació interanual en l’1,2%. 

Quins elements pressionaran a l’alça la in 
flació en els pròxims mesos? En primer 
lloc, el petroli. El preu del barril de qualitat 

Brent en euros ha marcat registres his
tòrics en les últimes setmanes del mes de 
març i ha vorejat els 96 euros per barril. 
L’increment és degut a l’augment del preu 
del barril de qualitat Brent en dòlars, que 
acumula un augment del 16% des del co 
mençament d’enguany, provocat, princi
palment, per les turbulències a l’Orient 
Mitjà i per la progressiva depreciació de 
l’euro, que, en l’últim any, ha perdut el 7% 
del seu valor enfront de la divisa nord
americana. 

ÍNDEx DE PREuS DE cONSum PER GRuPS DE cOmPONENtS

Febrer

Índexs
(*)

% variació mensual % variació  
s/desembre anterior % variació anual

2011 2012 2011 2012 2011 2012

Per classes de despesa

 Aliments i begudes no alcohòliques 101,5 –0,2 0,1 –0,1 0,4 1,5 2,6

 Begudes alcohòliques i tabac 102,6 0,2 0,3 2,4 0,5 14,5 2,2

 Vestit i calçat 91,6 –1,6 –1,7 –15,6 –15,9 0,3 0,0

 Habitatge 101,9 0,3 0,2 3,1 0,7 8,0 3,3

 Parament 100,1 0,0 –0,1 –0,9 –1,0 0,9 1,1

 Medicina 97,7 0,0 0,1 0,0 –0,1 –1,5 –2,9

 Transport 103,5 0,8 0,8 2,3 2,7 10,0 5,3

 Comunicacions 97,0 0,0 0,1 –0,1 –2,0 –0,7 –3,5

 Oci i cultura 99,1 0,6 0,2 –1,3 –2,2 –0,2 0,4

 Ensenyament 102,1 0,0 0,0 0,1 0,1 2,3 2,8

 Hotels, cafès i restaurants 100,0 0,1 0,1 0,2 0,0 1,7 0,9

 Altres 101,5 0,6 0,3 1,2 0,8 3,1 2,3

agrupacions

 Aliments amb elaboració 101,9 0,2 0,2 0,8 0,5 3,4 2,8

 Aliments sense elaboració 101,0 –0,9 0,0 –0,9 0,2 2,9 1,8

 Conjunt no alimentari 100,0 0,2 0,1 –0,8 –1,4 3,7 1,8

 Béns industrials 99,7 0,1 0,0 –2,0 –2,6 5,6 2,4

  Productes energètics 104,9 1,2 1,1 5,8 3,5 19,0 7,9

  Carburants i combustibles 106,5 1,6 1,5 4,9 4,8 20,4 10,4

  Béns industrials sense productes energètics 97,5 –0,4 –0,4 –4,9 –5,1 0,8 0,1

 Serveis 100,4 0,3 0,1 0,3 –0,1 1,8 1,3

 Inflació subjacent (**) 99,7 0,1 0,0 –1,4 –1,7 1,8 1,2

ÍNDEX GENERal 100,4 0,1 0,1 –0,6 –1,0 3,6 2,0

NOTES: (*) Base 2006 = 100.
(**) Índex general sense energia ni aliments no elaborats.
FONT: Institut Nacional d’Estadística.
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El petroli de qualitat Brent 
en euros assoleix un màxim 
històric. 

Per evitar que aquest increment del preu 
del petroli pugui intensificar la contracció 
a Europa i limitar la recuperació mundial, 
l’Aràbia Saudita, el productor de cru més 
im  portant del món, ha anunciat que està 
preparat per augmentar la producció. Al 
ma  teix temps, sembla que els Estats Units 
i el Regne Unit estan disposats a alliberar 
una part de les reserves estratègiques per 
contribuir a prevenir una major escalada 
del preu. Ara com ara, a Espa nya, la benzi
na 95 abans d’impostos s’ha incrementat 
el 22% des del desembre i, un cop inclosos 
els impostos, ha assolit un rè  cord històric 
en situarse en 1,5 euros el litre. Atesos els 
alts nivells actuals, hem refinat en dues dè 
cimes a l’alça la previsió d’inflació per al 
2012, de manera que la mitjana se situaria 
ara en l’1,8%. 

El segon focus de tensió per a la inflació 
prové del preu de l’electricitat, que pujarà a 
l’abril. La tarifa elèctrica s’ha mantingut 
congelada des del juliol passat, i, a diferèn
cia del gener del 2011, quan va pujar el 
8,2%, enguany el preu de l’electricitat con
tinua incòlume. 

No obstant això, una sentència del Tribu
nal Suprem obliga el Ministeri d’Indústria 
a revisar retroactivament a l’alça els peat
ges de l’electricitat (part regulada de la fac
tura de la llum que representa, gairebé, la 
meitat de la factura final de l’electricitat). 
L’origen del problema rau en el fet que les 
diferències entre els ingressos i els costos 
del sistema elèctric han generat, fins al 
març d’enguany, un deute de 21.812 mi 
lions d’euros, i el dèficit de tarifa continua 
present en el sistema. 

Segons els càlculs del sector elèctric, els 
peatges haurien d’augmentar gairebé el 
35% per complir la resolució judicial, i, 
atès que, en l’última subhasta, el cost de 
l’ener  gia va baixar el 7%, l’increment de la 
factura elèctrica pujaria el 14%. Per miti
gar un augment d’aquesta magnitud, el 
Govern podria apujar el sostre del dèficit 
energètic o adoptar altres mesures addi
cionals. 

El tercer element que, en circumstàncies 
normals, podria generar pressions infla
cionistes és la injecció de liquiditat realit

FONT: Reuters Datastream.

