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Pocs assumptes econòmics desperten tanta controvèrsia com el boom immobiliari
que molts països gaudeixen o pateixen des de fa uns quants anys. La magnitud i la
durada de l’actual cicle alcista immobiliari no té precedents documentats. Els preus
de l’habitatge en alguns països desenvolupats han pujat molt per damunt del 50%.
El deute hipotecari ha arribat a nivells rècord. També és inusual el grau de sincro-
nització dels moviments dels preus reals de l’habitatge a diferents països. Aquestes
circumstàncies creen preocupació per les conseqüències que un eventual esclat de la
bombolla immobiliària pugui tenir sobre la resta de l’economia. Els bancs centrals i
les autoritats econòmiques nacionals i internacionals llancen sovint advertiments
i amonestacions per tractar de conjurar aquest risc.

La febre del totxo també s’ha estès a Espanya, i de quina manera. Per nombre d’habi-
tatges construïts i per creixement dels preus, encapçalem, amb escreix, el rànquing
europeu. Hi ha bombolla? Pel que fa a la demanda, el seu creixement sembla força
justificat. La favorable marxa de l’economia, una fase de creació d’ocupació sense
precedents i un descens irrepetible dels tipus d’interès (cortesia de l’adopció de l’eu-
ro) s’han combinat amb un inesperat flux d’entrades d’immigrants. El fet que el
nombre d’habitatges per llar no hagi augmentat al llarg d’aquest cicle suggereix que
el component especulatiu del boom espanyol no deu ser gaire elevat. Quant a l’esca-
lada dels preus, cal apuntar que l’esforç financer que s’exigeix a una família mitjana
en la compra del seu habitatge ha augmentat moderadament en relació amb el cor-
responent al començament del cicle alcista de l’habitatge.

Tot el que s’ha dit fins ara obliga a descartar les previsions catastrofistes. No és que
no sigui possible una crisi en l’immobiliari. Però, a Espanya, en un entorn de mode-
rada inflació i de pujades contingudes dels tipus d’interès, cal esperar una desaccele-
ració suau del sector, de conseqüències molt limitades sobre la resta de l’economia.
De fet, els països en què l’activitat constructora s’ha frenat recentment no han patit
una caiguda significativa en els preus, ni la resta de l’economia s’ha ressentit en ter-
mes de creixement.

L’autèntic problema que ha creat el boom de l’habitatge en l’economia espanyola ha
estat l’enorme desviament de recursos cap a una activitat com la construcció, que,
tot i tenir les virtuts de generar ocupació i de provocar efectes d’arrossegament so-
bre la resta de sectors, no incrementa el potencial de creixement a llarg termini.
Avui, la construcció d’habitatges absorbeix tot l’estalvi de les famílies i, per tant, di-
ficulta el finançament d’altres sectors productius, dispara el dèficit exterior i frena el
creixement de la productivitat. L’encariment de l’habitatge s’estén al sòl i als locals
industrials i comercials, distorsiona els costos d’aquestes activitats i els resta compe-
titivitat. Algun cas de deslocalització industrial té força a veure amb la pujada dels
preus dels béns seents. Certament, la naturalesa de l’actual cicle immobiliari permet
esperar que aterri suaument. La qüestió és quin serà el motor de l’economia quan
deixem enrere els alegres anys de l’immobiliari.

27 de març de 2006

Llar, dolça (i molt cara) llar

Índex



El Japó i la zona de l’euro s’afegeixen
al creixement global

Cap a les acaballes de desembre, ens atre-
víem a augurar un any econòmic 2006 re-
lativament plàcid, sense canvis substan-
cials en relació amb el 2005, tot i els riscos
que amenacen l’economia internacional.
Un cop transcorregut gairebé el primer
trimestre de l’exercici, no han aparegut
elements que ens duguin a canviar la pers-
pectiva econòmica general. Anem a pams.

En primer lloc, el creixement. Aquí la no-
vetat ha estat la incorporació del Japó i de
la zona de l’euro a la carrera de l’expansió
econòmica, després de passar una llarga
espera als boxes del circuit. El cas més sor-
prenent, pel vigor de les xifres, ha estat el
del Japó, a causa del fort impuls que l’eco-
nomia nipona va registrar en l’últim tri-
mestre del 2005, molt superior a l’esperat.

A la zona de l’euro, en canvi, el feble avanç
del quart trimestre va representar una
mena de punxada en la trajectòria de re-
cuperació que s’albirava en els últims tri-
mestres. El consum privat va patir una im-
portant desacceleració, en passar d’un
creixement de l’1,9% al 0,8%, evolució
molt influïda pel comportament de les fa-
mílies alemanyes. La resta de components
van experimentar un resultat una mica
més positiu, en especial la inversió i les ex-
portacions. No obstant això, les dades del
primer trimestre tornen a apuntar a una
conjuntura expansiva, com ho evidencien
les vendes al detall o els indicadors de con-
fiança empresarial.

Cal destacar el fet que, fins i tot amb la re-
duïda taxa de creixement dels últims tri-

mestres, la zona de l’euro ha aconseguit re-
tallar lleugerament el nivell d’atur, ara en
el 8,3% de la població activa. Malgrat tot,
el malestar social persisteix, situació que es
reflecteix en la contestació suscitada a
França pel «contracte Villepin», un con-
tracte de primera feina dirigit als joves que
permet l’acomiadament sense condicions
durant els dos primers anys de treball.
Tampoc a Alemanya el mercat laboral aca-
ba d’estabilitzar-se, la qual cosa es reflec-
teix en l’anunci d’ajornar fins a l’any 2009
l’eliminació de les restriccions a l’entrada
de treballadors provinents dels països que
es van incorporar a la Unió Europea (UE)
en l’última ampliació. Bèlgica i Àustria
tampoc no relaxaran els controls, i Espa-
nya, Finlàndia i Portugal s’han afegit al
Regne Unit, Irlanda i Suècia en l’opció
d’eliminar qualsevol restricció.

Així i tot, el circuit del creixement conti-
nua dominat per la Xina i pels Estats
Units, els fórmula 1 que tiren de la resta de
participants. La Xina com la gran potèn-
cia manufacturera emergent, els Estats
Units com els consumidors mundials per
excel·lència. Els últims indicadors cone-
guts de la Xina, com la producció indus-
trial o les vendes al detall, apunten al man-
teniment de la velocitat de creuer, és a dir,
creixements de l’ordre del 9%-10% real.
Als Estats Units, el primer trimestre ha re-
sultat positiu, després de l’ensopegada
puntual del quart trimestre del 2005. El
temperamental optimisme nord-americà
es continua traduint en un ritme de con-
sum de les famílies elevat i en uns empre-
saris que confien en el futur i que conti-
nuen invertint i contractant personal. Al
llarg de l’any, la tendència serà de suau
moderació del creixement, però això no
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RESUM EXECUTIU

En un context de marxa
favorable de l’economia
internacional, les
economies del Japó i de 
la zona de l’euro confirmen
els senyals de reactivació.

A l’Europa continental, 
es crea ocupació tot i el
modest creixement, però
l’atur encara és alt.

En qualsevol cas, els
campions del creixement
continuen essent la Xina 
i els Estats Units.



aconseguirà revertir el dèficit comercial,
que mes rere mes bat nous rècords. L’altre
dèficit, el dels comptes del sector públic,
tampoc no aconsegueix redreçar-se.

El segon punt d’interès és la inflació. Des
de l’inici de l’any, el panorama no és dife-
rent al que contemplàvem al final de l’e-
xercici anterior, situació a la qual ha con-
tribuït molt la relativa estabilització del
preu del petroli. En les últimes setmanes,
la cotització del barril de cru ha oscil·lat
una mica per damunt dels 60 dòlars, i la
previsió és que es mantingui en aquestes
cotes. Sembla que la mateixa Organització
de Països Exportadors de Petroli (OPEP)
es troba còmoda en aquest nivell, ja que,
al començament de març, va decidir man-
tenir la quota de producció de 28 milions
de barrils diaris. Es tracta d’una decisió
que, ara com ara, evita eventuals pujades
del preu del cru, en un context de forta de-
manda mundial, feble augment de la pro-
ducció no-OPEP i conflictes oberts o po-
tencials a Nigèria, Iran o Iraq.

Si el preu del petroli es manté en aquests
nivells en els propers mesos, les taxes d’in-
flació experimentaran una moderació
substancial, situació que ja es va començar
a donar al febrer. Però ara l’atenció se cen-
tra en els efectes indirectes i de segona vol-
ta de l’encariment del petroli. Si tenim en
compte el que expressen els índexs de
preus sense el component energètic, sem-
bla que, ara com ara, la situació està tran-
quil·la. Tant als Estats Units com a la UE, la
inflació subjacent tendeix a moderar-se,
mentre que les demandes salarials mante-
nen la tònica de contenció.

Això ens du al tercer punt, la política mo-
netària. Els banquers centrals, guardians
de la inflació, són els qui estan més atents
a qualsevol reactivació dels índexs de
preus. Per curar-se en salut, la Reserva Fe-
deral va decidir ja fa molts mesos abando-
nar progressivament la política de màxi-
ma relaxació i, ara com ara, segueix el guió

previst, que esperem que culmini en un ti-
pus d’interès de referència del 5% abans
de l’estiu. El Banc Central Europeu ha ini-
ciat més recentment la fase alcista i el 2 de
març va decidir la segona pujada del tipus
de referència, fins al 2,50%. El mercat des-
compta nous increments, en una trajectò-
ria que podria assolir el nivell del 3% cap
al final de l’any.

Però el cas més destacat és el del Banc del
Japó, que, al començament de març, va
anunciar que posava fi a la llarga etapa de
política monetària consistent a proporcio-
nar gairebé tota la liquiditat sol·licitada pel
sistema monetari a un tipus d’interès nul.
Per què? El detonant va ser la dada d’infla-
ció del gener, que va presentar un augment
del 0,5% interanual, positiva per primer
cop des del 1998 –amb alguns petits pa-
rèntesis–, situació que ha estat interpreta-
da com el final dels anys de deflació i com
la certificació oficial de la reactivació de
l’economia nipona.

No tothom està d’acord amb l’actuació
restrictiva dels bancs centrals. En un infor-
me recent, l’Organització per a la Coope-
ració i el Desenvolupament Econòmics
(OCDE) reclamava cautela a les autoritats
monetàries, ja que un enduriment exces-
siu de les condicions monetàries podria
comportar un alentiment indesitjat de
l’activitat. A la visió de l’OCDE es podria
objectar que, tot i les alces dels tipus mo-
netaris a Europa i a Amèrica, els tipus d’in-
terès a llarg termini amb prou feines s’han
mogut i encara es mantenen a prop dels
nivells mínims, per bé que, en les últimes
setmanes, han pujat de manera sensible.
Quelcom semblant passa amb les primes
de risc exigides a determinats valors de
països o empreses. Les borses, per la seva
banda, no s’han ressentit de la pujada dels
tipus monetaris i, en el primer trimestre,
han aconseguit, en general, notables reva-
loracions, amb el suport dels excel·lents re-
sultats empresarials i d’una onada d’ope-
racions de compravenda de societats.
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La inflació es manté
continguda, amb un preu
del petroli que, ara com ara,
sembla relativament
tranquil.

Però els bancs centrals 
no se’n refien i abandonen
la política de màxima
relaxació.

La pujada dels tipus
d’interès monetaris no
acaba de tirar dels tipus 
a llarg termini, mentre 
que les borses registren 
un excel·lent primer
trimestre.



Economia espanyola: 
la competitivitat, amenaçada

Un dels mercats de valors que ha registrat
un resultat més positiu en els tres primers
mesos ha estat, precisament, l’espanyol, en
presentar un avanç superior al 10% a una
setmana del tancament del trimestre. Rere
d’aquest resultat hi ha una economia que
manté un notable ritme expansiu i unes
empreses que el 2005 van obtenir, en ge-
neral, uns beneficis excel·lents.

Els indicadors d’activitat corresponents al
primer trimestre són encara dispersos,
però es constata la continuïtat del procés
de creació d’ocupació, d’acord amb l’evo-
lució de les altes a la Seguretat Social, i una
incipient millora del sector industrial, se-
gons es desprèn dels resultats de l’índex de
producció industrial i de la xifra de nego-
cis de les empreses industrials que elabora
l’Institut Nacional d’Estadística.

En canvi, alguns indicadors han donat sor-
preses negatives. Així, l’índex de sentiment
econòmic que elabora la Comissió Euro-
pea va experimentar un notable descens al
febrer, provocat per la reculada dels com-
ponents referits a la construcció i als ser-
veis. D’altra banda, en els dos primers me-
sos, les matriculacions de turismes van
baixar lleugerament en relació amb el ma-
teix període de l’any anterior. Així mateix,
l’ocupació hotelera de turistes estrangers
va davallar al gener i al febrer, i la fabrica-
ció d’automòbils va recular al febrer. En
aquesta línia, caldria afegir la suau desac-
celeració del ritme de concessió de crèdits
hipotecaris al gener, vinculada possible-
ment a la pujada del tipus d’interès eurí-
bor a un any, per bé que aquest ritme ex-
pansiu superava encara folgadament el
20% interanual. Es tractaria, en tot cas, de
dades puntuals que no enterboleixen la
impressió d’una economia expansiva, tot i

que, això sí, amb una tendència de mode-
ració del ferm pols que la demanda inte-
rior ha registrat en els últims trimestres.

En tot cas, la preocupació continua cen-
trada en la inflació i en el dèficit exterior.
El creixement dels preus es va moderar al
febrer fins a una taxa interanual del 4,0%,
segons l’índex de preus de consum. Es trac-
ta d’una millora en relació amb el 4,2% re-
gistrat al gener, que pot prosseguir en els
propers mesos si el preu del petroli es man-
té més o menys estable. Però el problema
és el diferencial d’inflació, aparentment in-
salvable, que ens separa de la mitjana de la
zona de l’euro i que, al febrer, se situava en
1,7 punts percentuals. Una distància que, a
poc a poc, va minvant la posició competi-
tiva de les empreses espanyoles enfront de
l’exterior.

Aquest degoteig de pèrdua de competiti-
vitat es transmet a les xifres de la balança
de pagaments. En el conjunt del 2005, el
compte corrent amb l’exterior va tancar
amb un dèficit de 69.000 milions d’euros,
el 55% més que el 2004, segons el Banc
d’Espanya. En termes de producte interior
brut, la xifra equival al 7,6% i, a més de
constituir un màxim històric, és un dels
més elevats dels països desenvolupats.

Dèficit exterior i inflació són desequilibris
que, en part, responen a la forta embran-
zida de la demanda interna. Aquesta llarga
etapa d’expansió constitueix un fet positiu
força destacat en el context de mediocritat
de la major part de les economies europe-
es. Ha estat possible, fonamentalment, per
les reformes adoptades anys enrere, dirigi-
des a l’obertura de l’economia i a la flexi-
bilització dels mercats de factors i de pro-
ductes. No obstant això, aquestes reformes
han de continuar perquè els desequilibris
esmentats no acabin de retallar l’actual
fase expansiva.
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L’economia espanyola manté
el fort ritme de creixement,
per bé que alguns indicadors
comencen a flaquejar.

Però les principals
preocupacions es continuen
centrant en els desequilibris:
un diferencial d’inflació
molt elevat…

…i un desequilibri exterior
que s’estén a totes 
les partides de la balança 
de pagaments.
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CRONOLOGIA

2005
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 relació

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 relació
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 exportacions

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.
31 La Reserva Federal apuja el tipus d’interès de referència al 4,50%.

febrer 22 L’índex Dow Jones de la Borsa de Nova York registra un màxim anual (11.137,2), amb una alça del 3,9% en relació
amb el final de l’any 2005.

27 L’índex de la borsa espanyola IBEX 35 anota un màxim anual (11.832,8) amb uns guanys acumulats del 10,2% en relació
amb el final de desembre del 2005.

març 2 El Banc Central Europeu apuja el tipus d’interès oficial al 2,50%.
22 L’índex Dow Jones de la Borsa de Nova York registra un màxim anual (11.317,4) amb una alça del 5,6% en relació amb

el final de l’any 2005.
24 L’índex de la borsa espanyola IBEX 35 anota un màxim anual (11.954,4) amb uns guanys acumulats de l’11,4% en

relació amb el final de desembre del 2005.
28 La Reserva Federal apuja el tipus d’interès de referència al 4,75%.

AGENDA

Abril
5 Índex de producció industrial (febrer).
6 Reunió del Consell de Govern del Banc Central Europeu.

12 Índex de preus de consum (març).
20 Índex de preus de consum harmonitzats de la Unió

Europea (març).
25 Índex de preus industrials (març).
28 Enquesta de població activa (primer trimestre).

PIB dels Estats Units (primer trimestre).
Indicador avançat de l’IPCH (abril).

Maig
4 Reunió del Consell de Govern del Banc Central Europeu.
5 Índex de producció industrial (març).

10 Reunió del Comitè de Mercat Obert de la Reserva Federal.
11 Avanç de la comptabilitat nacional trimestral (primer

trimestre).
Avanç del PIB de la zona de l’euro (primer trimestre).

12 Índex de preus de consum (abril).
24 Comptabilitat nacional trimestral (primer trimestre).
25 Índex de preus industrials (abril).
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Els Estats Units van bé… de moment

A Washington hi ha un home satisfet i un
altre de preocupat. Els dos representen
dues cares ben oposades de l’actual con-
juntura de l’economia nord-americana.
Ben Bernanke, president de la Fed i res-
ponsable de l’estabilitat de preus, veu amb
tranquil·litat com les tensions inflacionis-
tes s’allunyen i el creixement conserva un
bon to. Però George W. Bush és un presi-
dent aclaparat per dues raons: el dèficit
del pressupost del govern federal serà el
2006 de 400.000 milions de dòlars i, a més
a més, la gent no hi confia.

Al començament de mes, George Bush va
demanar al Congrés el dret de veto per
frenar l’augment de certes partides pres-
supostàries, una iniciativa que ve dels
temps de Ronald Reagan. El cert és que
poques persones veuen en el president un

garant rigorós de l’austeritat pressupos-
tària. Les rebaixes d’impostos, Iraq, el
Katrina i la seguretat nacional són lloses
massa pesades. Les previsions de l’Ofici-
na Pressupostària del Congrés estimen
que el dèficit federal passarà de l’actual
2,8% del producte interior brut (PIB) a
l’1,0% en els propers cinc anys, però
aquesta és una visió optimista que pocs
comparteixen. El que la gent creu és que
les despeses de sanitat continuaran crei-
xent i que, en el segon any de mandat del
successor de Bush, es començaran a reti-
rar importants contingents de la genera-
ció del Baby Boom. Tot per augmentar un
desequilibri pressupostari que no ajuda
gens a eixugar el dèficit per compte cor-
rent, que, en el quart trimestre del 2005,
va arribar al 7,0% del PIB.

El creixement és sòlid, i no sembla que
hagi de continuar la desacceleració del

CONJUNTURA INTERNACIONAL

Els Estats Units creixen
sense inflació…

…però els dèficits comercial
i fiscal no tenen bones
perspectives.

