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Espanya va ser el país de la Unió Europea que va rebre més immigrants el 2005, exac-
tament 652.300 (nets), segons Eurostat. No es tracta d’un fet excepcional, ja que, des
del 1998, es repeteix la mateixa història. Hem passat a ser el país amb més creixement
demogràfic d’Europa, gràcies a una immigració que ha trencat tots els pronòstics re-
alitzats cap al final dels anys noranta. Llavors, quan el nombre d’estrangers residents
a Espanya amb prou feines superava els 600.000, els experts vaticinaven una població
en declivi en el segle XXI. La realitat és que, a 1 de gener del 2006, el nombre total 
d’habitants supera amb escreix els 44 milions, gairebé cinc més que el 1998.

Que Espanya pugui acollir un volum de població gairebé equivalent a la d’una ciutat
com Sevilla en un any, i que això s’hagi repetit en els set últims anys, no pot ser per
casualitat. És evident que la immigració acudeix a l’esquer d’un mercat de treball que
podria ser qualificat de gairebé explosiu. Si el 1998 a Espanya tenien feina amb prou
feines 14 milions de persones, al final del 2005 la xifra superava els 19 milions. Si al
començament del 1998 la taxa d’atur encara vorejava el 20% de la població activa,
ara ens hem apropat gairebé al 8% (tot i que és cert que alguns canvis metodològics
en la comptabilitat de l’atur exageren la davallada). De tota manera, és clar que el
mercat laboral ha patit una transformació radical en els últims anys, la qual cosa ha
fet possible la major creació d’ocupació de la Unió Europea.

Però la metamorfosi ha estat essencialment quantitativa. És a dir, molts dels proble-
mes estructurals que afligien el mercat laboral al final dels noranta continuen vi-
gents. Per exemple, la seva dualitat: la segmentació existent entre treballadors amb
contractes indefinits, protegits per indemnitzacions d’acomiadament molt elevades, i
els treballadors amb contracte temporal, amb escassa estabilitat en l’ocupació. A Es-
panya, el 33% del total d’empleats es troba en aquesta situació, la xifra més alta de la
Unió amb diferència. L’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Eco-
nòmics afirma que aquesta dualitat no solament genera problemes d’equitat, sinó
que també limita els guanys de productivitat de l’economia, ja que ni fixos ni tempo-
rals tenen els estímuls adequats per augmentar la seva formació i la seva eficiència.

En l’apartat de l’atur també apareixen interrogants de relleu. Com s’entén la persis-
tència d’una taxa d’atur encara elevada i, al mateix temps, un fort corrent d’immi-
gració? Com s’expliquen les grans disparitats de les taxes d’atur entre províncies i co-
munitats autònomes? Per què no hi ha mobilitat interterritorial? És que la protecció
a l’atur desincentiva la recerca d’una feina? Així mateix, la negociació salarial és un
assumpte de transcendència, ara que la globalització ens ha situat com una economia
de costos laborals intermedis, no gaire alts, però tampoc molt baixos. Per què la refe-
rència de la negociació és la inflació espanyola i no l’europea o l’increment dels sala-
ris europeus?

En suma, les reformes del mercat de treball constitueixen una assignatura pendent
que s’ha de resoldre si pretenem millorar en productivitat i en competitivitat. I tam-
bé en progrés i benestar. Als seus Principis d’Economia Política, John Stuart Mill afirma-
va que un mercat laboral competitiu no du a uns salaris baixos, sinó tot el contrari:
permet apujar-los i impulsar així el nivell de prosperitat d’una economia. Convé no
oblidar-ho.

26 de gener de 2006

Demografia, ocupació i productivitat: 
un puzle no resolt

Índex



Economia mundial: afrontant reptes

L’any 2006 ha començat amb una econo-
mia mundial navegant amb vent favora-
ble. Les condicions marines i meteorolò-
giques són una mica pitjors que les de
l’any passat. Els tipus d’interès són més alts
i el preu de l’energia es manté elevat, amb
algun ensurt alcista. Però no sembla que
això hagi d’alterar el rumb, atesa la capaci-
tat d’absorció del xoc energètic que va
mostrar l’economia mundial el 2005. Els
tipus d’interès tampoc no pujaran de for-
ma extraordinària, de manera que la tra-
vessia s’haurà de completar sense grans
novetats.

En tot cas, cal no abaixar la guàrdia da-
vant el risc d’un nou temporal energètic.
Al gener, el preu del barril ha trencat la re-
lativa tranquil·litat que havia exhibit al
novembre i al desembre i ha vorejat els
màxims històrics del setembre. En aques-
ta ocasió, la causa cal buscar-la en algunes
pertorbacions en el subministrament de
cru pels atacs de la guerrilla a Nigèria i per
la situació a l’Iraq. També pels temors des-
encadenats per l’amenaça de l’Iran de
provocar una crisi energètica si se li im-
posen sancions per la reactivació del seu
programa nuclear. A més a més, l’onada
de fred siberià que afecta Rússia i el con-
flicte del gas amb Ucraïna també hi han
contribuït.

La confiança en el rumb de la nau econò-
mica mundial es basa en diversos ele-
ments: la potència asiàtica, la fermesa
nord-americana, la recuperació europea i
la favorable marxa de les economies
emergents. En aquest últim cas, els alts
preus de les primeres matèries asseguren

ingressos per exportació, al mateix temps
que els tipus d’interès encara baixos i les
mínimes primes risc-país vigents perme-
ten complir les obligacions del deute ex-
terior.

Però el cas més destacat és, sens dubte,
l’expansió xinesa. L’Oficina Nacional
d’Estadístiques ha revisat les xifres del
producte interior brut (PIB) després d’ac-
tualitzar el cens de població de l’any 2004.
El resultat ha estat un augment del 17%
del volum de l’economia xinesa i un in-
crement de les taxes de creixement dels úl-
tims anys. Tenint en compte que el 2005
s’ha anunciat que el PIB va créixer el 9,9%
en termes reals, sembla clar que l’econo-
mia xinesa se situa en el quart lloc del ràn-
quing mundial, per damunt d’Itàlia, Fran-
ça i el Regne Unit. Les exportacions del
país asiàtic van empènyer el creixement de
l’any passat, amb un superàvit comercial
que es va triplicar en relació amb l’any an-
terior. L’acumulació de reserves exteriors
va superar els 800.000 milions de dòlars,
una xifra que s’aproxima a la del Japó, la
més elevada del món.

El dinamisme xinès es difon pel vessant
del Pacífic del continent asiàtic. El Japó és
un dels beneficiaris. La recuperació dels
últims trimestres es va consolidant i ja
s’estén als consumidors, la confiança dels
quals ha millorat notablement. La indús-
tria també ofereix dades positives, igual
que el sector immobiliari. La inflació con-
tinua essent l’assignatura pendent. No es
comprèn gaire bé que, en les actuals cir-
cumstàncies, l’índex de preus de consum
continuï baixant, tot i la pujada del preu
de l’energia. Però haurem de confiar en la
perspectiva optimista del banc central ja-
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RESUM EXECUTIU

Els tipus d’interès són més
alts i el petroli continua
provocant disgustos, però
l’economia mundial avança
ferma…

…per la potència asiàtica, 
la fermesa nord-americana,
la recuperació europea i la
bona marxa dels emergents.

La Xina, que irradia el seu
dinamisme a la seva zona
d’influència, revisa a l’alça
el PIB i ja és la quarta
potència econòmica del
planeta.



ponès, que anticipa el final de l’episodi de
deflació al llarg de l’any.

Als Estats Units, les dades més recents no
aporten gaires novetats a una economia
que va moderant les taxes de consum i de
inversió, encara elevades. És interessant
destacar la incipient contenció del mercat
immobiliari que es desprèn de les últimes
dades de venda d’habitatges de segona mà
i d’habitatges iniciats. Aquest alentiment
és desitjable perquè els alts preus i l’ex-
pansió del mercat estimulen la despesa
dels consumidors i disminueixen l’estalvi,
per l’efecte riquesa que genera saber-se
propietari d’un actiu amb un preu que
puja sense parar. Segur que la Reserva Fe-
deral, el banc central dels Estats Units,
contempla amb esperança aquesta evolu-
ció, que permet esperar una desaccelera-
ció suau de l’activitat i foragita els temors
d’un hipotètic esclat de la bombolla im-
mobiliària.

D’altra banda, la creació d’ocupació se-
gueix a un ritme pausat però ferm, i la in-
flació no presenta més problemes després
d’eliminar el component energètic. El dè-
ficit comercial del novembre fins i tot va
baixar en relació amb el mes anterior, per
bé que això va ser degut a factors puntuals
i no a un inici de correcció del principal
desequilibri que afligeix l’economia nord-
americana, que supera ja el 6% del PIB. En
aquest context, la Reserva Federal culmi-
narà la revisió de la política monetària,
fent-la menys acomodatícia, i es descomp-
ta un augment d’un quart de punt en el ti-
pus d’interès de referència fins al 4,50% en
la reunió de l’últim dia de gener, la darre-
ra que presidirà Alan Greenspan abans de
ser rellevat per Ben Bernanke.

A la zona de l’euro, el pessimisme desenca-
denat pel feble creixement i per l’elevat
atur a les principals economies –Alema-
nya, França i Itàlia– comença a esvair-se a
poc a poc. El sentiment econòmic que ex-
pressen els empresaris i els consumidors

en les enquestes que elabora la Comissió
Europea ha pujat fins al nivell de l’any
2000. De tota manera, l’enlairament del
consum privat encara no és clar, segons es
desprèn dels indicadors de despesa de les
famílies.

Per la seva banda, els empresaris expres-
sen un optimisme creixent –variable per
països–, probablement a causa de la de-
manda exterior. En concret, els empresa-
ris alemanys enquestats per l’Institut IFO
al gener apunten a una forta millora de les
expectatives dels seus negocis. La galleda
d’aigua freda l’ha tirat el banc central ale-
many, el Bundesbank, en assegurar, al seu
darrer informe, que el creixement de l’e-
conomia alemanya es va reduir de forma
ostensible en l’últim trimestre del 2005.
En qualsevol cas, la Comissió ha elevat les
seves previsions de creixement i espera
que el 2006 sigui, per fi, l’any en què es
consolidi la recuperació.

Economia espanyola: 
creixement de baixa qualitat?

Entre les economies europees mitjanes i
grans, l’espanyola continua essent la més
dinàmica en termes de creixement i ocu-
pació. Tot i que no disposem de les dades
oficials corresponents al quart trimestre,
totes les estimacions de creixement del
PIB el 2005 convergeixen cap al 3,4%.
L’embranzida del consum privat i de la
construcció alimenten una demanda in-
terna que contraresta amb escreix el pro-
gressiu deteriorament que presenta el sec-
tor exterior.

Malgrat tot, el balanç global de l’economia
espanyola és sovint qüestionat per diver-
ses raons. En primer lloc, per la persistèn-
cia o l’empitjorament de desequilibris
com l’exterior o la inflació. En segon lloc,
per l’escàs increment de la productivitat,
resultat d’un patró de creixement molt es-
pecífic. Finalment, pels dubtes sobre la ca-
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Els Estats Units continuen
creixent a bon ritme, 
amb un sector immobiliari
que, pel que sembla, inicia
una suau moderació…

…que no impedirà que 
la Reserva Federal continuï
col·locant la política
monetària en una posició
menys acomodatícia.

A la zona de l’euro, sembla
que les grans economies
entren a poc a poc en la fase
de recuperació, i, en aquest
sentit, cal destacar de nou
l’optimisme empresarial
alemany.



pacitat competitiva en un entorn obert i
globalitzat.

En aquest sentit, ha causat un notable im-
pacte l’estudi de la Comissió Europea so-
bre innovació, un treball que mesura el ni-
vell d’investigació i desenvolupament, la
innovació a l’empresa, l’aplicació de les in-
novacions i els seus efectes sobre el valor
afegit, etc. Segons l’estudi, Espanya se situa
en una posició endarrerida, en el lloc 23
d’un rànquing de 33 estats. Al nostre país
li correspon el grup de ressagats que per-
den terreny, juntament amb Estònia, Bul-
gària, Polònia, Eslovàquia, Romania i Tur-
quia. Una mica més amunt, al grup de
països ressagats però que progressen, hi ha
Portugal i Grècia, entre altres. A partir d’a-
quí cap amunt trobem la resta d’estats de
la Unió Europea (UE), juntament amb els
Estats Units i el Japó, que també han estat
inclosos a l’estudi.

Els problemes de competitivitat s’eviden-
cien en l’atonia del sector industrial, que
no substitueix el teixit manufacturer que
la competència exterior destrueix en sec-
tors sensibles. Al seu torn, aquesta deriva
es converteix en dèficit comercial creixent,
a causa de la tendència a l’estancament de
les exportacions de béns i a la intensa de-
manda de productes importats.

També podem atribuir a les insuficiències
en matèria de competitivitat una bona
part de l’empitjorament de la inflació. El
diferencial de taxes d’inflació en relació
amb la zona de l’euro s’ha instal·lat en un
punt percentual des de fa uns quants anys.
És més, el 2005 Espanya es va convertir en
el país més inflacionista de la zona de l’eu-
ro, només superat per Lituània i per la Re-
pública Txeca en l’àmbit de la UE de 25. A

més a més, mantenim obert l’interrogant
sobre els efectes del xoc petrolier de l’any
passat sobre els preus. L’impacte indirecte
ja es percep en el deteriorament de la in-
flació subjacent. I sembla que els efectes de
«segona ronda» estan garantits per l’ajus-
tament automàtic que, al començament
d’any, tindrà lloc a la major part dels con-
venis de treball (l’índex de preus va acabar
en el 3,7%, enfront de la referència del
2%).

La cara de la moneda són els comptes del
sector públic, que el 2005 van tancar amb
un superàvit de l’1% del PIB. Les bones
notícies no acaben aquí. En l’actualització
del Programa d’Estabilitat 2005-2008, el
Ministeri d’Economia preveu importants
excedents en tot el període. Certament,
aquest pot ser un bon moment per plante-
jar una reforma fiscal. Així ho ha fet el go-
vern, que ha començat a estudiar la refor-
ma de l’impost de societats i de renda. En
societats, es planteja una reducció progres-
siva del gravamen sobre beneficis des del
35% actual al 30% el 2011. Es tracta d’una
mesura encertada, ja que els tipus actuals
penalitzen les empreses espanyoles que
han de competir amb països de baixos cos-
tos laborals i baixa fiscalitat, alguns dels
quals ja són membres de la UE. No obstant
això, hi ha qui argumenta que la rebaixa
va a compte de la supressió de desgrava-
cions específiques. En l’impost sobre la
renda, es pretén reduir lleugerament la
pressió fiscal, per bé que, ara com ara, la
complexitat de la reforma fa difícil valo-
rar-la. En tot cas, en termes macroeconò-
mics, no sembla convenient en les actuals
circumstàncies reduir la fiscalitat, ja que
s’alimentaria una demanda interna que,
en part, és la causant dels desequilibris es-
mentats.
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L’economia espanyola
continua creixent amb
fermesa, però preocupen 
el model de creixement i, 
en concret, l’escassa
capacitat d’innovació 
i competitivitat.

Aquestes deficiències es
manifesten en un dèficit
comercial més elevat i
influeixen en els resultats
de la inflació, on encara pot
haver-hi sorpreses.

En canvi, els comptes 
del sector públic presenten
importants superàvits, 
la qual cosa coincideix amb
la presentació de la important
reforma dels impostos de
societats i de renda.
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CRONOLOGIA

AGENDA

2005
febrer 2 La Reserva Federal apuja el tipus d’interès de referència fins al 2,5%.

25 El govern aprova el Pla de Dinamització de l’Economia, un ampli programa de reformes econòmiques destinades
a augmentar la productivitat i l’ocupació (BOE 14-3-05).

març 4 L’índex Dow Jones de la Borsa de Nova York registra un màxim anual (10.940,55) amb una alça de l’1,5% en rela-
ció amb el final de l’any 2004.

22 La Reserva Federal apuja el tipus d’interès de referència fins al 2,75%.
23 Els caps d’Estat i de govern dels països membres de la Unió Europea aproven la reforma del Pacte d’Estabilitat i

Creixement i introdueixen més flexibilitat.

abril 20 L’índex Dow Jones de la Borsa de Nova York marca un mínim anual (10.012,36) amb un descens del 7,1% en re-
lació amb el final del 2004.

maig 2 La lliura xipriota, el lat letó i la lira maltesa s’incorporen al Mecanisme de Tipus de Canvi.
3 La Reserva Federal apuja el tipus d’interès de referència al 3%.

juny 30 La Reserva Federal apuja el tipus d’interès de referència al 3,25%.

agost 9 La Reserva Federal apuja el tipus d’interès de referència al 3,5%.

setembre 1 El preu del petroli qualitat Brent a un mes puja fins a un nivell màxim històric de 67,48 dòlars per barril.
17 Increment dels impostos especials que graven l’alcohol i el tabac per al finançament de la sanitat (BOE 17-9-05).
20 La Reserva Federal apuja el tipus d’interès de referència al 3,75%.

octubre 4 L’índex de la borsa espanyola IBEX 35 anota un màxim anual (10.919,2), amb uns guanys acumulats del 20,2%.
13 El Govern aprova el Programa Nacional de Reformes d’Espanya.

novembre 1 La Reserva Federal apuja el tipus d’interès de referència al 4%.
28 La corona eslovaca s’incorpora al Mecanisme de Tipus de Canvi.

desembre 1 El Banc Central Europeu apuja el tipus d’interès oficial al 2,25%.
13 La Reserva Federal apuja el tipus d’interès de referència al 4,25%.
17 El Consell Europeu acorda el marc pressupostari 2007-2013.
18 La cimera de Hong Kong de l’Organització Mundial de Comerç pacta suprimir el 2013 totes les ajudes a les expor-

tacions agrícoles dels països desenvolupats.

2006
gener 20 El Govern presenta els avantprojectes de reforma de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de

l’impost de societats.

Febrer
2 Indicador avançat de l’IPCH (gener). Reunió del Consell

de Govern del Banc Central Europeu.
3 Índex de producció industrial (desembre).

14 Avanç de la comptabilitat nacional trimestral 
(quart trimestre).

16 Índex de preus de consum (gener).
22 Comptabilitat nacional trimestral (quart trimestre).
27 Índex de preus industrials (gener).
28 Índex de preus de consum harmonitzats de la Unió

Europea (gener). Indicador avançat de l’IPCH (febrer).

Març
1 Reunió del Consell de Govern del Banc Central Europeu.
2 PIB de la zona de l’euro (quart trimestre).
6 Índex de producció industrial (gener).

14 Índex de preus de consum (febrer).
15 Enquesta trimestral de cost laboral (quart trimestre).
16 Índex de preus de consum harmonitzats de la Unió

Europea (febrer).
22 Enquesta contínua de pressupostos familiars (quart

trimestre).
27 Índex de preus industrials (febrer).
28 Reunió del Comitè de Mercat Obert de la Reserva Federal.
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Estats Units: una moderació 
molt petita

La fortalesa de l’economia nord-america-
na i els desequilibris que l’aguaiten són
una constant en els últims mesos. Ara es
veuen, però, tímids senyals de moderació
en el dèficit comercial i una incipient pèr-
dua de força en la venda d’habitatges. Si
la primera pot durar poc, la continuïtat
de la segona, amb el suport d’una conso-
lidació de la contenció dels preus, hauria
de conduir a un escenari d’aterratge suau
cap a un entorn macroeconòmic amb
menys riscos que els presents. Queda,
però, molt camí per recórrer, i un dèficit
comercial pendent.

Pel costat de la demanda, les vendes al detall
del desembre van continuar en forma i van
tornar a fer gal·la d’un notable vigor. S’ha

perdut, però, la lleugera tendència alcista
dels últims temps, tot i que, ara com ara,
no es pot parlar de moderació. Sense les
volàtils compres de vehicles, el creixement
va ser del 8,1% interanual, i, si s’exclouen
les compres de benzina, s’avança al 6,7%.
Entre els components que més força mos-
tren en els últims mesos, la venda de
materials de construcció i els serveis d’ali-
mentació fora de la llar van continuar mos-
trant avanços apreciables, propers al 10%
i al 8% interanual, respectivament, i van
conservar a més a més una certa tendèn-
cia a l’acceleració. Un altre component que
s’ha mostrat robust, la venda en magatzems
generalistes, va tenir una evolució més
moderada, amb taxes del 5% i amb una
tendència de manteniment. Sectors com el
vestit i l’alimentació, que en els mesos pre-
vis havien evolucionat amb més parsimò-
nia, han guanyat vigor en els últims mesos.