Preu del barril de petroli de qualitat Brent en euros

EL PREU DEL PETROLI AMENAÇA LA RECUPERACIÓ ECONÒMICA

Euros

60

40

80

100

20
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2010 2011 20122008 2009



ABRIL 2012 59  INFORME MENSUAL

zada pel Banc Central Europeu. No obs
tant això, la contracció de l’activitat, la 
fal  ta de demanda solvent o el despalanque
jament de l’economia fan difícil preveure 
una recuperació del crèdit a curt termini. 
De fet, al gener, el nombre de crèdits i de 
préstecs va disminuir l’1,4% interanual. 
Les pressions inflacionistes per la via del 
crèdit seran, per tant, molt reduïdes. 

En resum, la inflació mantindrà la tònica 
descendent en els pròxims mesos, tot i que 
el preu del petroli i de l’electricitat pugui 
limitarne la caiguda. Atès el to recessiu de 
la conjuntura actual, els efectes de segona 
ronda produïts en la resta de béns per l’in
 crement del cost de l’energia haurien de 
ser molt limitats. 

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 (**)

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 1,3

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

 Juny 6,7 6,7 2,6 1,3 6,4 15,4 7,8 2,5 0,6 7,0 –

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

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

 Setembre 5,2 7,1 2,5 1,2 5,5 18,8 9,6 3,2 1,3 6,6 –

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

 Novembre 6,3 2,6 1,2 4,1 17,0 8,7 2,6 1,2 4,8 1,2

 Desembre 5,2 2,4 1,1 3,0 14,0 6,9 2,5 1,0 3,4 –

2012

 Gener 3,6 2,2 1,0 1,7 9,2 5,5 2,7 1,6 2,4 –

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

A l’abril pujarà el preu  
de l’electricitat.
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El creixement de les exportacions  
es desaccelera 

El sector exterior s’ha convertit en el prin
cipal motor de l’economia espanyola en els 
últims anys. La forta contracció de les im 
portacions el 2009 i, amb posterioritat, la 
re  cuperació més intensa de les exporta
cions han esmorteït la feblesa de la deman
da interna. No obstant això, les últimes 
da   des disponibles mostren una desaccele
ració del creixement de la demanda exter
na de béns espanyols. En els pròxims 
me sos, la seva evolució serà clau per deter
minar el ritme de la recuperació de l’eco 
nomia espanyola. Tot plegat en un context 
de contracció de les importacions que per
metrà mantenir la correcció del dèficit 
comercial el 2012. 

En efecte, el valor de les exportacions de 
béns espanyols va augmentar el 35,8% 
entre el 2009 i el 2011. Com ho mostra el 
gràfic següent, aquest creixement supera el 
registrat a les principals economies euro
pees. Fins i tot a Alemanya, el segon país 
exportador del món, el creixement de les 
exportacions nominals durant aquest 
període va ser menor, del 32,0%. La millo
ra relativa de la competitivitat espanyola 
en relació amb la resta de la zona de l’euro, 
mesurada mitjançant els costos laborals 
unitaris, i la penetració gradual de les ex 
portacions als principals mercats emer
gents expliquen aquesta tendència. Això va 
permetre reduir de forma significativa el 
dèficit comercial, que va passar del 9,7% del 
producte interior brut en el segon trimes
tre del 2008 al 4,3% al desembre del 2011. 

El comportament de les 
exportacions serà clau per 
determinar el ritme de la 
recuperació de l’economia 
espanyola. 

Sector exterior 

CREIXEMENT INTENS DEL VALOR DE LES EXPORTACIONS ESPANYOLES 
EN ELS ÚLTIMS ANYS

Mitjana mòbil 12 mesos (febrer 2000 = 100)
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Les exportacions creixen  
el 3,9% interanual al gener, 
l’increment més baix  
dels dos últims anys. 

El dèficit comercial  
es redueix el 25,8%  
al gener del 2012. 

No obstant això, s’observa un clar alenti
ment en el creixement de les exportacions, 
concretament a partir de la segona meitat 
del 2011. Aquesta tendència es va mante
nir al gener del 2012, mes en què les expor
tacions van augmentar el 3,9% interanual. 
Tot i que es tracta d’un avanç gens menys
preable, és el menor dels dos últims anys. 
La feblesa de la demanda de la zona de 
l’euro, que, el 2011, va ser la destinació del 
53% de les exportacions, explica aquesta 
desacceleració. Així, la demanda de béns 
espanyols per part de la resta de membres 
de la unió monetària es va reduir l’1,3% in 
teranual al gener. Aquesta xifra contrasta 
amb l’evolució de les exportacions cap a 
mercats emergents, com Rússia, els països 
de l’Amèrica Llatina o la Xina, que van 

créi  xer el 37,1%, el 20,3% i el 14,6% inter 
anual, respectivament, en aquest mateix 
mes. Esperem que el pols de l’economia 
europea, menys dinàmic, mantingui feble 
el creixement de les exportacions, en espe
cial durant la primera meitat del 2012.

Malgrat aquesta desacceleració, el dèficit 
comercial es va tornar a reduir al gener, 
amb una caiguda del 25,8% interanual, 
im  pulsat per la contracció de les impor
tacions, del 3,1% interanual. Destaca la 
mi  llora del saldo no energètic, amb un su 
peràvit de 225 milions d’euros, i de l’ener 
gètic, el qual, malgrat tot, continuarà ele
vat en els pròxims mesos, a causa del 
man    teniment del preu del petroli en nivells 
relativament elevats. 

cOmERÇ ExtERiOR

Gener 2012

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 4.941 0,4 24 1.060,2 12,4 6,4 –3.880 21,5