2005 2006
2004 2005

I II III IV Gener Febrer

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.

ESTATS UNITS: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

4,2 3,5 3,6 3,6 3,6 3,2 – ...

7,3 7,5 7,2 8,4 8,4 6,2 9,4 6,7

96,1 100,3 104,2 102,3 98,9 95,8 106,8 101,7

4,1 3,2 4,0 3,1 2,7 3,0 3,0 3,3

60,5 55,5 55,7 53,2 56,0 57,0 54,8 56,7

10,0 6,9 5,1 6,9 11,5 4,5 3,3 ...

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

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

–618 –724 –651 –672 –695 –724 –734 ...
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quart trimestre. Confirmant aquest con-
sens, l’evolució d’aquest període va ser
revisada a l’alça i va passar de l’1,1%
intertrimestral anualitzat a l’1,7%. El pes
de la revisió va caure en l’ajustament a
l’alça del volàtil component de la compra
de vehicles a motor i de material de trans-
port, tant per part de particulars com
d’empreses, que ja havia estat el principal
protagonista del descens del creixement.

El cas és que la demanda continua ben
forta. Després del pic consumista del cà-
lid mes de gener, al febrer es van mante-
nir els nivells assolits, la qual cosa indica
que les ganes de comprar no solament
eren degudes a factors climatològics. Sen-
se cotxes ni benzina, l’avanç del febrer va
ser del 8,0% interanual. El parament de la
llar es manté extremadament fort, i l’úni-
ca conseqüència climatològica és que,
aquest mes, el públic ha preferit menjar a
casa en lloc de fora. El moment present es
continua percebent com millor que el
futur, la qual cosa podria tenir una certa

relació amb la millora de les càrregues
financeres de les persones que viuen en
règim de lloguer –amb una mentalitat
més de viure al dia– en relació amb les
càrregues financeres de les persones que són
propietàries dels seus habitatges, que han
de mirar amb una mica més d’atenció les
perspectives futures de les seves propie-
tats.

Igual que els consumidors, els empresaris
continuen veient les coses amb optimis-
me, fins i tot per damunt del que pensa-
ven el mes passat. Com és habitual en
aquesta expansió, els més optimistes són
els no manufacturers, als quals cada cop
cal fer més cabal. Arran de la pèrdua de
pes de la indústria i del sector manufac-
turer en general, des dels seus inicis el
sentiment dels empresaris no manufac-
turers ha estat en sintonia amb la marxa
general de l’economia, una forta correla-
ció que, tot i la distorsió de l’últim tri-
mestre, ha evolucionat a l’alça. El menor
grau d’oscil·lació del sentiment empresa-

Els consumidors tenen
millor opinió del present
que del futur.

Els empresaris no
manufacturers estan 
en sintonia amb la marxa
econòmica, i no la veuen
malament.

A QUI VIU DE LLOGUER, NO LI VA TAN MALAMENT

NOTA: (*) A més dels interessos i de l’amortització dels deutes contrets, la Reserva Federal inclou el leasing
d’automòbils, el lloguer de l’habitatge i les assegurances i impostos derivats de la propietat dels immobles.
FONTS: Reserva Federal i elaboració pròpia.

Propietaris de l’habitatge habitual
(escala esquerra)

En règim de lloguer
(escala dreta)

15,4

15,6

16,8

15,8

16,2

16,4

%

16

16,6

27,8

32

28,4

29,6

30,2

29

30,8

31,4

2001 2002 2003 2004 2005

%

Obligacions financeres en relació amb la renda disponible de les llars (*)
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Les platges de Malibú, les vistes de San Francisco, els casinos de Las Vegas, el sol de Florida o el Grand Canyon
són destinacions favorites per a qualsevol turista que vulgui visitar els Estats Units. Més enllà del tòpic, ara resul-
ta que turistes i paisans del lloc estan més d’acord que mai, ja que també són aquests llocs els preferits pels nord-
americans per comprar el seu habitatge.

El mercat immobiliari també ha estat als Estats Units un motor de l’economia en els últims anys, gràcies, en
gran part, als baixos tipus d’interès. En relació amb la mitjana del 2000, cap al final del 2005 els preus havien pujat
el 62%, el deute hipotecari de les llars ha passat en aquest període del 65% al 93% de la renda disponible i l’esforç
necessari que ha de fer una família mitjana per comprar un habitatge ha augmentat entre el 15% i el 22%, en fun-
ció del tipus d’interès fix o variable. Xifres importants que han suggerit la possibilitat d’una bombolla immobiliària.

Uns tipus d’interès una mica més alts i, potser, aquest dubte sobre la bombolla han fet que el públic es digués
que ja n’hi havia prou. Així, per a alegria de la Reserva Federal, des del final de l’estiu del 2005 s’ha produït una
certa retirada ordenada. La venda d’habitatges de segona mà va decréixer al gener el 5,2% interanual i la d’habi-
tatges nous –que representa la cinquena part de la de segona mà i que experimenta un comportament més errà-
tic– avança a un parsimoniós 3,3%. La desacceleració de les vendes coincideix amb un alentiment dels preus, el
qual, però, va una mica endarrerit. Per bé que la taxa de creixement és menor que en els mesos anteriors, encara
se situa en l’11% al gener. I és que la desacceleració és certament suau, la qual cosa implica que els efectes sobre
l’economia queden mitigats.

Aquest refredament es manifesta en la menor intensitat d’un suport clau del consum: el refinançament d’hipo-
teques (préstecs constituïts no per comprar nous immobles, sinó que, aprofitant els tipus d’interès més baixos,

Les disparitats del mercat immobiliari als Estats Units

SI ELS TIPUS PUGEN, EL REFINANÇAMENT D’HIPOTEQUES VA A MENYS

FONTS: Bureau of Economic Analysis, Mortgage Bankers Association i elaboració pròpia.

Variació en els dos últims anys
del tipus hipotecari en punts bàsics
(escala esquerra)

Refinançament d’hipoteques
en relació amb el PIB nominal
(escala dreta)
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incrementen el deute sobre l’habitatge i augmenten el principal sense apujar la quota mensual). Segons la Mort-
gage Bankers Association, el capital obtingut per refinançament d’hipoteques el 2005 va ser el 42% del PIB, per-
centatge sensiblement inferior al 91% del 2003, quan els tipus baixaven, i les previsions per al 2006 confirmen la
tendència a un menor refinançament.

Podem esperar que continuï aquesta retirada ordenada? Això és el que voldria tothom, nord-americans i no
nord-americans, i la resposta a aquesta pregunta implica discernir si hi ha hagut o no bombolla. A nivell nacio-
nal, hi ha factors tranquil·litzadors. La quota hipotecària deflectada per l’índex de preus de consum (IPC) era, al
final del 2005, només el 9,9% superior a la del 2000, el 13% per sota de la del final de 1989, quan es va iniciar
una forta correcció de preus. A més a més, gràcies a la reducció de la proporció d’hipoteques de tipus variable,
la sensibilitat de les quotes mensuals als canvis del tipus d’interès es va reduir el 25% durant l’any 2005 i ara és la
meitat del nivell assolit en el fatídic 1989.

Llavors algú dirà «no hi ha bombolla, oi?», i, en la millor tradició dels economistes, respondrem que «depèn».
L’evolució dels preus ha estat molt desigual segons la geografia, situació que, en molts casos, pot ser deguda a
factors demogràfics i econòmics objectius. Els estats industrials del nord, com Ohio, Michigan o Illinois, s’han

ELS UNS TANT I ELS ALTRES TAN POC

En percentatge

NOTA: (*) Increment percentual del quocient de dividir el preu de l’habitatge de cada estat pel preu de l’habitatge dels Estats Units
entre la mitjana del 2000 i final del 2005.
FONTS: Federal Housing Finance Board, Census and elaboració pròpia.

Califòrnia

Hawaii

Florida

Nevada

Maryland

Arizona

Estats Units

Mississippi

Michigan

Texas

Nebraska

Ohio

Indiana

4030–30 5020100–10–20

Variació dels preus de l’habitatge
en relació amb la mitjana nacional
entre 2000 i 2005 (*)

Creixement interanual
del preu de l’habitatge
al final del 2005



rial i el seu manteniment reforcen el senti-
ment de confiança del senyor Bernanke.

Aquesta visió positiva és reforçada per les
notícies de suau desacceleració del sector
immobiliari i per l’evolució dels preus en
aquest últim mes. Gràcies a la moderació
dels preus de l’energia, el creixement de
l’índex de preus al consum va passar al

febrer del 4,0% al 3,6% interanual, però
el més significatiu va ser el manteniment
de l’avanç del component subjacent, sen-
se aliments ni energia, en el 2,1%. Els
preus de producció es van reduir al fe-
brer, i la seva variació interanual va pas-
sar del 5,7% al 3,8%. Ara com ara, sem-
bla que poc més es pot demanar.
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ESTATS UNITS: ELS EMPRESARIS NO MANUFACTURERS TENEN ALGUNA COSA A DIR

FONTS: Bureau of Economic Analysis, Labor Department i elaboració pròpia.

ISM no manufacturer
(escala esquerra)

Creixement intertrimestral
del PIB (escala dreta)
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quedat endarrerits: perden població en termes relatius i els seus preus més baixos reflecteixen el mal moment
del sector industrial. Les àrees metropolitanes de Detroit o Flint, en altres temps bastions de la indústria auto-
mobilística mundial, han vist disminuir els seus preus el 24% en relació amb la mitjana nacional entre els anys
2000 i 2005. En contrast, Florida i Hawaii, destinacions d’una creixent població de jubilats, han crescut el 32%
més que la mitjana, i Califòrnia, el 40%. Els estats que més s’encareixen també tenen un major nombre de trans-
accions: Califòrnia i Florida representen una quarta part de les noves hipoteques.

Deixant de banda l’atractiu turístic, les diferències de preus en termes geogràfics han crescut molt des del 2000.
On més s’ha crescut és on menys es veu la desacceleració: al desembre els preus creixien el 21% interanual a Ca-
lifòrnia, el 18% a Nevada, el 27% a Florida i el 34% a la paisatgística Arizona. El mercat immobiliari es modera,
però el procés de divergència geogràfica sembla lluny de culminar. Sobre la bombolla, podem dir, per tant, que,
per bé que a nivell nacional la impressió és d’un cert ordre i racionalitat, a la vista del que passa en els casos
extrems, és lògic pensar que en alguns llocs, tot i el seu encant, algú pugui sortir esquilat.

La inflació continua sense
presentar complicacions.
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El mercat de treball va continuar calcant
la millora sostinguda dels últims mesos,
amb 243.000 nous llocs de treball al fe-
brer i amb un creixement interanual mo-
derat de l’1,5%. El més significatiu és el
manteniment del poder adquisitiu dels
salaris, que, tot i no recuperar els nivells
del 2003 i del 2004, almenys deixen de
baixar.

On comencen els dubtes sobre la bonan-
ça econòmica és al sector exterior, enfos-
quits una mica més per les esmentades
perspectives pressupostàries. El dèficit de
la balança per compte corrent va arribar
al 7,0% del PIB en el quart trimestre del
2005, i el saldo comercial negatiu va con-
tinuar batent mínims al febrer. Més enllà
del creixement constant d’aquest des-
equilibri, hi ha la qüestió del seu finança-
ment. Tot i que al gener i al febrer l’en-
trada neta de fluxos d’inversió de cartera
va ser inferior al dèficit comercial, fins
ara l’economia nord-americana és capaç
d’atreure prou capitals per finançar el

deteriorat sector exterior, ja que l’entra-
da neta d’inversió de cartera dels dotze
últims mesos és el 16% superior al dèficit
comercial. De nou, el dubte no sorgeix de
la situació present, que és bona, sinó de
la possibilitat que, en un futur proper,
una major dificultat de finançament
exterior coincideixi amb un previsible
desequilibri pressupostari, la qual cosa
acabaria amb el present statu quo.

El Japó segueix el sol de l’expansió

L’expansió japonesa continua ferma, tot i
que, això sí, el banc central i el govern no
s’acaben de posar d’acord. El banc cen-
tral, coherent amb la seva convicció que
la deflació ha acabat, posarà fi a la políti-
ca de laxitud quantitativa. El problema
serà el següent pas lògic, que implicaria
pujades de tipus que no agradaran gens
al govern en un país amb un deute públic
que supera el PIB.

ALS ESTATS UNITS LA INVERSIÓ DE CARTERA FINANÇA EL DÈFICIT COMERCIAL…
DE MOMENT

NOTA: (*) Mitjana mòbil de 12 mesos. Per damunt de 100, l’entrada neta d’inversió supera el dèficit comercial.
FONTS: Treasury Department i elaboració pròpia.

100

110

150

120

140

130

%

Inversió neta en actius financers en relació amb el dèficit comercial (*)

2002

M J SD D M J S D M J S D M J S D

2003 2004 2005 2006

El Japó manté l’expansió.

Els Estats Units financen 
el dèficit comercial sense
problemes, però ara 
el marge és més estret.
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L’expansió japonesa sembla ben consoli-
dada, i l’evolució del PIB nominal, la dada
original, independent per tant de les
darrerament polèmiques hipòtesis sobre
els preus, n’és el millor indicador, amb
un creixement del 2,6% interanual en
l’últim trimestre del 2005 i amb una sòli-
da tendència de recuperació.

El creixement, en termes reals, del PIB del
quart trimestre va ser revisat lleugera-
ment a la baixa, del 4,5% al 4,3% inter-
anual. La quantia de la revisió no sembla
gaire important, però, per components,
la cosa canvia, ja que el Japó consumeix més
i inverteix menys. Així, el consum privat
del mateix període va passar d’avançar al
3,2% a fer-ho al 3,5%, de manera que
continua donant suport a la recuperació,
situació que no era la norma temps enre-
re. No obstant això, el creixement anua-
litzat en relació amb el trimestre anterior
de la inversió privada en equipament
passa del 7,2% a l’1,4%. La revisió a la
baixa de la inversió també es dóna, tot i
que amb menys intensitat, en els tres tri-
mestres previs i posa un sostre una mica
més baix a la taxa de creixement.

Confirmant aquesta situació, el contrast
entre el creixement del primer i de l’úl-

tim trimestre del 2005 també indica que
es pot estar tocant màxims, amb una
dependència creixent del sector exterior
i, una altra vegada, amb una menor in-
versió. Els creixements intertrimestrals
del total de l’economia són molt sem-
blants, però la contribució dels diferents
components ha canviat dràsticament. El
consum privat es manté, tot i que menor,
però la inversió en equipament, que al
començament de l’any contribuïa en un
40% al total del creixement, ara només
ho fa en un 4%. El sector exterior ha pas-
sat de fre a motor de l’expansió i substi-
tueix així la formació d’equipament en
aquesta tasca. En aquesta mateixa direc-
ció hi ha la inversió immobiliària i els
inventaris, tot i que amb increments molt
menors.

Els indicadors de demanda del gener van
tenir un to gris. Les vendes al detall es
van estancar; la producció industrial va
evolucionar a la baixa i va créixer al 2,0%,
i l’evolució del mercat immobiliari va
continuar moderant les expectatives sen-
se trencar-les, amb reculades en habitat-
ges iniciats, lleugers descensos en preus i
una important disminució de les vendes
a Tòquio.

JAPÓ: LA INVERSIÓ CEDEIX I EL CONSUM AGUANTA

Contribució al creixement intertrimestral anualitzat del PIB, en percentatge

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

4t trimestre 1r trimestre

Sector exterior

Consum privat

Existències

Inversió immobiliària

Inversió en equipament

Sector públic

–1 43210

El consum continua fort 
i el sector exterior millora,
però la inversió es
desaccelera.

Amb el final de la deflació,
arriba el sol naixent, 
però la normalització 
dels preus energètics 
el podria eclipsar.
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Producció industrial

Índex activitat empresarial (Tankan) (*)

Habitatges iniciats

Taxa d’atur (**)

Preus de consum

Balança comercial (***)

NOTES: (*) Valor.

(**) Percentatge sobre població activa.

(***) Saldo acumulat de 12 mesos. Bilions de iens.

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

JAPÓ: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

La inflació dóna les més grans alegries en
aquest inici de l’any. Per primer cop en cinc
anys, els preus creixen per damunt dels
nivells de l’any anterior, la qual cosa re-
presenta escapar del cicle viciós que limi-
tava la propensió al consum. L’IPC del
gener va créixer el 0,5% interanual, i el

component sense els volàtils aliments va
fer el mateix. Però la felicitat mai no és
completa. Deixant de banda la falta de
correspondència de l’IPC amb el deflac-
tor del PIB, la pujada del gener va rebre
l’ajut de la tensió dels preus energètics,
que van dur el component de combusti-

JAPÓ: FINAL DE LA DEFLACIÓ O REPUNT DE L’ENERGIA?

FONTS: Ministeri de Comunicacions del Japó, Oficina Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.
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bles, llum i aigua a créixer el 3,7% inter-
anual, taxa no vista des de la primera guer-
ra del Golf. Una situació que fa suposar
que, amb una previsible moderació de
l’increment dels preus energètics, les recai-
gudes de l’índex general són possibles.

El sector exterior, que durant el 2005
havia millorat, va tenir al gener un com-
portament a la baixa. El superàvit comer-
cial es va reduir el 39% interanual, tot i
que la part positiva cal buscar-la en el
fet que la reducció és deguda més a la for-
ça de les importacions que a la feblesa ex-
portadora. Unes exportacions que, se-
gons les primeres estadístiques del febrer,
van millorar i van ajudar a alentir el dete-
riorament del superàvit.

La Xina creix, però molts xinesos, no

El passat 5 de març, es presentava el pres-
supost per al 2006 en un moment en què
la Xina experimenta un dels majors perío-
des d’expansió de la seva història, amb
una economia que va créixer al 9,9% in-
teranual en el quart trimestre i amb una
inflació controlada, si fem cas de les xifres
oficials. No obstant això, el primer minis-
tre Wen Jiabao era un home preocupat.
Alguna cosa no acaba de funcionar. El
consum només representa el 39% de l’e-
conomia, molt per sota de la norma a la

resta del món, i una gran culpa d’això la
té la creixent desigualtat entre el camp i la
ciutat. Uns 800 milions de pagesos xinesos
no participen en absolut de l’increment
de benestar i de riquesa dels últims anys i
gairebé no exerceixen de consumidors.

El pressupost xinès del 2006 augmenta
l’assignació per pal·liar la pobresa agrícola
fins al 8,9% del total, fins als 42 milions de
dòlars. Però hi ha massa destinataris, i la
millora només representarà 7 dòlars més
per persona i any. Les altres mesures apro-
vades tampoc no aportaran canvis impor-
tants: la reducció d’impostos per a l’agri-
cultura representarà uns altres 19 dòlars
per persona i any, i l’increment de la des-
pesa en educació tindrà efectes limitats.