CONJUNTURA INTERNACIONAL

Indicis de moderació 
del sector immobiliari 
als Estats Units.

Les vendes al detall
continuen fortes tot 
i el minvament en els
pressupostos que 
comporta la benzina cara.

2004 2005
2003 2004

IV I II III Octubre Novembre Desembre

PIB real

Vendes al detall

Confiança del consumidor (*)

Producció industrial

Índex activitat manufacturera 
(ISM) (*)

Venda d’habitatges unifamiliars

Taxa d’atur (**)

Preus de consum

Balança comercial (***)

NOTES: (*) Valor.

(**) Percentatge sobre població activa.

(***) Saldo acumulat de 12 mesos. Milers de milions de dòlars.

FONTS: OCDE, organismes nacionals d’estadística i elaboració pròpia.

2,7 4,2 3,8 3,6 3,6 3,6 – ... –

4,3 7,3 8,4 7,3 8,4 8,4 5,9 6,8 6,4

79,8 96,1 96,1 104,2 102,3 98,9 85,2 98,3 103,6

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

53,3 60,5 57,5 55,6 52,8 56,5 59,1 58,1 54,2

11,7 10,0 10,8 5,1 6,9 11,8 7,5 6,0 ...

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

2,3 2,7 3,4 3,0 2,9 3,8 4,3 3,5 3,4

–495 –618 –618 –652 –673 –699 –711 –716 ...

ESTATS UNITS: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari
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Tot plegat denota la persistència dels ím-
petus consumistes del gran públic, la qual
cosa té el seu mèrit amb uns pressupostos
reduïts per l’encariment de la benzina
arran del petroli car. Despesa que, tot i
que ha perdut una mica la virulència del
final de l’estiu, evoluciona encara a taxes
properes al 15% interanual. Les vendes de
vehicles a motor, per la seva banda, van
mantenir la tímida recuperació del mes
anterior i ja són a la vora de sortir de la
sotragada imposada pels preus energètics.

Coherents amb aquest robust comporta-
ment, els consumidors van continuar re-
cuperant l’ànim, tal com ho indiquen els
índexs de confiança del desembre del
Conference Board, els quals van quedar
molt a la vora de les pautes de l’estiu i van
arribar a superar-les pel que fa a la per-
cepció de la situació present.

Pel costat de l’oferta, la continuada feble-
sa de la producció industrial contrasta
amb el vigor consumista. La taxa d’avanç

del desembre es va tornar a situar per sota
del 3%, emmarcada en un procés de lleu-
ger alentiment que ja dura des del comen-
çament de l’estiu. El fet és que la recupe-
ració de la producció industrial s’ha
estancat a mig camí quan es compara
amb el recorregut d’altres cicles expan-
sius. Més coherent amb el nivell d’activi-
tat general, segons l’índex de l’Institute
for Supply Management del desembre, la
visió dels empresaris continua essent
positiva.

El mercat de l’habitatge té en el present
cicle una especial rellevància. Els alts preus
dels actius han injectat una gran liquidi-
tat al sistema, obtinguda mitjançant no-
ves hipoteques d’habitatges ja comprats a
tipus baixos. Aquesta liquiditat, junta-
ment amb l’efecte riquesa dels posseïdors
d’immobles, esperona el consum i redueix
l’estalvi. La falta d’estalvi i la possibilitat
d’una major volatilitat dels preus consti-
tueixen un risc que la Reserva Federal vol
anar reduint a poc a poc. En els últims

La venda d’habitatges es
modera, però els preus
encara no.

INFORME MENSUAL

ESTATS UNITS: EL CONSUM CONSERVA LA FORÇA

Vendes al detall, variació intermensual anualitzada (*)

NOTA: (*) Sèrie de cicle-tendència.
FONTS: Departament de Comerç i elaboració pròpia.
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mesos, han aparegut signes de moderació
que apunten a aquest desitjat alentiment
suau del sector. És significativa la pèrdua
de força de la venda d’habitatges de sego-
na mà. Al novembre, va registrar una recu-
lada del 0,5% interanual, un valor infe-
rior a l’esperat.

Seguint el mateix camí, els habitatges ini-
ciats, indicador avançat que a l’octubre
havia quedat desvirtuat per la necessitat
de reparació de les destrosses del Katri-
na, van recular al novembre el 5,7% in-
teranual. Queda encara un llarg camí, i
també la qüestió dels preus, que, tot i que
amb menys ímpetu, encara continuen
creixent al voltant del 13% interanual,
però el cert és que sembla que el sector es
prepara per a etapes menys exuberants.
La cosa s’entén, ja que, per a una família
mitjana, considerant els ingressos, la
quota hipotecària i els pagaments ini-
cials, adquirir un habitatge és avui el
22,4% més difícil que fa dos anys. De la
suavitat d’aquest procés dependrà en

gran part l’estabilitat macroeconòmica
dels propers anys.

L’ocupació va continuar guanyant terreny
amb 108.000 nous llocs de treball al de-
sembre, una petita decepció, si tenim en
compte el que s’esperava, que va ser com-
pensada per una revisió a l’alça del regis-
tre del novembre. L’ocupació creix l’1,5%
interanual, amb una tendència alcista ben
consolidada, tot i que encara és menor
que en recuperacions passades. La taxa
d’atur va baixar al desembre al 4,9% de la
població activa i va mantenir la línia a la
baixa dels últims temps. Els salaris conti-
nuen essent l’assignatura pendent, tot i
que les coses van ara per un camí millor.
Amb gairebé dos anys de caiguda lenta i
sostinguda, al setembre s’havia arribat a
una pèrdua acumulada del 3,0% del
poder adquisitiu dels guanys salarials. De
llavors ençà, s’ha produït una recuperació
de l’1,6% que cal prendre en clau positiva
en el present entorn de guanys en produc-
tivitat del treball i d’inflació moderada.

L’ocupació continua a l’alça
i els salaris comencen a
despertar de la letargia.  
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ESTATS UNITS: LA VENDA D’HABITATGES ES MODERA, PERÒ NO ELS PREUS

Variació interanual en percentatge (*)

NOTA: (*) Sèrie de cicle-tendència.
FONTS: Departament de Comerç i elaboració pròpia.
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Detroit s’enfonsa, a les botigues proliferen el made in Japan i el made in China i l’Índia es comença a fer notar. Al
sector manufacturer, on més productivitat i menys inflació hi havia, és precisament on pitjor van les coses. La
ferotge competència exterior mossega amb força, i, amb la pèrdua de llocs de treball que això comporta, comen-
cen els mals de veritat. Malgrat tot, l’autèntic repte per als Estats Units no són les manufactures, que són el 12,7%
de l’ocupació privada, sinó els serveis, que són el 80,2%.

La recuperació de l’ocupació és un fet: els Estats Units creen més de dos milions nets de llocs de treball a l’any i
fins i tot l’escull del Katrina sembla superat. Però, deixant de banda el tema salarial, hi ha tres qüestions sense
resoldre en la creació d’ocupació: un creixement lent, un sector manufacturer que preocupa molt i un sector
serveis que hauria de preocupar i ocupar molt més.

L’ocupació neta va créixer l’1,5% durant el 2005, però, durant el període expansiu 1993-1999, l’increment mitjà va
ser del 2,6% interanual. Aquesta parsimònia s’explica, en part, per possibles reestructuracions. Durant les etapes
recessives hi ha resistència a perdre llocs de treball amb un alt valor afegit, preveient les dificultats d’adquirir i de
formar empleats qualificats quan les coses millorin. Però, davant de canvis profunds en l’estructura productiva,
aquesta resistència desapareix, ja que sigui qui sigui haurà d’aprendre els nous processos des de zero. A més a més,
les habilitats dels treballadors aturats queden obsoletes amb més facilitat i, per tant, costa més trobar els treballadors
desitjats. Descomponent la creació neta d’ocupació en pèrdues i guanys, durant els alegres noranta els dos evolucio-
naven amb força a l’alça, en un procés de destrucció creativa, en paraules de J. A. Schumpeter. Però la tendència s’ha
invertit de forma dràstica a la baixa, en creació d’ocupació des del final del 1999 i en destrucció d’ocupació des del
fatídic setembre del 2001. Si a tot plegat hi afegim una major proporció d’aturats de llarga durada, la hipòtesi de les
reestructuracions guanya força. La literatura actual sobre el tema és, però, cauta i prefereix especificar per sectors.

El veritable repte de l’ocupació nord-americana

UNA DINÀMICA A LA BAIXA

Milers de llocs de treball creats o perduts per trimestre

FONTS: Bureau of Labor Statistics (Business Employment Dynamics) i elaboració pròpia.
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Quins són els sectors que tenen problemes? La manufactura de béns duradors és un primer candidat. Proporcio-
na el 8,7% del total de llocs de treball privats, amb salaris per damunt de la mitjana. Entre maig de 1998 i octubre
del 2003 va perdre més de dos milions de llocs de treball, més de dos terços de la pèrdua total. De llavors ençà,
només n’ha guanyat 123.000. No obstant això, si considerem la tendència secular a la baixa del sector, les pèr-
dues no són tan excepcionals. Cap al final del 2005, la fabricació de mobles, vestits, automòbils i altres béns dura-
dors representava el 8,0% de l’ocupació privada total, per sota del 10,4% de l’últim màxim, el 1998, però a anys
llum del 25% que predominava el 1980. En termes de creixement, aquesta producció s’ha recuperat més que els
grans sectors de serveis. El modest avanç del 0,2% del 2005 és, però, superior a la mitjana de 1989-1999, que
exclou l’últim període a la baixa per evitar biaixos. Només les finances i la construcció, entre els sectors grans,
creixen també per damunt de la mitjana de la dècada 1989-1999. Però sectors importants de serveis, com les
vendes al detall, l’educació i els serveis professionals, encara creixen clarament per sota del període. Les manu-
factures no duradores (aliments, begudes, etc.) tampoc no assoleixen el nivell mitjà del període de referència.

ELS SECTORS DE SERVEIS ENCARA ENYOREN LA PASSADA DÈCADA EXPANSIVA

Creixement interanual de l’ocupació en percentatge de diferents sectors

FONTS: Bureau of Labor Statistics i elaboració pròpia.
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El veritable repte cal buscar-lo als serveis. L’ocupació en producció de béns, una cinquena part del total, creix
l’1,1% interanual, molt per damunt de la mitjana de 1989-1999. Però la dels serveis, quatre cinquenes parts del
total, tot i que creix més, l’1,8%, ho fa per sota del 2,5% del període 1989-1999. Només recuperant els serveis el
creixement de 1993-1999, en dos anys es compensarien amb escreix els dos milions de llocs de treball perduts en
el lustre negre de les manufactures. La cosa va a més, ja que, per sectors, augmenta l’enyorança de la passada
dècada expansiva. Als serveis professionals (que és la sisena part de l’ocupació i té uns salaris superiors a les
manufactures duradores), l’ocupació creix al 2,9%, més que en manufactures, però, a diferència d’aquestes últi-
mes, molt per sota del 5,7% de 1993-1999 i clarament per sota de la seva tendència de llarg termini, a diferència
de les manufactures duradores. En el cas dels serveis d’informació, sector petit però que proporciona llocs de
treball amb un valor afegit i amb uns salaris que se situen el 39% per damunt de la mitjana, el nivell de llocs de
treball només va avançar el 0,7% interanual el 2005, enfront del 4,7% de l’esmentat període expansiu.



La inflació va continuar baixant després
de les tensions motivades pels preus ener-
gètics. L’índex general de preus del de-
sembre va augmentar el 3,4% interanual,
registre que se situa per sota de les expec-
tatives que confirmen un panorama cada
cop més clar en aquest front. El compo-
nent subjacent, que exclou l’energia i l’a-
limentació, menys volàtil i més acord amb
la tendència general, va tenir un lleuger
repunt i va arribar a avançar fins a una
taxa del 2,2%. No obstant això, la tendèn-
cia general dominant continua apuntant
a una continuïtat de les taxes moderades.

Els preus de producció, que exclouen els
marges al detall, sí van rebotar amb més
força i al desembre van recuperar amb
escreix les pèrdues del novembre. L’avanç
interanual, que va tornar a pujar el 5,7%,
és la dada més preocupant del desembre.

El dèficit comercial del novembre va ser
el 5,7% inferior al registre rècord de l’oc-
tubre. Les exportacions del mes van créi-
xer un apreciable 10,8% interanual, una
mica per damunt de les importacions, la
qual cosa és novetat. No obstant això,
aquest fet és degut, en gran part, al final
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El repte és doble. En primer lloc, es tracta de recuperar els creixements passats, pretensió que implica una millor
i major aplicació de les millores tecnològiques en sectors com les finances, els serveis professionals i els serveis
d’informació, en especial en funcions d’alt valor afegit. En segon lloc, es tracta de gestionar la incipient globalit-
zació. Fins ara, aquest procés s’ha donat en els béns, la proporció d’importacions dels quals s’ha triplicat en 30
anys fins al 45% del total consumit i els llocs de treball dels quals han reduït el seu pes en el total a la tercera part.
Externalitzar un bé és comprovar especificacions i prou. Un servei és més complicat, es compra al llarg d’un
període, hi ha complicacions reguladores, de comptabilització, millores en les prestacions i, a més a més, cal ges-
tionar la informació i la multiculturalitat. Malgrat tot, el procés ja ha començat i, pel que ha passat en manufac-
tures, és imparable.

UN MÓN CANVIANT

Participació de diferents sectors en l’ocupació total en percentatge

FONTS: Bureau of Labor Statistics i elaboració pròpia.
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de la vaga de Boeing, que va propiciar al
desembre una acumulació de vendes
diferides i que, per tant, no sembla que
hagi de continuar. També va ajudar el fet
que les importacions cedissin una mica
de força a causa dels preus energètics. No
marca així el mes de novembre l’esperat
inici d’un canvi de tendència en l’evolu-
ció d’una balança comercial amb un dèfi-
cit que, en els dotze últims mesos, voreja
ja el 6,3% del producte interior brut.

Japó: els consumidors empenyen
l’expansió

L’expansió japonesa va guanyar una mica
de força cap al final de l’any. Les expecta-
tives més positives se centren en el consum
privat, que ja era el pilar més ferm de la pre-
sent recuperació. Després de certs dubtes,
i fugint del tradicional fatalisme atribuït
als japonesos, augmenten els qui es creuen
l’optimisme del banc central. La inflació,
o, millor dit, la falta d’inflació, continua
essent un escull que cal superar, però sem-

bla que la indústria desperta de la letargia.

Al costat de la demanda, les vendes al
detall van demostrar que tenen una ten-
dència alcista de fons resistent. Així, les
reculades dels mesos anteriors no van
aconseguir trencar el camí establert de
lenta recuperació, i al novembre l’indica-
dor va tornar al terreny positiu, amb un
avanç del 0,5% interanual. No obstant
això, les vendes d’automòbils, volàtils
però significatives, van continuar sense
afegir-se als aires de recuperació. El de-
sembre va ser el sisè mes consecutiu de
caigudes interanuals, amb una reculada
del 12,0%.

D’abast més general i amb un clar biaix
alcista, la confiança del consumidor del
quart trimestre va pujar fins al nivell dels
48,2 punts. Més enllà de la forta pujada
en relació amb el trimestre anterior, de la
millora de les expectatives i del trenca-
ment d’una certa tendència acomodatí-
cia, el present gir no es donava des del
1991, la qual cosa indica que alguna cosa

ESTATS UNITS: LES IMPORTACIONS ENCARA MANEN

Variació intermensual d’exportacions i importacions en percentatge (*)

NOTA: (*) Sèrie de cicle-tendència.
FONTS: Departament de Comerç i elaboració pròpia.
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Els avions milloren el dèficit
exterior del desembre, però
no hi ha canvis en la
tendència.

El Japó treu forces 
de l'optimisme dels seus
consumidors.

Les vendes al detall
mantenen la tendència
alcista, i la indústria
desperta de la letargia.



pot estar canviat en la percepció que els
japonesos tenen de la seva economia.
Sembla, doncs, que Toshihiko Fukui, go-
vernador del banc central japonès, gua-
nya adeptes per a la seva visió alcista.

Els indicadors d’oferta també van secun-
dar tímidament les millors expectatives.
La producció industrial del novembre va

quedar en un increment del 3,4% inter-
anual, dada que, malgrat denotar un lleu-
ger repunt, per efectes de base no acaba
de mostrar tota la força del sector en els
últims mesos. Les comandes de maquinà-
ria, indicador avançat de la inversió, tam-
bé van guanyar força al novembre, tot i
que aquesta empenta es va basar en el sec-
tor exterior, sempre volàtil. La tendència
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JAPÓ: ELS CONSUMIDORS JAPONESOS VEUEN LES COSES MÉS CLARES

Índex de confiança del consumidor

FONTS: Ministeri de Comunicacions del Japó, Oficina Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.
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NOTES: (*) Valor.
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(***) Saldo acumulat de 12 mesos. Bilions de iens.
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de fons és d’un creixement sostingut al
voltant de nivells del 5,0%, amb un lleu-
ger biaix a favor de les comandes foranes
enfront de les nacionals, que, pel que sem-
bla, perden una mica de força última-
ment.

El mercat de l’habitatge continua avan-
çant amb lentitud. Després d’un feble
comportament al novembre, els immo-
bles venuts a Tòquio van tornar a evolu-
cionar a l’alça al desembre, tot i que els
preus, no. Els habitatges iniciats també
van evolucionar a l’alça, amb un creixe-
ment al novembre del 12,9% interanual,
amb una clara tendència a l’alça que sin-
tetitza la situació present del sector.

La inflació continua essent una assigna-
tura pendent. Els preus van recular el
0,8% interanual al novembre. A Tòquio,
els preus del desembre també van recular
el 0,6%. El component general sense els
aliments elaborats voreja ja el terreny
positiu, però cal tenir en compte dos efec-
tes. D’una banda, els preus de l’energia
han empès cap amunt el nivell general,

però s’espera que torni a la normalitat,
com a mínim en taxes de creixement. De
l’altra, les reestructuracions dutes a terme
tenen com a conseqüència guanys d’efi-
ciència i, per tant, menys costos i preus
més baixos. Tot plegat fa difícil el final de-
finitiu de la deflació en els propers mesos.
Al mercat de treball, la taxa d’atur va con-
tinuar augmentant lleugerament fins al
4,6% de la població activa.

Les exportacions japoneses es recuperen.
Al novembre van créixer l’11,8% en relació
amb el mateix període de l’any anterior.
No obstant això, la balança comercial va
recular en termes interanuals a causa de
la força importadora, situació que cal in-
terpretar en clau d’una demanda interna
més vigorosa que temps enrere.

Brasil: història d’una desacceleració

L’economia brasilera es desaccelera clara-
ment. A diferència d’èpoques passades, els
comptes macroeconòmics estan mal equi-
librats, però el gegant de l’Amèrica aus-

Es consolida la recuperació
de l’habitatge.

La deflació continuarà en
els propers mesos.

14 FEBRER 2006 INFORME MENSUAL  

JAPÓ: ELS HABITATGES INICIATS MARQUEN EL CAMÍ DE LA RECUPERACIÓ

Nombre d’habitatges iniciats per mes (*)

NOTA: (*) Sèrie de cicle-tendència.
FONTS: Institut de l’Economia Immobiliària del Japó i elaboració pròpia.
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EVOLUCIÓ DEL PIB DE BRASIL PER COMPONENTS

Percentatge de variació interanual en termes reals

PIB
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tral és com una bicicleta: si no pedala, cau.
I, sense creixement, la situació del govern
Lula podria arribar a ser insostenible.

El producte interior brut del tercer tri-
mestre va avançar un magre 0,9% inter-
anual i va marcar el final de l’etapa expan-
siva. El consum privat es va desaccelerar
fins al 2,8% interanual. El consum públic,
arran de les mesures d’austeritat del
govern, es va desaccelerar dràsticament
fins a l’1,3%. Per la seva banda, la forma-
ció bruta de capital fix va arribar a recular

el 2,4%. Però el sector exterior, un dels
pilars de l’últim període expansiu, es va
continuar comportant bé, amb unes
exportacions que, tot i créixer menys, el
12%, encara van per davant de les impor-
tacions.

Els últims indicadors mensuals de deman-
da donen uns nivells d’activitat una mica
més positius que els reflectits als comptes
nacionals. Les vendes al detall van créixer
el 4,9% interanual al novembre, xifra que,
tot i quedar per sota dels dobles dígits del

Baixa la inversió, però 
el sector exterior aguanta 
i el consum públic es
desaccelera.
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Les vendes al detall creixen
gairebé el 5%.
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2004, encara és lluny de l’atonia. Ho con-
firmen les vendes d’automòbils, que van
créixer un robust 10,9% interanual i que
es van recuperar d’una mala tardor, influï-
da pel preu de l’energia.