 Béns de consum 4.602 4,5 23 5.432,8 –0,5 32,8 831 118,1

  Alimentaris 1.162 2,1 6 2.342,8 7,0 14,1 1.181 201,6

  No alimentaris 3.440 5,3 17 3.090,0 –5,5 18,6 –350 89,8

 Béns de capital 1.189 –13,5 6 1.245,4 8,9 7,5 56 104,7

 Béns intermedis no energètics 9.503 –6,7 47 8.840,9 5,1 53,3 –662 93,0

Per àrees geogràfiques

 Unió Europea 10.050 –4,9 50 10.949,7 0,8 66,0 900 109,0

  Zona de l’euro 8.181 –4,4 40 8.766,5 –1,3 52,9 586 107,2

 Altres països 10.185 –1,3 50 5.629,5 10,6 34,0 –4.555 55,3

  Rússia 495 –38,7 2 210,5 37,1 1,3 –285 42,5

  EUA 694 –18,9 3 609,0 6,4 3,7 –85 87,8

  Japó 287 3,2 1 152,4 6,2 0,9 –134 53,2

  Amèrica Llatina 1.544 30,6 8 896,8 20,3 5,4 –647 58,1

  OPEP 2.854 21,3 14 645,4 42,5 3,9 –2.209 22,6

  Resta 4.311 –10,9 21 3.115,5 3,1 18,8 –1.195 72,3

ToTal 20.234 –3,1 100 16.579,2 3,9 100,0 –3.655 81,9

FONTS: Ministeri d’Economia i elaboració pròpia.
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El dèficit corrent arriba  
al 3,9% del PiB espanyol  
el 2011. 

La necessitat de finançament  
assoleix nivells del 2003 

La millora del saldo comercial va liderar la 
correcció del desequilibri exterior el 2011, 
de 9 dècimes, fins al 3,7% del PIB. Aquesta 
xifra se situa en nivells pròxims als del 
2003. La millora de la balança de serveis, 
impulsada pel bon comportament del tu 
risme, també va contribuir a la davallada 
del dèficit corrent. Per la seva banda, el de 
teriorament del dèficit de la balança de 
ren  des va evitar una correcció més inten
sa, arran de l’increment del cost de finan 
ça  ment del deute. 

Esperem que el dèficit corrent es continuï 
corregint durant el 2012, per situarse en 
nivells propers al 2% del PIB. Aquesta mi 
llora respondrà, principalment, a la reduc

ció del dèficit de béns. D’altra banda, el 
superàvit de la balança de serveis i el dete
riorament de la balança de rendes s’alen 
tiran al llarg d’enguany. 

Pel que fa al compte financer, la menor ne 
cessitat de capital extern per part de l’eco 
no  mia espanyola va acompanyada, al ma 
teix temps, d’un canvi en la composició del 
finançament. Així, l’única font d’entrada 
neta de capitals durant el 2011 va ser el re 
curs al Banc Central Europeu (BCE), que 
va augmentar fins als 124.056 milions 
d’euros. Aquest increment contrasta amb 
l’evolució de les inversions en cartera i di 
rectes, que van registrar sortides netes. Te 
nint en compte la important subhasta de 
liquiditat realitzada per part del BCE al 
febrer del 2012, esperem el manteniment 
d’aquesta tendència en els pròxims mesos. 

BALANÇA DE PAGAmENtS

Desembre 2011

Dotze últims mesos

Saldo en milions
d’euros

Variació anual

Absoluta %

Balança corrent

 Balança comercial –39.954 7.188 –15,2

 Serveis

  Turisme 30.611 3.653 13,6

  Altres serveis 4.700 3.861 460,1

  Total 35.311 7.514 27,0

 Rendes –29.186 –7.245 33,0

 Transferències –5.948 1.168 –16,4

 Total –39.778 8.626 –17,8

Compte de capital 5.334 –962 –15,3

Balança financera

 Inversions directes –7.202 –9.428 –

 Inversions de cartera –11.494 –41.233 –

 Altres inversions –49.603 –46.504 –

 Total –68.299 –97.165 –

Errors i omissions –6.410 –3.956 161,2

Variació d’actius del Banc d’Espanya 109.153 93.457 –

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.

El recurs al Banc central 
Europeu puja fins als 
124.056 milions d’euros  
el 2011.
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El repte d’una intensa  
consolidació fiscal 

El dèficit públic del 2011 va arribar al 8,5% 
del producte interior brut (PIB). Aquesta 
xifra, que s’allunya en 2,5 punts percen
tuals de l’objectiu del Govern i de la Comi  s
    sió Europea marcat per a l’any passat,  
cer  tifica que l’ajustament fiscal va ser in 
su  ficient. La reconducció d’aquest des
equilibri cap a cotes més reduïdes es con
verteix en un dels principals reptes de les 
administracions públiques per a enguany, 
en especial en un context de contracció 
eco  nòmica. Assolir aquest objectiu per
metria reduir el creixement del deute pú 
blic i restablir la confiança en la sostenibi
litat dels comptes públics espanyols. 

En efecte, la reducció en 8 dècimes del 
dèficit públic del 2011 va representar no 
més una quarta part de l’ajustament con
templat al programa d’estabilitat. La nul  ·la 
reducció del dèficit de les comunitats autò
nomes, que es va mantenir en el 2,9% del 
PIB, enfront de l’1,3% exigit, explica una 
gran part d’aquesta desviació. També va 
ser insuficient la millora del saldo de l’Es 
tat en 6 dècimes, fins al 5,1% del PIB, 3 dè 
cimes per damunt del seu objectiu. Els 
dè ficits de la Seguretat Social i de les cor
poracions locals es van desviar dels límits 
fixats en 5 i en 1 dècimes, respectivament. 

La feblesa de l’economia durant la segona 
meitat del 2011 va contribuir a la correcció 
insuficient dels comptes públics. Les dades 

El dèficit públic arriba  
al 8,5% del PiB el 2011. 

Sector públic 
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El deteriorament  
de l’economia en el segon 
semestre del 2011 va 
contribuir a la desviació  
del dèficit. 