El problema és institucional, i ho és en
tres sentits bàsics. En primer lloc, la de-
fensa dels drets de propietat de la terra
agrícola és molt feble. En segon lloc, els
recursos pressupostaris són gestionats
per governants locals amb interessos
dubtosos en el millor dels casos. En ter-
cer lloc, la falta de llibertat queda patent
en la pràctica obligatorietat de les perso-
nes de romandre al camp, amb moltes
traves per emigrar a la ciutat. Uns page-
sos obligats a ser-ho en un país d’escassa
terra llauradissa per capita i amb baixa
productivitat agrícola. Així, amb aques-
tes reformes pendents, el consum es

La Xina creix al 9,9%, però
la inversió sempre mana
sobre el consum.

2005 2006
2004 2005

I II III IV Gener Febrer

PIB real

Producció industrial

Producció elèctrica

Preus de consum

Balança comercial (*)

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

FONTS: Oficina Nacional d’Estadístiques de Xina, Thomson Financial Datastream i elaboració pròpia.

9,5 9,9 9,9 10,1 9,8 9,9 – ...

16,3 15,9 14,5 16,5 16,2 16,4 12,6 20,1
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32,1 101,5 57,2 79,5 96,1 101,5 104,5 102,6

XINA: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

La bretxa entre rics i pobres
i entre camp i ciutat exigeix
reformes i amenaça
l’estabilitat.
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mantindrà a la cua de la inversió, el supe-
ràvit comercial continuarà a l’alça, les
tensions derivades de tot plegat amb els
Estats Units prosseguiran i Wen Jiabao
haurà de fer alguna cosa més.

Les últimes dades del PIB donen una
imatge de continuïtat. La primacia conti-
nua corresponent a la inversió i al sector
industrial, que, amb l’11,4%, creix força
per damunt dels serveis i de l’agricultura.

A LA XINA FALTEN 800 MILIONS DE CONSUMIDORS

FONT: Oficina Nacional d’Estadístiques de la Xina.

Creixement interanual del PIB
(escala esquerra)

Consum privat en percentatge
del PIB (escala dreta)
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En una línia semblant, la producció in-
dustrial, que, per efectes de l’any nou
xinès havia moderat la seva portentosa
marxa al gener, va tornar a repuntar i va
situar-se en els nivells propers al 16% que
ja vénen essent habituals. La indústria
pesant és encara el sector que creix més,
amb unes empreses estatals ancorades en
una quota propera al 40% del total.

Els indicadors de demanda també es fan
ressò dels problemes agrícoles, i, així, tot i
que les vendes al detall continuen avan-
çant a un fort ritme, sempre ho fan per
darrere dels indicadors industrials, el crei-
xement del consum en àrees urbanes és
superior al consum rural. L’estabilitat de
preus és total, i, fins i tot desconfiant de les
xifres oficials, l’increment de l’IPC del
febrer del 0,9% interanual suggereix que
les tensions inflacionistes són lluny. El
component que més puja, l’alimentació,
ho fa a l’1,2%, quan, cap a la meitat del
2004, avançava al 10%.

Al sector exterior, el superàvit comercial
del febrer, de 2.450 milions de dòlars, va
ser el més petit des de l’estiu del 2004, i es
pot veure un abandonament del creixe-
ment explosiu del 2005 amb una estabi-
lització en un nivell una mica superior
als 100.000 milions de dòlars en termes
anuals. El problema del superàvit comer-
cial xinès és que reflecteix clarament l’in-
crement d’estalvi dels països emergents
en relació amb els rics. Així, el dèficit
comercial de la Xina amb Àsia en els dot-
ze mesos fins al gener va arribar als
76.000 milions de dòlars, un dèficit com-
pensat pels creixents superàvits amb els
Estats Units (117.000 milions) i amb Euro-
pa (71.000), i és aquí on fa mal.

Mèxic creix i, a més a més, inverteix

L’economia mexicana va créixer el 2,7%
interanual en el quart trimestre del 2005.
Per bé que la demanda interna segueix

una tendència de certa acceleració, és el
sector exterior el que limita el creixement
i el que, al mateix temps, fa de Mèxic un
país atípic a la regió, més semblant a les
nacions riques, amb dèficit per compte
corrent, que a la resta d’economies de l’A-
mèrica Llatina, que, en aquests moments,
combinen expansió econòmica amb sal-
dos exteriors positius. L’especial situació
de Mèxic en el marc del tractat de lliure
comerç amb els Estats Units i Canadà
(NAFTA en les sigles en anglès) li dóna
una condició de singularitat que, tot i que
ajuda a mantenir una relació favorable
d’intercanvi, representa també una limi-
tació de la competitivitat. Una feblesa que,
ara com ara, queda compensada per un
altre factor important que dóna suport al
creixement en els últims mesos: les expor-
tacions de petroli, que, en dos anys, gaire-
bé s’han doblat en termes monetaris.

Si el deficitari sector exterior i la depen-
dència del petroli són els riscos de l’eco-
nomia, el punt més ferm és la formació
bruta de capital, que, en termes de PIB,
s’ha situat ja en el 21%, un màxim histò-
ric que fa de Mèxic el major inversor de
l’Amèrica Llatina. Transport, construcció
i finances són els sectors que més creixen.

Pel que fa a l’oferta, confirmant aquesta
força inversora, la producció industrial
del gener va evolucionar marcadament a
l’alça i va créixer el 6,0% interanual.
Aquesta reacció, que es va generar, sobre-
tot, en manufactures, s’afegeix al bon
comportament que el sector de maqui-
nària i metalls va exhibir en els comptes
nacionals del quart trimestre.

La inflació va tenir un comportament
positiu. L’índex general va arribar al 3,7%
interanual al febrer, però el més signifi-
catiu va ser que el comportament subja-
cent es va quedar en el 2,9% i va baixar
per sota del nivell del 3% per primer cop
des de la creació de l’índex el 1983. L’úni-
ca ombra en aquest panorama benigne de

El saldo comercial
s’estabilitza, però la Xina 
és deficitària amb Àsia 
i presenta superàvit amb
Europa i els Estats Units.

Mèxic manté l’expansió
gràcies a la demanda
interna.

La inversió se situa en
màxims històrics en relació
amb el PIB i la indústria 
es recupera.
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EVOLUCIÓ DEL PIB DE MÈXIC PER COMPONENTS

Percentatge de variació interanual en termes reals
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FONTS: Banc Central de Mèxic i elaboració pròpia.

2004 2005 2004

Exportacions de béns i serveis

11,6

6,9

Importacions de béns i serveis

2004 2005

11,6

8,7

IVIIIIII IV

2005

I2004 2005 IVIIIIII IVI

11,0

8,5

5,8

9,1

10,2
11,4

8,7 8,9
10,6

III

6,7

III

6,0

II

3,4

II

6,1

II

–0,1

II

II

5,7

II

12,2

5,8

0,3

–0,8

8,5

12,3

12,5

–0,4

–2,4

15,1

2005 2006
2004 2005

I II III IV Gener Febrer

PIB real

Producció industrial

Taxa d’atur general (*)

Preus de consum

Balança comercial (**)

NOTES: (*) Percentatge sobre població activa.

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

FONT: Banc Central de Mèxic.

4,2 3,0 2,4 3,3 3,4 2,7 – ...

4,2 1,6 –0,4 3,1 0,8 2,7 6,0 ...

3,7 ... 3,9 4,0 3,8 ... ... ...

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

–8,8 –7,6 –10,2 –9,7 –9,4 –7,6 –6,0 ...

MÈXIC: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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



18 ABRIL 2006 INFORME MENSUAL  

preus prové dels costos laborals unitaris,
que, al gener, van créixer el 7,8% inter-
anual, la qual cosa representa una pèrdua
de competitivitat i incrementa les pressions
sobre el sector exterior, ja prou deficitari.

Un sector exterior que, tot i interrompre
la tendència negativa dels últims temps,
continua sense millorar. En els dotze me-
sos fins al gener, el dèficit comercial va
ser de 6.000 milions de dòlars, una millo-
ra notable des de mitjan 2005, ajudada,
en gran part, per les fortes exportacions
de petroli. No obstant això, un cop exclòs
el component petrolier, el sector exterior
continua sense tocar fons, amb un dèficit
proper als 40.000 milions de dòlars en els
dotze últims mesos.

Primeres matèries: cotitzacions a l’alça

Després del relatiu respir que va oferir el
preu del petroli en el quart trimestre del
2005, en els tres primers mesos d’en-
guany, les cotitzacions han desfet el camí
i han tornat a nivells per damunt dels 60

dòlars per barril de qualitat Brent per a
lliurament a un mes. Cap al final de març,
la cotització era d’uns 62 dòlars, el 17%
més que la registrada un any abans.

Els factors que expliquen el manteniment
d’aquests nivells, històricament elevats,
no són nous. La demanda mundial de cru,
tot i les perspectives de certa moderació
d’importants mercats, com el nord-ame-
ricà, continuarà creixent el 2006 per da-
munt de l’augment previst de l’oferta. La
incertesa geopolítica continua essent ele-
vada, ja que el contenciós entre els països
occidentals i l’Iran i la inestabilitat de
fons que continua existint a Nigèria s’a-
fegeixen al perenne conflicte de l’Iraq.

Finalment, l’actitud de l’Organització de
Països Exportadors de Petroli (OPEP)
continua essent d’atenta vigilància a qual-
sevol indici de correcció excessiva de les
cotitzacions. En aquest sentit, cal enten-
dre l’anunci de l’OPEP, el passat 14 de
març, d’actuar al mercat quan el petroli
s’allunyi del rang de preus dels 55-65
dòlars per barril. Ara com ara, l’última

EL DÈFICIT COMERCIAL CONTINUA SENSE TOCAR FONS

FONTS: Banc Central de Mèxic i elaboració pròpia.
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reunió de l’OPEP es va tancar amb la de-
cisió de mantenir les quotes oficials de
producció sense canvis (és a dir, en 28 mi-
lions de barrils diaris), per tal d’afrontar

els efectes dels problemes geoestratègics
esmentats i les dificultats d’extracció que
últimament pateixen Rússia i Noruega.

EL PREU DEL PETROLI TORNA A REPUNTAR

FONT: Thomsom Financial Datastream.
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PREUS DE PRIMERES MATÈRIES
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Al marge del petroli, les primeres matè-
ries mantenen una tònica expansiva igual-
ment notable. Al març, l’índex «The Eco-
nomist» de primeres matèries se situava
en un ritme de creixement superior a
l’11% interanual, arran, principalment,
de l’embranzida de les primeres matèries
industrials. En aquest últim grup, el pro-

tagonisme destacat correspon als metalls,
que, en conjunt, sumaven un increment
interanual amb prou feines inferior al
30%. Llevat del cas de l’or, que es conti-
nua beneficiant del seu caràcter d’actiu
de reserva, el motiu fonamental d’aquesta
alça és el notable impuls de la demanda
que s’està experimentant.

La resta de primeres
matèries, amb els metalls 
al capdavant, no defugen 
la tendència alcista derivada
de la constant pressió de la
demanda.
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Zona de l’euro: l’ensopegada del quart
trimestre queda enrere

A hores d’ara, dues qüestions han quedat
establertes. En primer lloc, en el quart tri-
mestre del 2005, el creixement va decebre
i, en segon lloc, aquesta punxada relativa
s’ha corregit en el primer trimestre d’en-
guany. Tot plegat reforça l’escenari de
recuperació, que dibuixa un perfil de pro-
gressiva expansió, de manera que, partint
de l’1,7% del quart trimestre del 2005, al
final d’enguany es creixeria a nivells pro-
pers al 2% interanual.

Pel que fa a la primera consideració, el
desglossament del creixement en el quart
trimestre per components mostra que el
moderat avanç del producte interior brut
(PIB) en el quart trimestre, l’1,7% en-
front de l’1,6% del tercer trimestre, va ser
degut, fonamentalment, al llast del con-

sum privat, que va reduir a menys de la
meitat el seu ritme de creixement. En can-
vi, la resta de components de la demanda
interna i, amb especial intensitat, la inver-
sió, es van accelerar. El sector exterior, en
línia amb la millora dels últims trimes-
tres, va realitzar la primera aportació
positiva a la variació del PIB des del se-
gon trimestre del 2004.

En què basem la nostra valoració que
aquest feble quart trimestre no ha conta-
minat les perspectives de recuperació del
conjunt del 2006? D’entrada, els factors
de fons, de tipus fonamental, continuen
essent favorables. En primer lloc, tot i el
tensionament de la política monetària, les
condicions financeres continuen essent
favorables. En segon lloc, l’evolució dels
beneficis empresarials continua essent
positiva.

UNIÓ EUROPEA

La zona de l’euro consolida 
la recuperació en el primer
trimestre del 2006, gràcies 
al repunt de la inversió 
i del sector exterior.

Les favorables condicions
financeres i la positiva
evolució dels beneficis
empresarials configuren 
un escenari de progressiva
recuperació.

2005 2006
2004 2005

I II III IV Gener Febrer

PIB

Vendes al detall

Confiança del consumidor (*)

Producció industrial

Sentiment econòmic (*)

Taxa d’atur (**)

Preus de consum

Balança comercial (***)

NOTES: (*) Valor.

(**) Percentatge sobre població activa.

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

FONTS: Eurostat, Banc Central Europeu, Comissió Europea i elaboració pròpia.

1,8 1,4 1,2 1,2 1,6 1,7 – ...

1,1 0,9 1,3 0,7 1,1 0,5 1,0 ...

–14 –14 –13 –14 –15 –12 –11 –10

1,9 1,2 0,6 0,7 1,5 2,0 2,5 ...

99,4 98,1 98,7 96,1 97,7 100,1 101,5 102,7

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

2,1 2,2 2,0 2,0 2,3 2,3 2,4 2,3

80,4 45,7 64,4 50,2 39,4 28,8 ... ...

ZONA DE L’EURO: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari
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A més a més, des d’una òptica a més curt
termini, l’evolució recent dels indicadors
conjunturals ha estat satisfactòria, ja que,
alhora que es confirma que els actuals
motors de l’expansió –inversió i exporta-
cions– continuen actius, els indicadors de
consum, per primer cop en molt de temps,
apunten a l’alça. Concretament, al gener,
les vendes al detall van doblar el ritme del
quart trimestre. La recuperació de la con-
fiança del consumidor fins al febrer, mes
en què es va situar en el màxim des del

setembre del 2002, permet esperar la con-
tinuació d’aquesta tendència positiva.

Els indicadors d’oferta acaben de reblar el
clau de l’optimisme. El sentiment econò-
mic va sumar al febrer el tercer mes con-
secutiu en ascens i va registrar nivells mà-
xims des de la meitat del 2001. Aquest
repunt s’ha degut, sobretot, al to més po-
sitiu de la indústria, com ho evidencien
els indicadors de confiança sectorial i els
d’activitat real (la producció industrial

EVOLUCIÓ DEL PIB DE LA ZONA DE L’EURO PER COMPONENTS
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L’encariment del petroli
continua essent el factor
principal que explica el
nivell actual de la inflació.
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creixia al gener el 2,5% interanual, per-
centatge que cal comparar amb el 2,0%
del quart trimestre).

Menys novetats ofereixen els fronts dels
preus i de l’atur. Així, mentre la taxa d’a-
tur de la zona de l’euro es mantenia en 
el 8,3% de la població activa al gener, sen-
se canvis en relació amb el desembre, els
preus de consum desfeien una part del
tensionament del gener i se situaven al
febrer en el 2,3% interanual. La desacce-
leració no va ser més intensa perquè la
contribució de l’energia es continua man-
tenint en nivells molt elevats, com ho
indica el fet que la taxa resultant de des-
comptar l’energia quedés situada en un
moderat 1,4%.

Aquesta fase de recuperació no ha d’ofe-
rir una imatge de complaença sobre 
l’economia europea. Al Consell de Minis-
tres d’Economia i Finances del 14 de març,
els economistes André Sapir i Jean Pisani-
Ferry van presentar un informe sobre 
l’evolució de l’Agenda de Lisboa (el pro-
grama econòmic a mitjà termini de la Unió
que recull les mesures per millorar-ne el
potencial de creixement). El balanç és poc
esperançador, i és especialment alarmant
que les mesures institucionals proposades
fa un any per millorar el funcionament
de l’estratègia amb prou feines s’estiguin
implementant. Per exemple, només 11
dels 25 estats membres han nomenat els
responsables nacionals per a les reformes
estructurals.

Més enllà de la millora
conjuntural, els problemes
econòmics de fons de la
zona de l’euro no remeten,
per les dificultats perquè
avancin les reformes
estructurals.

L’ENERGIA, RESPONSABLE FONAMENTAL DE LA INFLACIÓ A LA ZONA DE L’EURO

 Variació interanual de l’índex de preus de consum harmonitzat
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El John Smith vol comprar-se una casa a Londres. Per això necessitat obtenir un préstec hipotecari. Podem
esperar que contracti l’operació financera fora d’Anglaterra? Més aviat no. És que a Anglaterra trobarà les
hipoteques més barates i més avantatjoses? Segurament no. Però el més probable és que vagi a alguna entitat
local. De fet, menys de l’1% de les hipoteques realitzades a la Unió Europea el 2003 eren transfrontereres, és a
dir, l’agència que va concedir l’operació se situava en un país diferent al del prestatari. Tot i que, en els últims
anys, s’ha produït una certa tendència a la convergència, el mercat hipotecari europeu es caracteritza encara
per una elevada fragmentació. Això és degut al fet que els prestataris prefereixen tractar amb algú cara a cara i
contractar un producte amb una regulació legal que els sigui familiar. D’altra banda, els prestadors poden pen-
sar que algú que es dirigeix a l’estranger ha estat rebutjat per les entitats locals a causa de la seva insolvència
financera. Però les dificultats no acaben aquí.

Al mercat europeu, la gamma de productes i de modalitats hipotecàries a disposició del públic és molt diferent
segons els països. Poden variar en funció dels tipus d’interès (fixos o variables), del volum màxim del préstec
en relació amb la taxació, de la durada, dels requisits del prestatari, si permeten al prestatari obtenir o no prés-
tecs per a altres finalitats per la part ja pagada del principal amb la garantia de l’habitatge, i segons les possibi-
litats de reemborsament anticipat. A més a més, hi ha una gran varietat en la manera de calcular els tipus d’in-
terès, la freqüència dels ajustaments dels tipus d’interès i els terminis dels pagaments. També poden incloure
opcions com límits màxims en els tipus d’interès, i els pagaments poden estar vinculats a l’evolució dels mer-
cats borsaris. Així mateix, poden existir hipoteques especials, com les destinades a la compra de propietats per
llogar-les o les vinculades a un pla previ d’estalvi-habitatge. La major varietat de productes hipotecaris corres-
pon, en línies generals, als mercats hipotecaris més desenvolupats, ja que, d’aquesta manera, es facilita l’accés
als préstecs hipotecaris a un major nombre de segments de població.