Al costat de l’oferta, la producció indus-
trial va avançar el 0,6% interanual al
novembre, i la producció industrial de
béns de capital va fer-ho el 4,0%, xifra
que, tot i situar-se lluny del creixement
del 2004, indica que la desacceleració
podria haver tocat fons.

Al costat positiu, la inflació continua bai-
xant, amb un increment del 5,0% inter-
anual al desembre. Aquest fet, juntament
amb la desacceleració del consum públic,
denota que el govern segueix fidel a la
seva política de fer prevaler l’estabilitat
macroeconòmica. La taxa d’atur de São
Paulo va continuar baixant i al novembre
va arribar al 16,4%, un nivell que, no obs-
tant això, continua essent alt.

Un altre dels pilars de l’economia brasile-
ra dels últims temps, el sector exterior, va

BRASIL: MALGRAT TOT, LES VENDES AL DETALL CONTINUEN AVANÇAT

Variació interanual de les vendes al detall en percentatge

FONTS: IPEA i elaboració pròpia.
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NOTES: (*) Percentatge sobre població activa.
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FONTS: Institut Brasileiro de Geografia i Estadística, Banc Central do Brasil i elaboració pròpia.

0,5 5,0 4,8 3,2 3,5 0,9 – ... –

0,1 8,3 6,3 3,9 6,1 1,5 0,4 0,6 ...

19,9 18,8 17,4 17,0 17,5 17,2 16,9 16,4 ...

17,0 6,3 5,9 6,0 6,6 5,2 5,4 5,5 5,0

24,8 33,7 33,7 35,9 38,3 41,2 41,9 43,9 44,8

BRASIL: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

La inflació es continua
moderant, però la taxa d’atur
se situa per damunt del 16%.
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continuar emetent senyals positius. El
superàvit comercial més elevat del conti-
nent americà va marcar un nou rècord de
44.764 milions de dòlars durant el 2005.

Argentina continua sorprenent

L’economia argentina continua mante-
nint una elevada taxa d’activitat que ha
dut el país a superar amb escreix els ni-
vells anteriors a l’última crisi. El fort rit-
me d’activitat conviu amb un sector exte-
rior a l’alça, però la inflació continua
essent el principal risc. El pagament del
deute amb el Fons Monetari Internacio-
nal a càrrec de les reserves té una doble
lectura, ja que si, d’una banda, és una pro-
va de la retrobada salut econòmica, de
l’altra, deixarà el país amb un nivell de re-
serves excessivament baix, si més no de
moment.

L’economia argentina va créixer el 9,2%
interanual en el tercer trimestre. Més en-
llà de les fortes taxes registrades, és signi-
ficatiu que som a punt de completar el
tercer any d’expansió. El consum privat
va créixer al 8,9% durant el mateix perío-
de, i el consum públic va avançar al 6,8%.
El component inversor va avançar al 23,1%,
taxa notable, tot i que, de forma lògica,
inferior a la dels trimestres anteriors per
efectes de base. Les exportacions van
créixer al 13,3%, i les importacions, tot i
fer-ho a la taxa superior del 17,8%, mos-
tren una clara tendència de desaccelera-
ció que dóna suport al sector exterior.

Els indicadors de demanda més recents
mostren signes de continuïtat del cicle
expansiu. Així, les vendes al detall es van
accelerar al novembre i van créixer el
36,2% en termes interanuals. Les vendes
en cadenes de supermercats van seguir

una trajectòria semblant, però la venda
d’automòbils es va agafar un respir al de-
sembre i, amb un creixement del 3,3%, va
abandonar així un llarg període de forts
increments.

Al costat de l’oferta, les coses van seguir
una tònica semblant. La producció in-
dustrial es continua accelerant, tot i que
amb taxes més moderades. Al novembre,
va créixer el 7,3% interanual, ritme que
s’apropa als nivells de la primera meitat
del 2005. Calcant el comportament del
final de l’estiu, la mineria i els metalls van
tornar a ser els sectors més actius, men-
tre que l’acer va continuar a la baixa. Per
la seva banda, el sector energètic va afe-
gir-se amb força als sectors esmentats al
novembre. L’indicador d’activitat indus-
trial va avançar el 8,9%, en una línia de
clar manteniment del fort ritme expan-
siu en un sector que encara té camí per
davant en el seu procés de recuperació de
l’última crisi.

L’aspecte més preocupant de l’economia
argentina són els preus, que, durant el
2005, van créixer el 12,3%, taxa que con-
tinua a l’alça i que, a més a més, se situa
molt per damunt d’altres economies de la
regió, que, no obstant això, cal dir que no
passen per un cicle expansiu com l’argen-
tí. Ni la lleugera desacceleració dels preus
energètics, que avancen al 13%, quan al
final de l’estiu creixien per damunt del
30%, ni la desacceleració dels preus a l’en-
gròs d’importació han tingut conseqüèn-
cies en l’índex general, la qual cosa con-
verteix la inflació en un risc creixent. En
un pla positiu, la balança comercial dels
dotze mesos fins al novembre va conti-
nuar presentant un saldo positiu d’11.143
milions de dòlars, nivell que només evo-
luciona lleugerament a la baixa, tot i la
forta demanda interna.

Argentina manté l'expansió,
que complirà els tres anys.

Les vendes al detall avancen
amb força.

La indústria manté el
creixement, però encara li
queda camí per recuperar.

La inflació supera el 12% i
manté la tendència alcista.
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EVOLUCIÓ DEL PIB D’ARGENTINA PER COMPONENTS

Percentatge de variació interanual en termes reals
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FONTS: Institut Nacional d’Estadístiques i Censos de la República Argentina (INDEC) i elaboració pròpia.
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Primeres matèries: 
nou episodi alcista del petroli

El preu del petroli va créixer el 13% al ge-
ner i va trencar amb la relativa tranquil·li-
tat que el mercat havia exhibit al novem-
bre i al desembre. Així, la cotització del
barril de qualitat Brent per a lliuraments
a un mes va passar dels 58 dòlars del final
de desembre al rang dels 64-65 dòlars al
final de gener, molt a la vora del màxim
històric en termes nominals assolit al se-
tembre passat (67,5 dòlars).

Darrere d’aquest repunt hi ha les dificul-
tats que han emergit en tres punts sensi-
bles del globus: l’escalada de declaracions
sobre la qüestió nuclear entre l’Iran i els
països occidentals, el conflicte guerriller a
Nigèria i un augment de la inestabilitat
en matèria de subministrament del petro-
li provinent d’Iraq. Cal recordar que, en-
tre els tres països, sumen aproximadament
un terç de l’augment de producció que els
analistes assignen a l’Organització de Paï-
sos Exportadors de Petroli per als propers
cinc anys. A aquests tres fronts s’ha afegit

l’onada de fred siberià que afecta Rússia,
inusualment rigorosa fins i tot pels estàn-
dards russos. Les perspectives per als pro-
pers mesos no són positives, en mantenir-
se el dinamisme de la demanda de cru, que
creixerà el 2,2% el 2006, segons les previ-
sions de l’Agència Internacional de l’Ener-
gia.

La resta de primeres matèries segueixen
una tònica alcista similar. En conjunt, el
creixement de les primeres matèries, me-
surat per l’índex «The Economist» en dò-
lars, s’ha accelerat fins al 20% interanual
al gener, més de cinc punts percentuals
per damunt del registre del desembre.
Darrere d’aquest augment hi ha les pri-
meres matèries industrials, entre les quals
cal esmentar els metalls.

A la categoria dels metalls es pot distingir
dos grups, l’evolució dels quals respon a
condicions diferenciades. Així, el repunt
dels metalls preciosos, i aquí caldria des-
tacar els casos de l’or (creixement inter-
anual del 30% al gener) i de la plata (46%),
reflecteixen l’entrada de fons de caràcter

El petroli torna a vorejar els
seus màxims històrics a
causa de la tensió que
registren importants països
productors com Iran, Nigèria
i Iraq.
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ARGENTINA: LA PRODUCCIÓ INDUSTRIAL RECUPERA EL POLS

Variació interanual de l’índex de producció industrial

FONTS: INDEC i elaboració pròpia.
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Els metalls, amb un
creixement conjunt del 30%
en l’últim any, trenquen a
l’alça les cotitzacions.



més especulatiu. En canvi, l’alça dels
metalls d’ús industrial, entre els quals
destaquen el zenc (85%) i el coure (55%),

és deguda, principalment, a l’embranzida
de la demanda.
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EL PREU DEL PETROLI TORNA A APROPAR-SE ALS MÀXIMS HISTÒRICS

Cotització del petroli Brent a un mes en mitjanes setmanals
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FONT: Thomsom Financial Datastream.
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Zona de l’euro: la recuperació 
es consolida 

Després de sorprendre amb una embran-
zida del creixement en el tercer trimestre,
la zona de l’euro va apuntar un alentiment
a l’inici del quart trimestre. Les últimes
dades han desdibuixat aquest diagnòstic i
han revifat la confiança en l’escenari de
recuperació. Un dels indicadors més glo-
bals i que més finament precisen el pols
cíclic de la zona de l’euro, el sentiment
econòmic, va rebotar fins als 100,5 punts
al desembre, de manera que, en el con-
junt del quart trimestre, aquest indicador
es va situar en els 100,2 punts, un resultat
que no s’havia donat de forma recurrent
des del dinàmic any 2000. Un altre indi-
cador d’oferta ha reblat el clau de l’opti-
misme. La producció industrial va créixer

al novembre el 2,6% interanual, enfront
del mínim avanç del 0,2% de l’octubre.

Tot plegat ha empès la Comissió Europea a
revisar a l’alça les previsions de curt termi-
ni. Segons l’últim informe, l’executiu co-
munitari espera que, en el quart trimestre
del 2005, el creixement se situï en el rang
de 0,4%-0,8% intertrimestral, xifra que es
repetiria en el primer trimestre del 2006.
En el segon trimestre, l’increment del
producte interior brut (PIB) se situaria en
taxes intertrimestrals del 0,4%-0,9%. Ex-
pressats en termes interanuals, els creixe-
ments serien del 2,0% en el quart trimes-
tre, del 2,3% en el primer i del 2,6% en el
segon. Aquestes previsions semblen molt
optimistes, atès que el conjunt d’analistes
espera un creixement lleugerament infe-
rior al 2% interanual per al primer semes-

UNIÓ EUROPEA

La zona de l’euro esvaeix 
els dubtes sobre 
la recuperació en deixar
enrere l’ensopegada relativa
del començament del quart
trimestre…

…i condueix a una revisió 
a l’alça de les previsions 
de la Comissió Europea per 
a la primera meitat del 2006,
període en què podria
créixer per damunt del 2%.

L’ACTIVITAT DE LA ZONA DE L’EURO REPRÈN EL CAMÍ DEL CREIXEMENT

Valor de l’índex de sentiment econòmic
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Europa és una realitat molt diversa des de la perspectiva laboral. Factors culturals, sociològics, econòmics i
legals han afavorit al llarg de la història la configuració de realitats locals sensiblement diferents entre si. Per si
no fos prou, l’ampliació de la Unió Europea (UE) a vint-i-cinc membres ha afegit intensos matisos a un mo-
saic fins fa poc relativament homogeni i presidit, en qüestions laborals, per una certa confortabilitat de la
població ocupada.

El mercat de treball a la UE: una globalització a petita escala

QUI OFEREIX MENYS?

Cost laboral per hora efectiva treballada el 2004

NOTA: (*) La dada correspon al 2003.
FONT: Eurostat.
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En efecte, les condicions laborals als nous membres de la UE són molt més competitives que les existents als
països de l’antiga UE-15. Difícilment hi ha algun país de l’ampliació on la jornada mitjana setmanal per lloc de
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treball no superi les 40 hores, enfront de jornades no superiors a les 37 hores setmanals dels grans països, llevat
d’Espanya i Itàlia. De la mateixa manera, els costos laborals per hora treballada també presenten diferències
profundes, amb mínims que se situen al voltant dels 2-3 euros a Letònia o Lituània (o inferiors als dos euros en
països candidats) i màxims clarament superiors als 25 euros a França, Alemanya, el Regne Unit o els països
nòrdics.

Aquestes grans diferències, que incideixen significativament en els costos de producció, però que no determi-
nen estrictament la competitivitat (que depèn de molts altres factors), constitueixen, al mateix temps, una
oportunitat i una amenaça per al teixit empresarial de la UE. Efectivament, les empreses amb més projecció
global adaptaran les estratègies de producció i localització a aquests avantatges competitius, mentre que, a l’al-
tre costat de la balança, els sectors productius i les regions amb certes especialitzacions manufactureres hauran
de reconvertir, no sense dificultats, la seva estructura productiva.

Ara com ara, els països més rics, amb costos laborals més alts i jornades més curtes, presenten encara les taxes
d’ocupació més elevades de la Unió. Així, a Dinamarca la població ocupada en relació amb la població en
edat de treballar, amb el 75,5%, és la més elevada de la Unió Europea. També per damunt del 70% hi ha els
Països Baixos, Suècia i el Regne Unit. Quins són els trets més característics del mercat de treball en aquests
països?

A MÉS RIQUESA, MÉS OCUPACIÓ. O ÉS A L’INREVÉS?

NOTA: (*) Ocupats en % de la població en edat laboral.
FONTS: Eurostat i elaboració pròpia.

Taxa d’ocupació el 2005 (*)
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En primer lloc, i com a tret de fons, les economies amb un alt nivell d’ocupació es caracteritzen per un pre-
domini clar del sector serveis i per un sector públic de notable dimensió. En segon lloc, resulta molt clara la
correlació entre el grau d’integració de la dona en el mercat de treball i la taxa d’ocupació global. Als països
nòrdics, l’elevada taxa d’ocupació s’explica per l’alta proporció de dones amb feina, per damunt del 70% de
la població en edat de treballar. En sentit contrari, dos dels països més grans de la UE amb taxes d’ocupació
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més reduïdes, Polònia i Itàlia, presenten una ocupació femenina molt baixa, al voltant del 46% de la població
en edat de treballar (deu punts menys que la mitjana europea), que s’explica, igual que en el cas grec, per
motius de caire sociològic. Espanya, en línia amb el model mediterrani, ha fet un salt endavant en aquest
aspecte en els últims anys, però l’ocupació femenina se situa encara vint punts per sota dels països capdavan-
ters d’Europa.

L’alta integració laboral de la dona no es comprèn sense el desenvolupament de fórmules laborals que faciliten
la conciliació de la vida familiar amb la laboral, fórmules que són especialment utilitzades als països més des-
envolupats. A Europa, el 32,5% de les dones ocupades treballen a temps parcial, però aquesta proporció puja
fins al 75% als Països Baixos o al voltant del 40% a Bèlgica, Alemanya, Suècia, el Regne Unit o Àustria. A
Espanya o Itàlia, la taxa ronda el 25%, mentre que als països de l’ampliació difícilment supera el 10%.

D’altra banda, la necessitat creixent de compatibilitzar l’estudi i el treball o l’oportunitat de rendibilitzar par-
cialment l’experiència dels qui són al final de la seva vida activa ha afavorit també el desenvolupament del tre-
ball a temps parcial entre els joves i els més grans de 55 anys, amb independència del sexe, la qual cosa, lògica-
ment, ha impulsat la taxa d’ocupació global.

Finalment, sembla que la flexibilitat també és un element important en l’explicació de les altes taxes d’ocupa-
ció, si més no als països anglosaxons. El Regne Unit i Irlanda presenten taxes de temporalitat extraordinària-
ment baixes, molt inferiors a les dels països centrals de la UE (al voltant del 12% de la població assalariada), i,
no cal dir-ho, totalment oposades a les que, en l’actualitat, reflecteix l’economia espanyola, on el 33% dels con-
tractes tenen naturalesa temporal.

Quins seran els efectes de l’ampliació europea en l’àmbit laboral? Ara com ara, els temors que suscitava una
eventual arribada massiva de treballadors procedents dels nous membres es van desactivar al Tractat d’Adhe-
sió. Un període transitori de set anys permet als antics països membres limitar la lliure circulació de treballa-
dors als estats que així ho decideixin. Per tant, els efectes sobre el mercat laboral seran compassats. Una altra
qüestió és saber fins a quin punt les empreses optaran pels països de mà d’obra barata per deslocalitzar les
plantes productives, situació que ja s’ha començat a produir. I si això serà un revulsiu a l’hora de flexibilitzar i
dinamitzar els mercats laborals dels estats membres més regulats.

tre del 2006, una xifra en línia amb les nos-
tres previsions, que són de l’1,9%.

S’albira algun moment negatiu en aquest
escenari globalment positiu? Indubtable-
ment, la variable que no acaba d’enlairar-
se és el consum privat. Els últims indica-
dors continuen essent poc esperançadors.
Les vendes al detall van créixer un mode-
rat 0,3% interanual al novembre, les
matriculacions d’automòbils van caure el
0,2% en taxa interanual a l’octubre, i la
confiança del consumidor, tot i presentar
una certa millora, encara es trobava en el
nivell dels 11 punts negatius al desembre.

La resta de components de la demanda
segueixen camins més satisfactoris. La
inversió manté un pols notable, segons es
desprèn del creixement del component de
béns d’equipament de la producció indus-
trial, el 4,1% interanual al novembre. Per
la seva banda, les exportacions exhibeixen,
dins una tònica general erràtica, una ten-
dència de fons al creixement. No obstant
això, l’embranzida importadora ha con-
duït a una progressiva reducció del supe-
ràvit comercial, que, en saldo acumulat de
dotze mesos, se situava a l’octubre en els
28.300 milions d’euros, enfront dels 39.400
milions d’euros del tercer trimestre.

El consum privat no acaba
de respondre, tot i que 
la remissió d’una part 
de les tensions inflacionistes
al final del 2005 pot ajudar
en aquest front.
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Un element addicional que pot contri-
buir a consolidar la recuperació és la rela-
tiva tranquil·litat que ofereix el front dels
preus. En els dos últims mesos, l’índex de
preus de consum (IPC) harmonitzat ha
abandonat les cotes del 2,5% assolides a
l’octubre i ha lliscat a nivells que tendei-
xen al 2%. Concretament, al desembre, la
inflació es va situar en el 2,2% interanual.
Menys canvis exhibeix la taxa d’atur, que
es va mantenir, al novembre, en el 8,3%
de la població activa per tercer mes con-
secutiu.

Alemanya: l’economia recupera el pols

La recuperació alemanya segueix el seu
curs. No cal atorgar gaire transcendència
a la lectura negativa del creixement del
conjunt del 2005. Així, segons les dades de
l’Oficina Federal d’Estadística, en aquest
exercici la primera economia d’Europa
només va créixer el 0,9%, sensiblement per
sota de l’1,6% del 2004. No obstant això,
aquest aparent alentiment va ser degut,
exclusivament, al fet que el 2005 es van
treballar 1,3 dies menys que el 2004. Un
cop corregides les xifres del PIB de les dife-
rències de calendari, s’obté que Alemanya
va créixer l’1,1% tant el 2005 com el 2004.

Pel que fa al patró de creixement, el 2005
els components clau van continuar essent
la inversió en béns d’equipament i l’ex-
portació, mentre que el consum i la inver-
sió en construcció continuaven sota
mínims. Així mateix, cal destacar que s’ha
confirmat que el dèficit públic alemany
va arribar al 3,5% del PIB el 2005 i va
incomplir per quart any consecutiu el
Pacte d’Estabilitat i Creixement.

Si ens situem en l’actualitat més recent,
els últims indicadors coneguts tendeixen
a ratificar l’expansió econòmica germà-
nica, en especial des de la perspectiva de
l’oferta. Així, la producció industrial es
va disparar al novembre fins al 4,7%
interanual, el seu màxim des del febrer
del 2001, mentre que l’indicador IFO
d’activitat empresarial anotava al gener
el seu màxim des del 2000. Menys nove-
tats ofereix l’evolució de la demanda, que
continua presidida per l’apàtic consum,
reflectit en la caiguda de les vendes al
detall del 0,6% interanual al novembre i
en l’enfonsament de les vendes d’auto-
mòbils (descens del 8,5% interanual al
desembre).

Per la seva banda, la demanda externa
manté la seva aportació positiva a l’acti-
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Alemanya consolida 
la recuperació, amb un
creixement de l’1,1% el
2005, gràcies a l’exportació
i a la inversió en béns
d’equipament.
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vitat, amb una nova ampliació del supe-
ràvit comercial al novembre fins als
161.300 milions d’euros, en saldo acu-
mulat de dotze mesos. Igualment es pot
valorar de forma positiva el descens de la
taxa d’atur, dues dècimes percentuals al
desembre, fins a l’11,2%, i la desaccelera-
ció de la inflació (2,1% interanual al de-

sembre, percentatge que cal comparar
amb el 2,3% interanual del novembre).