Per rebaixar el dèficit fins 
al 5,3%, cal fer l’ajustament 
més sever dels 50 últims 
anys. 

disponibles de comptabilitat de caixa 
corroboren aquesta afirmació. La recapta
ció dels ingressos de l’Estat i de les comu
nitats autònomes, entre el juliol i el desem
bre de l’any passat, es va reduir en 1.409 
milions d’euros en relació amb el mateix 
període del 2010. Aquesta caiguda va ser 
especialment intensa en el cas dels impos
tos indirectes, més sensibles a les varia
cions del consum, amb una reducció del 
9,9% interanual. L’intens deteriorament 
del mercat laboral durant el mateix perío
de també va afectar els comptes de la Se 
guretat Social, els ingressos de la qual per 
cotitzacions socials es van reduir en 1.885 
milions d’euros, una caiguda del 3,6% in 
teranual. 

Pel que fa al 2012, les dades del gener no 
apunten a un canvi de tendència. El dete
riorament de l’ocupació i del consum va 
continuar pressionant els ingressos impo
sitius a la baixa amb una reducció del 12,2% 
interanual, la qual inclou un major volum 
de devolucions en relació amb el gener del 
2010, principalment pel que fa a l’Impost 
de Societats. Segons el Ministeri d’Hisen 
da, l’ajustament d’aquest efecte situaria la 
caiguda dels ingressos impositius en el 
4,0% interanual. Una reducció similar, del 
3,7% interanual, s’observa en els ingressos 
de la Seguretat Social durant el primer mes 
de l’any. 

Aquesta evolució dels fluxos pressuposta
ris és coherent amb el quadre macroeconò
mic presentat pel Govern per al 2012, se 
gons el qual el PIB es contraurà l’1,7% 
anual i la taxa d’atur arribarà al 24,3%. 
Atès aquest context, l’executiu espanyol ha 
revisat a l’alça l’objectiu de dèficit del 2012 
en 1,4 punts percentuals, fins al 5,8% del 
PIB. Un nivell que la Comissió Europea ha 
reduït fins al 5,3%. Això representa una 
correcció del dèficit públic de 3,2 punts 
percentuals en un any, assumida, gairebé 
per igual, per l’Estat i per les comunitats 
autònomes. 

Malgrat aquesta revisió del límit, però, el 
compliment del nou objectiu continua sent 
un repte que precisa d’un esforç conside
rable. La consolidació fiscal contemplada 
supera qualsevol ajustament del saldo pú 
blic registrat en les cinc últimes dècades. 
De fet, l’augment del pagament per inte
ressos, a causa de l’increment dels costos 
de finançament del deute, i la contracció 
econòmica situen l’ajustament necessari 
per complir l’objectiu al voltant dels 50.000 
milions d’euros. Per tant, és probable 
l’adop  ció de noves mesures de correcció 
addicionals als 15.000 milions d’euros 
anunciats per part de l’Estat i als plans de 
consolidació presentats per les comunitats 
autònomes. 

Aquesta afirmació augmenta l’expectació 
sobre el contingut dels Pressupostos Gene
rals de l’Estat, que es publicaran al final de 
març i que permetran conèixer l’estratègia 
del Govern per assolir el nou objectiu de 
dèficit. És imprescindible que les mesures 
adoptades permetin esvair la incertesa que 
plana sobre la sostenibilitat dels comptes 
públics espanyols. Al març, el diferencial 
en  tre els bons a 10 anys espanyols i els seus 
homòlegs alemanys va repuntar fins als 
350 punts bàsics. L’augment del deute pú 
blic durant l’any passat, de 8,4 punts per
centuals, fins al 68,5% del PIB, va contri
buir a aquest increment del cost de 
fi  nan  çament. Un nivell que, malgrat tot, 
es manté en una cota relativament confor
table si es compara amb l’endeutament 
mitjà dels països de la zona de l’euro, supe
rior al 87% del PIB. 

Una altra mesura que pot ajudar a resta
blir la confiança en els comptes públics és 
el pla de pagament a proveïdors aprovat 
pel Govern, que atorgarà fins a 35.000 mi 
lions d’euros en crèdits a les comunitats 
autònomes i a les corporacions locals per 
saldar els deutes amb els proveïdors, que, 
entre les dues, pujaven fins als 49.425 mi 
lions d’euros. 

El Govern aprova una  
nova mesura per reduir  
els comptes que han de 
pagar les administracions 
públiques.
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Els reguladors uneixen esforços  
per reforçar el sector bancari 

Les mesures adoptades durant els últims 
mesos reflecteixen que el reforç del siste
ma bancari s’ha situat entre les prioritats 
en les agendes polítiques, tant a nivell 
europeu com estatal. Així, els préstecs a 
tres anys del Banc Central Europeu (BCE) 
a les entitats financeres han permès alleu
jar les tensions de liquiditat. Al mateix 
temps, l’Executiu espanyol va aprovar el 
reial decret llei de sanejament del sistema 
financer. La presentació, per part de les 
entitats, dels plans de compliment de la 
nova llei ajudarà a esvair les incògnites 
sobre l’evolució del mapa bancari nacio
nal. S’espera que aquestes mesures perme

tin enfortir la solvència de la banca. En 
especial davant la feblesa de l’economia 
espanyola prevista per al 2012, que man
tindrà elevada la taxa de morositat ban
cària.

L’aprovació, al febrer, de la nova reforma 
fi  nancera exigirà a la banca l’ampliació de 
la cobertura dels actius de naturalesa im 
mobiliària. Un esforç que el Govern va si 
tuar al voltant dels 50.000 milions d’euros. 
Aquesta estimació pren com a referència el 
valor dels actius immobiliaris problemà 
tics en possessió de la banca al juny del 
2011, que el Banc d’Espanya xifrava en 
176.000 milions d’euros. No obstant això, 
l’augment en 11.890 milions d’euros dels 
crèdits dubtosos entre els mesos de juny i 

La recuperació del sector 
bancari centra els esforços 
polítics a nivell europeu  
i espanyol. 