A la Unió Europea, la dimensió del mercat hipotecari varia molt en funció dels estats membres. Segons la
Federació Hipotecària Europea, el deute hipotecari residencial en relació amb el producte interior brut oscil·la

El mercat hipotecari europeu, un mercat poc comú

ELS ESPANYOLS, ENTRE ELS TIPUS D’INTERÈS HIPOTECARIS MÉS BAIXOS DE LA ZONA DE L’EURO

Tipus d’interès hipotecaris per a la compra de l’habitatge. Harmonitzats. En percentatge anual.
Desembre 2005

FONT: Eurostat.
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des del 111% dels Països Baixos, el 90% de Dinamarca i el 73% del Regne Unit fins al 2% d’Eslovènia el 2004.
Les diferències també són importants en relació amb la població. El deute hipotecari residencial per capita el
2004 variava des dels 32.290 euros a Dinamarca fins als 190 a Eslovènia. Espanya, amb 9.080 euros, ocupava un
lloc intermedi.

Pel que fa als tipus d’interès hipotecaris, en l’últim període, s’ha produït una aproximació, i, en aquest sentit, és
especialment destacable la convergència a la zona de l’euro des de l’establiment de la moneda única. Els dife-
rencials hipotecaris en relació amb el tipus d’interès de referència són molt similars a la zona de l’euro, però
lògicament hi ha desigualtats més àmplies al conjunt de la Unió Europea.

En el camp dels costos de transacció relacionats amb la compra d’un habitatge, les diferències són també
importants. Segons un estudi recent de la Federació Hipotecària Europea, els costos de transacció (impostos i
despeses legals) incorreguts en l’adquisició d’un habitatge pujaven al 17% del preu total a Bèlgica, mentre que
representaven menys del 2% al Regne Unit. La major part d’aquestes despeses corresponen als impostos, que a
Bèlgica, per exemple, representaven el 13% del cost de la compra de l’habitatge.

Pel que fa als obstacles que s’oposen a una major integració dels mercats hipotecaris a la Unió Europea, un
estudi recent encarregat per la Comissió a la consultora London Economics els classifica en funció de la dispo-
nibilitat de productes, el desenvolupament del mercat hipotecari secundari i l’entrada d’entitats estrangeres.

Quant als obstacles que impedeixen una varietat de productes hipotecaris més àmplia, s’indica que molts paï-
sos posen restriccions legals a aspectes específics de productes hipotecaris. Així, per exemple, en alguns països
hi ha restriccions a l’ajustament dels tipus d’interès variables i tipus d’interès màxim.

En relació amb el desenvolupament del mercat secundari, encara molt fragmentat, s’apunta que, en diversos
països, les regulacions bancàries desincentiven l’ús d’instruments del mercat secundari per al finançament de

GRAN DIVERSITAT DELS COSTOS DE TRANSACCIÓ DE COMPRA D’UN HABITATGE A EUROPA

Costos de transacció en percentatge dels costos totals de compra de l’habitatge. 2004 (*)

NOTA: (*) En la compra d’un habitatge no s’inclouen les comissions de les agències immobiliàries.
FONT: Federació Hipotecària Europea.

Costos d’adquisició Costos del crèdit hipotecari

1050

Bèlgica

Grècia

Itàlia

Espanya

França

Hongria

Alemanya

Polònia

Dinamarca

Suècia

Regne Unit

2015



26 ABRIL 2006 INFORME MENSUAL  

Alemanya: el govern passa a l’acció

El govern alemany ha decidit posar fil a
l’agulla. Després de diversos mesos anun-
ciant mesures importants de política eco-
nòmica, l’executiu ha començat a passar a
l’acció. En primer lloc, el 22 de febrer, el
govern va aprovar l’augment del tipus de
l’impost sobre el valor afegit en tres punts,
del 16% al 19%, que entrarà en vigor el
2007. En aquesta mateixa data, s’adopta-
va el primer projecte de pressupostos de
la «Gran Coalició», el relatiu al 2006, el
principal èmfasi del qual se centra en el
control de la despesa, que només s’incre-
mentarà el 0,7% en relació amb el 2005.
Aquest ajustament, però, ha estat consi-
derat insuficient pel Consell de Ministres
d’Economia i Finances de la Unió, que ha
instat el govern alemany a situar el dèficit
públic en el 3% del PIB com a molt tard

el 2007 (el 2005 el dèficit va ser del 3,3%
del PIB).

Posteriorment, el 9 de març, el ministre
de Treball, Franz Müntefering, concreta-
va la reforma del sistema de pensions. Els
principals aspectes són l’elevació del límit
legal de jubilació dels 65 als 67 anys (pro-
gressió que es farà al ritme d’un mes per
any i que es completarà el 2030), la con-
gelació de les rendes que perceben els
jubilats en termes nominals fins al 2009,
la qual cosa representa un descens en ter-
mes reals, i un programa d’incentius per
mantenir en el mercat laboral els més
grans de 50 anys (l’anomenada Iniciativa
50+).

Aquestes mesures, costoses en termes de
capital polític, s’han pres en un context
de notable regeneració d’expectatives

les hipoteques i afavoreixen els dipòsits. També s’indica que, en certs estats membres, no hi ha legislació sobre
cèdules hipotecàries i que tampoc no hi ha uns estàndards mínims en l’àmbit europeu. Malgrat tot, les titulit-
zacions i les emissions de cèdules hipotecàries han crescut ràpidament en alguns estats membres.

Sobre els impediments a l’entrada d’entitats estrangeres, les normes desenvolupades per a la creació d’un mer-
cat financer únic garanteixen el lliure establiment de les entitats. No obstant això, hi ha barreres legals i regula-
dores. Així, per exemple, continuen existint profundes diferències en els sistemes nacionals de taxació dels
habitatges i del registre de les garanties hipotecàries. Això dificulta l’avaluació del risc d’un préstec hipotecari
per a les entitats estrangeres que no coneixen les idiosincràsies nacionals. D’altra banda, tot i que la implanta-
ció de l’euro a partir de 1999 ha eliminat el risc de tipus de canvi a dotze estats membres de la Unió Europea,
l’existència de diferents monedes a la resta de països no facilita la penetració de les entitats estrangeres.

L’esmentat estudi de London Economics estima que la integració dels mercats hipotecaris europeus, consistent
en ampliar la disponibilitat de productes al màxim existent i reduir a mínims els diferencials de tipus d’interès,
permetria un augment del consum de la Unió Europea del 0,5% el 2015. Per assolir una major integració hi ha
diverses vies, i s’han realitzat diferents recomanacions. Però no és fàcil aconseguir un consens. Així, per exem-
ple, les recomanacions de les organitzacions que defensen els drets dels consumidors no sempre coincideixen
amb les propugnades pels representants sectorials. En aquest marc, s’espera que el 2006 la Comissió Europea
adopti mesures legislatives per promoure uns nivells d’integració del mercat hipotecari més alts que en l’actua-
litat. En qualsevol cas, probablement passarà força temps abans que el John Smith, o el François Dupont, o el
Josep Pérez puguin aprofitar els avantatges que un mercat hipotecari europeu hauria de reportar.

El govern alemany aprova
l’augment de l’IVA, de tres
punts i en vigor el 2007, 
i el seu primer projecte 
de pressupostos.

La reforma del sistema
públic de pensions busca
reduir el cost mitjançant
l’ajornament de l’edat de
jubilació, la congelació 
de les pensions i el
manteniment en el mercat
de treball dels més grans 
de 50 anys.
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d’empresaris (l’índex IFO es va situar al
març en el nivell màxim des del 1991) i
consumidors (la confiança dels quals es
va situar al febrer en el nivell màxim des
del 2002).

A més a més, la millora de percepció eco-
nòmica va acompanyada de signes més
clars de bonança econòmica. Les vendes

al detall van créixer al gener l’1,7% inter-
anual, en fort contrast amb la caiguda del
0,4% interanual del quart trimestre. La
producció industrial es va mantenir al
gener, per cinquè mes consecutiu, per
damunt del 3% interanual. La inflació va
cedir una dècima percentual al febrer, fins
al 2,1%. En canvi, com a recordatori del
tram que encara li queda per recórrer a

ALEMANYA: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

Índex d’activitat 
empresarial (IFO) (*)

Taxa d’atur (**)

Preus de consum

Balança comercial (***)

NOTES: (*) Valor.

(**) Percentatge sobre població activa.

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

FONTS: OCDE, organismes nacionals d’estadística i elaboració pròpia.
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Després de diversos mesos
amb els indicadors 
de confiança en oberta
ascensió, les dades reals
comencen a reflectir 
el major dinamisme 
de l’activitat.

l’economia germànica, cal esmentar la
falta de millora de la taxa d’atur, que va
repetir al febrer en l’11,3%, un nivell his-
tòricament elevat.

França: indici de millora 
en el primer trimestre

Després d’un quart trimestre del 2005
decebedor, el primer trimestre és espe-
cialment important per determinar les
possibilitats de la recuperació francesa.
Sembla que les dades disponibles fins a la
data inclinen la balança cap al costat de
l’expansió. En particular, els indicadors
de consum apunten a la inflexió alcista de
la despesa de les llars, amb el consum in-
tern accelerant-se amb força al gener i al
febrer, la confiança del consumidor su-
mant tres mesos consecutius, de desem-
bre a febrer, en recuperació, i les matricu-
lacions de vehicles tornant a la zona dels
augments interanuals en aquest mateix
mes de febrer.

Fins i tot la ranquejant activitat industrial
sembla enfilar la via de la recuperació. La
producció industrial va créixer el 0,1%
interanual al gener, en contrast amb la
caiguda interanual del 0,4% del desem-
bre. A més a més, aquesta no és una dada
aïllada, ja que s’afegeix a la notable recu-

peració de les comandes industrials i de
la confiança industrial. I també la cons-
trucció ofereix unes perspectives més po-
sitives, segons es desprèn del renovat di-
namisme dels permisos de construcció.

Pel que fa a la inflació, l’economia gal·la
no s’ha separat de les pautes del conjunt
de la zona de l’euro. Al febrer, l’IPC va
créixer l’1,9%, una dècima percentual
menys que al gener, però, un cop des-
comptades les partides més volàtils, la
taxa resultant, a més de ser molt més re-
duïda, va mostrar un perfil de desaccele-
ració més intens, en passar de l’1,2% in-
teranual del gener al 0,8%. La taxa d’atur,
per la seva banda, es va mantenir en el
9,6% al gener, percentatge idèntic al de
desembre.

En aquest context de millora de perspec-
tives, la contestació social que ha generat
el nou Contracte de Primera Feina per
part dels sindicats i de les associacions
estudiantils representa un contratemps.
D’entrada, desgasta el govern, que ha tri-
gat a reaccionar i a oferir la possibilitat de
negociar els aspectes més controvertits
del projecte. En segon lloc, enterboleix la
confiança del país en les seves possibili-
tats. Res de tot plegat hauria de fer desca-
rrilar la recuperació econòmica, però cer-
tament no és positiu per a una nació que

FRANÇA: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2005 2006
2004 2005

I II III IV Gener Febrer

PIB

Consum intern

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.

2,1 1,4 1,7 1,0 1,7 1,2 – ...

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

1,7 0,0 0,7 –0,3 0,5 –0,8 0,1 ...

10,0 9,9 10,1 10,1 9,9 9,7 9,6 ...

2,1 1,7 1,6 1,6 1,9 1,6 2,0 1,9

0,1 –1,3 –0,7 –1,2 –1,5 –1,8 –2,0 ...

França recupera en el primer
trimestre del 2006 part del
terreny perdut en el quart
trimestre del 2005.

Contestació sindical i juvenil
davant el nou Contracte 
de Primera Feina.

La indústria i la construcció
apunten a un to més positiu,
mentre que la inflació
segueix la pauta europea 
i es frena al febrer.
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encara recorda els disturbis socials dels
suburbis d’uns mesos enrere.

Itàlia: tot esperant les eleccions

A poques setmanes dels comicis del 9 i 10
d’abril, les últimes dades econòmiques
han representat un cert alleujament
enfront de la decepció provocada pels
diversos mesos d’elevada feblesa. Tot i que
encara no es pot donar per acabat, sem-
bla que l’episodi d’extrema atonia del
consum privat s’ha mitigat en part. Les
vendes al detall sumen ja dos mesos en
acceleració (novembre i desembre) i la
recuperació de la confiança del consumi-
dor del febrer esperona les perspectives
d’un increment de la despesa per part de
les famílies.

Un altre front que sembla més clar és el
de l’exportació. Després de diversos
mesos perdent terreny, al desembre i al
gener s’ha assistit a un sensible creixe-
ment exportador, que ha comportat un
increment proper a l’11% interanual de
les exportacions al gener. Un resultat d’a-
quest dinamisme internacional més in-

tens és el repunt de la indústria italiana,
molt orientada a l’exterior. Després d’un
creixement negatiu entre setembre i no-
vembre, al desembre i al gener la produc-
ció industrial s’ha instal·lat a la zona de
creixement del 2% interanual, un ritme
que no s’havia registrat des del gener del
2001.

Pel que fa al mercat laboral, l’estancament
de la taxa d’atur en el 7,7% de la població
activa, entre el segon i el quart trimestre
del 2005, recorda que l’activitat haurà de
repuntar amb més fermesa abans de per-
metre’n noves reduccions. En canvi, l’e-
volució dels preus, que continuen contin-
guts, és millor. Al febrer, l’IPC es va
desaccelerar en una dècima percentual i
es va situar en el 2,1% interanual.

Amb aquestes xifres a la mà, les perspecti-
ves immediates són de certa acceleració
de l’activitat. L’indicador compost d’indi-
cadors avançats de l’Organització per a la
Cooperació i el Desenvolupament Eco-
nòmics suma dos mesos consecutius, de-
sembre i gener, en recuperació, la qual
cosa seria indicatiu d’un primer semestre
del 2006 en moderada expansió.

ITÀLIA: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2005 2006
2004 2005

I II III IV Gener Febrer

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.

1,0 ... –0,3 0,2 0,1 ... – ...

–0,4 0,4 0,1 –1,2 0,3 1,9 ... ...

–0,6 –1,0 –2,7 –1,2 –0,2 0,1 2,0 ...

8,0 7,7 7,8 7,7 7,7 7,7 – ...

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

2,0 –5,8 –1,9 –5,1 –7,0 –9,3 –11,8 ...

A les portes de les eleccions
generals, les xifres més
recents de l’economia
italiana són les menys
decebedores 
dels últims mesos.

La recuperació de les
exportacions impulsa un
major dinamisme industrial,
mentre que l’atur s’estanca 
i la inflació es mostra
continguda.

Per als propers mesos
s’espera que la recuperació
es consolidi progressivament.
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Regne Unit: el consum reviu?

El consum privat és objecte d’un intens
escrutini en els últims mesos. La notable
desacceleració de la despesa de les famí-
lies britàniques de la segona meitat del
2005 havia disparat totes les alarmes. A
més a més, la campanya nadalenca s’ha
saldat amb un balanç mediocre. Les últi-
mes novetats representen un canvi de
terç, amb les vendes al detall repuntant al
febrer i la confiança del consumidor su-
mant tres mesos consecutius (de desembre
a febrer) en ascens. L’estabilització dels
preus de consum en nivells relativament
continguts (al febrer va repetir en el 2,3%
interanual, sense canvis en relació amb el
gener) representa un factor positiu addi-
cional.

Així i tot, el veredicte final queda pendent,
ja que els fonaments últims del consum
segueixen sense millorar (la taxa d’atur es

va mantenir en el 2,9% al febrer, en el que
representa el cinquè mes consecutiu sen-
se variació) o empitjorant (l’ocupació es
va desaccelerar en el quart trimestre fins
al 0,6% interanual, enfront del 0,9% del
tercer trimestre).

Els signes d’incipient recuperació s’este-
nen també als diferents sectors de l’eco-
nomia. Les comandes de construcció s’han
recuperat al començament del 2006, la
confiança dels serveis deixa enrere l’enso-
pegada relativa del quart trimestre i fins i
tot la indústria, el sector que, amb dife-
rència, ha patit el deteriorament més in-
tens, pot estar canviant el pas. Al gener, la
caiguda de la producció industrial va ser
aproximadament la meitat de la registrada
al desembre, i l’evolució de les comandes
industrials i de la confiança del sector, dos
indicadors de caràcter avançat, tendeix a
confirmar la recuperació del sector se-
cundari.

Després de diversos
trimestres de feblesa, 
el consum es pot estar
accelerant, segons es
desprèn de les vendes 
al detall i de la confiança
del consumidor.

La consolidació definitiva
requerirà un to més positiu
del mercat de treball.

REGNE UNIT: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2005 2006
2004 2005

I II III IV Gener Febrer

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.

3,2 1,8 2,0 1,6 1,8 1,8 – ...

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

0,6 –1,9 –1,3 –2,0 –1,6 –2,8 –1,3 ...

2,7 2,8 2,6 2,7 2,8 2,9 2,9 2,9

2,2 2,2 2,2 2,2 2,4 2,3 2,3 2,3

–55,6 –63,2 –61,8 –62,9 –63,5 –64,7 –66,0 ...

Construcció, indústria 
i serveis comencen a
experimentar un major
ritme d’activitat.



ABRIL 2006 31INFORME MENSUAL

El Banc del Japó anuncia el final 
de la política de liquiditat màxima

El moviment alcista de tipus d’interès
continua la seva marxa. La reactivació de
l’economia mundial i l’encariment del
petroli i d’altres primeres matèries, amb
la consegüent possibilitat de pressions
inflacionistes, empenyen els principals
bancs centrals a modificar el signe ex-
pansiu de les polítiques monetàries. D’a-
questa manera, es consoliden les bases
per a l’eliminació de l’excedent de liqui-
ditat global existent. L’única excepció
entre les economies més grans la consti-
tueix el Banc d’Anglaterra, avançat en 
el cicle, que probablement mantindrà 
el tipus d’interès oficial en els propers
mesos.

Cap al final de febrer, el govern del Japó
va manifestar que no interferiria en la
decisió del banc central sobre un canvi
de la política monetària, després d’alguns
enfrontaments entre les dues institucions
sobre el curs dels tipus d’interès. En
aquest marc, el dia 9 de març, després de
la reunió del seu comitè de política
monetària, el Banc del Japó va anunciar
que posava fi a la política monetària
basada en fixar un objectiu quantitatiu
de liquiditat i que reprenia el control
directe del tipus d’interès diari. D’aques-
ta manera, es produïa la constatació ofi-
cial de la reactivació de l’economia nipo-
na i del final de cinc anys de deflació.

A efectes pràctics, però, els tipus d’inte-
rès a curt termini es mantindran a la vora

MERCATS FINANCERS

Mercats monetaris i de capital

Els tipus d’interès
d’intervenció dels bancs
centrals continuen pujant.

La política monetària
japonesa fa un primer pas
cap a la normalització.

EL BANC CENTRAL EUROPEU APUJA EL TIPUS D’INTERÈS DE REFERÈNCIA FINS AL 2,50%

Tipus d’interès de referència de la política monetària

FONTS: Bancs centrals nacionals.

%
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del 0% durant algun temps, ja que l’au-
toritat monetària japonesa va indicar que
el procés de drenatge de la liquiditat exce-
dent seria gradual i va suggerir una via
progressiva d’increments dels tipus d’in-
terès. D’altra banda, va avançar que con-
siderava que els preus es mantindrien
estables si la variació anual de l’índex de
preus de consum se situava en la franja
0%-2%.

