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L’economia internacional encara un any 2005 menys brillant en termes de creixement
que el 2004, però amb expectatives en general favorables. Els Estats Units passa-
ran d’un creixement proper al 4,5% el 2004 a una mica més del 3% gràcies al vigor inversor
de les empreses i a un consum privat encara robust, ajudat per la progressiva recuperació
de l’ocupació; la principal preocupació és el control dels dèficit de la balança comercial i
del sector públic, tot plegat en un context en què semblen llunyanes les tensions inflacio-
nistes. El Japó registrarà un creixement feble, per sota del 2%, més basat en la inversió
per a exportacions que en el consum interior; l’element positiu serà la superació de l’etapa
deflacionista, que, juntament amb el manteniment de l’ocupació i un cert vigor al sector
serveis, hauria de consolidar la demanda interna.

La zona de l’euro tampoc no assolirà un creixement del 2% el 2005, igual
que el 2004. La causa d’aquest resultat cal buscar-la en la delicada situació de dues de les
grans economies de la zona de l’euro, Alemanya i Itàlia. Els dos països s’enfronten a
l’aturada de la demanda interna i a l’afebliment del sector exterior, resultat combinat de
l’apreciació de l’euro i d’un entorn internacional menys dinàmic, de manera que es preveu
un creixement del PIB no superior a l’1,5% en els dos països el 2005. Atesa l’escassa
embranzida de la demanda interior, els preus de consum no registraran tensions aprecia-
bles i es desacceleraran fins a quedar per sota del 2% en la mitjana del 2005.

En aquest context, la Reserva Federal dels Estats Units continuarà apujant el
tipus d’interès de referència al llarg del 2005 i passarà d’una política monetària molt
relaxada a una altra amb tendència a la neutralitat. Per la seva banda, en els propers me-
sos, el Banc Central Europeu mantindrà els tipus de referència en els nivells actuals,
ateses la fràgil situació de l’activitat i la contenció de les pressions inflacionistes.

Pel que fa a l’economia espanyola, el 2005 es preveu una moderació de
l’elevat creixement de la demanda interna. El consum privat es desaccelerarà lleu-
gerament, ja que l’augment de l’ocupació i les relaxades condicions monetàries i creditícies
es confrontaran a la moderació del ritme expansiu dels salaris i de les rendes familiars, que
ja han patit l’impacte de l’alta taxa d’inflació en els últims mesos del 2004. D’altra banda, la
construcció mantindrà un pols ferm, tot i que cal esperar una lleugera moderació del ritme
d’avanç durant la segona meitat de l’any. La inversió en béns d’equipament també suavit-
zarà les altes taxes de creixement actuals, atesos els menors avanços de la demanda final.

En canvi, s’espera una moderació del dèficit del sector exterior, atesa la menor pressió
de la demanda interior i tot i que no es contemplen avanços als mercats tradicionals
d’exportació, en particular a la Unió Europea. En suma, es preveu que el producte interior
brut creixi al voltant del 2,5%, taxa similar a la registrada el 2004. En canvi, sí pot millo-
rar la taxa d’inflació, amb un descens progressiu que la situaria algunes dècimes per
sota del 3% cap a la meitat del 2005, sempre que es consolidi el descens del preu del cru.

27 de desembre de 2004

PERSPECTIVES ECONÒMIQUES PER AL 2005



L’any 2004 tanca amb el creixement a la baixa

L’economia internacional acaba l’any 2004 en una tònica de moderada
desacceleració, després d’una primera meitat d’any molt més brillant del
que s’esperava. En el primer trimestre, els Estats Units van registrar el crei-
xement més elevat en gairebé 20 anys, el 5,0% interanual, i després van
entrar en una fase de menor activitat que va situar l’avanç del producte inte-
rior brut (PIB) en el 4,0% en el tercer trimestre. El Japó va seguir un patró
semblant: va anotar el seu màxim des del 1996 en els tres primers mesos
del 2004, el 4,0% interanual, i posteriorment va cedir fins al 2,5% en el ter-
cer trimestre. A la zona de l’euro, l’any també es va iniciar a bon pas, per bé
que a un ritme molt més pausat, de manera que el creixement es va apro-
par al 2% en el segon trimestre i es va desaccelerar a l’1,8% en el tercer.

Aquest perfil decreixent deriva, en part, de l’impacte de l’alt preu del
petroli, que va passar de 30 dòlars per barril al final de l’any passat a un
màxim de 51,5 dòlars (qualitat Brent, a un mes) el 25 d’octubre. De llavors
ençà, el preu s’ha moderat lleugerament, amb una rebaixa de la cotització
de l’or negre d’uns 10 dòlars en el preu del barril. El creixement mitjà de
l’any 2004 s’ha situat en el 34%.