Estalvi i finançament 

cRÈDit PER FiNALitAtS AL SEctOR PRiVAt

Quart trimestre de 2011

Saldo (*) Variació any actual

Milions d’euros Milions d’euros %

Finançament d’activitats productives

 Agricultura, ramaderia i pesca 21.757 –1.371 –5,9

 Indústria 143.231 –9.145 –6,0

 Construcció 98.505 –16.014 –14,0

 Serveis 680.213 –14.921 –2,1

 Total 943.706 –41.451 –4,2

Finançament a persones físiques

 Adquisició i rehabilitació d’habitatge propi 656.503 –6.295 –0,9

 Adquisició de béns de consum durador 37.686 –4.382 –10,4

 Altres finançaments 99.498 –8.418 –7,8

 Total 793.687 –19.095 –2,3

altres 45.156 –858 –1,9

ToTal 1.782.548 –61.404 –3,3

Adquisició d’habitatges i activitats immobiliàries 924.868 –23.364 –2,5

NOTA: (*) Del conjunt de les entitats de crèdit: sistema bancari, establiments financers de crèdit i crèdit oficial.
FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.
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La ràtio de morositat  
dels crèdits immobiliaris 
augmenta fins al 9,3%. 

El Govern aprova un reial 
decret per pal·liar els 
desnonaments de les llars 
amb més dificultats. 

desembre de l’any passat farà que l’esforç 
hagi de ser superior. 

L’increment d’actius dubtosos i la contrac
ció de l’1,8% del saldo viu del crèdit immo
biliari en el mateix període van empènyer 
la taxa de morositat immobiliària fins al 
9,3% al final del 2011. Aquesta xifra se si 
tua 1,2 punts percentuals per damunt del 
ni  vell registrat al juny. Hi ha importants 
diferències entre les diverses partides que 
formen el crèdit immobiliari. Així, mentre 
la taxa de morositat dels promotors i dels 
constructors se situava, al desembre, en el 
20,9% i en el 17,7%, respectivament, la 
mora dels crèdits hipotecaris a les llars 
arribava al 2,8%. Aquesta última ràtio, 
però, ha augmentat gairebé de manera 
ininterrompuda des de l’any 2004. 

Atesa aquesta escalada, el nou Govern va 
aprovar un reial decret amb l’objectiu de 
pal·liar el problema dels desnonaments  
de les persones en risc d’exclusió social. 
Aquest reial decret inclou un codi de bo 

nes pràctiques al qual es poden adherir vo 
luntàriament les entitats bancàries i que 
facilita la renegociació del crèdit hipoteca
ri (de fet, arriba a contemplar, fins i tot, la 
dació en pagament). Les llars que se’n po 
den beneficiar són les que no tenen ingres
sos derivats del treball i on la quota hipo
tecària supera el 60% dels ingressos totals. 
A més a més, no han de disposar d’avals i el 
preu d’adquisició de l’habitatge va haver 
de ser inferior a certs nivells fixats en fun
ció de la dimensió del municipi. Totes 
aquestes restriccions limiten de forma 
substancial el col·lectiu susceptible de po 
derse’n beneficiar. 

L’anàlisi de la resta de sectors productius 
mostra tendències de signe equivalent pel 
que fa a l’evolució del crèdit i de la morosi
tat. S’observa, a més a més, que, el 2011, els 
sectors amb una taxa de morositat més 
elevada van ser els que van registrar una 
caiguda més important del crèdit. Així, el 
crèdit al sector de la construcció, amb una 
morositat del 17,7% al desembre, va dismi

FiNANÇAmENt ALS SEctORS NO FiNANcERS (1)

Gener 2012

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

Sector privat 2.121.914 –9.490 –2,6 73,9 

 Empreses no financeres 1.255.675 –4.691 –2,6 43,7 

  Préstecs d’entitats residents (3) 836.189 –5.645 –5,1 29,1 

  Valors diferents d’accions 65.715 349 8,8 2,3 

  Préstecs de l’exterior 353.771 605 1,7 12,3 

 Llars (4) 866.239 –4.799 –2,5 30,2 

  Préstecs per a l’habitatge (3) 663.749 –3.090 –1,8 23,1 

  Altres (3) 199.402 –1.721 –4,6 6,9 

  Préstecs de l’exterior 3.088 12 4,5 0,1 

Administracions públiques (5) 750.572 15.611 13,7 26,1 

ToTal 2.872.486 6.121 1,4 100,0 

NOTES: (1) Residents a Espanya.
(2) Taxes de variació interanual calculades com a flux efectiu/saldo al començament del període.
(3) Inclouen els préstecs titulitzats fora del balanç bancari.
(4) Inclouen les institucions sense ànim de lucre al servei de les llars.
(5) Total de passius (consolidats). Es dedueixen els passius entre administracions públiques.
FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.
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El crèdit es redueix el 3,1% 
interanual i la morositat se 
situa en el 7,91% al gener 
del 2012. 

El tipus d’interès de les 
noves operacions de crèdit 
assoleix nivells màxims 
dels tres últims anys. 

nuir el 14,0% anual. Menys intenses van 
ser les reduccions del crèdit al sector pri
mari i a la indústria, del 5,9% i del 6,0% 
anual, respectivament. La seva taxa de 
mora al desembre va arribar al 6,5% i al 
5,4%. Finalment, el crèdit als serveis, amb 
una morositat del 4,7%, es va reduir el 
2,1% anual. 