Per la seva banda, el dia 2 de març el Con-
sell de Govern del Banc Central Europeu
(BCE) es va ajustar al guió previst i va
apujar en 25 punts bàsics el tipus d’inte-
rès de l’Eurosistema fins al 2,50%. Es va
tractar de la segona pujada del tipus d’in-

terès de referència en tres mesos. Aquesta
mesura va ser justificada per la recupera-
ció econòmica de la zona de l’euro, per la
gran expansió del crèdit al sector privat,
que va créixer el 9,7% en els dotze últims
mesos fins al gener, i pels temors infla-
cionistes existents.

Així, les noves projeccions dels experts del
BCE situen el creixement econòmic de la
zona de l’euro per al 2006 en la banda
1,7%-2,5% i en 1,5%-2,5% per al 2007,
lleugerament per damunt de les anteriors.
Pel que fa a la inflació, les projeccions
també són lleugerament superiors a les
precedents i es col·loquen en el rang
1,9%-2,5% el 2006 i 1,6%-2,8% el 2007.

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)

2005

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

2006

Gener

Febrer (*)

Març (1)

NOTES: (*) Xifres provisionals.

(1) Dia 24.

(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%), 2-3-06 (2,50%).

(3) Últimes dates de variació: 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%), 31-1-06 (4,50%).

(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.

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

2,05 2,14 2,33 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 2,78 4,16 4,49 0,09 4,50 4,64 1,02

2,30 2,51 2,83 4,26 4,60 0,10 4,50 4,60 1,01

2,31 2,60 2,91 4,50 4,76 0,11 4,50 4,58 1,09

2,56 2,74 3,14 4,50 4,96 0,13 4,50 4,59 1,23

TIPUS D’INTERÈS A CURT TERMINI ALS MERCATS NACIONALS

Mitjanes mensuals, en percentatge anual

Euríbor (5)
Subhastes
BCE (2)

El Banc Central Europeu
apuja de nou el tipus
d’interès de referència…
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En aquest panorama, el president del
BCE, Jean-Claude Trichet, va apuntar a
nous ascensos del tipus d’interès oficial
en els propers mesos. Va indicar que, de
fet, el nivell actual se situa en la cota més
baixa registrada pel tipus d’interès de refe-
rència del banc central alemany, que pot
ser considerat com l’antecessor del BCE,
des de la seva creació fins al llançament de
l’euro. No hi ha cap dubte que la política
monetària de la zona de l’euro continua
essent acomodatícia, amb el tipus d’inte-
rès real a curt termini, descomptant la
inflació, lleugerament positiu. Així, molt
probablement, tal com ho descompta el
mercat, el tipus d’interès de referència
s’aproparà al 3% al final de l’exercici.

Als Estats Units s’espera que la Reserva
Federal apugi el nivell objectiu dels fons
federals, dipòsits interbancaris diaris, en
25 punts bàsics el dia 28 de març i el situï
en el 4,75%. I probablement arribarà al
5% al maig. Aquest és el nivell d’arribada
que descompta actualment el mercat,
però en la segona setmana s’apostava per
un nivell màxim del 5,25% després de la
publicació d’una xifra de creació de llocs

de treball al febrer superior a l’esperada.
No obstant això, la publicació d’una dada
benigna de la inflació va refredar les ex-
pectatives alcistes dels tipus d’interès, que
es van intensificar de nou en la quarta
setmana de març després d’un discurs de
Ben Bernanke, president de la Reserva
Federal, de to optimista sobre l’economia
nord-americana.

Altres bancs centrals s’han apuntat al
moviment alcista dels tipus d’interès en
les últimes setmanes. Així, al comença-
ment de març, el Banc Central d’Eslovà-
quia va apujar el tipus d’interès de refe-
rència. El dia 2 de març, va fer el mateix
el Banc de Dinamarca i, el dia 7, el de
Canadà. I, finalment, el dia 16 les autori-
tats monetàries de Noruega i de Suïssa
també van incrementar els tipus d’inte-
rès oficials, partint de nivells molt baixos.

El dèficit exterior per compte corrent
torna a pressionar el dòlar a la baixa

Durant la segona setmana de març, la
intensificació de les expectatives alcistes

…i apunta a noves alces,
que podrien arribar al 3% 
al desembre.

La Reserva Federal apujarà
el tipus d’interès oficial fins
al 4,75% el 28 de març, 
i probablement no serà 
el final de la fase alcista.

NOTA: Les dades arriben fins al 24 de març.
FONTS: OCDE, Thomson Financial Datastream i elaboració pròpia.

L’EURO RECUPERA UNA MICA DE TERRENY ENFRONT DEL DÒLAR

Dòlars dels Estats Units per euro
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Mitjanes mensuals
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2005
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del tipus d’interès de la Reserva Federal
va apropar el dòlar al nivell inicial de l’e-
xercici en termes globals. No obstant això,
la publicació d’una xifra del dèficit exte-
rior per compte corrent del quart trimes-
tre del 2005 superior al 7% del producte
interior brut i d’un informe que mostra-
va que les entrades netes de fluxos de
capitals estrangers per a la compra d’ac-
tius financers van ser inferiors al volum
del dèficit comercial al gener, per segon
mes consecutiu, van afeblir el dòlar. A
més a més, la dada de la inflació del febrer
va ser moderada, de manera que la pers-
pectiva d’un tipus d’interès oficial de la

Fed per damunt del 5% es va esvair. D’a-
questa manera, en la tercera setmana del
mes, el bitllet verd va recular, però va
situar-se per damunt del mínim anual
anotat en la quarta setmana de gener. No
obstant això, en la quarta setmana de
març, la divisa nord-americana es va
recuperar en revifar-se les expectatives
alcistes del tipus d’interès de la Fed.

L’euro va rebre un impuls amb l’incre-
ment del tipus d’interès del Banc Central
Europeu al començament de març i amb la
perspectiva de més augments. Enfront del
dòlar, la moneda única europea va recupe-

L’euro s’apropa al màxim
anual enfront del dòlar,
però després recula.

TIPUS DE CANVI DE LES PRINCIPALS MONEDES

Febrer 2006

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.

115,8 –1,3 117,9 2,0 –0,5 12,3 117,5

1,754 –1,4 1,748 –1,0 0,1 –7,4 1,742

1,311 2,5 1,305 2,1 0,0 9,6 1,311

1,137 –0,2 1,149 –0,7 –1,1 –7,3 1,168

10,45 0,1 10,48 –0,6 –1,4 –5,9 10,86

110,0 0,3 110,5 0,2 –1,2 0,8 111,0

1,188 –2,0 1,194 –1,4 0,7 –8,3 1,197

138,2 –2,8 140,8 0,7 0,2 3,1 141,5

1,566 0,7 1,558 0,6 0,6 0,5 1,576

0,680 –0,7 0,683 –0,4 0,5 –1,0 0,691

9,449 2,1 9,341 0,3 –1,0 2,8 9,373

7,461 0,0 7,464 0,0 0,1 0,3 7,461

3,788 –1,3 3,794 –0,7 –1,4 –4,8 3,908

28,32 –0,3 28,41 –1,1 –1,9 –5,2 28,70

253,2 0,2 251,6 0,3 –0,4 3,2 264,5

100,2 –1,3 100,7 –0,7 0,0 –4,2 101,5

Tipus de
canvi

% de
variació

mensual (2)

Tipus de
canvi
mitjà

% variació (2)

Mensual s/desembre 2005 Anual

Tipus 
de canvi
24-3-06
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rar la cota d’1,21 dòlars al final de la tercera
setmana del mes i es va apropar al màxim
anual de la quarta setmana de gener. No
obstant això, amb posterioritat va perdre
força i va recular fins a 1,20 dòlars.

La lliura esterlina, al final de la tercera
setmana de març, va registrar la cota mí-
nima des de l’agost del 2005 en relació
amb un ampli conjunt de monedes. Pre-
cisament va ser a l’agost de l’any passat
quan el Banc d’Anglaterra va reduir el ti-
pus d’interès oficial després d’una fase
alcista que l’havia dut fins al 4,75%. La
divisa britànica es veu afectada per espe-
culacions sobre una nova rebaixa del ti-
pus d’interès de referència. Així, en les
últimes setmanes, per bé que s’ha man-
tingut enfront del dòlar, s’ha depreciat en
relació amb l’euro i ha arribat a marcar el
mínim dels set últims mesos.

Per la seva banda, el ien es va apropar a la
cotització màxima anual de 119 unitats
per dòlar, després de la comentada decisió
del Banc del Japó de posar fi pròximament
a la política de tipus d’interès propers al
0%. No obstant això, les cauteles de l’au-
toritat monetària nipona van incidir en la
seva moneda. D’aquesta manera, el ien va
perdre vigor i va continuar oscil·lant en
un rang de 115-119 unitats per dòlar.

El rendiment dels bons del Tresor 
dels Estats Units marca la cota
màxima des del juny del 2004

En les últimes setmanes, la rendibilitat
dels bons del Tresor nord-americà ha man-
tingut la tònica moderadament alcista ini-
ciada cap a la meitat del passat exercici. D’a-
questa manera, el dia 13 de març va assolir
el 4,78%, la cota màxima des del juny del
2004, quan la Reserva Federal va iniciar el
gir restrictiu de política monetària.

Dos elements van empènyer cap amunt el
rendiment dels bons públics nord-ameri-

cans: d’una banda, uns indicadors macro-
econòmics que mostraven el dinamisme
de l’economia nord-americana, amb el
consegüent revifament de les expectatives
alcistes dels tipus d’interès de la Fed, i, de
l’altra, el començament del final de la
política monetària japonesa ultrarelaxa-
da. Posteriorment, però, la rendibilitat
dels bons nord-americans va cedir una
mica en preveure’s un nivell màxim del
5% del tipus d’interès oficial de la Fed.

En aquest costat de l’Atlàntic, el rendi-
ment dels bons de l’Estat alemanys va
pujar fins al 3,70% el dia 13 de març, el
nivell màxim des del març del 2005, i va
prosseguir igualment una suau trajectò-
ria alcista. El diferencial amb els bons
homòlegs dels Estats Units s’ha reduït
lleugerament en les últimes setmanes, i
és probable que continuï fent-ho durant
la resta de l’exercici.

Els bons de l’Estat japonesos van patir
alguns ensurts arran del canvi de la política
monetària nipona. Així, el rendiment de les
emissions a 10 anys va pujar fins a l’1,71%
al començament de la tercera setmana de
març, 25 punts bàsics més que dos mesos
enrere. No obstant això, el governador del
banc central, Toshiniko Fukui, va fer el
que va poder per calmar els ànims insis-
tint que la modificació de la política mone-
tària seria molt pausada, i l’ascens dels
tipus d’interès a llarg termini es va frenar.

Les perspectives d’una menor relaxació
monetària global van passar factura als
bons dels mercats emergents. Així, la pri-
ma de risc dels bons emergents mesura-
da per l’índex JP Morgan EMBI+, va bai-
xar fins a un mínim històric de 186 punts
bàsics sobre el deute públic nord-ameri-
cà al final de febrer. Els anuncis de re-
compra de deute per part dels governs de
Brasil i de Mèxic van contribuir a aques-
ta situació. No obstant això, amb poste-
rioritat aquest diferencial va remuntar
una mica.

La moderació de les
expectatives de més pujades
de la Fed, en la tercera
setmana de març, mou 
la rendibilitat dels bons
nord-americans cap avall.

La lliura esterlina marca 
el mínim dels últims set
mesos enfront de l’euro.

Es redueix el diferencial 
de tipus d’interès a llarg
termini entre el dòlar 
i l’euro.

Repunt de la prima de risc
dels bons emergents.
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Les borses prossegueixen 
el rumb alcista

En les últimes setmanes, el moviment
ascendent de les borses ha hagut d’afron-
tar les pujades dels rendiments dels bons
i un repunt del preu del petroli. No obs-
tant això, la majoria de les borses han
aconseguit trampejar la situació gràcies a
l’evolució favorable dels beneficis empre-

sarials i a una onada d’operacions empre-
sarials de compravenda. Així, al final de
la quarta setmana de març, la majoria
dels índexs borsaris dels Estats Units pre-
sentaven uns guanys notables sobre el
mes de desembre. Encara millor era el
balanç acumulat de les borses de la zona
de l’euro, ajudades per uns tipus d’inte-
rès més baixos en aquesta àrea.

NOTA: Els tipus arriben fins al 24 de març.
FONTS: Banc d’Espanya i Thomson Financial Datastream.

2002 2003

Mitjanes mensuals

2004 2005

Valors diaris

LA RENDIBILITAT DELS BONS PÚBLICS EUROPEUS SEGUEIX LA TÒNICA DELS NORD-AMERICANS

Rendibilitat dels bons públics a 10 anys, en percentatge anual
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4,04 4,31 4,34 4,21 4,25 4,54 4,45 4,61 4,68

0,99 1,50 1,41 1,28 1,36 1,53 1,47 1,57 1,72

4,10 4,07 3,63 3,35 3,19 3,37 3,34 3,49 3,65

4,13 4,10 3,64 3,38 3,23 3,39 3,34 3,51 3,69

4,24 4,24 3,75 3,53 3,40 3,56 3,55 3,70 3,88
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Deute públic a 10 anys, mitjana del període, en percentatge anual

Notables guanys 
acumulats de les borses
nord-americanes i europees.
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Cotització a 24-3-06
Índex % variació % variació % variació

% variació
% variació

(*) mensual acumulada 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.

10.993,4 1,2 2,6 2,1 5,2 37,3

1.280,7 0,0 2,6 6,4 4,4 50,8

2.281,4 –1,1 3,4 11,2 4,9 68,8

16.205,4 –2,7 0,6 38,0 2,8 96,3

5.791,5 0,5 3,1 16,6 7,4 61,3

3.774,5 2,3 5,5 23,4 8,2 82,2

5.796,0 2,1 7,2 33,2 10,4 134,4

5.000,5 1,1 6,0 24,2 10,7 91,4

458,7 1,8 5,0 22,5 8,1 81,3

28.784,0 3,5 7,5 18,0 10,2 79,8

11.740,7 5,7 9,4 25,0 11,4 99,1

7.892,6 1,0 4,1 33,1 6,1 90,2

15.918,5 1,0 7,0 12,1 5,6 72,5

1.714,1 –4,5 11,1 10,0 16,3 214,9

38.610,0 0,6 15,4 37,2 12,3 240,0

ÍNDEXS DE LES PRINCIPALS BORSES MUNDIALS

28-2-2006

ESPECTACULAR CREIXEMENT DELS BENEFICIS DE LES SOCIETATS COTITZADES
A LA BORSA ESPANYOLA EL 2005

Cotització i beneficis de les societats cotitzades

FONTS: Societat de Borses i elaboració pròpia.
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L’índex IBEX 35 s’apropa 
a la cota 12.000.

L’evolució de la borsa espanyola pot ser
qualificada d’espectacular, ja que, abans
del tancament del primer trimestre de
l’exercici, ostentava un avanç superior a
l’11% sobre el final del 2005, i l’índex
IBEX 35 s’apropava a la cota 12.000.

També en aquest cas un seguit d’opes van
contribuir a animar els parquets.

Cal destacar l’evolució dels beneficis
empresarials el 2005. Les empreses espa-
nyoles cotitzades en l’índex IBEX 35 van

BORSES INTERNACIONALS
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registrar uns beneficis superiors als 37.000
milions d’euros el passat exercici, amb
una alça del 44% en relació amb el 2004.
La bona marxa econòmica (les vendes van
augmentar el 23%) i els resultats extraor-
dinaris van possibilitar aquests èxits. El
conjunt de les empreses cotitzades al mer-
cat continu espanyol també va aconseguir
uns magnífics beneficis, amb un increment
anual similar al de les empreses més grans.

Fora de la zona de l’euro, les borses brità-
nica i suïssa també van continuar pro-
gressant considerablement. D’altra ban-
da, la Borsa de Tòquio va aconseguir

recuperar la par de l’any. La recuperació
econòmica i el panorama d’un procés
molt mesurat de pujades dels tipus d’in-
terès van animar els inversors.

Per la seva banda, després de les fortes
alces dels últims temps, molts mercats
emergents van patir correccions en les
primeres setmanes de març, a causa dels
temors a increments dels tipus d’interès.
Així, per exemple, les borses de Brasil,
Turquia i algunes de l’Orient Mitjà van
experimentar caigudes. No obstant això,
altres, com la de Mèxic, van continuar
marcant nous màxims històrics.

Nombrosos mercats borsaris
emergents pateixen una
correcció en les primeres
setmanes de març.

La Borsa de Tòquio recupera
la par de l’exercici.
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L’economia espanyola manté 
encara un dinamisme considerable

Si la creguéssim a ulls clucs, la dada de
l’indicador de sentiment econòmic del fe-
brer elaborada per la Comissió Europea
seria un mal auguri per a l’economia es-
panyola. En efecte, el panorama que pinta
l’enquesta de la Comissió seria força ne-
gatiu, després del descens experimentat
per aquest indicador al febrer, quan va
caure al nivell dels 91,2 punts, gairebé deu
menys que al final de l’any anterior.

El correctiu més intens, en termes abso-
luts, el van patir els índexs relatius a la
construcció i als serveis (inclosos en
aquest indicador), que, en aquests dos
mesos, van perdre 18 i 17 punts, respecti-

vament, però sense abandonar encara el
signe positiu. També l’índex del comerç
va patir un empitjorament sobtat en pas-
sar a 13 punts negatius, valor idèntic al
de la confiança dels consumidors, però
amb la diferència que, d’un temps ençà,
aquesta última mostra una gran estabi-
litat.

Així, doncs, ja han començat a sonar els
primers senyals d’alarma? Ara com ara,
de manera molt fluixa, considerant que
la capacitat predictiva de l’indicador
esmentat s’ha mostrat molt limitada en
els dos últims anys, com ho evidencia la
seva evolució dispar en relació amb el
creixement del producte interior brut
(PIB), mostrada a la gràfica. D’altra ban-
da, sense menysprear els signes de desac-

CONJUNTURA ESPANYOLA

Activitat econòmica

L’índex de sentiment
econòmic elaborat per 
la Comissió Europea pinta
un panorama preocupant
per a l’economia espanyola…

CAIGUDA SOBTADA DE L’ÍNDEX DE SENTIMENT ECONÒMIC A ESPANYA

Variació interanual del PIB i valor de l’índex de sentiment econòmic

FONTS: INE, Comissió Europea i elaboració pròpia.
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celeració del creixement que reflecteixen
alguns indicadors d’activitat, els resultats
de l’enquesta de la Comissió Europea
semblen distorsionats pel que fa a les
davallades a la construcció i als serveis,
sectors, que, en conjunt, continuen exhi-
bint una fortalesa considerable. En defi-
nitiva, cal valorar les dades esmentades
com un simple toc d’atenció, tot esperant
nous esdeveniments.