En un altre ordre de coses, cal destacar
que el govern alemany ha concretat una
de les actuacions centrals del seu progra-
ma econòmic. El passat 9 de gener, l’exe-
cutiu germànic va aprovar un paquet

La producció industrial creix
gairebé el 5% al novembre 
i reflecteix el millor moment
del sector secundari 
dels últims quatre anys.

NOTABLE DIFERÈNCIA EN EL PIB ALEMANY EL 2005 EN CONSIDERAR ELS DIES TREBALLATS

Variació anual real del producte interior brut
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d’estímul econòmic per un total de
25.000 milions d’euros per al període
2006-2009. Aquest paquet inclou, com a
principals mesures, una aportació de
9.400 milions d’euros al fons per redreçar
petites i mitjanes empreses, un paquet
d’inversió pública en investigació i desen-
volupament equivalent a 6.000 milions
d’euros i una injecció d’inversió pública
en infraestructures de transport de 4.300
milions d’euros.

França: dubtes sobre la solidesa 
de la recuperació

Els interrogants sobre el grau de consis-
tència de la recuperació francesa no s’es-
vaeixen, ja que, al llarg del quart trimes-
tre, els indicadors més preocupants no
han millorat prou. En concret, el consum
intern, fonamental per consolidar l’ex-
pansió, es va desaccelerar fins a l’1,4%
interanual al desembre (2,7% al novem-
bre). Així i tot, cal destacar que la confian-
ça del consumidor va recuperar al de-
sembre una part de la reculada dels mesos
anteriors. Altres indicadors de consum,
com la producció industrial de béns de
consum o les matriculacions de turismes,
han apuntat a una línia similar.

Més satisfactòria és l’evolució en matèria
d’activitat industrial. Al novembre, la
producció industrial va créixer l’1,3%
interanual, resultat que contrasta força
amb el descens interanual de l’1,7% de
l’octubre, una tendència que, atesa la
recuperació de la confiança del sector
secundari registrada fins al desembre,
s’hauria de prolongar. En canvi, la con-
fiança del sector serveis ha perdut part del
bon to anterior i va anotar al desembre el
mínim des de l’abril del 2004.

La inflació ha acumulat al desembre el
tercer mes consecutiu de desacceleració.
Després d’anotar un avanç del 2,2%
interanual al setembre, l’IPC va cedir set
dècimes percentuals en els tres mesos de
l’octubre al desembre i es va situar en
l’1,5% interanual al final de l’any. Per la
seva banda, la taxa d’atur va cedir una
dècima percentual al novembre, fins al
9,6%.

En matèria de política econòmica, el fet
més nou és l’anunci del ministre d’Eco-
nomia, Thierry Breton, de realitzar un
ajustament de la despesa pública que per-
meti assolir el dèficit zero el 2010. Aques-
ta idea, que implica un estalvi anual d’uns
10.000 milions d’euros, s’assoliria mitjan-
çant un creixement de la despesa pública

A França, el consum no
acaba d’enlairar-se, la qual
cosa limita la confiança 
en la recuperació.
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L’executiu d’Angela Merkel
aprova un paquet de mesures
d’estímul de l’economia,
molt centrades en la
inversió pública, que puja 
a 25.000 milions d’euros 
en el període 2006-2009.

Evolució favorable 
de l’activitat industrial 
i dels preus, que es
desacceleren per sota 
del 2% al final del 2005.
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un punt percentual per sota de la inflació
en cada exercici pressupostari. Addicio-
nalment, Breton proposa un nou progra-
ma de privatitzacions, el total del qual,
uns 30.000 milions d’euros, s’utilitzarà
per reduir el deute públic fins al 60% del
PIB el 2010, sis punts menys que el regis-
trat el 2005.

Itàlia: lleugera millora 
de perspectives

Tot i que Itàlia continua exhibint una fal-
ta de to econòmic, al final del 2005 ha
ofert alguns indicis moderadament posi-
tius. Sembla que el mal moment del con-
sum, sense que s’hagi donat per superat,
pot estar entrant en una etapa menys de-
primida, segons ho apunten l’acceleració
de les vendes al detall de l’octubre (1,4%
interanual, enfront de l’1,1% del setem-
bre) i la recuperació de la confiança del
consumidor.

Pel que fa a l’oferta, el mal comportament
de l’activitat secundària, que va propiciar
que la producció industrial caigués l’1,7%

interanual a l’octubre, s’ha mitigat en part
al novembre, mes en què aquest indica-
dor va recular només el 0,6% interanual.
No obstant això, si l’exportació no millo-
ra de forma apreciable (va avançar el
5,1% interanual al novembre), a la manu-
factura italiana, molt orientada al mercat
internacional, li continuarà faltant un
suport fonamental.

Si tenim en compte tots els elements ante-
riors, el pols global de l’economia és el
millor dels últims mesos, i així es reflec-
teix en el sentiment econòmic, que va
arribar, en el quart trimestre, al nivell dels
102,8 punts, gairebé cinc punts per da-
munt del trimestre anterior. A més a més,
i com a element positiu addicional, cal
destacar la remissió de les tensions infla-
cionistes, que ha dut els preus de consum
al 2,0% interanual al desembre.

Regne Unit: tots els ulls en el consum

La notable desacceleració del consum
fins al tercer trimestre, que va situar
aquest component en els mínims de 10

2004 2005
2003 2004

IV I II III Octubre Novembre Desembre

PIB

Vendes al detall

Producció industrial

Taxa d’atur (*)

Preus de consum

Balança comercial (**)

NOTES: (*) Percentatge sobre població activa.

(**) Saldo acumulat de 12 mesos. Milers de milions d’euros.

FONTS: OCDE, organismes nacionals d’estadística i elaboració pròpia.

0,4 1,0 0,8 –0,3 0,2 0,1 – ... –

2,0 –0,4 –1,1 0,1 –1,2 0,3 1,4 ... ...

–0,6 –0,6 –2,0 –2,6 –1,2 –0,2 –1,7 –0,6 ...

8,4 8,0 7,9 7,8 7,7 7,7 – ... –

2,7 2,2 2,0 1,9 1,8 2,0 2,2 2,2 2,0

4,1 2,0 –0,8 –1,9 –5,1 –7,0 –8,7 –9,2 ...

ITÀLIA: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

El ministre d’Economia,
Thierry Breton, fa públic 
el compromís d’aconseguir
el dèficit zero per al 2010
mitjançant una reducció 
de la despesa pública.

L’economia italiana apunta
a una certa millora en el
quart trimestre, que té com
a principal exponent un to
lleugerament més actiu de
la despesa de les famílies.

La recuperació industrial 
i la desacceleració dels
preus de consum, senyals
positius addicionals.



anys, ha situat el centre de l’atenció en
determinar si la despesa de les llars re-
munta el vol en el quart trimestre. El
diagnòstic no és definitiu. Mentre les
vendes al detall s’han accelerat fins al
2,6% interanual en el quart trimestre
(1,0% en el tercer), la producció indus-
trial de béns de consum i la confiança del
consumidor amb prou feines milloren. I
l’estancament del PIB en el quart trimes-
tre (1,7% interanual segons l’estimació
preliminar) tampoc no acaba d’esvair els
dubtes existents.

I, si ens fixem en els factors fonamentals,
el panorama tampoc no acaba de ser posi-
tiu. En particular, el mercat de treball, tot
i exhibir una taxa d’atur moderada, del
2,9% entre octubre i desembre, també
registra un estancament del ritme de l’o-
cupació, una disminució dels llocs de tre-
ball vacants i un menor creixement dels
ingressos salarials mitjans.

L’empitjorament laboral és degut no sola-
ment a la persistent feblesa del sector
industrial, l’exponent més clar de la qual
és el descens interanual de la producció

industrial del 2,4% al novembre, sinó el
recent empitjorament del sector serveis.
En canvi, l’evolució de la inflació, que s’ha
allunyat sensiblement dels màxims anuals
registrats a l’estiu (2,0% interanual al de-
sembre), pot facilitar una transició cap a
una etapa de més dinamisme gastador de
les famílies britàniques.

Més enllà del pols cíclic, un altre indici de
les dificultats britàniques és el progressiu
empitjorament de les finances públiques.
Després de registrar un dèficit públic del
3,3% del PIB en l’exercici fiscal que va de
l’abril del 2004 al març del 2005, en l’ac-
tual exercici, que finalitzarà al març del
2006, el desequilibri se situarà en el 3,4%
del PIB. I, tot i que el govern ha anunciat
mesures de contenció de la despesa, la
Comissió Europea preveu un dèficit equi-
valent al 3,2% del PIB el 2007. Tot plegat
ha conduït a la petició de la Comissió
Europea d’iniciar un procediment de
dèficit excessiu, una iniciativa que, des-
prés de prosperar al Consell de Ministres,
no pot desembocar en sancions però sí
qüestiona la gestió pressupostària del
gabinet de Tony Blair.
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2004 2005
2003 2004

IV I II III Octubre Novembre Desembre

PIB

Vendes al detall

Producció industrial

Taxa d’atur (*)

Preus de consum

Balança comercial (**)

NOTES: (*) Percentatge sobre població activa.

(**) Saldo acumulat de 12 mesos. Milers de milions de lliures esterlines.

FONTS: OCDE, organismes nacionals d’estadística i elaboració pròpia.

2,5 3,2 2,7 2,0 1,6 1,7 – 1,7 –

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

–0,5 0,8 0,1 –1,1 –1,6 –1,2 –1,9 –2,4 ...

3,0 2,7 2,7 2,6 2,7 2,8 2,9 2,9 2,9

2,8 2,2 2,3 2,2 2,2 2,4 2,4 2,3 2,0

–46,8 –55,5 –59,8 –61,6 –62,5 –63,0 –63,1 –63,8 ...

REGNE UNIT: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

Brussel·les adverteix sobre
el dèficit públic excessiu 
del Regne Unit.

El mercat de treball 
es comença a erosionar 
i reflecteix tant la feblesa
de la indústria com un
recent empitjorament 
dels serveis.

Amb el consum privat 
en el seu pitjor moment 
en una dècada, tota l’atenció
se centra en el seu
comportament en el quart
trimestre.
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S’apropa el final del cicle alcista 
de la Reserva Federal

El 2005 la Reserva Federal dels Estats
Units va apujar el tipus d’interès de refe-
rència en vuit ocasions en 25 punts bàsics
cada cop. D’aquesta manera, el nivell ob-
jectiu del tipus d’interès interbancari a un
dia va pujar des del 2,25% del final del
2004 fins al 4,25% del desembre del 2005.
Així, tal com ho havien anunciat, les auto-
ritats monetàries nord-americanes van
apropar el tipus d’interès de referència al
nivell neutral. En efecte, les actes de l’últi-
ma reunió del Comitè Federal de Mercat
Obert, publicades al començament de
gener del 2006, confirmen que la política
monetària ja no es considera relaxada.
Així mateix, les actes suggereixen que

encara hi haurà alguna pujada més, però
que el final del cicle alcista és a la vora.

D’aquesta manera, l’augment del tipus
d’interès oficial fins al 4,50% en l’última
reunió del mandat de Greenspan com a
president de la Fed al final de gener del
2006 ja està àmpliament descomptada pel
mercat. Tot i que hi ha alguns dubtes so-
bre el nivell d’arribada del tipus d’interès
de referència de la Fed, apostem pel 4,75%.
Creiem que el nou president, Ben Ber-
nanke, voldrà afirmar la seva reputació
antiinflacionista amb una nova alça, però
que, atesos els signes de desacceleració
econòmica, no tindrà continuïtat.

El Consell de Govern del Banc Central
Europeu (BCE) no va variar els tipus d’in-

MERCATS FINANCERS

Mercats monetaris i de capital

La pujada al 4,50% de 
la Reserva Federal el dia 31
de gener està àmpliament
descomptada, i no serà
l’última.

2002 2003 2004

Mitjanes mensuals

2005 2006
2005

Valors diaris

S NO D G

LLEUGERA REDUCCIÓ DEL DIFERENCIAL DE TIPUS D’INTERÈS A CURT TERMINI ENTRE EL DÒLAR I L’EURO

Tipus d’interès interbancaris a 3 mesos, en percentatge anual

1

2

3

3,5

4,5

5

NOTA: Els tipus arriben fins al 26 de gener.
FONTS: Banc d’Espanya i Thomson Financial Datastream.

Estats Units Zona de l’euro

2

2,5

3

3,5

4

5

4,5

2006

4

1,5

2,5
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terès directors en la reunió del dia 12 de
gener, tal com s’esperava. Els mercats
financers van estar molt atents, però, al
comunicat posterior i a la roda de premsa
del president Jean-Claude Trichet. El to de
la nota de premsa no era gaire diferent de
l’anterior, però, en no aparèixer les parau-
les «forta vigilància» en relació amb els
preus, el mercat va interpretar que s’havia
relaxat l’agressivitat anterior. Així, l’eurí-
bor a un any, que es va col·locar en el
2,79% de mitjana mensual al desembre,
va baixar molt lleugerament després de la
reunió del BCE. No obstant això, amb
posterioritat es van produir declaracions
de dirigents del BCE de to ferm, i l’euríbor

a un any va repuntar lleugerament. D’a-
questa manera, el mercat espera un ascens
del tipus d’interès del BCE al març i, com
a mínim, un altre a partir del juny, aposta
que sembla raonable.

D’altra banda, la inflació de la zona de
l’euro va acabar l’any 2005 en el 2,2%,
segons l’avanç d’Eurostat. Així, per sisè
any consecutiu, la taxa d’inflació s’ha
situat per damunt del límit del 2% de
l’objectiu d’inflació a mitjà termini del
BCE. No obstant això, cal reconèixer que
la taxa d’inflació no se situa gaire lluny de
l’objectiu i que el 2005 les pressions infla-
cionistes a causa de l’escalada del petroli

S’espera un nou augment
del tipus de referència del
Banc Central Europeu al
març.

A la zona de l’euro, la
inflació acaba el 2005 per
damunt de l’objectiu del 2%
per sisè any consecutiu.

Zona de l’euro Estats Units Japó Regne Unit Suïssa

Nivell Tipus
objectiu de Tres mesos Tres mesos d’intervenció Tres mesos Tres mesos

Reserva (5) (5) Banc (5) (5)
Tres mesos Un any Federal (3) d’Anglaterra (4)

2004

Desembre

2005

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre (*)

2006

Gener (1)

NOTES: (*) Xifres provisionals.

(1) Día 26.

(2) Tipus d’interès marginal. Últimes dates de variació del tipus mínim: 6-3-03 (2,50%), 5-6-03 (2,00%), 1-12-05 (2,25%).

(3) Últimes dates de variació: 2-2-05 (2,50%), 22-3-05 (2,75%), 3-5-05 (3,00%), 30-6-05 (3,25%), 9-8-05 (3,50%), 20-9-05 (3,75%), 1-11-05 (4,00%), 13-12-05 (4,25%).

(4) Últimes dates de variació: 10-7-03 (3,50%), 6-11-03 (3,75%), 5-2-04 (4,00%), 6-5-04 (4,25%), 10-6-04 (4,50%), 5-8-04 (4,75%), 4-8-05 (4,50%).

(5) Tipus d’interès interbancari d’oferta.

FONTS: Banc Central Europeu, Thomson Financial Datastream i elaboració pròpia.

2,07 2,17 2,30 2,25 2,50 0,09 4,75 4,87 0,75

2,06 2,15 2,31 2,25 2,66 0,10 4,75 4,87 0,74

2,06 2,14 2,31 2,50 2,82 0,10 4,75 4,89 0,75

2,05 2,14 2,34 2,59 3,03 0,09 4,75 4,99 0,75

2,05 2,14 2,27 2,75 3,15 0,08 4,75 4,94 0,76

2,05 2,13 2,19 2,99 3,27 0,08 4,75 4,89 0,76

2,05 2,11 2,10 3,01 3,43 0,08 4,75 4,84 0,75

2,05 2,12 2,17 3,25 3,61 0,09 4,75 4,66 0,75

2,05 2,13 2,22 3,43 3,80 0,09 4,53 4,59 0,76

2,06 2,14 2,22 3,60 3,91 0,09 4,50 4,60 0,76

2,06 2,20 2,41 3,75 4,17 0,09 4,50 4,59 0,81

2,06 2,36 2,68 4,00 4,35 0,09 4,50 4,62 0,95

2,28 2,47 2,79 4,25 4,49 0,09 4,50 4,64 1,02

2,30 2,53 2,86 4,25 4,66 0,10 4,50 4,59 1,01

TIPUS D’INTERÈS A CURT TERMINI ALS MERCATS NACIONALS

Mitjanes mensuals, en percentatge anual

Euríbor (5)
Subhastes
BCE (2)
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van ser molt fortes. Potser el més impor-
tant és que, ara com ara, les expectatives
d’inflació a mitjà i a llarg termini estan
contingudes.

Pel que fa a la resta dels principals bancs
centrals, ni el Banc del Japó ni el d’Angla-
terra van variar les seves posicions en les
respectives reunions del gener. No obstant
això, el Banc de Suècia va apujar el tipus
d’interès d’intervenció el dia 20 de gener
en 25 punts bàsics fins a l’1,75%. D’aquesta
manera, va revertir parcialment la rebaixa
de l’últim estiu. La recent decisió del Riks-
bank, el banc central més antic del món, va
ser deguda a les tensions inflacionistes en
un marc de millora de les perspectives eco-
nòmiques. A més a més, el dia 24 el Banc
de Canadà va apujar el tipus d’interès de
referència en 25 punts bàsics fins al 3,50%.

Feblesa del dòlar en els primers
compassos de l’any

Després de tres anys de caigudes, el dòlar
va repuntar el 3,5% el 2005 enfront d’una

àmplia cistella de divises. En relació amb
l’euro, el bitllet verd es cotitzava a 1,36
dòlars per euro al final del 2004. Llavors
predominaven les previsions que el dòlar
continuaria baixant enfront de l’euro el
2005. No ha estat així, la qual cosa il·lus-
tra la dificultat de predir l’evolució dels
tipus de canvi. Ara bé, això no vol dir que
el dòlar no s’hagi de corregir sensible-
ment a la baixa, especialment enfront de
les divises asiàtiques, per disminuir l’im-
portant dèficit exterior dels Estats Units,
que era l’argument subjacent per a la
depreciació del dòlar el 2005. Només que
la correcció s’ha demorat. La feblesa del
dòlar en els primers compassos del 2006
podria ser indicativa de la trajectòria
futura d’aquesta moneda.

L’euro va caure el 7,1% el 2005 en relació
amb el grup de les monedes dels princi-
pals socis comercials de la zona de l’euro i
el 13,4% enfront del dòlar. En les prime-
res setmanes de gener, l’expectativa d’un
augment de tipus d’interès de referència
del Banc Central Europeu, en millorar les
perspectives econòmiques de la zona de

Després de tres anys de
caigudes, el dòlar puja 
el 3,5% el 2005.

EL DÒLAR TRENCA LA TENDÈNCIA DESCENDENT EL 2005

Tipus de canvi efectiu nominal del dòlar

NOTA: Les dades arriben fins al 26 de gener.

FONT: Reserva Federal dels Estats Units.
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L’expectativa d’alces del
tipus d’interès oficial del
Banc Central Europeu dóna
suport a l’euro.
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NOTA: Les dades arriben fins al 26 de gener.
FONTS: OCDE, Thomson Financial Datastream i elaboració pròpia.

2002 2003

Mitjanes mensuals

2004 2005
2005

Canvis diaris

O N D

L’EURO COMENÇA EL 2006 AMB VIGOR

Dòlars dels Estats Units per euro
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l’euro, va donar suport a la moneda euro-
pea, que va arribar a pagar-se a 1,229 dò-
lars per unitat, enfront dels 1,18 dòlars del
final del 2005.

La lliura esterlina va acabar el 2005 amb
una petita apreciació del 0,5% en relació

amb un conjunt ampli de divises. Durant
la primera part de l’any, va arribar a pujar
el 4,2%, però posteriorment la perspecti-
va d’una retallada del tipus d’interès oficial
del Banc d’Anglaterra, que es va mate-
rialitzar a l’agost, va perjudicar la moneda
britànica. En les primeres setmanes de

CAIGUDA DE L’EURO EL 2005

Tipus de canvi efectiu nominal de l’euro

NOTA: Les dades arriben fins al 26 de gener.