Les dades disponibles per al 2012 mostren 
el manteniment del ritme de contracció 
del crèdit als altres sectors residents, el 
qual, al gener, es va reduir el 3,1% inter 
anual. La taxa de morositat, per la seva 
banda, va augmentar en 29 punts bàsics i 
es va situar en el 7,91% del saldo viu de crè
dit. Aquesta reducció del crèdit va contri
buir a disminuir el deute del sector privat 
en 9.490 milions d’euros al gener. Això 
contrasta amb el nou increment del fi  nan
 çament al sector públic, que, en aquest 
ma  teix mes, va augmentar en 15.611 mi 
lions d’euros. 

Esperem que la feblesa prevista de l’eco  no
 mia, en especial durant la primera meitat 
del 2012, i el procés de despalanquejament 

del sector privat mantinguin la contracció 
del crèdit al llarg de tot l’any. Els tipus 
d’in  terès de les noves operacions credití
cies, que se situen en nivells màxims dels 
tres últims anys, també hi contribuiran. 
Aquest increment dels tipus contrasta 
amb la política monetària duta a terme  
pel BCE en els últims mesos. En efecte, el 
man  teniment del tipus d’interès en l’1%, 
un nivell històricament baix, i les injec
cions de liquiditat han reduït els costos de 
finançament de la banca europea. Una 
disminució que no s’ha traslladat als tipus 
d’interès minoristes, la qual cosa reflecteix 
l’increment de la prima de risc de les ope
racions bancàries. 

En aquest sentit, destaca l’intens repunt 
del tipus d’interès aplicat a la compra dels 
habitatges, amb un augment de 14 punts 
bàsics al gener en relació amb el mes ante
rior. Aquesta tendència contrasta amb la 
caiguda del principal índex de referència 
per a aquests productes, l’euríbor a un any, 
que va disminuir en 16 punts bàsics durant 
el mateix període. Com ho mostra el gràfic 
següent, el diferencial entre les dues sèries 

FONT: Banc d’Espanya.
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El volum de pagarés emesos 
per les entitats bancàries 
gairebé es duplica entre  
el setembre i el gener  
del 2012.

es va apropar als 2 punts percentuals en 
aquest mes, un nivell molt superior als 36 
punts bàsics registrats al juny del 2008. 

Els dipòsits bancaris  
mantenen la contracció 

La facilitat de crèdit del BCE va augmentar 
el recurs dels bancs espanyols a l’euro  sis   
  te  ma fins als 152.432 milions d’euros al  
fe  brer. Això ha millorat la posició de liqui
ditat de les entitats bancàries. Conseqüent
 ment, la necessitat de finançament a través 
de la captació de recursos minoristes s’ha 
reduït dràsticament i ha mantingut gaire
bé estancats els tipus d’interès de les noves 
operacions de dipòsit. 

En aquest context, els dipòsits de les em 
preses i de les famílies es van reduir de for
ma significativa al gener, amb una caiguda 
del 4,2% interanual. Aquesta contracció 
respon, principalment, a la caiguda dels 
di    pòsits a termini, que, en aquest període, 
es van reduir en 42.713 milions d’euros. 
Respon aquesta evolució dels dipòsits a 
una disminució de l’estalvi de les llars? 

En principi, en períodes de deteriorament 
de l’activitat econòmica i d’augment de la 
taxa d’atur, l’estalvi de les famílies tendeix 
a créixer de forma ostensible. Això és el 
que va succeir durant l’última recessió, 
quan la taxa d’estalvi, mesurada en percen
 tatge de la renda bruta disponible de les 
llars, va augmentar més de 8 punts percen
tuals en dos anys. Durant aquest període, 
els dipòsits bancaris totals van registrar 
un increment important, en especial els 
terminis més llargs. 

No obstant això, la caiguda dels dipòsits 
bancaris durant els últims mesos reflecteix, 
també, un canvi de composició entre els 
actius financers en mans de les famílies i de 
les empreses. L’increment de la rendibilitat 
dels valors de deute sobirà i d’altres instru
ments, com els pagarés bancaris, hi hauria 
contribuït. De fet, en aquest últim exemple, 
s’observa que el volum de pagarés en circu
lació emesos per les entitats financeres gai
rebé es va doblar entre el setembre del 2011 
i el gener del 2012. Atès aquest escenari, es 
perem que la taxa d’estalvi redueixi el rit  me 
de contracció i que, fins i tot, s’estanqui en 
els primers mesos d’enguany. 

El recurs de la banca 
espanyola a l’eurosistema 
augmenta fins als 152.432 
milions d’euros al febrer. 

PASSiuS DE LES ENtitAtS DE cRÈDit ENFRONt D’EmPRESES i FAmÍLiES 

Gener 2012

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

A la vista 261.965 –7.746 –2,9 7.037 2,8 19,3 

D’estalvi 197.452 –5.498 –2,7 –11.203 –5,4 14,6 

A termini 696.688 –1.048 –0,2 –42.713 –5,8 51,4 

En moneda estrangera 17.631 –87 –0,5 –464 –2,6 1,3 

Total dipòsits 1.173.735 –14.380 –1,2 –47.344 –3,9 86,6 

Resta del passiu (*) 181.270 –3.694 –2,0 –11.528 –6,0 13,4 

ToTal 1.355.005 –18.074 –1,3 –58.872 –4,2 100,0 

NOTA: (*) Balanç agregat segons els estats de supervisió. Inclou transferències d’actius, passius financers híbrids, cessió temporal d’actius i dipòsits subordinats.
FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.
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El sobreendeutament de les empreses espanyoles:  
problema comú o d’unes quantes?

El creixement de l’endeutament de les societats no financeres, durant la dècada dels noranta i fins al 2007, va ser 
un fenomen generalitzat a la majoria de països europeus i especialment intens a Espanya. Per aquest motiu, se sol 
afirmar que l’endeutament de les nostres empreses és excessiu i que cal iniciar un procés de despalanquejament. 