En la mateixa línia, l’enquesta de la Co-
missió Europea reflecteix un lleuger em-
pitjorament en la situació de la indústria,
que no es correspon amb la recuperació
apuntada per l’índex de producció indus-
trial, que elabora en aquest cas l’Institut
Nacional d’Industrial (INE). D’acord amb
les dades disponibles fins ara, aquesta re-
cuperació s’hauria intensificat en les bran-
ques energètiques i en la producció de
béns d’equipament i de consum durador.

…que no es correspon amb
l’evolució dels principals
indicadors d’activitat.

2005 2006
2004 2005

I II III IV Gener Febrer

Indústria

Consum d’electricitat (1)

Índex de producció industrial (2)

Indicador de confiança a la indústria (3)

Utilització capacitat productiva (4)

Importació béns interm. no energ. (5)

Construcció

Consum de ciment

Indicador de confiança a la construcció (3)

Habitatges (visats obra nova)

Licitació oficial

Serveis

Vendes comerç minorista

Turistes estrangers

Ingressos turisme

Mercaderies ferrocarril (Tm-km)

Tràfic aeri passatgers

Consum de gasoil automoció

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

i Turisme, Ministeri d’Economia i Hisenda i elaboració pròpia.
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En els cinc últims anys, hem assistit a un ritme constructor frenètic. N’hi ha prou amb un exemple: durant el
període considerat, el parc d’habitatges s’ha incrementat en gairebé 3,5 milions d’unitats, i, en els darrers mesos,
el seu ritme d’augment ha tendit a estabilitzar-se per damunt dels 700.000 habitatges actuals, és a dir, gairebé el
doble de la mitjana històrica registrada des del començament de la dècada dels setanta. Està justificat aquest for-
midable impuls?

La primera constatació és que el fort augment del parc d’habitatges ha coincidit amb el creixement simultani de
les principals tipologies d’immobles (habitatge principal, segona residència i habitatge desocupat). L’increment
relatiu més intens correspon al segment d’habitatges desocupats, però, en termes absoluts, lògicament, el gruix
de l’edificació es concentra en les residències principals. D’acord amb la informació subministrada pels censos
decennals de població i d’habitatges de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), s’observa una tendència històrica
a la disminució del percentatge d’habitatges principals (79,8% el 1970; 67,7%, el 2001) en benefici, sobretot,
dels secundaris (7,5% i 16,0% en els anys esmentats) i, amb menys intensitat, dels desocupats (12,7% i 16,2%).
Aquest últim col·lectiu és el més opac, ja que empara una gran varietat de situacions, que van des de lloguers no
declarats fins als habitatges ocasionalment buits.

En aquest auge immobiliari han jugat diversos factors: el descens dels tipus d’interès, la marxa favorable de les
rendes familiars, el descens de l’atur, etc. Aquí ens volem centrar en la dinàmica de la població i en quina mesu-
ra aquesta dinàmica explica o no el boom constructor. En aquest sentit, cal destacar, en primer lloc, que la

La demografia dóna suport a l’auge de l’habitatge a Espanya

LA FORMACIÓ DE NOVES LLARS HA IMPULSAT EL MERCAT DE L’HABITATGE A ESPANYA

FONTS: INE, Banc d’Espanya i elaboració pròpia.

Parc d’habitatges
(escala esquerra)

Llars
(escala dreta)

300.000

750.000

150.000

600.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Variació anual, en xifres absolutes

700.000

650.000

600.000

550.000

500.000

450.000

400.000

350.000

550.000

500.000

450.000

400.000

350.000

300.000

250.000

200.000



ABRIL 2006 43INFORME MENSUAL

demanda d’habitatge principal està clarament relacionada amb l’augment de la població, i, en aquest sentit, és
molt rellevant la composició de la piràmide d’edats. En línies generals, la població entre 25 i 64 anys és la que
acapara més la demanda d’habitatges principals, i amb especial intensitat la situada en el tram entre 35 i 44 anys.
Aquest és precisament el quid de la qüestió: l’emergència en aquest últim tram de la generació del baby boom
dels anys seixanta i setanta. A més a més, l’intens flux immigratori registrat al nostre país constitueix un altre fet
destacable: l’1 de gener del 2005, els estrangers que residien a Espanya eren gairebé 3.700.000, el doble que el
2002. El baix poder adquisitiu d’una part d’aquest col·lectiu (format, majoritàriament, per població jove) el si-
tua inicialment en l’òrbita dels habitatges de lloguer, però és indubtable que ha contribuït significativament a
dinamitzar el mercat.

Els factors socioculturals tenen també una especial rellevància a causa de la seva incidència en la constitució de
noves llars i, conseqüentment, en la demanda final d’habitatges. En concret, paga la pena fer un esment especial
a l’increment de l’esperança de vida, a l’ajornament de l’edat d’emancipació (que incrementa una demanda
potencial que explota en un moment determinat) i, de manera molt rellevant, a l’augment de llars monoparen-
tals i unipersonals. La influència de tots aquests factors es tradueix en la tendència observada cap a la disminu-
ció del nombre de persones per llar, que el 2005 se situava per sota de tres, situació que contrasta amb la mitjana
propera a 4,5 persones registrada al començament de la dècada dels seixanta. En conjunt, els canvis demogràfics
i els factors socioculturals esmentats han impulsat a l’alça en els últims anys la formació de noves llars, el creixe-
ment net de les quals, en l’actualitat, s’apropa a 550.000, unes 100.000 més que cinc anys enrere, i aporta així
una base molt sòlida a la demanda.

LES ZONES TURÍSTIQUES CONCENTREN EL CREIXEMENT MÉS INTENS DE L’HABITATGE

Habitatges visats per 1.000 existents (*), en tant per mil

NOTA: (*) Mitjana visats 2000-2005 sobre parc d’habitatges del Cens del 2001.
FONTS: INE, Ministeri de Foment i elaboració pròpia.
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Pel que fa a la construcció, no disposem
encara de prou informació per valorar
amb precisió la marxa de l’activitat en els
compassos inicials de l’any. Tenint en
compte la tendència mostrada pels prin-
cipals indicadors al final del 2005 i, des
d’una perspectiva més actual, el compor-
tament de l’ocupació al sector durant els
dos primers mesos del 2006 (el total d’a-
filiats a la Seguretat Social continua aug-
mentant i es manté la tendència descen-
dent de l’atur registrat), sembla que el
ritme expansiu continua essent molt alt.

Pel que fa als serveis, la tendència global
de l’índex de xifres de negoci (que elabo-
ra l’INE a partir de l’enquesta dirigida a
les principals activitats del sector) apunta
a una progressiva desacceleració del crei-
xement de gairebé totes les branques,
però amb taxes d’avanç força elevades a la
majoria. En el conjunt del 2005, la xifra
de negocis global del sector va créixer el
6,6%. Les activitats englobades en les tec-
nologies de la informació i la comunica-
ció presenten l’increment més intens
(9,0%), seguides dels serveis a empreses
(7,7%), comerç (6,7%), transport (5,8%)
i turisme (3,4%). Al sector de tecnologies
de la informació i la comunicació, les acti-
vitats més dinàmiques van ser les teleco-
municacions i els serveis informàtics,

mentre que, en els serveis a empreses, cal
destacar les activitats jurídiques i de
comptabilitat, selecció i col·locació de per-
sonal, recerca i seguretat i arquitectura i
assajos tècnics.

Des de la perspectiva de la demanda, al-
guns indicadors relatius al consum mos-
tren també una moderació gradual del
ritme expansiu, tot i que de manera força
desigual. En concret, el consum de béns
duradors es mostra menys dinàmic que
fa uns mesos i registra fins i tot alguna
reculada puntual. És el cas, per exemple,
de les vendes d’automòbils de turisme,
que van baixar l’1,4% en els dos primers
mesos del 2006. De manera diferent, les
matriculacions de motocicletes mante-
nen un auge notable, però més moderat
que el 2005, després del boom induït per
les noves disposicions reglamentàries re-
latives als permisos de conducció. Pel que
fa a la inversió, encara sense dades con-
cloents, estimem que manté un ritme
expansiu considerable, segons es desprèn
de l’evolució de l’índex de producció in-
dustrial, que ha estat molt positiva en els
dos últims mesos, i de la tendència de les
exportacions.

En definitiva, l’evolució més recent dels
principals indicadors d’activitat i les seves

La indústria es recupera,
mentre que, al seu torn, 
la construcció i els serveis
mantenen un ritme
expansiu notable, amb
tendència a desaccelerar-se
de manera molt moderada
fins ara.

Alguns indicadors 
del consum privat presenten
una moderació gradual 
del creixement.
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Per completar el panorama, citem que la demanda d’habitatges secundaris està molt vinculada a l’evolució de la
població situada en el tram d’edat comprès entre 45 i 64 anys, que és la que gaudeix d’una renda relativa màxi-
ma i d’una taxa d’estalvi superior a la mitjana. En els deu últims anys, aquest segment de població s’ha incre-
mentat en més d’1,5 milions de persones. Un altre aspecte que ha tingut una especial importància és l’augment
dels estrangers que resideixen temporalment en el seu propi habitatge durant les vacances a Espanya, que algu-
nes estimacions fixen actualment al voltant dels dos milions de persones, nombre molt superior al d’uns anys
enrere.

Tots els aspectes esmentats fins ara expliquen que, al llarg del temps, s’hagi mantingut invariable una relació
fonamental: el nombre d’habitatges per llar, que és actualment d’1,53, gairebé igual que deu anys enrere. Això
suggereix que l’auge de l’habitatge estaria justificat des de la perspectiva demogràfica i que el component espe-
culatiu quedaria en un segon pla.
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tendències implícites no donen pàbul als
preocupants auguris pintats per l’enques-
ta de la Comissió Europea esmentada al
començament. Tot fa pensar que el ritme
d’activitat continua essent molt elevat i
que la tendència cap a la desacceleració

del creixement encara és molt moderada.
En aquesta mateixa línia, el Fons Moneta-
ri Internacional ha revisat a l’alça la pre-
visió de creixement del PIB espanyol el
2006, que situa ara en el 3,25%, només
lleugerament inferior al registrat el 2005.

2005 2006
2004 2005

I II III IV Gener Febrer

Consum 

Producció de béns de consum (*)

Importació de béns de consum (**)

Matriculacions d’automòbils

Crèdit al consum de béns duradors

Indicador de confiança 
dels consumidors (***)

Inversió

Producció de béns d’equipament (*)

Importació de béns d’equipament (**)

Matriculació de vehicles industrials

Comerç exterior (**)

Importacions no energètiques

Exportacions

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.

–0,1 1,1 0,1 1,1 1,4 0,8 0,0 ...

13,4 7,9 6,5 8,4 7,8 8,6 40,4 ...

9,8 0,8 –0,0 4,9 2,3 –4,5 –0,3 –2,3

5,5 13,3 8,8 13,7 17,2 ... – –

–10,5 –10,8 –9,3 –11,3 –11,4 –11,2 –12,4 –13,0

1,9 –0,1 –0,8 0,6 –1,3 0,8 10,1 ...

14,9 20,4 28,6 36,0 13,5 8,2 20,8 ...

11,7 13,2 9,2 17,9 13,9 11,5 –5,8 6,5

9,8 6,0 5,7 9,0 4,7 4,5 16,2 ...

5,2 0,2 –3,1 2,5 1,2 0,1 12,2 ...

INDICADORS DE DEMANDA

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

L’FMI valora la situació
actual amb més optimisme
que uns mesos enrere 
i revisa a l’alça la previsió
de creixement del PIB
espanyol per al 2006.
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L’ocupació continua ferma 
al començament del 2006

El ritme de creixement de l’ocupació es
va mantenir estable en els primers com-
passos del 2006, segons es desprèn de les
xifres d’afiliats a la Seguretat Social. Els
afiliats en situació d’alta van arribar als
18.238.966 al final de febrer, xifra que
representa un augment del 5,5% en rela-
ció amb el mateix mes de l’any anterior.
Aquest creixement està esbiaixat a l’alça
pel procés de regularització d’estrangers
iniciat al febrer del 2005 i que va acabar
amb més de 550.000 persones donades
d’alta a la Seguretat Social.

Entre els treballadors estrangers regula-
ritzats, però, s’han produït, lògicament,
canvis en la seva situació laboral al tanca-

ment del procés administratiu de regula-
rització. Així, al final de febrer, eren no-
més 478.439 els qui mantenien l’alta la-
boral, de manera que l’augment total de
l’afiliació en un any, exclòs l’aflorament
d’ocupació, es limita al 2,7% (el 2,2% per
als espanyols i el 10,9% per als estran-
gers). En qualsevol cas, les dades d’afilia-
ció del febrer confirmen el perfil d’esta-
bilitat d’aquesta variable en els últims
mesos.

Les xifres relatives a les contractacions de
les oficines dels Serveis Públics d’Ocupa-
ció són també notablement positives. En
els dos primers mesos del 2006, els con-
tractes registrats van augmentar el 12,9%,
gràcies a l’intens increment dels indefi-
nits. El treball a temps parcial va arribar a
representar el 21,5% de les col·locacions.

Mercat de treball

L’afiliació a la Seguretat
Social creix el 2,7% un cop
descomptat l’aflorament
d’ocupació derivat del
procés de regularització
d’estrangers.

Les contractacions
tramitades als serveis
públics d’ocupació
comencen l’any amb força.

LA REGULARITZACIÓ D’ESTRANGERS FA QUE AUGMENTI L’AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL

 Variació anual d’afiliats en alta laboral a la Seguretat Social

1

2

6
%

2002 2003

M J S D

2004 2005

FONTS: Seguretat Social i elaboració pròpia.

Total afiliats Espanyols

3

4

5

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

2006
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L’atur registrat es manté estable

El to favorable del mercat de treball no
s’acaba de reflectir en les xifres de l’atur
registrat, que, per primer cop en un any i
mig, se situen lleugerament per damunt
del mateix mes de l’any anterior. En efec-
te, els 2.169.277 inscrits a les oficines dels
Serveis Públics d’Ocupació al febrer del
2006 superaven en un 0,2% els del mateix
mes del 2005.

No obstant això, les dades d’aquests dos
primers mesos estan una mica distorsio-
nades per l’atur agrari, que ha pujat amb
força, i també per l’intens augment en les
xifres de demandants d’una primera fei-
na. És aviat per dir si aquest fort augment
respon a un alentiment de les col·loca-
cions o, en canvi, obeeix a una afluència
creixent als serveis d’ocupació per part de
persones atretes pel moment favorable
del mercat laboral o a la situació provoca-
da pel fort corrent migratori que experi-
menta el nostre país. És evident que les

inscripcions de treballadors estrangers
poden ajudar a incrementar les xifres. De
fet, aquest col·lectiu representa el 17% de
l’increment de l’atur en els dos primers
mesos de l’any.

Si tenim en compte només l’atur no agra-
ri (ara com ara, no es poden aïllar les
xifres d’estrangers), la tendència és una
mica més estable i la dada més favorable,
en la mesura que es manté per sota del
nivell de l’any anterior, concretament en
l’1,2%.

Des d’una perspectiva territorial, les ten-
dències menys favorables van correspon-
dre a Andalusia i Múrcia. A totes dues co-
munitats, el nivell d’atur es va situar per
damunt de l’any precedent, igual que a
València, Aragó, La Rioja i Canàries. A la
resta de comunitats, la situació era més
favorable que al febrer del 2006, tot i que,
en algunes, la tendència al descens de l’a-
tur es va moderar apreciablement.
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2005 2006
2004 2005

I II III IV Gener Febrer

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.

INDICADORS D’OCUPACIÓ

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

L’atur agrari enterboleix
lleugerament els registres
dels dos primers mesos 
de l’any.

Els estrangers representen
el 17% de la nova ocupació
el 2006.

2,7 4,8 2,8 4,2 5,9 6,3 6,2 6,2

–0,5 –0,5 –0,8 –0,7 –0,3 –0,4 –0,5 –0,5

5,6 8,6 5,6 7,9 10,0 10,9 10,8 10,8

3,9 5,7 4,2 5,2 6,4 6,8 6,6 6,6

3,2 2,6 2,9 2,7 2,5 2,4 2,3 2,3

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

3,9 5,6 5,1 5,8 5,9 5,6 – –

2,6 3,1 3,0 3,2 3,2 3,2 – –

11,8 8,7 0,6 9,2 10,0 16,1 33,6 18,8

11,4 4,6 –9,8 10,1 9,7 8,9 12,6 10,1

11,5 5,0 –8,8 10,0 9,8 9,5 14,6 11,1
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ES COMPLICA TROBAR UNA PRIMERA FEINA?

 Variació anual dels inscrits a les oficines d’ocupació a la recerca d’una primera feina

–20

–15

10
%

2002 2003

M J S D

2004 2005

FONTS: Institut d’Ocupació i elaboració pròpia.

–10

–5

0

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

2006

5

Variació sobre Variació sobre el mateix
desembre 2005 període de l’any anteriorAturats

Absoluta % 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.

67.906 2.679 4,1 13.823 25,6 3,1

303.153 1.834 0,6 –6.012 –1,9 14,0

234.506 –10.594 –4,3 –13.105 –5,3 10,8

1.329.703 63.314 5,0 –3.787 –0,3 61,3

234.009 9.107 4,0 12.938 5,9 10,8

852.501 538 0,1 –19.825 –2,3 39,3

1.316.776 65.802 5,3 23.682 1,8 60,7

290.364 12.708 4,6 7.059 2,5 13,4

1.878.913 53.632 2,9 –3.202 –0,2 86,6

2.169.277 66.340 3,2 3.857 0,2 100,0

ATUR REGISTRAT PER SECTORS, SEXE I EDATS

Febrer 2006

%
participació



Salaris: tendència a la moderació 
al sector privat

Els salaris tendeixen, en general, a la mo-
deració, segons es desprèn dels principals
indicadors salarials corresponents al 2005.

On aquesta tendència no és tan clara és a
la negociació col·lectiva. Segons les dades
dels convenis col·lectius recopilades pel
Ministeri de Treball i Assumptes Socials,
l’increment mitjà de les retribucions pac-
tades, clàusules de revisió incloses, va
quedar en el 4,0% el 2005, quatre dèci-
mes més que el 2004. Per tant, els salaris
van mantenir el poder adquisitiu. En tot
cas, cal tenir en compte que els convenis
cobreixen la situació de 8,7 milions de tre-
balladors, és a dir, una mica més del 56%
de l’ocupació assalariada.

En canvi, segons les xifres de comptabili-
tat nacional que elabora l’Institut Nacio-

nal d’Estadística, les remuneracions per
lloc de treball equivalent a temps complet
no solament es van desaccelerar amb
intensitat el 2005, sinó que, a més a més,
van créixer molt per sota de la inflació.
Concretament, el 2,5% en mitjana anual,
vuit dècimes percentuals menys que el
2004. Aquest comportament no va ser
general per als diferents sectors de l’eco-
nomia. Els assalariats de les branques
energètiques i dels serveis públics van
gaudir d’increments en les retribucions
superiors als de la resta de l’economia, i, a
més a més, la tendència del 2005 va ser a
l’acceleració. En canvi, a la indústria, a la
construcció i als serveis de mercat, la si-
tuació va ser la inversa, és a dir, incre-
ments relativament modestos i amb ten-
dència a la moderació. Lògicament, el joc
del mercat i també la major facilitat d’in-
corporació dels fluxos d’immigració a
activitats de mercat justifiquen aquesta
dualitat en el model de retribució salarial.
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La moderació salarial 
no és general per a tota
l’economia i les diferències
obeeixen a situacions 
de competència i també 
a la diferent naturalesa 
de les feines ofertes.