FONT: Banc Central Europeu.
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TIPUS DE CANVI DE LES PRINCIPALS MONEDES

Desembre 2005

Última sessió del mes Dades mensuals

Enfront del dòlar dels EUA

Ien japonès

Lliura esterlina (1)

Franc suís

Dòlar canadenc

Peso mexicà

Índex efectiu nominal (4)

Enfront de l’euro

Dòlar dels EUA

Ien japonès

Franc suís

Lliura esterlina

Corona sueca

Corona danesa (3)

Zloty polonès

Corona txeca

Forint hongarès

Índex efectiu nominal (5)

NOTES: (1) Unitats per lliura esterlina.

(2) Els percentatges de variació fan referència a les cotitzacions tal com apareixen al quadre.

(3) La corona danesa té una paritat central enfront de l’euro de 7,46038 amb una banda de fluctuació del ±2,25%.

(4) Índex efectiu nominal ampli del dòlar de la Reserva Federal dels Estats Units. Calculat com a mitjana ponderada del valor del dòlar enfront de les 26 monedes dels països

amb més volum de comerç amb els Estats Units. Base: 1-1997 = 100.

(5) Índex de tipus de canvi efectiu nominal de l’euro del Banc Central Europeu. Calculat com a mitjana ponderada del valor bilateral de l’euro enfront de les monedes dels 23

principals socis comercials de la zona de l’euro. Base: I-1999 = 100.

FONTS: Thomson Financial Datastream i elaboració pròpia.

117,9 –1,6 118,4 0,0 14,1 14,1 116,5

1,723 –0,4 1,746 0,6 –9,6 –9,6 1,780

1,316 0,1 1,306 –0,3 14,0 14,0 1,270

1,163 –0,4 1,162 –1,6 –4,6 –4,6 1,151

10,63 0,5 10,63 –0,4 –5,1 –5,1 10,50

111,8 –0,3 111,8 –0,6 2,6 2,6 109,7

1,180 0,2 1,186 0,6 –11,6 –11,6 1,225

138,9 –1,3 140,5 0,6 1,0 1,0 141,9

1,555 0,4 1,548 0,2 0,8 0,8 1,550

0,685 0,5 0,679 0,0 –2,2 –2,2 0,686

9,389 –1,5 9,433 –1,3 5,0 5,0 9,251

7,461 0,1 7,454 –0,1 0,3 0,3 7,463

3,860 –1,2 3,850 –3,0 –6,9 –6,9 3,828

29,00 0,2 28,97 –1,0 –5,4 –5,4 28,40

252,9 0,1 252,6 0,6 2,8 2,8 249,5

100,5 –0,2 100,7 0,0 –5,9 –5,9 102,0

Tipus de
canvi

% de
variació 

mensual (2)

Tipus de
canvi
mitjà

% variació (2)

Mensual s/desembre 2004 Anual

Tipus 
de canvi
26-1-06

gener, la lliura s’ha mantingut en relació
amb l’euro, però s’ha apreciat sensiblement
enfront del dòlar, aprofitant la feblesa del
bitllet verd.

El ien va baixar el 8,1% el 2005 en relació
amb un extens grup de divises. A més a
més, tenint en compte la inflació, és a dir,
en termes reals efectius, la moneda nipo-
na va marcar la cota mínima des del
començament del 1986. El diferencial de
tipus d’interès en contra seu enfront de la
resta de divises, en apropar-se els tipus
d’interès japonesos al 0%, el va afeblir sig-
nificativament. Durant les primeres set-

manes del 2005, però, el ien va recuperar
posicions gràcies a la reculada del dòlar.

Les autoritats xineses han continuat do-
nant mostres de flexibilització de la seva
política canviària, tot i que amb molta
moderació. Així, al començament de
gener, es va modificar el sistema d’establi-
ment del preu de sortida de la moneda.
Actualment, es basa en una mitjana de les
cotitzacions de cinc bancs occidentals i
vuit bancs locals, tot i que les autoritats
xineses continuen limitant la variació dià-
ria en el ±0,3% enfront del dòlar. A la
pràctica, les fluctuacions són molt limita-

El ien es deprecia el 8% el
2005, però repunta al gener.
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EL IEN REMUNTA ENFRONT EL DÒLAR AL GENER

Iens per dòlar

NOTA: Els tipus arriben fins al 26 de gener.
FONTS: OCDE, Thomson Financial Datastream i elaboració pròpia.

2002 2003

Mitjanes mensuals

2004 2005
2005

Canvis diaris

S NO G

140

100

110

120

130

2006
105

110

115

120

125

D

2006

des. Així, en la tercera setmana de gener,
el iuan va assolir la cota màxima enfront
del dòlar en cotitzar a 8,062 unitats per
dòlar, des de la flotació controlada inicia-
da al juliol del 2005, quan es va fixar un
tipus inicial de 8,11 iuans per dòlar.

D’altra banda, el cap del Servei d’Estudis
del Banc Central Xinès, Tang Xu, va des-
mentir les especulacions sobre la reducció
de les tinences de dòlars de les seves reser-
ves exteriors de divises, que s’estima en
més del 70% del total. Com és sabut, les
reserves de divises xineses actualment són
les segones del món i podrien arribar a
ocupar el primer lloc, per davant del Japó,
al final del 2006. De fet, la possible desin-
versió de les tinences en dòlars dels bancs
centrals asiàtics és un factor de risc per al
valor de la moneda nord-americana.

El diferencial dels bons 
dels països emergents cau 
fins a un mínim històric

La rendibilitat dels bons del Tresor dels
Estats Units a 10 anys, considerats una

referència del deute a llarg termini, va
acabar el 2005 en el 4,40%, 18 punts bà-
sics per damunt de dotze mesos abans,
però lleugerament per sota del juny del
2004 al començament del gir restrictiu
de la Reserva Federal. El 2006 és probable
que continuïn pujant, però moderada-
ment, atès que no s’espera que el tipus
d’interès de referència de la Reserva
Federal pugi més enllà del 4,75%. Durant
les primeres setmanes de gener, el rendi-
ment dels bons del Tresor nord-americà
a 10 anys ha experimentat lleugeres
oscil·lacions en funció de les expectatives
sobre el nivell d’arribada del tipus de la
Fed i ha tendit a l’alça en la quarta set-
mana.

D’aquesta manera, en les primeres set-
manes de gener, s’ha produït transitòria-
ment una inversió de la corba de tipus
d’interès del deute públic nord-americà
entre els trams de 10 i 2 anys, és a dir, la
rendibilitat a 2 anys superava la de 10
anys, la qual cosa es produeix rarament.
No obstant això, el diferencial entre 10
anys i 3 mesos encara és positiu, per bé
que ha disminuït molt en els últims

L’aplanament de la corba 
de tipus d’interès als Estats
Units motiva temors d’una
recessió.

La intervenció del iuan per
les autoritats xineses pot
dur les reserves exteriors al
primer lloc mundial el 2006.
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mesos, amb el consegüent aplanament de
la corba de tipus d’interès. Aquest últim
indicador és considerat com un predic-
tor avançat d’una recessió si es torna
negatiu.

El rendiment dels bons de l’Estat ale-
manys a 10 anys va pujar lleugerament al
final de la quarta setmana de gener en

confirmar-se les expectatives d’un endu-
riment dels plantejaments del Banc Cen-
tral Europeu. Així, es va reduir lleugera-
ment el diferencial de tipus d’interès a
llarg termini entre el dòlar i l’euro. Aques-
ta tendència hauria de continuar en apro-
ximar-se les taxes de creixement econò-
mic a les dues zones geogràfiques.

NOTA: Els tipus arriben fins al 26 de gener.
FONTS: Banc d’Espanya i Thomson Financial Datastream.
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TIPUS D’INTERÈS A LLARG TERMINI ALS MERCATS NACIONALS

Deute públic a 10 anys, mitjana del període, en percentatge anual
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Els tipus d’interès del deute públic a llarg
termini segueixen en nivells relativament
baixos. El mateix es pot dir dels tipus
d’interès reals a llarg termini. En la terce-
ra setmana de gener, el rendiment real
dels bons a 50 anys al Regne Unit va arri-
bar a baixar del 0,5%, nivell extremada-
ment reduït. Això va ser degut, en part, a
la pressió de la demanda dels fons de
pensions britànics sobre una oferta rela-
tivament escassa. Aquests inversors insti-
tucionals han incrementat les compres
de deute públic a llarg termini per reduir
els desfasaments entre els actius i els pas-
sius a llarg termini arran de canvis regu-
ladors.

El diferencial dels bons emergents en rela-
ció amb el deute públic dels Estats Units
va caure fins a un mínim històric de 215
punts bàsics en la quarta setmana de
gener, mesurat per l’índex JP Morgan
Embi+. Aquesta evolució reflecteix una
millora de la situació econòmica als paï-
sos emergents, però també va ser deguda
a la recerca de més rendibilitat per part
d’inversors amb poca aversió al risc. D’al-
tra banda, la taxa de morositat global dels
bons d’alt rendiment va anotar la cota
mínima des del 1997 al desembre, segons
l’agència especialitzada Moody’s. Per al
2006, s’anticipa un augment moderat. Pel
que fa a la taxa de morositat dels bons
escombraries emesos en dòlars, es va pro-
duir un repunt el 2005. Així, el diferencial
dels bons d’alt rendiment nord-ameri-
cans va deixar enrere els mínims regis-
trats al març del 2005.

Ensurt a les borses després 
de tres anys de pujades consecutives

Els mercats de valors van tancar l’any
2005 amb balanços favorables per tercer
any consecutiu. Uns baixos tipus d’interès
i unes expectatives econòmiques i uns be-
neficis empresarials millors del que s’es-
perava van impulsar les borses. D’aquesta

manera, els ensurts causats per l’escalada
del petroli van quedar enrere.

Els resultats de les diferents borses mos-
tren una gran variació. El 2005 els mer-
cats emergents van tornar a encapçalar el
grup de les més rendibles. Aquestes bor-
ses van reflectir la millor conjuntura eco-
nòmica d’aquests països, però també
l’avidesa dels inversors per actius que pos-
sibilitessin més rendibilitats en un marc
de baixos tipus d’interès. Els índexs de les
borses d’Egipte, Colòmbia i Aràbia Sau-
dita es van doblar en l’exercici. Altres paï-
sos de l’Orient Mitjà, com Jordània i
Oman, es van beneficiar dels petrodòlars.
Països exportadors de petroli com Rússia,
Noruega i Mèxic figuren en la classifica-
ció. Alguns membres recents de la Unió
Europea i alguns països candidats a una
pròxima ampliació van gaudir de les pre-
ferències dels inversors. Però també els
mercats d’altres països europeus, com
Islàndia, Àustria i Dinamarca, van assolir
fortes plusvàlues. No obstant això, no tot
són flors i violes, com ho evidencien els
casos de Veneçuela i Bangladesh, amb cai-
gudes anuals del 32% i del 20%, respecti-
vament.

Les borses van iniciar el 2006 amb em-
penta. No obstant això, amb posterioritat
un nou encariment del cru i algunes da-
des relatives als beneficis empresarials de-
cebedores van refredar el sentiment del
mercat, de manera que es van produir re-
culades, i alguns índexs van perdre la par
de l’any transitòriament.

Als Estats Units, cap a la meitat de la quar-
ta setmana de gener, l’índex que presen-
tava una evolució més positiva el 2006 era
el Nasdaq. No obstant això, tant el tradi-
cional Dow Jones com el més ampli Stan-
dard & Poor’s mostraven avanços. Aquest
balanç es corresponia amb una bona arren-
cada de l’any per part de companyies tec-
nològiques, ben representades a l’índex
Nasdaq.

Uns tipus d’interès baixos 
i uns resultats empresarials
robustos impulsen les
borses el 2005.

Els mercats emergents
tornen a encapçalar la
classificació de les borses
més rendibles el 2005.

Un nou encariment del
petroli i els dubtes sobre 
el creixement dels beneficis
empresarials sacsegen les
borses al gener.

El rendiment del deute
públic britànic a 50 anys en
termes reals cau a un nivell
molt reduït.
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L’índex DJ Eurostoxx 50, que comprèn les
empreses més grans de la zona de l’euro,
també va experimentar algunes sacseja-
des després d’un bon començament de
l’any. Entre les principals, les borses ita-
liana i francesa aconseguien els guanys
més importants.

La borsa espanyola va aconseguir un bri-
llant resultat el 2005, amb una revalora-
ció de l’índex IBEX 35 del 18,2%. De les
societats components de l’índex selectiu,
sis van anotar pujades de més del 50%,
amb algunes constructores en aquest grup,
i només quatre van acabar l’exercici per
sota del nivell inicial. El 2006 va comen-
çar també bé per a l’IBEX 35, que es va
apropar als 11.000 punts, però després va
perdre embranzida.

Fora de la zona de l’euro, el més destaca-
ble són les vicissituds de la borsa japone-
sa. L’índex Nikkei 225 va acabar el 2005
amb una alça del 40,2% anual i figurava
al grup de les més rendibles de l’exercici,
gràcies a la recuperació econòmica i a la
millora de les perspectives amb les refor-
mes estructurals previstes pel govern del
primer ministre Koizumi. El dia 13 de ge-
ner, l’índex nipó presentava un augment
del 2,1% en relació amb el final de de-
sembre. No obstant això, amb posteriori-
tat, el descobriment d’un presumpte es-
càndol comptable de la companyia de
serveis d’internet Livedoor va desencade-
nar una fúria venedora que va fer perdre
el 5,7% al Nikkei en dos dies, tot i que des-
prés va remuntar.

LES BORSES MÉS RENDIBLES EL 2005

Variació anual dels índexs borsaris nacionals representatius, en percentatge

FONTS: Thomson Financial Datastream i elaboració pròpia.
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d’una companyia d’internet
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225 en dos dies.

L’índex IBEX 35 puja el 18%
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Cotització a 26-1-06
Índex % variació % variació

% variació
% variació

(*) mensual anual
acumulada

sobre la mateixa
data de 2003

Nova York

Dow Jones

Standard & Poor’s

Nasdaq

Tòquio

Londres

Zona de l’euro

Frankfurt

París

Amsterdam

Milà

Madrid

Zuric

Hong Kong

Buenos Aires

São Paulo

NOTA: (*) Nova York: Dow Jones Industrials, Standard & Poor’s Composite, Nasdaq Composite; Tòquio: Nikkei 225; Zona de l’euro: DJ Eurostoxx 50; Londres: Financial Times

100; Frankfurt: DAX; París: CAC 40; Amsterdam: AEX; Milà: MIBTEL; Madrid: IBEX 35 de les borses espanyoles; Zuric: Swiss Market Index; Hong Kong: Hang Seng; Buenos

Aires: Merval; São Paulo: Bovespa.

FONTS: Thomson Financial Datastream i elaboració pròpia.

10.717,5 –0,8 –0,6 0,9 32,9

1.248,3 –0,1 3,0 2,0 47,9

2.205,3 –1,2 1,4 3,5 70,1

16.111,4 8,3 40,2 –1,4 82,0

5.618,8 3,6 16,7 1,8 58,8

3.578,9 3,8 21,3 1,7 63,0

5.408,3 4,1 27,1 2,6 104,2

4.715,2 3,2 23,4 3,4 68,2

436,8 4,3 25,5 1,6 50,0

26.778,0 3,4 13,8 3,4 66,4

10.733,9 1,7 18,2 1,5 73,7

7.583,9 2,4 33,2 2,2 73,1

14.876,4 –0,4 4,5 4,3 64,0

1.543,3 –0,7 12,2 11,7 209,1

33.455,0 4,8 27,7 13,6 252,5

ÍNDEXS DE LES PRINCIPALS BORSES MUNDIALS

30-12-2005

Pel que fa als mercats emergents, molts
han començat l’any amb una gran alegria
en pressuposar que continuaria l'embran-
zida alcista. Així, alguns, com Mèxic, Bra-

sil, Corea del Sud, Índia, Indonèsia i Polò-
nia, van marcar nous màxims històrics en
el primer mes de l’exercici.

Nombrosos mercats
emergents assoleixen nous
màxims històrics al gener.
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Creix l’activitat, però a costa
d’importants desequilibris

Tot i que encara no disposem de les dades
definitives de la comptabilitat nacional,
tot fa pensar que el ritme expansiu de l’ac-
tivitat s’ha mantingut molt elevat en l’úl-
tim trimestre del 2005 (però amb signes
d’haver tocat ja sostre), en la tònica d’ex-
cel·lent comportament observada al llarg
de tot l’any. Ara bé, el balanç global de 
l’economia espanyola queda enfosquit pels
importants desequilibris generats. L’aug-
ment del diferencial d’inflació amb la resta
d’Europa i l’ampliació del forat exterior
adquireixen dimensions molt preocu-
pants i, si no s’aconsegueix neutralitzar-
los en un termini raonable, pesaran com
una llosa sobre el desenvolupament futur
de l’economia espanyola. En els últims

mesos, s’han succeït els tocs d’atenció de
la Comissió Europea, i el mateix comissa-
ri d’Assumptes Econòmics, Joaquín Al-
munia, ha arribat a reconèixer que la pre-
ocupació és més gran que la que es deriva
de les anàlisis i dels informes oficials.

Augmentar la competitivitat és el gran
repte de l’economia espanyola, com els
principals agents econòmics reconeixen
en públic i en privat, però, a la pràctica,
els avanços són molt escassos. En matèria
de recerca i desenvolupament (R+D), per
exemple, la despesa total a Espanya es va
situar al voltant de l’1,07% del producte
interior brut (PIB) el 2004, aproximada-
ment la meitat que a la Unió Europea
(UE) i al voltant d’una tercera part de la
corresponent al Japó i als Estats Units.
Així, doncs, tot i els esforços realitzats (el

CONJUNTURA ESPANYOLA

Activitat econòmica

L’economia espanyola 
manté un ritme de
creixement molt intens,
però l’excés d’inflació 
i l’ampliació del dèficit
exterior n’amenacen 
la viabilitat a mitjà 
i a llarg termini.

L’INVERSIÓ EN R+D A ESPANYA ENCARA QUEDA LLUNY DE LA MITJANA EUROPEA

Despesa en R+D, en percentatge del PIB

FONTS: Eurostat, INE i elaboració pròpia.
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ESPANYA SE SITUA A LA CUA DELS PAÏSOS DESENVOLUPATS EN EL CAMP
DE LA INNOVACIÓ

NOTES: Països líders: Su = Suïssa, Fi = Finlàndia, S = Suècia, D = Dinamarca, A = Alemanya, EU = Estats Units, J = Japó;
Països situats a la zona mitjana: F = França, L = Luxemburg, I = Irlanda, RU = Regne Unit, PB = Països Baixos, B = Bèlgica,
Au = Àustria, N = Noruega, It = Itàlia, Is = Islàndia; Països en recuperació: Es = Eslovènia, H = Hongria, P = Portugal,
RC = República Txeca, Li = Lituània, Le = Letònia, G = Grècia, X = Xipre, M = Malta; Països en reculada: E = Estònia,
Bu = Bulgària, Po = Polònia, Eq = Eslovàquia, R = Romania, T = Turquía.
FONT: Comissió Europea.

Taxa de creixement mitjà (EU-25 = 0)
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2001 el percentatge esmentat se situava al
voltant del 0,95%), continua existint una
bretxa important en relació amb els paï-
sos més desenvolupats.

En matèria d’innovació, Espanya apareix
igualment al grup de països més endarre-
rits. Un informe recent de la Comissió
Europea, que avalua la situació d’un con-
junt de 33 estats, situa Espanya en el lloc
21 del rànquing, per darrere de països
com Eslovènia o Hongria. Però el greu és
que el nostre país apareix al grup dels
estats que perden terreny, al costat d'Estò-
nia, Bulgària, Polònia, Eslovàquia, Roma-
nia i Turquia. Per davant se situa el grup
dels set països considerats líders (Suècia,
Suïssa, Finlàndia, Dinamarca i Alemanya,
juntament amb el Japó i els Estats Units).
Els països que venen a continuació són els
que defineixen un comportament mitjà,
amb el Regne Unit, França, Irlanda i Ità-
lia, entre altres. A la part baixa de la clas-
sificació apareixen, primer, els països si-

tuats per sota de la mitjana, però que pro-
gressen (Portugal i Grècia, per exemple) i,
tancant la llista, el grup dels països que
reculen, entre els quals, com ja s’ha dit, hi
ha Espanya, l’únic país de la UE-15 en
aquesta situació...