Per mesurar els nivells d’endeutament podem utilitzar diferents indicadors. Les ràtios més utilitzades són la de 
deute sobre actius (que informa sobre el percentatge del balanç finançat amb fons aliens); la de deute sobre resultat 
econòmic brut (que mesura la capacitat de devolució del deute amb les rendes generades), i la de càrrega financera 
sobre el resultat (percentatge del resultat destinat al pagament d’interessos pels deutes contrets). Valors alts 
d’aquestes ràtios indiquen vulnerabilitat de les empreses, ja que suggereixen una dependència excessiva de fons 
externs o alts percentatges del resultat destinats al pagament de deutes. 

Com s’observa al gràfic, les conclusions sobre l’endeutament de les empreses espanyoles varien segons l’indicador 
utilitzat. Sembla que la seva estructura del balanç no mostra, en termes agregats, signes de sobreendeutament: el 
percentatge finançat amb fons propis és coherent amb el que presenten altres països de la zona de l’euro. En canvi, 
els indicadors vinculats al resultat o al valor afegit brut són els que recullen un major nivell d’endeutament dife
rencial en relació amb altres països de la zona de l’euro i indiquen la necessitat d’incrementar la rendibilitat dels 
actius empresarials. El deteriorament de la nostra economia ha intensificat aquest problema, ja que ha erosionat 
els comptes de resultats en un gran nombre de sectors i ha generat un augment de les ràtios d’endeutament que 
adopten aquesta variable com a referència. 

FONTS: Banc Central Europeu i IIF.

INDICADORS D’ENDEUTAMENT DE LES SOCIETATS NO FINANCERES EN PAÏSOS EUROPEUS
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El problema d’aquestes ràtios agregades és que no permeten distingir si el major endeutament d’un país és degut 
al fet que presenta més pes en sectors que, per les seves característiques, requereixen més endeutament o bé al fet 
que presenta un problema de sobreendeutament generalitzat a tots els sectors. Un exemple il·lustratiu és el sector 
de la promoció i construcció. A la majoria de països analitzats, és el sector que presenta ràtios més altes d’en  deu 
tament, de manera que el seu major pes en la nostra economia explicaria una part de les nostres ràtios més eleva
des. No obstant això, sí es pot parlar d’endeutament excessiu quan, a més a més, aquest sector presenta, a Espanya, 
una ràtio d’endeutament de 27 cops el seu resultat anual, per una ràtio de 10 cops a la resta de països europeus. 
Com veurem més endavant, aquest no és l’únic sector a Espanya que pateix aquest mal. 

El nivell d’endeutament sostenible d’una empresa depèn de molts factors. Uns són específics de la branca d’activitat 
en què opera. Així, per exemple, un sector amb processos de producció que requereixin molts actius intangibles 
tindrà menys actius tangibles per poder aportar com a garantia d’un préstec que un altre sector més intensiu en 
maquinària. Altres factors estan determinats per característiques de la mateixa empresa –com la capacitat de ges
tió per obtenir més rendibilitat o la capacitat d’aportar garanties addicionals–. En aquest sentit, la dimensió també 
és important, ja que els mercats tenen poca informació sobre les empreses petites: els seus contractes no solen ser 
públics i no emeten títols cotitzats pels costos que això comporta, comparativament elevats. Atesa aquesta situació, 
les empreses petites tendeixen a confiar més en l’autofinançament o en el crèdit bancari. En qualsevol cas, el seu 
comportament és diferent al de les empreses grans. 

Per tant, per jutjar si el nivell d’endeutament de les empreses és excessiu, caldria tenir en compte tots aquests fac
tors. Una manera de ferho, és comparar els nivells d’endeutament de les empreses espanyoles amb els d’empreses 
similars a altres països de la Unió Europea que operin en la mateixa branca d’activitat. D’aquesta manera, compa
rant entre empreses de la mateixa branca, es minimitzen les diferències que puguin derivar de les particularitats 
sectorials. Si, a més a més, es compara entre empreses de la mateixa dimensió, les diferències que puguin venir 
d’un major o menor accés als mercats també es redueixen. Així, la resta de diferències haurien de ser atribuïbles a 
la diferent capacitat de gestió o a altres circumstàncies específiques. Aquest tipus d’anàlisi s’ha dut a terme en un 
estudi recent,(1) els principals resultats del qual resumim a continuació. 

En primer lloc, l’anàlisi mostra que, efectivament, hi ha un comportament molt diferent entre empreses grans i 
petites. Les ràtios d’endeutament són molt dispars, tot i que el fet que un tipus o altre d’empresa estigui més endeu
tat depèn de la branca d’activitat. 

El segon dels resultats ve de la comparació dels nivells d’endeutament de les empreses espanyoles amb els nivells 
mitjans dels principals països de la zona de l’euro, per a cada branca d’activitat i segons la dimensió de l’empresa. 
Al gràfic següent, es pot observar com, el 2010, de mitjana, les empreses grans espanyoles estaven més sobreen
deutades en relació amb les seves homòlogues europees que les empreses petites. En efecte, les empreses grans 
tenien un endeutament superior a la mitjana europea al 45% dels sectors, xifra que es redueix al 20% per a les 
empreses petites. Addicionalment, per a una proporció elevada d’aquests sectors sobreendeutats, l’endeutament 
relatiu va empitjorar des del 2007 (perquè va augmentar el palanquejament o perquè es va reduir menys que als 
altres països).(2) 