ELS CONVENIS COL·LECTIUS RECULLEN L’EFECTE DE LA MAJOR INFLACIÓ

Variació anual

NOTES: (*) Inclou les clàusules de revisió salarial.
(**) Increment mitjà anual.
FONTS: Ministeri de Treball i Assumptes Socials, Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.

%

1998
0

1

2

3

4

Augment salarial pactat
en conveni (*)

Índex de preus
de consum (**)

2002 2003 2004 20051999 2000 2001



En la mateixa línia que la comptabilitat
nacional se situen els resultats de l’enques-
ta de salaris corresponent al quart trimes-
tre. Moderació i increments relativament
modestos a la indústria i a la construcció i

situació inversa als serveis. En el conjunt
de l’any, aquest indicador apuntava al
2,6% d’increment salarial mitjà, dues dè-
cimes inferior al del 2004.
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2005 2006
2004 2005

I II III IV I

Increment pactat en convenis (*)

Salari per lloc de treball equivalent
a temps complet (**)

Enquesta trimestral de cost laboral

Costos salarials

Total

Indústria

Construcció

Serveis

Guanys mitjans per hora treballada

Altres costos laborals

Jornada laboral (***)

Jornals agraris

Cost laboral a la construcció

NOTES: (*) No inclou clàusules de revisió salarial.

(**) Comptabilitat nacional trimestral; dades corregides d’estacionalitat i calendari.

(***) Hores efectives per treballador i mes.

FONTS: Institut Nacional d’Estadística, Ministeri de Treball i Assumptes Socials, Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Ministeri de Foment i elaboració pròpia.

3,0 3,0 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0

3,3 2,5 2,6 2,6 2,3 2,4 ...

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

3,3 2,7 3,2 3,1 1,5 3,0 ...

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

2,5 2,9 2,5 3,8 2,6 2,8 ...

3,6 3,2 5,8 1,5 2,8 2,9 ...

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

–0,8 –0,6 –3,1 1,9 –0,9 –0,4 ...

2,8 3,1 3,6 3,0 2,7 3,0 ...

4,8 2,3 1,4 2,1 2,9 2,9 ...

INDICADORS DE SALARIS

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



L’IPC CAU DELS MÀXIMS, PERÒ LA SUBJACENT ROMAN ESTABLE

Variació interanual de l’IPC general i de la inflació subjacent

2
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4,5
%
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M J S D
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FONT: Institut Nacional d’Estadística.

Inflació subjacent: índex general
menys aliments frescos i energia

Índex general

3
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4,0
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La taxa d’inflació anticipa 
la seva moderació al febrer

L’índex de preus de consum (IPC) ha
anticipat al febrer l’inici de la via de mo-
deració que ha de recórrer en els propers
mesos, si no es complica la situació al
mercat petrolier. No obstant això, la lleu-
gera millora de la taxa interanual d’infla-
ció, dues dècimes de punt fins al 4,0%, no
ha aconseguit reduir el diferencial amb la
zona de l’euro, el qual se situava en 1,7
punts percentuals.

La millora de l’IPC al febrer ha tingut el
principal protagonista en els preus de l’a-
limentació fresca i el tabac, tot i que tam-
bé els carburants han contribuït molt

lleugerament a la contenció de l’IPC, ja
que han pujat menys que al febrer del
2005. Fora d’això, la situació manté la
tònica dels mesos anteriors, amb la conti-
nuïtat de l’alça sostinguda dels béns in-
dustrials no energètics i la resistència a la
baixa dels preus dels serveis.

L’alça dels béns industrials no energètics
continua essent molt modesta i afecta gai-
rebé tots els productes, llevat dels equips
informàtics, de so o imatge, que presen-
ten descensos importants a conseqüència
de les característiques singulars que con-
figuren els seus mercats. Les alces són
coherents amb les lleugeres tensions que
reflecteixen els preus de producció a l’in-
terior del país i també amb el comporta-

Preus

L’IPC es modera
lleugerament, però es
manté en el 4%.

El tabac i els aliments
frescos contribueixen 
a la contenció de l’índex…
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ment lleugerament alcista dels preus
d’importació.

En l’àmbit dels serveis, la situació conti-
nua definida per un creixement dels preus

estabilitzat en el 3,8% interanual. Entorns
de poca competència, principalment en
serveis personals o de reparacions, o mer-
cats regulats amb preus administrats per-
meten la translació a preus finals dels aug-

…els preus industrials van 
a l’alça i el creixement 
dels preus dels serveis
s’estabilitza en el 3,8%.

ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM

2005 2006

% % variació % % % variació %
variació s/desembre variació variació s/desembre variació
mensual 2004 anual mensual 2005 anual

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

FONT: Institut Nacional d’Estadística.

–0,8 –0,8 3,1 –0,4 –0,4 4,2

0,3 –0,6 3,3 0,0 –0,4 4,0

0,8 0,2 3,4

1,4 1,6 3,5

0,2 1,8 3,1

0,2 2,1 3,1

–0,6 1,5 3,3

0,4 1,9 3,3

0,6 2,5 3,7

0,8 3,4 3,5

0,2 3,5 3,4

0,2 3,7 3,7

PREUS DELS SERVEIS: CREIXEMENT ALT PERÒ ESTABLE

Variació interanual d’alguns components de l’IPC
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ments de costos o marges. Cal destacar els
augments del transport públic interurbà
(6,5%), els serveis postals (6,2%), l’en-
senyament superior, les assegurances, els
serveis hospitalaris, les reparacions d’au-
tomòbil o el transport públic urbà, rúbri-
ques que se situen, totes elles, al voltant
del 5%.

En aquest context, la clau de la modera-
ció de l’IPC en els propers mesos caldrà
buscar-la en els productes energètics,

sempre que es mantinguin (o millorin)
les condicions als mercats de canvis i del
petroli. Per tant, si els preus energètics
s’estabilitzen, el seu efecte sobre la taxa
interanual de l’IPC serà restar més de mig
punt percentual. Més complex serà obte-
nir millores a mitjà termini en altres
rúbriques. En els béns industrials, el pro-
cés de reversió de la tendència alcista serà
lent. Als serveis, les inèrcies són impor-
tants, i, per tant, sensibles les dificultats
per obtenir millores apreciables.

ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM PER GRUPS DE COMPONENTS

Febrer

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

2005 2006 2005 2006 2005 2006

Per classes de despesa

Aliments i begudes no alcohòliques

Begudes alcohòliques i tabac

Vestit i calçat

Habitatge

Parament

Medicina

Transport

Comunicacions

Oci i cultura

Ensenyament

Hotels, cafès i restaurants

Altres

Agrupacions

Aliments amb elaboració

Aliments sense elaboració

Conjunt no alimentari

Béns industrials

Productes energètics

Carburants i combustibles

Béns industrials sense productes energètics

Serveis

Inflació subjacent (**)

ÍNDEX GENERAL

NOTES: (*) Base 2001 = 100.

(**) Índex general sense energia ni aliments no elaborats.

FONT: Institut Nacional d’Estadística.

120,2 –0,2 –0,3 0,5 0,7 3,5 4,3

115,7 0,2 –2,9 0,3 –5,0 5,5 –0,5

105,5 –0,9 –0,9 –12,2 –12,5 1,3 1,1

120,2 0,4 0,4 0,9 2,6 4,1 7,8

109,1 0,1 0,3 –0,3 –0,1 2,1 2,4

107,1 0,0 0,4 0,3 0,7 1,6 1,0

119,3 1,4 0,7 1,2 2,2 5,9 7,2

91,6 –0,2 –0,2 0,1 0,1 –0,4 –1,6

102,5 0,3 0,3 –0,9 –1,4 0,1 0,2

121,4 0,0 0,1 0,4 0,2 4,2 3,9

122,3 0,5 0,6 0,9 1,1 4,0 4,5

117,1 0,6 0,2 2,1 1,8 3,0 3,1

117,3 0,1 –0,1 0,6 0,2 3,8 3,4

124,5 –0,7 –1,5 0,3 –0,4 3,5 4,5

114,0 0,4 0,3 –1,0 –0,5 3,2 4,1

109,5 0,3 0,1 –2,8 –1,8 2,5 4,3

123,1 2,0 0,7 1,1 4,2 7,6 13,3

128,4 2,7 0,9 0,9 4,2 9,8 16,6

105,3 –0,2 –0,1 –4,0 –3,7 0,9 1,5

119,4 0,5 0,5 1,1 1,0 3,9 3,8

113,7 0,2 0,1 –0,9 –0,9 2,8 2,9

115,5 0,3 0,0 –0,6 –0,4 3,3 4,0

Índexs
(*)

La inflació es pot continuar
moderant si no hi ha
sorpreses amb el petroli.
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El fort augment dels preus dels actius immobiliaris a Espanya i el creixement del deute contret per les famílies
per a l’adquisició han despertat el temor d’alguns organismes nacionals i internacionals a un col·lapse sobtat
del mercat i a les seves conseqüències sobre la resta de l’economia. L’increment dels preus de l’habitatge, el
15% de mitjana anual des del 1999, s’explica per diversos motius. L’estabilitat macroeconòmica assolida des-
prés de l’adopció de l’euro, que va conduir a una intensa reducció dels tipus d’interès, i els importants canvis
demogràfics que han tingut lloc al nostre país han estat els principals impulsors de la demanda. L’endeutament
de les famílies s’ha disparat, i l’oferta de productes financers per part del sector bancari ha facilitat el recurs al
crèdit.

¿És possible que els preus hagin crescut excessivament i que, per tant, puguem entrar en una fase de descensos
generalitzats? Des d’un punt de vista analític, la resposta es pot abordar des de diferents òptiques. Un dels enfo-
caments habitualment utilitzats és l’aplicació d’un model de valoració d’actius. El fonament d’aquesta aproxima-
ció, que té en compte el paper de l’habitatge com a bé d’inversió, és que el seu preu no hauria de ser gaire dife-
rent del flux descomptat de les seves rendes (en el nostre cas, els futurs lloguers). Dit d’una altra manera, en
condicions normals, en equilibri, el cost d’adquirir un habitatge hauria de ser igual al valor present dels costos
de llogar-lo en el futur.

Com qualsevol mesurament de valoració d’actius, aquest enfocament no està lliure d'objeccions. En efecte, tant el
mercat d’habitatge de compra com el de lloguer són lluny de ser mercats perfectes, i hi ha costos de transacció i
regulacions que poden justificar divergències entre el preu de l’habitatge i el valor actual del cost del lloguer. A
més a més, és difícil d’avaluar la taxa de descompte del model (la taxa a la qual es descompten els fluxos dels lloguers

Serà el 2006 un any de correcció dels preus de l’habitatge?

LA RELACIÓ ENTRE EL PREU DE L’HABITATGE I ELS LLOGUERS SUGGEREIX
UNA APRECIACIÓ EN ELS TRES ÚLTIMS ANYS

Ràtio preu de l’habitatge/cost del lloguer (1989 Ràtio=1) (*)

NOTA: (*) La ràtio preu de l’habitatge entre lloguer és un índex que es calcula dividint el preu per m2 de l’habitatge (amb base
1989) pel component de l’IPC de lloguers (que pren com a base el mateix any).
FONTS: Ministeri de l’Habitatge, Banc d’Espanya i elaboració pròpia.
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futurs), que hauria de tenir en compte la prima de risc de l’habitatge, és a dir, la rendibilitat addicional per damunt
del tipus d’interès sense risc que els inversors exigeixen per assumir els riscos inherents a la inversió residencial.

Malgrat aquestes complicacions, una versió molt senzilla d’aquest model, el simple càlcul del quocient entre el preu
i el lloguer, pot ser igualment útil per il·lustrar el que ha passat al mercat immobiliari espanyol. Així, com s’observa
a la gràfica anterior, en els primers anys del cicle immobiliari expansiu (1999-2002), la ràtio se situava per sota de la
seva mitjana històrica (que ens pot servir d’aproximació de la ràtio d’equilibri). Aquesta circumstància és, potser,
conseqüència d’una excessiva correcció del preu de l’habitatge després del boom de les acaballes dels vuitanta. En els
tres últims anys, però, la relació entre la ràtio preu-lloguer i la seva mitjana històrica s’inverteix, de manera que és
possible que s’hagi produït una apreciació excessiva de l’habitatge, hipòtesi que també és avalada per anàlisis més
tècniques, com les realitzades pel Banc d’Espanya. El grau exacte d’aquesta apreciació és molt difícil de precisar.

En qualsevol cas, l’augment de les facilitats creditícies (descens dels tipus d’interès i allargament dels terminis
d’amortització) ha fet que l’esforç de les llars (definit com l’import de les quotes, netes de deduccions fiscals, a
pagar el primer any per la llar mitjana, en percentatge de la renda disponible de la llar) hagi experimentat un
augment molt moderat en els últims anys.

Atès tot el que s’ha dit fins ara, què podem esperar en el futur? Les projeccions demogràfiques i l’evolució pre-
vista de la resta de factors que determinen la demanda indiquen que, com a mínim, en els cinc propers anys, el
seu creixement perdrà intensitat, però mantindrà un sòl molt ferm. En aquest context, l’escenari més probable
és que prossegueixi la tònica de moderació dels preus iniciada, sense que es produeixi l’ajustament brusc tan
temut per alguns. El 2005 el preu per m2 de l’habitatge lliure va augmentar el 13,9%, la qual cosa representa el
creixement més baix dels quatre últims anys.

L’ESFORÇ DE LES LLARS HA REGISTRAT UN AUGMENT MODERAT A CAUSA DE LA MILLORA
DE LES CONDICIONS DE CRÈDIT

NOTA: (*) L’esforç de les llars es defineix com l’import de les quotes, netes de deduccions fiscals, a pagar el primer any per la llar
mitjana, en percentatge de la renda disponible de la llar.
FONTS: Ministeri de l’Habitatge, Banc d’Espanya i elaboració pròpia.

Esforç de les llars (*)
(escala esquerra)

Variació anual preu m2
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En qualsevol cas, el referent el constitueix
la zona de l’euro. Al febrer, els grups de
transport, habitatge i alimentació presen-
taven un diferencial superior als dos
punts percentuals segons l’índex de preus
de consum harmonitzats. La majoria de
rúbriques se situaven entre un i dos
punts. Només en oci, cultura i despeses
mèdiques el creixement dels preus era
similar. Finalment, l’únic avantatge com-
petitiu apareixia en l’àmbit del tabac i
obeïa a les fortes davallades de preus apli-
cades per les tabaqueres el mes passat.

Els preus a l’engròs continuen
pressionant la inflació

L’índex de preus industrials es va mante-
nir al febrer en el 6,3% del mes anterior.
La lleugera moderació dels preus energè-
tics, dins un creixement molt elevat, ha
compensat el lleuger increment de ten-
sions a la resta de productes, llevat de les
manufactures de consum no duradores.

Els repunts més apreciables s’han regis-
trat en béns de consum durador i en els
productes alimentaris.

El fort creixement dels preus industrials
té, però, efectes limitats sobre els preus
finals de consum. Els més evidents es
redueixen, ara com ara, a l’àmbit dels ali-
ments (així ho reflecteix l’IPC), ja que, a
la resta de béns, tot i l’increment dels cos-
tos de producció, tant salarials com ener-
gètics o de logística i distribució, sembla
que les alces tenen un abast menor sobre
els preus finals de consum.

Aquest menor impacte pot ser degut, en
part, a la moderació relativa dels preus
d’importació dels béns de consum, que
tampoc no incorporen efectes apreciables
de les pujades energètiques. Al gener, els
preus de les importacions de béns de con-
sum van pujar només l’1,6% interanual, i
es va constatar un descens en els aliments
i un increment moderat en els no alimen-
taris.

LA DAVALLADA DEL TABAC MAQUILLA EL DIFERENCIAL AMB LA ZONA DE L’EURO

Diferència entre l’IPC harmonitzat espanyol i el de la zona de l’euro
per components. Punts percentuals

FONTS: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.
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El diferencial d’inflació 
amb la zona de l’euro 
és especialment ampli 
en alimentació, habitatge 
i transport.

L’elevat augment dels preus
energètics incideix
negativament sobre l’índex
de preus industrials.

Els preus d’importació no
preocupen, llevat de l’àmbit
energètic.
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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

Desembre

2005

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

2006

Gener

Febrer

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

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

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

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

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 4,4

–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 4,5

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 –

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

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

... 6,3 3,5 2,1 3,6 20,6 1,5 –6,5 –5,1 7,5 –

... 6,3 3,6 2,1 3,8 20,1 ... ... ... ... ...

Deflactor
del PIB

(*)

Preus
agraris
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Es recuperen les exportacions 
al gener, però menys que 
les importacions

Les primeres dades del 2006 relatives al
comerç exterior de mercaderies no pre-
senten canvis importants en relació amb
la tònica dels mesos anteriors, llevat de
l’àmbit de l’exportació, on s’aprecia una
millora. Malgrat tot, el dèficit ha prosse-
guit amb un creixement intens pel dina-
misme de les importacions. En efecte, al
gener el desequilibri comercial va ser de
6.583 milions d’euros, el 24,7% més que
en el mateix mes del 2005.

La millora de les exportacions al gener
obeeix, però, a causes molt concretes,
que, pel que sembla, no responen a un

canvi substancial en les coordenades de
feblesa relativa en què les vendes a l’exte-
rior es van moure el 2005. D’una banda,
la dada del gener del 2006 es beneficia de la
comparació amb la del mateix mes del
2005, que va ser molt feble. De l’altra, una
part de l’increment exportador es fona-
menta en la comptabilització d’una opera-
ció concreta de venda de vaixells, operació
que no es va produir en el període de
referència de l’any precedent. Això expli-
ca que les vendes exteriors de béns de
capital hagin tingut una expansió tan ele-
vada. Així i tot, i a diferència del passat im-
mediat, s’ha percebut una recuperació de
les exportacions relacionades amb l’au-
tomoció, que, si es consolida, podria cap-
girar el balanç del comerç exterior.

Sector exterior

Pocs canvis en el panorama
del comerç exterior en el
primer mes de l’any, llevat
d’alguna operació puntual
d’exportació.

LES EXPORTACIONS S’ATUREN

FONTS: Ministeri d’Economia i Hisenda i elaboració pròpia.

Variació del comerç exterior en volum
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D’altra banda, la millora de l’exportació
es concentra, sobretot, als mercats exte-
riors a la Unió Europea (UE), àrea on el
creixement en volum arriba al 35%, més
de trenta punts per damunt de l’augment
registrat per les expedicions a la UE. Més
feble resulta, fins i tot, el creixement de
les vendes als països de la zona de l’euro,
el 2,5% en volum.