Entre els diferents indicadors parcials,
que formen l’índex d’innovació, Espanya
obté els pitjors resultats en els aspectes
referits a la difusió de la innovació a les
empreses: la despesa del sector empresa-
rial en R+D amb prou feines arriba al
45% de la mitjana corresponent a la UE i
la taxa de patents registrades per empre-
ses espanyoles no arriba al 20% de la mit-
jana europea. Altres punts febles són la
baixa inversió en tecnologies de la infor-
mació i la comunicació (el 17% inferior a
la mitjana de la UE) i el desenvolupament
de la formació contínua (el 48% inferior).
Finalment, com la mateixa Comissió
Europea puntualitza, la manca d’innova-
ció hipoteca el potencial de creixement a

Les despeses en R+D 
i innovació són a Espanya
clarament inferiors a les 
de la resta de països
desenvolupats, fet que
compromet el potencial 
de creixement futur de
l’economia espanyola.



llarg termini de l’economia espanyola,
molt orientat cap a la construcció i els ser-
veis de baix valor afegit.

L’atonia del sector industrial, tot i que, en
part, es pot imputar a la feblesa de la de-
manda europea, evidencia en certa ma-
nera els esmentats problemes de compe-
titivitat. Així i tot, la dada de l’índex de
producció industrial corresponent al no-
vembre, millor del que s’esperava, reacti-
va les expectatives d’una recuperació
moderada al llarg del 2006, com la lleu-
gera millora experimentada per l’índex
de confiança industrial al desembre sem-
bla corroborar-ho. El sector tèxtil ha estat
un dels que s’ha endut la pitjor part el
2005. Segons el balanç anticipat pel Con-
sell Intertèxtil, la producció va caure el
30% i es va destruir el 22% de l’ocupa-
ció. L’exercici al sector va estar marcat pel
creixent deteriorament dels intercanvis
amb l’exterior, atès que l’augment de les
importacions (les procedents de la Xina
van créixer el 50%) va coincidir amb l’es-
tancament gairebé total de les exporta-
cions. Un altre dels sectors en reculada va
ser l’automoció, amb una caiguda de la

producció global de gairebé el 9% (supe-
rior al 13% al segment de turismes) en
els onze primers mesos de l’any.

En canvi, la construcció continua eviden-
ciant una gran fortalesa. L’evolució de
l’índex de confiança del sector (al no-
vembre va vorejar el seu màxim històric)
n’és un clar exponent, com també ho és
l’evolució de l’ocupació. Cal destacar que
les afiliacions a la Seguretat Social van
registrar un augment progressiu fins al
desembre, descomptant fins i tot l’efecte
de la regularització d’immigrants. S’aprecia,
però, que els indicadors avançats reflec-
teixen últimament un avanç més moderat.
De gener a octubre, el nombre d’habitat-
ges visats va créixer el 5,0% interanual,
enfront del 8,5% registrat en el mateix
període de l’any anterior; la desaccelera-
ció és més intensa si la mesurem per la
superfície total a construir (3,2% en el pe-
ríode considerat del 2005, enfront del 10,3%
del 2004). De la mateixa manera, la licita-
ció oficial en obra civil (sense tenir en
compte la corresponent a l’edificació) pre-
senta un ritme expansiu molt inferior al
de l’any anterior.

La construcció i els serveis
continuen mostrant una
gran fortalesa.
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MILLOREN LES EXPECTATIVES A LA INDÚSTRIA

Diferència entre els percentatges de respostes positives i negatives

FONT: Comissió Europea.
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Creixement molt feble a la
indústria, però milloren les
expectatives per als propers
mesos.
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En poques dècades, Espanya ha passat de ser un país netament emissor d’emigrants a ser receptor d’un intens
flux migratori. Al marge dels avatars polítics –Larra va escriure al segle XIX que ser liberal a Espanya era ser un
emigrat en potència–, l’emigració espanyola en l’era moderna es va desenvolupar en dues etapes principal-
ment. La primera s’inicia en les dècades finals del segle XIX i acaba després del crack de 1929. Gairebé 5,5
milions d’espanyols van creuar l’Atlàntic per «fer les Amèriques», com es deia llavors, tot i que amb un nivell
relativament alt de retorns (el saldo migratori net d’aquesta etapa va ser de 700.000 persones). La pressió
demogràfica (les millores en l’alimentació, la sanitat i la medicina van reduir la mortalitat ràpidament i van
trencar l’equilibri del passat), l’èxode rural impulsat per la modernització de l’agricultura (que va comportar
una dràstica reducció de la utilització de mà d’obra agrària) i l’insuficient desenvolupament industrial, incapaç
d’absorbir aquests excedents, van ser algunes de les causes determinants d’aquest procés. Entre 1961 i 1973,
gairebé un milió i mig de persones van abandonar Espanya per dirigir-se, principalment, a països del nord i del
centre d’Europa. Aquests països eren un important focus d’atracció, pel fort creixement econòmic que prota-
gonitzaven i per la seva incapacitat d’autoproveir-se de mà d’obra, en contrast amb la situació que es vivia a
Espanya, molt endarrerida, després de la fosca etapa autàrquica de la postguerra anterior al gir que va impri-
mir el Pla d’Estabilització del 1959.

La immigració esperona el creixement de l’economia espanyola

L’inici de la crisi del petroli de 1973 va marcar el final de la massiva emigració espanyola cap a Europa i el
retorn de molts emigrants espanyols, forçat per l’augment de l’atur que va copejar gairebé tots els països d’aco-
llida. El restabliment de la democràcia va coincidir amb una fase de relatiu equilibri en els saldos migratoris
nets, que es va prolongar gairebé fins al final de la dècada dels noranta. En aquella etapa, es va desenvolupar el

LA POBLACIÓ ESTRANGERA ES DUPLICA EN QUATRE ANYS

Total de residents a Espanya

FONTS: INE i elaboració pròpia.

Milers

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
30.000

33.000

36.000

39.000

42.000

45.000

2005

Residents estrangers (escala esquerra)
Residents espanyols (escala esquerra)

% d’estrangers sobre la població total
(escala dreta)

0

2

4

6

8

10
%



44 FEBRER 2006 INFORME MENSUAL  

procés de transformació de l’economia espanyola –afavorit, primer, per l’ingrés a la Unió Europea i, després,
per l’adopció de l’euro–, que va establir les bases de la important expansió viscuda en els últims anys. L’ex-
traordinari dinamisme que ha mostrat l’economia espanyola en aquesta etapa ha fet possible i s’ha retroali-
mentat al seu torn del fort creixement de la immigració estrangera. Segons el padró municipal, els estrangers
que residien a Espanya l’1 de gener del 2005 eren més de 3.700.000, equivalents al 8,5% de la població total,
gairebé el doble que el 2002. Si tenim en compte el país de procedència, els col·lectius majoritaris eren el
marroquí (amb gairebé 511.000 persones), l’equatorià (498.000), el romanès (317.000), el colombià (271.000)
i el britànic (227.000). Tots ells, en conjunt, representaven gairebé la meitat dels estrangers empadronats. Cinc
comunitats autònomes de destinació agrupaven el 75% d’aquest col·lectiu: Catalunya (amb el 21,4%), Madrid
(20,9%), la Comunitat Valenciana (15,6%), Andalusia (11,3%) i Canàries (6,0%). Atès que, al final de setem-
bre del 2005, el nombre de residents a Espanya amb autorització de residència en vigor (atorgada per les auto-
ritats competents, amb independència del padró municipal) s’apropava a 2.600.000, el total d’estrangers que
estarien en situació irregular podria acostar-se al milió de persones (uns 600.000 menys que al final del 2004),
tot i el procés de regularització obert al febrer del 2005.

CREIXEN ESPECTACULARMENT LES AFILIACIONS D’ESTRANGERS A LA SEGURETAT SOCIAL
DESPRÉS DEL PROCÉS DE REGULARITZACIÓ DEL 2005

Nous afiliats a la Seguretat Social. Acumulat dels 12 últims mesos
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És indubtable que la majoria d’emigrants venen a Espanya buscant feina. Segons l’enquesta de població activa,
durant el tercer trimestre del 2005, gairebé 2.267.000 estrangers en tenien, majoritàriament als serveis (59%) i
a la construcció (21%). A la indústria i a l’agricultura, la proporció era molt menor (12% i 8%, respectiva-
ment). La major part (al voltant del 85%) ocupava una feina de baixa qualificació, clarament per sota del seu
perfil educatiu (que se situa en un nivell mitjà o superior en el 80% dels casos). Com era d’esperar, l’augment
de l’ocupació estrangera ha repercutit favorablement en el total d’afiliacions a la Seguretat Social, fins al punt
que gairebé el 45% de les altes registrades en els quatre últims anys correspon a treballadors forans. Aquest
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procés s’ha intensificat notablement arran del procés de normalització del 2005, tal com es pot apreciar a la
gràfica anterior. En línies generals, les dades de l’afiliació per sectors coincideixen amb els resultats de l’en-
questa de població activa, però amb l’avantatge d’oferir un grau de concreció superior, indicat a la gràfica
següent.

LA CONSTRUCCIÓ I ELS SERVEIS ACAPAREN EL 80% DEL TOTAL D’AFILIATS
ESTRANGERS A LA SEGURETAT SOCIAL

Total d’afiliats estrangers a la Seguretat Social per sectors d’activitat a 30-11-05, en milers

FONTS: Ministeri de Treball i Assumptes Socials i elaboració pròpia.
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Arribats a aquest punt, les preguntes pertinents són: ha estat beneficiós aquest procés per a l’economia espa-
nyola?, ho serà en el futur? En una primera aproximació al tema, hem de partir d’una constatació: gairebé la
meitat de l’ocupació creada en els cinc últims anys s’ha nodrit de treballadors estrangers. Consegüentment, en
principi, podem suposar que la seva contribució al creixement del PIB durant aquest quinquenni (el 3,1% de
mitjana anual, en termes reals) haurà estat molt significativa. Més enllà d’aquest efecte, és indubtable que
l’augment de la població laboral ha comportat un increment de la recaptació associada a la imposició del tre-
ball (principalment per la via de les cotitzacions socials), tot i que cal no oblidar que aquest col·lectiu es con-
verteix també en beneficiari de les prestacions (sanitàries, atur, assistencials, etc.) reconegudes a la població
general. D’altra banda, atès que l’ocupació estrangera s’ha concentrat, principalment, en sectors en què l’ofer-
ta d’ocupació nacional sembla escassa, és molt probable que, com ho indica el Banc d’Espanya, la immigració
hagi contribuït a suavitzar la rigidesa d’aquesta oferta i hagi limitat l’aparició de tensions inflacionistes, en un
mercat laboral que pateix encara un elevat atur estructural (integrat, principalment, per les persones que no
tenen incentius per optar als llocs de treball que ocupen els immigrants) i una reduïda mobilitat del factor tre-
ball. Tot i que encara no es coneix amb precisió l’efecte global que hagi pogut tenir aquest procés sobre la
moderació salarial, és probable que hagi estat potencialment més intens sobre el segment de treballadors
menys qualificats, més proper al dels treballadors immigrants.

L’impacte demogràfic és una de les qüestions que ha rebut més atenció. Les projeccions de l’INE, realitzades a
partir del cens del 2001, revelen que, tot i comptant en el futur amb fluxos immigratoris molt intensos (400.000
immigrants a l’any en la segona meitat d’aquest decenni i 250.000 entre 2010 i 2070), l’únic que s’aconsegueix



Els serveis també mantenen un dinamis-
me notable, però, en la majoria dels ca-
sos, tendeixen a moderar l’alt ritme ex-
pansiu. Les tecnologies de la informació i
la comunicació i els serveis a empreses
són els que continuen registrant les taxes
de creixement més elevades de les xifres
de negoci, seguits del comerç i dels trans-
ports, segons l’indicador d’activitat ela-
borat per l’Institut Nacional d’Estadística.

Pel que fa al turisme, les dades que es van
coneixent sobre el 2005 són també mode-
radament positives. Els turistes estran-
gers van ser més de 55,5 milions (nou
rècord absolut), el 6,0% més que el 2004.
Les pernoctacions d’aquest col·lectiu van
créixer el 3,3%. No obstant això, la ten-
dència a la reducció de l’estada mitjana i
la guerra de preus desencadenada per la
sobreoferta hotelera en algunes zones
turístiques han provocat una reducció
substancial dels marges. Segons l’enques-
ta de l’Institut Nacional d’Estadística, els
ingressos per habitació ocupada es van
incrementar l’1,9% de mitjana el 2005,

per sota de l’increment de la taxa d’infla-
ció. L’augment del turisme interior s’ins-
criu en l’auge del consum a Espanya; en
els tres últims anys, es registra un creixe-
ment molt elevat de les pernoctacions de
residents espanyols dins el territori na-
cional (augment del 6,3% el 2005), i s’han
disparat les despeses turístiques dels es-
panyols a l’exterior, que van créixer el 25%
interanual en els deu primers mesos del
2005.

En un pla més global, s’observa que el
creixement del consum d’alguns béns du-
radors i serveis continua essent molt in-
tens, amb el suport de certs determinants
bàsics (la creació d’ocupació i el fort aug-
ment del crèdit, entre altres). No obstant
això, el ritme expansiu tendeix a desacce-
lerar-se en altres capítols. Aquesta major
moderació es pot apreciar, per exemple,
en l’evolució de l’índex de vendes al co-
merç al detall, que reflecteix un creixe-
ment real (descomptant la inflació) molt
feble en la segona meitat del 2005. El ma-
teix passa amb l’indicador de disponibi-

Balanç moderadament
positiu del turisme el 2005,
però es redueixen els
marges empresarials.
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és pal·liar l’efecte contractiu d’altres determinants demogràfics. Sota aquestes hipòtesis, la població espanyola
continuaria creixent durant la primera meitat d’aquest segle (la qual cosa no es produiria sense aquest flux
migratori previst). No obstant això, l’impacte sobre l’estructura d’edats no seria tan rellevant. En concret, el
quocient entre els més grans de 65 anys i la població en edat de treballar, que ara és de 0,25, augmentaria gra-
dualment fins a 0,56 el 2050. No cal esperar, per això, que la immigració contribueixi a resoldre satisfactòria-
ment els problemes de finançament de les pensions a mitjà i a llarg termini. Partint d’aquests supòsits, hi ha
una pràctica unanimitat en considerar que la suficiència financera del sistema està garantida fins a l’horitzó
del 2020. Però, atenció!, que, si no s’emprenen les reformes necessàries, es podrien generar dèficits creixents a
partir del 2020!, que serien més o menys intensos en funció del comportament d’algunes variables bàsiques,
entre les quals els fluxos migratoris previstos i el creixement de l’ocupació i la productivitat figuren entre les
més rellevants.

La influència de la immigració sobre la taxa de creixement de la productivitat és precisament una altra de les
qüestions més debatudes. Cal suposar que, a curt termini, les característiques personals dels immigrants i la
seva acomodació al mercat laboral hauran contribuït a reduir d’alguna manera la taxa de creixement d’aques-
ta magnitud. Aquest aspecte té una especial importància si tenim en compte la necessitat, gairebé compartida
per tothom, que l’actual model de creixement espanyol (molt esbiaixat cap a la construcció i els serveis inten-
sius en mà d’obra de baixa qualificació) derivi cap a activitats amb més valor afegit i nivells tecnològics supe-
riors als actuals.
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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.

FONTS: Xarxa Elèctrica Espanyola, OFICEMEN, AENA, Institut Nacional d’Estadística, Banc d’Espanya, Comissió Europea, Ministeri de Foment, Ministeri d’Indústria, Comerç
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INDICADORS D’OFERTA

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

litats de béns de consum elaborat pel
Banc d’Espanya, que marca una suau
desacceleració de la tendència de creixe-
ment en els últims mesos, d’acord amb
l’última informació disponible sobre la
producció interior i les importacions i
exportacions de béns d’aquesta natura-
lesa.

Un cas particular és el de les vendes d’au-
tomòbils de turisme, que van batre de
nou el rècord absolut el 2005, en matri-
cular-se més d’1,5 milions d’unitats,
amb un creixement anual del 0,8%. Però
les vendes gairebé es van estancar en la
segona meitat de l’any i van marcar el
que sembla un sostre difícil de trencar.

D’altra banda, tot i que l’evolució de l’ín-
dex de confiança dels consumidors re-
flecteix que mostren una actitud certa-
ment prudent (ha oscil·lat durant gairebé
tot l’any al voltant de valors inferiors a
10 punts negatius), cal prendre nota de
la millora de tres punts registrada al de-
sembre.

Finalment, pel que fa a la demanda de
béns d’equipament, el ritme expansiu de
la majoria d’indicadors continua essent
molt alt, però amb un perfil de creixe-
ment clarament desaccelerat, com ho
reflecteix l’indicador de disponibilitats de
béns del Banc d’Espanya. En resum, la
demanda interior de béns de consum i

La desacceleració de la
demanda interior al llarg 
del 2006 pot ser compensada
per la reactivació de les
exportacions.
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2004 2005
2003 2004

IV I II III Octubre Novembre Desembre

Consum 
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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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inversió continua mostrant un gran dina-
misme, però amb un ritme que tendeix a
desaccelerar-se progressivament. Si, com
s’espera, l’economia europea va adquirint
de mica en mica un to més positiu, la mi-

llora del sector exterior pot compensar
aquesta lleugera pèrdua d’impuls i el PIB
espanyol continuarà creixent per damunt
del 3% al llarg del 2006.
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Solidesa de l’ocupació el 2005

L’ocupació va continuar creixent a un rit-
me molt elevat en l’últim mes del 2005,
segons es desprèn de les xifres d’afiliació a
la Seguretat Social. En conjunt, els afiliats
en situació d’alta van arribar a la xifra de
18.156.182 al final de desembre i van aug-
mentar el 5,8% en relació amb l’any ante-
rior. Aquest creixement espectacular està
esbiaixat a l’alça pel procés de regularitza-
ció d’estrangers iniciat al febrer del 2005.

S’estima que, detraient les altes que no
són creació d’ocupació sinó aflorament
de la preexistent, el creixement de l’afilia-
ció quedaria una mica per damunt del
3%, taxa també molt elevada i que tam-
poc no representa de manera fidedigna

l’evolució de l’ocupació, que seria una
mica inferior. En termes absoluts, l’incre-
ment de l’afiliació el 2005 va ser de
994.262 persones, de les que 613.804 eren
de procedència estrangera. S’estima que
gairebé mig milió d’aquestes persones es
van acollir amb èxit al procés de regula-
rització iniciat al febrer i finalitzat al maig.

Si tenim en compte l’afiliació de treballadors
espanyols, nucli de l’ocupació no afectat
per les distorsions derivades de la regularit-
zació d’ocupació, el seu ritme de creixement
va presentar dosis molt elevades d’estabi-
litat.En efecte,en taxa interanual, l’augment
del nombre d’afiliats en alta a la Seguretat
Social es va mantenir, amb oscil·lacions
mínimes,al voltant del 2,1% al llarg de l’any,
taxa gairebé idèntica a la mitjana del 2004.

Mercat de treball

L’ocupació manté un ritme
d’avanç sostingut, segons
les xifres de l’afiliació a la
Seguretat Social…

LA REGULARITZACIÓ D’ESTRANGERS DISPARA ELS AFILIATS
A LA SEGURETAT SOCIAL

Variació anual d’afiliats en alta a la Seguretat Social
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FONTS: Seguretat Social i elaboració pròpia.
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En els últims anys han persistit grans diferències als mercats de treball dels països desenvolupats. Mentre alguns
han mostrat un gran dinamisme, han creat molts llocs de treball i han apropat les seves taxes d’atur a les de la
plena ocupació, altres continuen registrant elevats nivells d’atur. En concret, l’atur d’alguns països avançats
europeus presenta caràcters de persistència i de llarga durada. Aquest tipus d’atur pot ser caracteritzat d’estruc-
tural, a diferència del cíclic, que desapareix amb la millora de l’activitat econòmica.

Els principals organismes econòmics internacionals, com l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupa-
ment Econòmics o el Fons Monetari Internacional, ho tenen clar: en nombrosos països el funcionament dels
mercats de treball es veu obstaculitzat per les rigideses que representen normes excessivament restrictives, inter-
vencionisme exagerat, protecció elevada. Per afavorir la creació d’ocupació el diagnòstic és clar: aprofundir en
les reformes estructurals per suavitzar les esmentades rigideses.

Reforma del mercat laboral: un decàleg

ÀMPLIES DISPARITATS EN L’ATUR DE L’OCDE

Atur en percentatge de la població activa, taxes estandarditzades, última dada coneguda
(finals de 2005)

FONT: OCDE.
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Ara bé, tot i que existeix un consens pel que fa a la necessitat que els mercats de treball siguin prou flexibles per
absorbir el canvi econòmic, hi ha un viu debat sobre el model. Simplificant molt, podríem definir un paradigma
liberal anglosaxó, molt flexible, poc intervencionista i amb un nivell baix de protecció del treballador. D’altra
banda, hi ha el model europeu, molt intervingut i amb un grau màxim de protecció. També podríem caracterit-
zar un model escandinau intermedi: mercat laboral molt flexible compatible amb una protecció elevada.