(1) S. JódarRosell i I. Martínez Carrascal (2012), «El sobreendeutament de les empreses espanyoles: problema comú o d’unes quantes?», 
Document de Treball de ”la Caixa” (01/2012). 
(2) L’anàlisi per al 2010 només s’ha pogut realitzar amb dades del balanç agregat per a cada sector i tipus d’empresa. Per tant, la ràtio d’en  deu  ta
ment calculada d’aquesta manera pot estar afectada pels valors que presentin les empreses més grans de cada grup (les grans de les petites i les grans 
de les grans). No obstant això, per al 2009, es disposa de les ràtios d’endeutament per percentils i les conclusions per a l’empresa representativa de 
cada grup es mantenen. 
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Finalment, l’anàlisi mostra que, pel que sembla, el menor endeutament relatiu de les empreses petites és el fruit 
d’un major esforç per reduirlo des del final del 2007. De fet, la càrrega financera de les empreses petites va créixer 
al voltant del 15% entre el 2007 i el 2009, mentre que només va augmentar lleugerament per a les empreses grans. 
Cal pensar que, atesos els tipus d’interès més baixos durant el 2009, la major càrrega financera de les empreses 
petites reflecteix un deteriorament més intens del seu resultat. Atesa aquesta situació, és probable que aquestes 
empreses intentessin reduir la dependència de fons externs i es concentressin a satisfer els compromisos de deute 
que consumien gran part del seu resultat. De la mateixa manera, el deteriorament del resultat també va incremen
tar el risc percebut pels creditors que les empreses no poguessin afrontar els deutes. Això dificulta la renovació del 
crèdit a curt termini i intensifica el procés de despalanquejament, en especial en un context amb menys apetència 
pel risc. Coherents amb aquest fet, les dades mostren que l’endeutament ha tendit a reduirse més entre els sectors 
on l’endeutament, el 2007, era superior a la mitjana europea. 

En definitiva, malgrat que les dades agregades mostren una proporció de fons aliens en el balanç de les empreses 
espanyoles similar a la d’altres països, una anàlisi desagregada per sectors mostra la necessitat d’ajustament en 
molts d’ells. Aquest ajustament s’ha iniciat ja i ha estat especialment intens a les empreses petites, però encara hi 
ha nombrosos sectors sobreendeutats. Addicionalment, és imprescindible augmentar la productivitat de les 
empreses per apropar els nivells de càrrega financera i de deute sobre resultats als de la resta de països europeus. 
L’augment de la rendibilitat és un repte tan o més important que el de la reducció de l’endeutament. 

ENDEUTAMENT EN RELACIÓ AMB LA MITJANA EUROPEA PER DIMENSIÓ D’EMPRESA, 2010

NOTES: (*) Empreses petites: vendes < 10 milions d’euros; empreses grans: vendes > 50 milions d’euros.
(**) Mitjana calculada amb dades d’Alemanya, Bèlgica, Espanya, França, Itàlia i Portugal.
FONT: Elaboració pròpia a partir de dades de BACH-ESD.
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Aquest requadre ha estat elaborat per Sandra Jódar-Rosell i Inmaculada Martínez Carrascal
Departament d’Anàlisi Econòmica, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”
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Previsions
% de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat d’indicació expressa

2010 2011 2012
2011 2012

I II III IV I II

ECONOMIA INTERNACIONAL Previsions Previsions

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

ECONOMIA ESPANYOLA Previsions Previsions

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

  Demanda nacional  (contr. al △ PIB) –1,0 –1,8 –4,0 –0,8 –1,9 –1,4 –2,9 –4,2 –4,4
  Exportació de béns i serveis 13,5 9,1 2,4 13,1 8,8 9,2 5,2 2,6 3,0
  Importació de béns i serveis 8,9 –0,1 –7,4 6,0 –1,3 0,9 –5,9 –9,3 –8,1
  Producte interior brut –0,1 0,7 –1,0 0,9 0,8 0,8 0,3 –0,4 –1,0
 Altres variables
  Ocupació –2,6 –1,9 –3,5 –1,4 –1,1 –1,9 –3,3 –3,3 –4,4
  Taxa d’atur (% població activa) 20,1 21,6 24,1 21,3 20,9 21,5 22,9 24,1 24,3
  Índex de preus de consum 1,8 3,2 1,8 3,5 3,5 3,1 2,8 1,9 1,8
  Costos laborals unitaris –2,6 –1,9 0,1 –2,0 –1,7 –1,5  –2,5 – –
  Saldo operacions corrents (% PIB) –4,5 –3,9 –2,1 –6,6 –3,2 –2,9 –2,8 –2,6 –2,0
  Cap. o nec. finanç. resta món   
   (% PIB) –4,0 –3,4 –1,6 –6,1 –2,7 –2,4 –2,3 –2,1 –1,5
  Saldo públic (% PIB) –9,3 –8,5 –5,5 –5,3 –9,9 –6,1 –12,8   

MERCATS FINANCERS Previsions Previsions

 Tipus d’interès internacionals
  Fed Funds 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
  Repo BCE 1,0 1,3 1,0 1,0 1,3 1,5 1,3 1,0 1,0
  Bons EUA 10 anys 3,2 2,8 2,1 3,4 3,2 2,4 2,0 2,0 2,1
  Bons alemanys 10 anys 2,8 2,6 2,0 3,2 3,1 2,3 2,0 1,9 2,0
 Tipus de canvi
  $/Euro 1,33 1,39 1,30 1,37 1,44 1,41 1,35 1,31 1,31

C
ACTIVITAT FINANCERA Milions € 

Recursos totals de clients 248.326

Crèdits sobre clients 182.661

Resultat atribuït al Grup 975

PERSONAL, OFICINES I MITJANS DE PAGAMENT  

Empleats 28.529

Oficines 5.196

Terminals d’autoservei 8.011

Targetes (milions) 10,3

OBRA SOCIAL: PRESSUPOST PER ACTIVITATS PER AL 2012 Milions € 

Socials 331

Ciència i medi ambient 68

Culturals 69

Educatives i investigació 32

TOTAL PRESSUPOST 500
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