Pel que fa a les importacions, cal esmen-
tar dos fets rellevants. En primer lloc, l’e-
levada factura energètica continua pre-
sentant una proporció notable de les
compres totals. Al gener, les importacions
de béns energètics van superar en un
46,8% les del mateix mes de l’any ante-
rior, impulsades pel fort augment del
preu mitjà del petroli importat, el 65%,
fins als 348,1 euros per tona. En segon

lloc, destaca l’allau de béns de consum no
alimentari afavorit per l’auge de les com-
pres de productes de confecció, les quals,
al gener, van créixer el 130% i van arribar
a representar més del 7% de les importa-
cions totals.

El desequilibri exterior empitjora 
el 2005

La balança per compte corrent va tancar
l’exercici del 2005 amb el dèficit més ele-
vat de la història, 68.952 milions d’euros,
el 55,1% més que en el mateix període de
l’any anterior. En termes relatius, aquesta
xifra equival al 7,6% del producte inte-
rior brut, de manera que el desequilibri
és un dels més elevats dels països desen-
volupats.

Allau d’importacions 
de confecció en el primer
mes de l’any.
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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 25

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.

3.128 46,8 16,2 601 37,1 4,7 –2.527 19,2

5.924 31,2 30,6 4.702 8,8 36,9 –1.222 79,4

971 13,3 5,0 1.645 2,1 12,9 674 169,4

4.953 35,0 25,6 3.057 10,1 24,0 –1.896 61,7

1.867 14,6 9,7 1.338 71,1 10,5 –529 71,7

8.418 6,4 43,5 6.113 14,0 47,9 –2.305 72,6

11.162 13,8 57,7 9.049 7,6 71,0 –2.113 81,1

9.449 13,8 48,9 7.116 5,1 55,8 –2.333 75,3

8.175 28,2 42,3 3.705 48,7 29,0 –4.470 45,3

557 48,3 2,9 79 35,3 0,6 –478 14,1

673 18,2 3,5 611 52,6 4,8 –63 90,7

447 –17,1 2,3 117 42,8 0,9 –330 26,1

1.064 68,3 5,5 800 76,7 6,3 –264 75,2

1.642 43,7 8,5 264 6,3 2,1 –1.378 16,1

3.792 21,6 19,6 1.835 46,7 14,4 –1.958 48,4

19.337 19,5 100,0 12.754 17,0 100,0 –6.583 66,0

COMERÇ EXTERIOR

Gener 2006

Taxa
de cobertura

(%)

La balança corrent reflecteix
el canvi de l’economia
espanyola en els últims anys.
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Desembre Desembre % 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.

–52.937 –69.834 31,9

26.604 25.668 –3,5

–4.373 –4.579 4,7

22.231 21.089 –5,1

–13.701 –18.164 32,6

–44 –2.043 –

–44.451 –68.952 55,1

8.548 8.163 –4,5

–26.345 –10.593 –59,8

85.804 45.596 –46,9

–8.616 27.752 –

50.843 62.755 23,4

–931 147 –

–14.009 –2.113 –84,9

BALANÇA DE PAGAMENTS

Acumulat 12 últims mesos en milions d’euros

EL DÈFICIT CORRENT BAIXA A L’ABISME

FONTS: Banc d’Espanya, Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.
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L’ampliació del dèficit corrent ha estat
especialment visible en els dos últims
anys, però es va iniciar de manera decidi-
da a partir de 1997. El deteriorament de
la balança corrent reflecteix la fase expan-
siva que l’economia espanyola ha experi-
mentat en els últims anys i l’aturada en
els avanços en termes de competitivitat.

El primer signe d’aquest canvi és l’ascen-
sió imparable del dèficit comercial, que,
tot sol, explica el 69% de l’increment del
dèficit corrent el 2005. La irrupció dels
productors a baix cost i una demanda
interna molt vigorosa han afavorit un
auge espectacular de les importacions
que no ha pogut ser compensat per una
exportació limitada per les deslocalitza-
cions i per una certa pèrdua de competi-
tivitat.

En segon lloc, l’increment del dèficit de
rendes, que ha representat el 18% de l’aug-
ment del saldo corrent, reflecteix la situa-

ció financera d’una economia que es veu
abocada a finançar-se a l’exterior per sos-
tenir el seu ritme de creixement del crè-
dit intern. Així ho reflecteix el fort aug-
ment dels pagaments per interessos de
crèdits i l’endeutament del sector privat i
públic a l’exterior.

De la mateixa manera, la balança per
compte corrent mostra, en la rúbrica de
transferències, el deteriorament del saldo
de les transferències amb la Unió Euro-
pea. A més a més, s’han incrementat les
sortides per les remeses a l’exterior dels
immigrants. De fet, aquesta balança, tra-
dicionalment amb un superàvit confor-
table, presenta, ja per segon any consecu-
tiu, un dèficit notable.

Finalment, el tou matalàs de la balança
turística, que havia arribat a compensar
totalment el dèficit comercial al comen-
çament dels noranta, ha perdut una mica
de gruix. La contenció dels ingressos
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Milers de milions d’euros

NOMÉS EL TURISME SALVA LA CARA

Saldos dels diferents comptes de la balança de pagaments corrents

FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.
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La globalització perjudica 
el compte comercial i el
finançament exterior 
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turístics, tot i l’augment de preus al sec-
tor i l’afluència creixent de turistes estran-
gers (el 6,1% el 2005), és anul·lada per
l’augment dels pagaments derivats de la
major inquietud viatgera a l’exterior de
la població espanyola.

En l’àmbit financer, cal destacar la mode-
rada recuperació de la inversió estrange-
ra directa en empreses espanyoles, tot i

que sense assolir els nivells del final de la
dècada anterior. En canvi, la inversió es-
panyola a l’exterior cau sensiblement i se
situa en una de les cotes més baixes dels
últims anys. Al camp immobiliari, la si-
tuació és la inversa, ja que, pel que sem-
bla, el capital estranger aposta amb menys
intensitat pel mercat espanyol, mentre
que el sector autòcton obre les seves por-
tes a la inversió a l’exterior.

La immigració i l’ampliació
europea afecten el saldo 
de transferències, i el saldo
turístic ja no és el que era.
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LA INVERSIÓ ESTRANGERA DIRECTA ES RECUPERA I L’ESPANYOLA A L’EXTERIOR
S’AFEBLEIX

Inversió estrangera directa

FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.
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La bonança econòmica i la inflació
encarrilen els comptes públics 
el 2005

Les administracions públiques van tan-
car l’exercici pressupostari del 2005 amb
un excedent de l’1,1% del producte inte-
rior brut (PIB), un resultat que les auto-
ritats econòmiques es van afanyar a des-
tacar com el primer superàvit des dels
anys setanta. De fet, en anys anteriors ja
s’havia fet aquest anunci, però les revi-
sions posteriors de les xifres van corregir
a la baixa les primeres estimacions.

Per administracions, la Seguretat Social
va tornar a presentar un notable superà-
vit, com en anys anteriors, tot i que,
aquest cop, acompanyada per l’Estat. En
canvi, les comunitats autònomes i les ad-

ministracions locals van presentar balan-
ços negatius i pitjors que l’any anterior.

El resultat favorable del saldo del conjunt
de les administracions públiques és degut
a l’extraordinari creixement dels ingres-
sos, en particular els tributaris, que, segons
el Ministeri d’Hisenda, van augmentar el
14,1%, gairebé cinc punts per damunt del
creixement de la demanda interna. Pel que
fa a la despesa, les escasses dades disponi-
bles, circumscrites només a l’àmbit esta-
tal, apunten a desviacions a l’alça, llevat
de l’àmbit dels interessos del deute públic.

L’auge dels ingressos de les administra-
cions va ser general entre les diferents fi-
gures impositives. La intensa creació d’o-
cupació i la regularització d’estrangers
van incrementar la recaptació per cotit-

Sector públic

La bonança econòmica
afavoreix una forta expansió
dels ingressos tributaris…

ELS COMPTES PÚBLICS TORNEN AL TERRENY POSITIU

FONTS: Ministeri d’Economia i Hisenda i Banc d’Espanya.
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zacions a la Seguretat Social i, alhora, van
incidir de manera important sobre la
recaptació de l’impost sobre la renda de

les persones físiques. El bon moment
empresarial va impulsar decididament la
recaptació de l’impost de societats.

ES MODERA L’ENDEUTAMENT PÚBLIC

Deute de les administracions públiques

FONTS: Ministeri d’Economia i Hisenda i elaboració pròpia.
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Paral·lelament, les alces borsàries i la con-
tinuïtat del dinamisme al mercat immo-
biliari van incidir també en la tributació
per plusvàlues en les figures tributàries
sobre la renda. En conjunt, la imposició
directa va progressar a una taxa del 17,7%,
i les cotitzacions a la Seguretat Social, sem-
pre amb dades provisionals, el 7,8%.

En l’àmbit de la imposició indirecta, el fort
augment de la demanda interna i el crei-
xement de les importacions van ser deci-
sius. A més a més, l’elevada taxa d’inflació,
en general, i l’alça del petroli i dels carbu-
rants, en particular, van proporcionar un
folgat augment dels recursos obtinguts per
l’erari públic, principalment a través de
l’impost sobre el valor afegit, la recapta-

ció del qual va créixer el 12,1%. D’altra
banda, l’augment dels recursos proce-
dents del tràfic exterior va ser del 18,6%.

El saldo viu del deute de totes les admi-
nistracions públiques es va situar en
392.831 milions d’euros al final del 2005,
és a dir, en el 4,3% del PIB, dos punts i
dues dècimes percentuals menys que
l’any precedent. D’aquesta proporció, 6,2
punts corresponien a les administracions
territorials, i la resta, 37,2 punts, a l’admi-
nistració central, la Seguretat Social in-
closa. El nivell d’endeutament de l’admi-
nistració pública espanyola, en qualsevol
cas, se situa sensiblement per sota de 
la mitjana de la zona de l’euro, el 72% 
el 2005.

…que repercuteix
positivament en el balanç
dels comptes públics.
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El finançament a les empreses polsa
amb gran vigor

La demanda de finançament per part del
sector privat continua forta. Al gener, el fi-
nançament concedit a les empreses i fa-
mílies va créixer a un ritme anual del 20,4%,
només dues dècimes per sota del màxim
de l’última dècada anotat al desembre. La
bona marxa de l’economia i els baixos ti-
pus d’interès prevalents expliquen aques-
ta evolució.

Els recursos dirigits a les empreses es van
enfilar el 20,2% en els dotze últims mesos
fins al gener. Aquesta taxa anual és la més
elevada des del juliol de 1999. Pel que fa
als fons canalitzats a les llars, van aug-
mentar el 20,7% en relació amb el gener

del 2005, mig punt menys que en el mes
anterior. Aquesta suau desacceleració s’ha
notat en els préstecs per a l’adquisició
d’habitatge, que van passar a créixer el
23,7% al gener, un punt menys que a l’oc-
tubre del 2005. Així, tot i que l’expansió
dels crèdits hipotecaris continua essent
molt elevada, es podria haver iniciat l’a-
lentiment pronosticat.

D’altra banda, el 2005 es van constituir
1.752.947 hipoteques sobre finques rústi-
ques i urbanes a Espanya, segons l’Insti-
tut Nacional d’Estadística el 10,5% més
que l’any anterior. L’import total dels
nous crèdits hipotecaris va augmentar el
25,7% en relació amb el 2004. L’import
mitjà per hipoteca va ser de 137.707 euros
el 2005, amb una pujada anual del 13,7%.

Estalvi i finançament

El finançament a les
empreses registra 
el creixement més intens
des del juliol de 1999.

LLEUGERS SÍMPTOMES DE DESACCELERACIÓ DEL CRÈDIT PER A L’HABITATGE

Variació interanual dels préstecs d’entitats de crèdit residents i préstecs titulitzats destinats
a habitatge
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Per la seva banda, l’import mitjà per hi-
poteca sobre habitatge va ser de 124.538
euros, amb un creixement del 13% en re-
lació amb l’any anterior. Per entitats, les
caixes d’estalvis van ser les que van con-
cedir més préstecs hipotecaris el 2005 (el
54% del total), seguides dels bancs (36%)
i d’altres institucions financeres (10%).

El termini mitjà dels préstecs hipotecaris
de bancs i caixes va ser de 24 anys. No
obstant això, la major part de les hipote-
ques es reemborsen abans del venciment,
de manera que el termini mitjà d’amor-
tització es va col·locar en uns 8 anys. D’al-
tra banda, el 97,5% de les hipoteques
efectuades l’any passat es va realitzar amb
un tipus d’interès variable i el 2,5% a un
tipus d’interès fix. L’euríbor va continuar
essent l’índex de referència més usual, uti-
litzat en el 81,9% dels contractes.

Pel que fa la distribució geogràfica de les
hipoteques el 2005, les comunitats autò-
nomes en què es van constituir més hipo-

teques en termes relatius van ser Balears,
amb 7.089 per cada 100.000 habitants, i
Múrcia, amb 6.771. Balears va ser també
la comunitat que va experimentar un major
creixement anual del nombre d’hipote-
ques, seguida de Castella-la Manxa, Ex-
tremadura, Aragó i la Comunitat Valen-
ciana. En canvi, es van registrar caigudes
en el nombre d’hipoteques a Ceuta, Meli-
lla, Navarra i Galícia.

D’altra banda, el crèdit al consum mostra
puixança. L’import de les noves opera-
cions de préstecs i crèdits al consum a les
llars, per comprar cotxes, motos, electro-
domèstics, mobiliari, viatges, etc., va pu-
jar a 3.815 milions d’euros al gener del
2006. Aquest total representa un creixe-
ment interanual del 34,6%. Cal destacar
que les entitats financeres també han fle-
xibilitzat les condicions de les seves ofer-
tes, han ampliat els terminis de venciment
i permeten, en alguns casos, la modifica-
ció a l’alça o a la baixa de les quotes. D’al-
tra banda, les noves operacions de préstec

El 98% de les hipoteques
contractades el 2005 es va
efectuar a tipus d’interès
variable.

Els augments més
importants del nombre
d’hipoteques el 2005 es
registren a Balears,
Castella-la Manxa 
i Extremadura.

INFORME MENSUAL

GAIREBÉ LES DUES TERCERES PARTS DE LES HIPOTEQUES ES CONCENTREN
EN QUATRE COMUNITATS AUTÒNOMES

Capital prestat amb garantia hipotecària el 2005, en milions d’euros

FONT: Institut Nacional d’Estadística.
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i crèdit a les famílies per a altres finalitats
(compra de valors, terrenys, etc.) van su-
mar 4.632 milions d’euros en el primer
mes de l’exercici, amb un augment inter-
anual del 8,4%.

Els tipus d’interès dels préstecs i crèdits
bancaris van continuar repuntant al gener
després del gir alcista del Banc Central
Europeu del desembre del 2005. Així i tot,
la mitjana encara se situava per sota del
nivell de la inflació, és a dir, els tipus d’in-
terès reals eren lleugerament negatius. De
tota manera, el 2006 els tipus d’interès
bancaris probablement continuaran pu-
jant, tot i que moderadament.

Extraordinari creixement 
dels dipòsits bancaris

Els dipòsits totals de les empreses i de les
famílies residents s’expansionen amb un
gran vigor, molt superior al conjunt de la
zona de l’euro, i reflecteixen el bon to de
l’economia espanyola. Els comptes a ter-
mini a més de dos anys, que gaudeixen
d’una bonificació fiscal dels interessos del
40%, van créixer de manera espectacular.
D’altra banda, els dipòsits a la vista i d’es-

talvi van augmentar el 13,5% al gener en
relació amb el mateix mes de l’any prece-
dent.

Els fons d’inversió també són un instru-
ment preferit pels estalviadors. El patri-
moni dels fons d’inversió mobiliària va
pujar en 3.906 milions d’euros al febrer
fins als 252.038 milions, segons les dades
facilitades per Inverco, l’associació de ges-
tores. D’aquesta manera, el total d’actius
dels fons d’inversió mobiliària ha crescut
el 12,2% en els dotze últims mesos. Les
subscripcions netes anotades en el primer
bimestre van ser de 1.890 milions d’eu-
ros. Així, més de la meitat de l’augment
del patrimoni va estar constituït per plus-
vàlues, degudes sobretot a la bona evolu-
ció de les borses. La major part de les
compres netes de participacions es va
dirigir cap als fons globals i a la renda
variable internacional a la recerca de més
rendiments. La rendibilitat mitjana anual
dels fons d’inversió mobiliària va ser del
5,4% al febrer, per damunt de la inflació.

En un altre àmbit, les primes d’assegu-
rança de vida d’estalvi van arribar als
17.646 milions d’euros el 2005, amb una
alça interanual del 7,4%. De totes, les

El crèdit al consum 
es dispara.

Moderat creixement de les
primes de les assegurances
de vida d’estalvi el 2005.
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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.

387.595 –8.760 –2,2 46.060 13,5 42,5

191.935 1.419 0,7 30.706 19,0 21,0

241.475 4.719 2,0 112.807 87,7 26,5

74.209 1.157 1,6 –1.972 –2,6 8,1

895.215 –1.464 –0,2 187.603 26,5 98,2

16.649 1.010 6,5 10.613 175,8 1,8

911.864 –454 0,0 198.216 27,8 100,0

DIPÒSITS D’EMPRESES I FAMÍLIES A LES ENTITATS DE CRÈDIT
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corresponents a les assegurances de jubi-
lació van ascendir a 9.579 milions d’eu-
ros, el 5,0% més que el 2004.

En un altre ordre de coses, el govern va
aprovar el dia 10 de març el projecte de
llei de reforma de l’impost sobre la renda
de les persones físiques. Aquesta mesura
planteja alguns canvis importants per al
tractament fiscal de l’estalvi. Així, s’esta-
bliria un tipus únic del 18% per a tots els
productes d’estalvi. Fins ara, el tracta-
ment és diferent per als productes que
generen un rendiment, com els dipòsits i
els guanys patrimonials, i varia en funció

del període de generació. El projecte de
llei reorienta els incentius fiscals a la pre-
visió social complementària, com els fons
de pensions, cap als instruments que
reben les percepcions en forma de renda.
Així mateix, desapareixeran les reduc-
cions que s’apliquen als rendiments
obtinguts en les assegurances de vida amb
termini superior als dos anys amb paga-
ment únic. Es preveu un nou producte de
foment de l’estalvi a llarg termini, el pla
individual d’estalvi sistemàtic. No obs-
tant això, aquesta llei, si s’aprova, respec-
tarà els drets adquirits abans del 20 de
gener del 2006.

El nou tractament de
l’estalvi en la llei de l’IRPF
es basarà en un tipus únic
del 18%.
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REPUNT DELS TIPUS D’INTERÈS DELS DIPÒSITS BANCARIS

Tipus d’interès aplicats per les entitats de crèdit en dipòsits del sector privat (*)

NOTA: (*) Taxa anual equivalent sense incloure les comissions.
FONT: Banc d’Espanya.
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