Els intents reformadors no sempre han anat en la direcció adequada. Recordem que França va adoptar fa uns
anys la setmana laboral de 35 hores, que partia del supòsit erroni que existeix un stock fix de treball i pretenia
repartir-lo de manera equitativa entre tots els treballadors actius (això sí, sense reduir els salaris). Els resultats no
van ser els esperats, i ara mateix França és un dels països amb més nivell d’atur de la Unió Europea.

Per tant, les reformes s’han de realitzar amb seny. En aquest requadre hem preparat, a tall de decàleg, unes breus
línies bàsiques d’actuació, elaborades a partir dels estudis teòrics i empírics més recents, coherents amb les reco-
manacions que solen emetre les organitzacions internacionals esmentades i més aviat dirigides a les economies
afectades per nivells d’atur excessius.

1) Salari mínim. Els estudis empírics no són concloents, tot i que la teoria preveu que la implantació d’un sala-
ri mínim té efectes negatius sobre l’ocupació, en especial de joves i adults poc qualificats. En cas d’establir-se,
el salari mínim hauria d’experimentar creixements molt continguts per evitar efectes negatius i incloure un
tram especial per als joves. Com a alternativa, els treballadors amb menys ingressos podrien tenir menys
cotitzacions laborals i estar subjectes a menys impostos sobre la renda.

2) Negociació col·lectiva. Des del final dels vuitanta, es va imposar l’opinió, basada en un influent treball empí-
ric, que els resultats a nivell macroeconòmic eren millors si s’efectuava centralitzadament a nivell nacional, o
bé de manera molt descentralitzada a nivell d’empresa. No obstant això, sembla que els estudis dels últims
anys qüestionen aquest punt de vista, en part per les interaccions observades amb altres institucions. En tot
cas, la negociació col·lectiva hauria d’establir salaris tenint més present la productivitat diferencial dels dife-
rents sectors, empreses i treballadors. Els salaris no haurien de pujar més que la productivitat. La indexació
(vincular el creixement del salari al creixement dels preus de consum) és una pràctica especialment negativa
per al control de la inflació i per a l’estabilitat macroeconòmica.

3) Costos d’acomiadament. La protecció laboral, com els costos d’acomiadament, no hauria de ser excessiva
fins al punt de provocar una dualitat intensa al mercat de treball entre els segments de contractes fixos i
temporals.

4) Subsidis d’atur. Haurien d’estimular la recerca activa d’una feina, reformant les condicions per accedir-hi i
evitant el rebuig abusiu d’ofertes de treball.

5) Contractació a temps parcial. Es recomana el seu desenvolupament perquè permet simultaniejar altres acti-
vitats, com els estudis o l’atenció familiar, i confereix més flexibilitat al mercat laboral. Per aconseguir-ho, és
necessari que el treballador a temps parcial tingui els mateixos drets i deures, proporcionalment, que el treba-
llador a jornada completa.

6) Mobilitat laboral. Un dels secrets de l’èxit laboral nord-americà a l’hora de crear ocupació és l’elevat grau de
mobilitat geogràfica dels treballadors, una situació molt diferent a l’europea.
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7) Contractacions especials. Es recomana l’impuls de mesures específiques per facilitar la contractació de
col·lectius amb especials dificultats, com joves, discapacitats i persones més grans de 50 anys, com bonifica-
cions en les cotitzacions laborals i altres ajudes.

8) Prejubilacions. Desincentivació de la jubilació abans dels 65 anys. L’experiència és clau en molts llocs de
treball, i les jubilacions anticipades no creen ocupació.

9) Polítiques actives d’ocupació. Significa establir mecanismes de suport a la recerca de feina: difusió àmplia i
puntual de les vacants de treball, actuacions dirigides a col·lectius específics (joves, dones, etc.), facilitar la
formació professional, etc.

10) Foment de l’esperit empresarial. S’hauria d’estimular la creació d’empreses, eliminant tràmits burocràtics
innecessaris.

Aquestes recomanacions, no cal dir-ho, s’haurien d’adaptar a les circumstàncies de cada país, ja que no existeix
una recepta única miraculosa per a tots els mals del mercat laboral. En general, es tractaria de realitzar reformes
orientades al mercat, però mantenint un cert grau de seguretat en l’ocupació. La conclusió és que les reformes
laborals de caràcter estructural són necessàries a molts països, per bé que no són suficients i s’haurien de com-
plementar amb moltes altres mesures en altres àrees. En particular, la liberalització dels mercats de béns i serveis
sol reforçar els efectes positius d’una desregulació al mercat de treball.

2004 2005
2003 2004

IV I II III Octubre Novembre Desembre

Afiliats a la Seguretat Social

Assalariats

Indústria

Construcció

Serveis

No assalariats

Total

Població ocupada (*)

Llocs de treball (**)

Contractes registrats (***)

Indefinits

Temporals

Total

NOTES: (*) Estimació de l’enquesta de població activa.

(**) Equivalents a temps complet. Estimació de la comptabilitat nacional; dades corregides d’estacionalitat i calendari.

(***) A l’INEM.

FONTS: Institut Nacional d’Estadística, Ministeri de Treball i Assumptes Socials, Institut Nacional d’Ocupació i elaboració pròpia.
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La mateixa tònica favorable indiquen les
xifres de contractacions registrades a tra-
vés de les Oficines dels Serveis Públics
d’Ocupació. El 2005, els contractes regis-
trats van augmentar el 5,0%, amb un to
més dinàmic dels indefinits que dels tem-
porals, tot i que aquests últims van ser la
majoria. El treball a temps parcial, per la
seva banda, va continuar essent la fórmula
de contractació que va gaudir d’un major
creixement, el 8,3% interanual, i va arribar
a representar el 23,5% de les col·locacions.

L’atur registrat disminueix
lleugerament el 2005

El to favorable del mercat de treball es
reflecteix parcialment en les xifres de l’atur
registrat en la mesura que segueix la tònica
de descens dels mesos precedents, tot i que,
cada cop, amb més moderació. En efecte,
al desembre, el nombre d’inscrits a les ofi-
cines dels Serveis Públics d’Ocupació va
augmentar en 7.357, la qual cosa contras-
ta amb el descens del mateix mes del 2004.

El balanç del conjunt de l’any va ser, però,
positiu, tot i que no tant com el de l’any
anterior. En efecte, l’atur registrat va pujar
a 2.102.937 persones, el 0,5% menys que
el 2004. L’increment de l’atur a l’agricul-
tura i als serveis i la disminució menys
intensa a la indústria, la construcció i
entre els demandants d’una primera feina
van ser els factors decisius del canvi en el
balanç anual de l’atur.

L’atur va afectar amb menys intensitat
relativa la població estrangera. Només el
7,3% dels aturats era de nacionalitat no
espanyola, proporció inferior a la que
representa l’ocupació estrangera sobre el
total, propera al 10%.

El descens de l’atur el 2005 va ser força
generalitzat per comunitats autònomes,
llevat d’Andalusia, Astúries, La Rioja i
València, on l’atur registrat al desembre
del 2005 va superar la cota del final de l’any
anterior. Les millores més significatives van
tenir lloc a Astúries, Cantàbria, el País Basc,
Madrid i, amb menys intensitat, Catalunya.

L’atur registrat baixa el
2005, tot i que de forma
molt moderada.

…i les dades de
contractacions
tramitades als serveis
públics d’ocupació.

ES MODERA EL DESCENS DE L’ATUR REGISTRAT EL 2005

Variació anual en persones

FONTS: Serveis Públics d’Ocupació i elaboració pròpia.
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Variació sobre
desembre 2004Aturats

Absoluta %

Per sectors

Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

Primera ocupació

Per sexes

Homes

Dones

Per edats

Menors de 25 anys

Resta d’edats

TOTAL

FONTS: INEM i elaboració pròpia.
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1.250.974 16.279 1,3 59,5

275.895 7.082 2,6 13,1

1.827.042 –16.860 –0,9 86,9

2.102.937 –9.778 –0,5 100,0

ATUR REGISTRAT PER SECTORS, SEXE I EDATS

Desembre 2005

%
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Espanya es converteix en el país més
inflacionista de la zona de l’euro el 2005

El balanç de la inflació a Espanya no va ser
bo el 2005. L’índex de preus de consum
(IPC) va acabar el mes de desembre en el
3,7% interanual, el valor més elevat dels
tres últims anys, mig punt per damunt de
la taxa corresponent al desembre de l’any
anterior. La inflació subjacent (el total
menys l’energia i els aliments frescos),
lluny de remetre, sembla que ha recollit
l’impacte indirecte de les alces de l’energia
sobre la resta de l’economia i, en cinc
mesos, ha cedit tot el terreny guanyat ante-
riorment des del començament de l’any.

L’empitjorament relatiu de la situació ha
representat, per primer cop des de la in-

troducció de l’euro, que el nostre país se
situï com el país més inflacionista de la
Unió Monetària, segons es desprèn de
l’índex de preus de consum harmonitzat
(IPCH), només superat per Lituània i la
República Txeca al conjunt de la Unió
Europea. El diferencial amb la zona de
l’euro va arribar als 1,5 punts percentuals,
i la distància en relació amb els països
centrals es va apropar als dos punts.Aques-
ta ampliació del diferencial ha estat espe-
cialment evident en el cas de la inflació
subjacent. Segons l’IPCH de la zona de
l’euro, aquest indicador es va estabilitzar
en els últims compassos del 2005 i va ce-
dir fins i tot una dècima al desembre fins
a l’1,4%. En el cas espanyol, la trajectòria
va ser la inversa.

Preus

L’IPC acaba l’any amb una
forta pujada, tant en la
inflació subjacent com 
en la resta de l’índex.

El diferencial d’inflació 
amb la zona de l’euro puja 
a 1,5 punts percentuals.

ESPANYA SE SITUA AL CAPDAVANT EN TERMES D’INFLACIÓ

Percentatge de variació interanual de l’IPC harmonitzat al desembre del 2005

FONT: Eurostat.
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El negatiu balanç de la inflació a Espanya
en relació amb els nostres socis europeus
no obeeix a un fet particular, sinó que,
pel que sembla, deriva d’una situació

general de bonança de la demanda i d’es-
tructura econòmica que facilita una certa
laxitud en les polítiques de fixament de
preus dels agents públics i privats. Només

ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM

2004 2005

% % variació % % % variació %
variació s/desembre variació variació s/desembre variació
mensual 2003 anual mensual 2004 anual

Gener
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FONT: Institut Nacional d’Estadística.
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els preus dels serveis mèdics creixen amb
menys intensitat que als països del nostre
entorn.

El principal factor de l’alça dels preus a
Espanya al llarg del 2005 va ser, sens dub-
te, el cost del transport personal, impulsat
a l’alça pels carburants i pels combusti-
bles. Aquest component va aportar gaire-
bé nou dècimes de punt a la taxa d’infla-
ció general i va créixer per damunt del 6%
interanual al final de l’any, al voltant de
dos punts més que al conjunt de la zona
de l’euro.

En segon terme, els serveis turístics i hote-
lers van tenir també una repercussió
important sobre l’índex general i expli-
quen el 14,4% de la taxa d’inflació inter-
anual. També en aquest cas el creixement
dels preus es va situar gairebé dos punts
per damunt de la mitjana de la zona de

l’euro. En la mateixa línia es van moure
altres serveis, com l’ensenyament o, en
particular, les comunicacions, que, tot i
moderar els seus preus, ho van fer menys
que en el cas europeu.

Els aliments van mostrar també un com-
portament desfavorable i van augmentar
el 4,3% arran del fort impuls dels ali-
ments no elaborats. Les importants alces
dels llegums i de les hortalisses fresques,
juntament amb les de la carn de boví i oví
i del peix, van ser decisives en aquest sen-
tit. En el cas dels aliments elaborats, l’oli
va ser també un producte clarament infla-
cionista, ja que va contribuir amb el 5% a
la taxa general d’inflació.

Menys rellevants a efectes de diferencial
es van mostrar els béns industrials no
energètics, ja que els seus preus van créi-
xer amb menys intensitat que a la zona

La inflació més elevada
d’Espanya s’explica 
per causes estructurals 
i pel major dinamisme 
de la demanda interna.
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de l’euro, tot i que dins de paràmetres
molt modestos. En conjunt, els preus dels
béns industrials no energètics van acabar
l’any en una taxa de l’1,1% interanual i
van frenar la suau tendència a l’alça ini-
ciada cap a la meitat de l’any. La intensa
competència al mercat de productes in-
dustrials, la mateixa moderació dels preus
de producció interiors i les importacions
a baix cost fan d’aquest nucli de l’IPC el
menys preocupant tant en el context es-
panyol com en l’europeu, per les dificul-
tats de transmetre als preus finals els in-
crements de costos.

L’augment de preus el 2005 va ser relati-
vament homogeni per comunitats autò-
nomes, ja que a la majoria de comunitats
la taxa anual d’inflació es va situar al vol-
tant d’una o dues dècimes de la mitjana
nacional. No obstant això, cinc comuni-
tats van presentar un comportament una
mica més extrem. Així, La Rioja, Catalu-

nya i Múrcia van registrar un augment de
preus superior al 4% interanual. A l’ex-
trem oposat, Canàries, amb el 2,8%, i
Extremadura, amb el 3,1%, van ser les
zones menys inflacionistes.

Aquests diferencials d’inflació no tendei-
xen a compensar-se amb el pas dels anys,
sinó que, en termes generals, cada comu-
nitat en reprodueix la dinàmica en rela-
ció amb la mitjana espanyola amb una
freqüència notable. Així, Catalunya s’ha
convertit en la comunitat més inflacio-
nista d’Espanya en registrar sistemàtica-
ment un diferencial positiu d’inflació
enfront del conjunt espanyol. En canvi,
Canàries, Extremadura, Castella i Lleó,
Cantàbria i Astúries han presentat siste-
màticament taxes d’inflació inferiors o
iguals a la mitjana espanyola. La conse-
qüència de tot plegat és la importància de
les diferències acumulades amb el pas del
temps, les quals se situen, en els quatre

Augmenten els diferencials
d’inflació entre comunitats
autònomes.

CATALUNYA, LA COMUNITAT MÉS INFLACIONISTA EN ELS QUATRE ÚLTIMS ANYS

Percentatge de variació acumulada de l’IPC entre desembre del 2001 i del 2005

FONTS: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.
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últims anys, en més de cinc punts percen-
tuals en el cas màxim, és a dir, entre Cata-
lunya i Canàries. En efecte, entre desem-
bre del 2001 i desembre del 2005, els
preus van créixer el 16,2% a Catalunya,
enfront del 10,8% de Canàries (el 14,2%
al conjunt espanyol).

El negatiu balanç de la inflació el 2005 no
s’hauria de repetir al final d’enguany. En
un escenari d’estabilitat o, fins i tot, de
modest creixement del preu del petroli en
euros, el component energètic de l’índex
haurà de restar algunes dècimes de punt a
l’índex general, per l’efecte de la compa-
ració de creixements interanuals. Més
neutral resultarà el comportament dels
serveis i dels béns industrials no energè-
tics, amb un marge reduït de contenció,
en especial en el primer cas, per raons de
competència i de pressió dels costos sala-
rials. Més incert és el futur dels preus ali-
mentaris, en particular per la irregularitat
dels productes frescos. De tota manera, la
millora de l’IPC no serà immediata, i més
quan en el proper gener l’índex patirà les
intenses alces dels preus de determinats
productes regulats.

Els preus a l’engròs es moderen, llevat
de l’energia

L’alça de l’energia ha enterbolit el balanç
dels preus a l’engròs dels productes in-
dustrials el 2005. El seu fort creixement,
el 15,6% interanual al desembre, ha dis-
torsionat la trajectòria de l’índex general,
que ha acabat l’any amb un creixement
del 5,2% interanual. En mitjana anual,
l’augment va quedar en el 4,9%, el valor
més elevat dels cinc últims anys, i un punt
i mig superior al del 2004.

L’intens increment dels preus de l’ener-
gia gairebé no ha tingut els temuts efec-
tes sobre la resta de béns industrials, si
més no fins ara. En primer lloc, les ma-
nufactures de consum (exclosos els ali-
ments), presumiblement més sensibles a
l’impacte dels costos energètics, han
moderat notablement els preus des del
començament del segon semestre i han
tancat l’any amb un increment del 2,3%,
més de dos punts per sota dels màxims
de la meitat de l’any i també per sota 
del nivell en què va acabar el 2004. La
pressió exercida per la competència ex-

Les expectatives d’inflació
per al 2006 són favorables
si es manté l’escenari
d’estabilitat als mercats
petroliers.

Els preus 
de les manufactures
industrials es moderen,
però no els aliments.

PREUS INDUSTRIALS: L’AUGMENT MÉS INTENS DES DEL 2000

Variació anual mitjana de l’índex de preus industrials

%

FONTS: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.
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terior ha impedit, probablement, traslla-
dar a preus la totalitat de les pujades de
costos.

En segon lloc, els béns d’equipament tam-
poc no han experimentat una acceleració
sensible i continuen en cotes molt mode-
rades, el 2,0%, tot i que una mica supe-
riors a les del 2004. D’altra banda, els
preus dels béns intermedis no energètics
van acabar el 2005 en el 3,3%, gairebé tres
punts per sota del tancament de l’any
anterior.

Dins els preus a l’engròs, l’excepció cal
buscar-la en els aliments, que, des de la
meitat de l’any, han accelerat significati-
vament el ritme d’augment i han arribat
al 3,9%, tres punts més que la taxa regis-
trada cap a la meitat del 2005. L’impacte
dels preus agraris i, en part, la pressió dels
costos energètics rellevants per a la distri-

bució comercial poden haver influït en
aquest comportament.

Els preus d’importació dels béns de con-
sum van apuntar lleugeres pujades al
novembre, però el seu creixement inter-
anual acumulat va romandre en nivells
molt baixos, al voltant de l’1%, amb alces
una mica superiors en els productes no
alimentaris. Aquest increment és molt
inferior al de les importacions en conjunt,
que, lògicament, incorpora l’alça del
petroli. En aquest sentit, el cost mitjà de
la tona importada en els onze primers
mesos del 2005 va arribar als 285,9 euros,
el 34,8% més que en el mateix període del
2004.

Per la seva banda, els preus agraris es van
moderar a l’octubre, i el seu creixement
acumulat de l’any va quedar en el 3,1%,
és a dir, més de dos punts per damunt de

Els preus dels béns 
de consum importats
creixen al voltant de l’1%.

INDICADORS D’INFLACIÓ

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

Índex de preus industrials Preus d’importació

Índex Béns de Béns d’equi- Béns Béns Béns de Béns de Béns
general consum pament intermedis energètics

Total
consum capital intermedis

2004

Octubre

Novembre

Desembre

2005

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

NOTA: (*) Dades corregides d’estacionalitat i calendari.

FONTS: Institut Nacional d’Estadística, Ministeri d’Economia i elaboració pròpia.

–5,1 5,4 2,3 1,8 6,2 14,2 5,2 1,7 –7,3 9,7 –

–0,4 5,2 2,2 1,5 6,3 12,6 4,6 1,8 –3,0 7,5 4,1

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

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

12,2 4,9 3,2 1,9 5,5 11,0 5,4 1,0 –1,9 9,3 4,2

13,2 5,1 2,8 2,0 4,9 13,1 5,3 2,6 –7,6 9,7 –

6,6 5,0 2,8 2,0 3,7 14,5 4,6 0,9 –7,5 9,1 –

–0,9 4,2 2,5 2,1 3,3 11,0 0,9 –3,2 –6,5 4,7 4,3

–11,9 4,4 2,2 2,1 3,1 13,5 5,3 3,6 –1,3 7,7 –

–5,1 4,6 2,1 1,9 3,0 15,7 8,2 0,6 10,4 11,7 –

9,2 4,9 2,5 1,8 2,9 16,4 6,1 –0,2 –0,4 11,0 4,4

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

–0,8 5,0 3,0 1,8 3,1 15,2 4,8 0,8 14,0 5,3 –         

... 4,9 3,1 2,0 3,1 14,7 3,8 3,3 –0,8 5,6 ...

... 5,2 3,2 2,0 3,3 15,6 ... ... ... ... –

Deflactor
del PIB

(*)

Preus
agraris
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la mitjana del 2004. Les alces es van con-
centrar en els productes agrícoles, ja que
els ramaders van mostrar un descens acu-
mulat del 5,7%, en part per la crisi del
pollastre. Les expectatives, però, són rela-

tivament favorables a partir del comença-
ment del 2006, ja que difícilment els preus
experimentaran augments de la magni-
tud registrada al començament del 2005.

Perspectives més positives
per als preus agraris.
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El dèficit comercial continua creixent
amb força fins al novembre

El dèficit comercial acumulat durant els
onze primers mesos del 2005 va arribar
als 70.631 milions d’euros, el 29,7% més
que en el mateix període de l’any ante-
rior. Aquest augment tan intens deriva,
especialment, de l’impacte de la pujada
dels preus energètics. En efecte, el saldo
negatiu de la balança energètica explica
el 47,6% de l’augment del desequilibri
comercial en els onze primers mesos del
2005. El 2004, en canvi, l’espectacular in-
crement del dèficit (de magnitud similar
a la que es pot preveure per a enguany) va
ser degut, sobretot, a l’allau de productes
no energètics. En efecte, el desequilibri
energètic només explica el 18,2% de l’in-

crement experimentat durant aquest pe-
ríode.

Al marge de la qüestió energètica, els
intercanvis de mercaderies amb l’exterior
es caracteritzen per la moderació de les
exportacions en un context de fortalesa
relativa de les importacions. És més, sem-
bla que les dades disponibles fins al
novembre anticipen un trimestre final
relativament feble de les vendes a l’exte-
rior, situació que contrasta amb un to sos-
tingut de les importacions.

El creixement de les exportacions fins al
novembre, el 4,6% nominal, va ser degut
gairebé en la seva totalitat al factor preu,
ja que el seu augment en volum va que-
dar en un testimonial 0,1%. L’estanca-

Sector exterior

–1.600
Milions d’euros

2002 2003 2004 2005(*)

LA BALANÇA ENERGÈTICA EXPLICA LA MEITAT DE L’AUGMENT DEL DÈFICIT COMERCIAL EL 2005

Contribució a la variació del dèficit comercial en mitjana mensual

NOTA: (*) Mitjana gener-novembre.
FONTS: Departament de Duanes i elaboració pròpia.
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L’augment del preu de
l’energia explica gairebé 
el 50% de l’augment 
del dèficit comercial.

La resta deriva, principalment,
d’una feblesa intensa 
de les exportacions, que
cedeixen quota de mercat 
a la Unió Europea i creixen
molt modestament cap 
a tercers països.



ment de les vendes exteriors és degut a la
contracció de les expedicions a la Unió
Europea (UE), que van experimentar un
descens de l’1,5% real, compensat pel to
una mica més receptiu dels mercats de
tercers països, llevat d’algun país del Prò-
xim Orient i del Brasil. L’increment de la
demanda exterior de mercaderies va pro-
venir de la Xina i de Rússia, els dos en un
moment econòmic favorable, i dels ex-
portadors de petroli, gràcies a la millora
de la seva relació real d’intercanvi.

La reculada de les exportacions en volum
al mercat de la UE es va concentrar en els
béns de consum i, amb més intensitat, en
els no alimentaris, tot i la notable mode-
ració dels preus d’exportació d’aquest
grup de productes. Lògicament, aquesta
situació fa pensar en una pèrdua de quota
de les exportacions espanyoles en un mer-

cat com l’europeu, que, tot i que lenta-
ment, s’està recuperant. Això seria espe-
cialment cert en el cas de l’automòbil, sector
en què les xifres nominals d’exportació
han caigut de manera notable en relació
amb l’any anterior, el 8,9% incloses les
motocicletes.

Les importacions, per la seva banda, van
intensificar el ritme d’augment al novem-
bre, i el seu creixement nominal acumu-
lat en els onze primers mesos de l’any va
pujar a l’11,8%, equivalent al 6,7% en
volum, el 6,2% si es té només en compte
les no energètiques. L’increment més
important es va registrar en les de béns de
capital, el 25,2% acumulat en volum,
impulsades principalment per les com-
pres de vaixells i aeronaus i també pels
equips informàtics. Les compres exteriors
de béns de consum no alimentari, en can-

Importacions Exportacions Saldo

Milions
% variació %

Milions
% variació %

Milions
d’euros

anual partici-
d’euros

anual partici-
d’eurosen valor pació en valor pació

Per grups de productes

Energètics

Béns de consum

Alimentaris

No alimentaris

Béns de capital

Béns intermedis no energètics

Per àrees geogràfiques

Unió Europea 15

Zona de l’euro

Altres països

Rússia

Estats Units

Japó

Amèrica Llatina

OPEP

Resta

TOTAL

FONTS: Departament de Duanes i Impostos Especials i elaboració pròpia.

29.376 38,9 13,9 5.737 22,4 4,1 –23.639 19,5

60.821 8,7 28,8 53.778 –0,6 38,3 –7.044 88,4

12.716 6,0 6,0 16.801 3,0 12,0 4.086 132,1

48.106 9,1 22,8 36.976 –4,0 26,4 –11.129 76,9

24.549 25,1 11,6 13.020 11,0 9,3 –11.528 53,0

96.153 4,7 45,6 67.734 6,5 48,3 –28.419 70,4

127.930 5,1 60,7 101.608 2,0 72,4 –26.322 79,4

107.371 5,3 50,9 81.333 1,5 58,0 –26.038 75,7

82.970 24,0 39,3 38.661 12,0 27,6 –44.309 46,6

4.680 39,5 2,2 998 21,9 0,7 –3.682 21,3

7.234 4,7 3,4 5.501 6,4 3,9 –1.733 76,0

5.354 3,1 2,5 1.061 –2,5 0,8 –4.293 19,8

10.502 36,7 5,0 7.014 9,3 5,0 –3.488 66,8

15.691 35,1 7,4 3.754 17,5 2,7 –11.938 23,9

39.508 22,9 18,7 20.333 14,1 14,5 –19.175 51,5

210.900 11,8 100,0 140.269 4,6 100,0 –70.631 66,5

COMERÇ EXTERIOR

Gener-novembre 2005

Taxa
de

cobertura
(%)

La demanda de consum i, 
en especial, la d’inversió
tiren de les importacions 
no energètiques.

La moderació de la demanda
exterior de béns intermedis
suggereix un to industrial
feble.
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El dèficit comercial i els
pagaments a l’exterior en
transferències privades són
els principals causants del
major desequilibri corrent.

vi, van mantenir un to més moderat i van
créixer el 8,2% en volum. Els productes
manufacturats (tèxtil, calçat, joguines,
etc.), mobiliari i automòbils van ser els
béns amb més penetració relativa al mer-
cat espanyol. Finalment, les compres de
béns intermedis no energètics van mos-
trar un clar estancament, coherent amb la
situació de la indústria al país.

Dèficit corrent: segueix el camí cap 
a cotes històriques

El desequilibri per compte corrent va
continuar creixent a l’octubre arran de la
intensificació del dèficit comercial i de
rendes i del deteriorament de la balança
de serveis, que, al capdavall, van pesar
molt més que la millora de la balança de
transferències. Per aquest motiu el dèficit

acumulat durant els deu primers mesos
de l’any es va situar en 54.110 milions
d’euros, el 62,2% més que en el mateix
període de l’any anterior. Si continua
aquesta tònica, el dèficit corrent pot vore-
jar el 7,5% del producte interior brut en
el conjunt del 2005, proporció no assoli-
da anteriorment.

El dèficit comercial és el principal deter-
minant d’aquesta notable ampliació del
saldo corrent, però la resta de rúbriques
també presenten un balanç més negatiu
que el del període gener-octubre del 2004.
En aquest sentit, resulta significatiu el
canvi de signe de la balança de transfe-
rències, en dèficit el 2005. Les remeses
d’emigrants i el deteriorament del saldo
positiu dels fluxos amb la UE, tant públics
com privats, expliquen el canvi.

Octubre Octubre % variació
2004 2005

Balança corrent

Balança comercial

Serveis

Turisme

Altres serveis

Total

Rendes

Transferències

Total

Compte de capital

Balança financera

Inversions directes

Inversions de cartera

Altres inversions

Total

Errors i omissions

Variació d’actius del Banc d’Espanya

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.

–50.071 –67.385 34,6

26.747 25.610 –4,3

–4.353 –4.320 –0,8

22.395 21.290 –4,9

–12.633 –18.024 42,7

–169 –1.077 –

–40.478 –65.196 61,1

8.162 8.104 –0,7

–14.813 –21.517 45,3

56.719 81.660 44,0

11.060 –12.377 –

52.966 47.766 –9,8

317 –1.613 –

–20.967 10.939 –

BALANÇA DE PAGAMENTS

Acumulat 12 últims mesos en milions d’euros
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D’altra banda, el saldo per serveis va caure
el 4,7% pels pobres resultats d’una balan-
ça turística que reflecteix, d’una banda, la
major propensió a viatjar a l’exterior i el
baix nivell de despesa del turisme estran-
ger. Així, els ingressos per turisme van
augmentar només el 3,3% nominal, molt
per sota dels preus dels serveis turístics i
de la mateixa entrada de turistes estran-
gers. Els pagaments, en canvi, van créixer
el 25,5%.

El compte de capital, per la seva banda, va
presentar a l’octubre un superàvit infe-
rior al del mateix període de l’any ante-
rior arran de la davallada de les entrades
procedents de la UE. El saldo acumulat
durant els deu primers mesos va quedar
també per sota del registrat en el mateix
període del 2004 i va ser insuficient per

cobrir el dèficit corrent. Això explica que
la necessitat de finançament de l’econo-
mia espanyola, resultant dels saldos de la
balança corrent i de capital, pugés a 48.099
milions d’euros en el període gener-octu-
bre, el 78,2% més que en el mateix perío-
de de l’any anterior.

En l’àmbit financer, la inversió estrangera
directa a Espanya es va recuperar nota-
blement a l’octubre en l’àmbit empresa-
rial, de manera que el saldo acumulat va
passar a ser sensiblement superior al del
2004, el 26,4% més. En canvi, la inversió
en immobles es va mantenir el 15,6% per
sota de l’any passat. Al costat oposat, la
inversió espanyola directa a l’exterior
també es va mantenir l’11,2% per sota de
l’any anterior, i, en canvi, la immobiliària
va créixer amb gran intensitat.

Recuperació puntual 
de la inversió estrangera
directa empresarial 
a Espanya i de la inversió 
en immobles a l’exterior.

Milions d’euros

2002 2003 2004 2005(*)

LES REMESES DE TREBALLADORS CONTRAUEN EL SALDO EXTERIOR DE TRANSFERÈNCIES

Ingressos i pagaments per remeses de treballadors

2001

NOTA: (*) Saldo dels dotze últims mesos fins a l’octubre.
FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.
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La balança turística pateix
la major propensió 
dels espanyols a viatjar 
a l’exterior i la menor
despesa mitjana del turista
estranger.
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El finançament al sector privat creix
al ritme més alt dels cinc últims anys
i mig

Al novembre del 2005, el finançament a
les empreses i famílies es va incrementar
el 19,9% en relació amb el mateix mes de
l’any anterior i va créixer a un ritme que
dobla amb escreix el del conjunt de la
zona de l’euro. D’aquesta manera, tot i la
perspectiva d’una tònica alcista dels tipus
d’interès del Banc Central Europeu, que
es va concretar al començament de de-
sembre, la demanda de crèdit del sector
privat es va mantenir forta. De fet, fins i
tot després de la pujada del tipus d’inte-
rès de referència de l’Eurosistema, els
tipus d’interès crediticis es mantenen en
nivells molt baixos històricament, tant en

termes nominals com, sobretot, reals, és a
dir, descomptant la inflació. A més a més,
la bona marxa de l’economia també con-
tribueix a impulsar la demanda de finan-
çament.

Els recursos financers canalitzats a les
empreses van augmentar el 19,2% al
novembre en relació amb dotze mesos
abans, el ritme més elevat des del mes de
juliol del 2001. La part d’aquest finança-
ment proporcionada pel crèdit bancari
interior es va expandir fins i tot amb més
força, el 24,6% en taxa interanual, el rit-
me més elevat des de fa més de deu anys.

Els fons dirigits a les famílies es van incre-
mentar el 20,7% durant el període no-
vembre 2004-novembre 2005 i van man-

Estalvi i finançament

S’ACCELERA EL FINANÇAMENT A LES EMPRESES

Variació interanual del finançament total per sectors institucionals
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Al novembre, el crèdit
bancari a empreses
s’expandeix al ritme més
elevat des de fa més 
de deu anys.
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tenir un avanç ràpid. La principal contri-
bució va continuar provenint de les hipo-
teques. La demanda de crèdit hipotecari
va ser estimulada per uns tipus d’interès
reals reduïts o fins i tot negatius, per di-
versos factors socioeconòmics i per unes
condicions de finançament folgades. En
aquest sentit, cal destacar l’existència
d’hipoteques per a la compra d’habitatge
fins a 50 anys, l’ampliació en alguns casos
de la ràtio del crèdit hipotecari al valor de
l’habitatge, la concessió d’amplis períodes
de carència, en què els prestataris només
paguen els interessos, i l’aplicació de quo-
tes flexibles. D’aquesta manera, s’ha adaptat
l’oferta a la demanda de certs col·lectius
amb dificultats per accedir a la propietat
de l’habitatge, com els joves.

D’aquesta manera, el saldo dels crèdits
per a l’habitatge, incloses les titulitzacions
corresponents, es va col·locar en 465.218
milions d’euros, amb un augment en rela-
ció amb el mateix mes de l’any precedent
del 24,6%. Aquesta taxa representa el
nivell més elevat dels últims anys.

D’altra banda, l’import de les noves ope-
racions de préstecs i crèdits al consum a
les llars, per comprar automòbils, motos,
electrodomèstics, mobles, viatges, etc., es
va situar en 4.280 milions d’euros. Aques-
ta quantitat representa una alça inter-
anual del 22,9%. Durant el període gener-
novembre, el total de les noves operacions
d’aquests préstecs i crèdits a les famílies
va pujar el 22,5%. Això mostra la vitalitat
d’aquest segment del mercat.

Els tipus d’interès dels préstecs i crèdits
bancaris van pujar lleugerament al no-
vembre, en general. L’excepció van ser els
crèdits al consum i altres finalitats no hi-
potecàries, el tipus d’interès dels quals va
baixar en 20 punts bàsics fins al 6,07%, en
un marc d’intensa competència. Així, es
va situar 22 punts bàsics per sota del ma-
teix mes del 2004. El tipus d’interès de les
famílies es va col·locar en el 4,12%, de
mitjana, 24 punts bàsics menys que un
any abans. En canvi, la mitjana dels tipus
d’interès de les societats va augmentar
lleugerament en 12 punts bàsics fins al

La bona marxa de l’economia,
els baixos tipus d’interès 
i unes condicions 
de finançament folgades
impulsen el crèdit
hipotecari.

El saldo del crèdit a les
famílies per a l’habitatge
puja el 25% en els dotze
últims mesos fins al
novembre.

FORT IMPULS DEL CRÈDIT BANCARI PER A L’HABITATGE

Variació interanual dels préstecs d’entitats de crèdit residents i préstecs titulitzats destinats
a habitatge

%

16

17

18

19

25

2002 2003 2004 2005

FONT: Banc d’Espanya.

20

21

22

23

24

2001

M J S D M J S D M J S D M JM J S D S



FEBRER 2006 69INFORME MENSUAL

3,55%, 4 centèsimes més que dotze mesos
abans.

D’altra banda, al desembre el tipus d’in-
terès dels préstecs hipotecaris a més de
tres anys per a l’adquisició d’habitatge
lliure del conjunt d’entitats de crèdit va
pujar 14 punts bàsics fins al 3,40%. D’a-
questa manera, era igual a la inflació del
mateix mes, la qual cosa indica el seu
nivell anormalment baix. De fet, és molt
probable que pugi en els propers mesos,
un cop iniciat el gir restrictiu alcista del
Banc Central Europeu, però s’espera que
l’augment sigui moderat.

Gran dinamisme dels dipòsits
bancaris

Els dipòsits totals de les empreses i famílies
residents han crescut amb força en els dotze
últims mesos, a un ritme molt superior al
de la zona de l’euro. Els comptes a termini a
més de dos anys, que gaudeixen d’una boni-
ficació fiscal dels interessos del 40%, van
experimentar una gran alça. D’altra banda,
els comptes a la vista i d’estalvi s’han expan-
dit el 12,7% en els dotze últims mesos.

El patrimoni dels fons d’inversió mobilià-
ria es va incrementar en 1.681 milions
d’euros al desembre i va arribar als
245.887 milions, segons les dades d’Inver-
co, l’associació de gestores, i va registrar,
per tant, un nou màxim històric. D’a-
questa manera, va augmentar el 12,0% el
2005. Al desembre, es van anotar unes
subscripcions netes de participacions de
fons d’inversió de 322 milions d’euros,
amb un descens de la renda fixa i incre-
ments dels globals i d’altres de renda
variable internacional. En el conjunt del
2005, les entrades netes de diners en els
fons d’inversió mobiliària van sumar
16.612 milions d’euros. Les subscripcions
netes més importants van correspondre,
d’una banda, a la renda fixa a curt termi-
ni i, de l’altra, als fons globals. Cal desta-
car que, durant la segona meitat de l’any,
les preferències dels inversors es van diri-
gir cap als fons de renda variable.

El nombre total de partícips dels fons d’in-
versió mobiliària es va situar en 8.477.425
al final de desembre, 436.634 més que al
final del 2004. Així, el nombre de partí-
cips va pujar el 5,4% el 2005. Durant el
passat exercici, l’augment més important

Descens del tipus d’interès
del crèdit al consum 
en un marc d’intensa
competència.

El patrimoni dels fons
d’inversió augmenta el 12%
el 2005, i les subscripcions
netes més importants
corresponen a la renda fixa
a curt termini i als fons
globals.

Saldo Variació any actual Variació 12 mesos

Milions Milions
%

Milions
%d’euros d’euros d’euros

A la vista i d’estalvi (**)

A termini fins a 2 anys (*)

A termini a més de 2 anys (*)

Cessions temporals

Total (*)

Dipòsits en monedes no euro

TOTAL (*)

NOTES: (*) A partir de juny de 2005 a conseqüència de l’entrada en vigor de la nova normativa comptable derivada de l’aplicació de les Normes Internacionals de Comptabilitat

es produeixen increments als dipòsits a termini com a contrapartida del reingrés a l’actiu de fons de titulització que s’havien tret fora del balanç, la qual cosa dificulta la seva

comparabilitat.

(**) Inclou els dipòsits amb preavís, segons definició del BCE.

FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.

382.543 37.469 10,9 43.161 12,7 44,0

187.921 27.454 17,1 30.303 19,2 21,6

215.157 87.689 68,8 93.753 77,2 24,7

69.201 –11.448 –14,2 –4.236 –5,8 8,0

854.822 141.164 19,8 162.981 23,6 98,3

15.150 9.303 159,1 9.365 161,9 1,7

869.972 150.467 20,9 172.346 24,7 100,0

DIPÒSITS D’EMPRESES I FAMÍLIES A LES ENTITATS DE CRÈDIT

Novembre 2005

%
participació
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de partícips va ser registrat pels garantits
de renda fixa, amb una variació del 26,0%,
seguits pels garantits de renda variable,
que van experimentar una alça del 9,3%.

La rendibilitat mitjana anual ponderada
dels fons d’inversió mobiliària el 2005 va
ser del 4,75%. Totes les categories de fons
van aconseguir rendiments anuals positius,
però amb grans variacions. Així, la renda
variable dels mercats emergents va acon-
seguir unes plusvàlues del 54,0%, mentre
que els fons de diner van reportar l’1,2%.

Pel que fa a les societats d’inversió mobi-
liària, que solen ser un instrument utilit-

zat per les fortunes més grans, el seu
patrimoni era de 27.754 milions d’euros
al final del tercer trimestre del 2005, amb
un increment acumulat del 10,6%. En
aquesta data, el seu nombre d’accionistes
era de 418.250. D’altra banda, el volum
d’actius dels fons d’inversió immobiliària
va acabar el 2005 amb 6.477 milions d’eu-
ros, el 47,9% més que al final de l’any
anterior. El nombre de partícips d’aquests
fons va pujar fins a 135.646, el 27,7% més
que el 2004. El rendiment mitjà ponderat
d’aquesta modalitat de fons va ser del
5,4%. La rendibilitat mitjana anual pon-
derada en els tres i cinc últims anys va ser
del 6,4% i del 7,0%, respectivament.

ELS FONS DE RENDA VARIABLE INTERNACIONAL DELS MERCATS EMERGENTS REGISTREN
LES RENDIBILITATS MÉS IMPORTANTS EL 2005

Rendibilitat anual dels fons d’inversió mobiliària el 2005, en percentatge
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Els fons d’inversió
mobiliària anoten una
rendibilitat mitjana anual
del 4,75% el 2005.
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