Però el problema no és només la carestia energètica. A la zona de l’euro,
la revaloració de la moneda única ha atenuat la pujada del petroli, però, al
mateix temps, pot ofegar l’única font de creixement, és a dir, el sector exte-
rior. En canvi, el consum privat s’ha mantingut pla al llarg de l’any, i, en el
segon semestre, s’ha evidenciat que els indicadors de la despesa de les llars
amb prou feines donen senyals de vida i que el sector exterior ha empitjo-
rat amb rapidesa. Pobre balanç econòmic en l’any de l’ampliació de la Unió
Europea a 25 membres i de la firma del Tractat pel qual s’estableix una
constitució per a Europa.

El cas del Japó és diferent. Quan la confiança en les perspectives de
l’economia nipona estava sota mínims, la fortalesa de la recuperació del
2004 va constituir una sorpresa. S’esperava que el sector exterior es benefi-
ciés de l’embranzida exportadora cap a la dinàmica Xina, com així ha estat,
però pocs confiaven que el consum privat passés de disminuir lleugerament
en el tercer trimestre del 2003 (en taxa interanual) a créixer al voltant del
2% un any després. L’estabilització del nivell de preus, després de cinc anys
de deflació, representa una confirmació addicional del canvi positiu de con-
juntura registrat el 2004.
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Per la seva banda, els Estats Units han continuat sota l’embranzida positi-
va d’una política econòmica expansiva, els efectes de la qual encara per-
viuen i es tradueixen en un ritme de consum privat que creix confortable-
ment per damunt del 3% interanual des de la primavera del 2003. Les dades
disponibles indiquen que, fins a la meitat del quart trimestre, la despesa de
les llars ha continuat notablement dinàmica. Aquesta tendència, sumada a la
important recuperació de la inversió, atorga una robustesa notable al creixe-
ment nord-americà. Fins a la data, l’elevat ritme de l’activitat no ha generat
tensions en els preus, fora de la lògica aportació del component energètic,
com es reflecteix en l’estabilitat de la inflació subjacent (sense energia ni ali-
ments) en nivells de l’ordre del 2% interanual.

En aquesta conjuntura de clar dinamisme econòmic, la Reserva Federal
entén que l’excessiva laxitud de la política monetària ha de ser reconduïda
progressivament, de manera que el 14 de desembre va apujar de nou el
tipus d’interès de referència, un quart de punt. Aquest augment representa
la cinquena pujada des del juny del 2004 i situa el tipus de referència dels
fons federals a un dia en el 2,25%, percentatge que supera el tipus equiva-
lent del Banc Central Europeu (2,00%) per primer cop des de l’abril del
2001.

El comportament dels tipus d’interès oficials a curt termini no ha conta-
giat els tipus d’interès a terminis més llargs, que s’han mantingut en nivells
molt continguts. Després de certes oscil·lacions, la rendibilitat dels bons del
Tresor nord-americà a 10 anys ha tendit a reduir-se i s’ha situat al final de
desembre en el 4,20%, nivell inferior al del començament del 2004, de ma-
nera que la corba de tipus d’interès s’ha aplanat notablement. El mateix
camí ha seguit la corba de la zona de l’euro, ja que, tot i que els tipus ofi-
cials s’han mantingut, la tònica a la baixa dels tipus del deute públic ha es-
tat més intensa, arran de les expectatives de baix creixement econòmic. En
l’última setmana de desembre, la rendibilitat dels bons públics alemanys a
10 anys quedava per sota del 3,60%, mínim des de mitjan 2003.

Per la seva banda, al mercat de divises la feblesa del dòlar enfront de
l’euro s’ha reprès després d’una certa treva, de manera que la moneda única
ha anat anotant màxims històrics en els últims dies de desembre i ha assolit
els 1,36 dòlars. La feblesa del bitllet verd ha afectat altres divises, entre les
quals cal esmentar la lliura esterlina, que es va situar, cap al final de desem-
bre, en un màxim des del 1992 enfront del dòlar, i el ien japonès, que el 3
de desembre va marcar el màxim des del 2000 en relació amb la divisa
nord-americana.

Les borses han capitalitzat de manera favorable la conjuntura recent i
l’evolució dels tipus d’interès. El bon ritme d’activitat, que permet una sensi-
ble recuperació dels beneficis empresarials, i el baix nivell dels tipus
d’interès del deute públic comentat més amunt han propiciat un final d’e-
xercici brillant. El mercat de valors nord-americà registrava, cap al final de
desembre, guanys en relació amb el començament de l’any que anaven del
2% de l’índex Dow Jones Industrials al 7% de l’índex Nasdaq. A Tòquio,
l’avanç de l’índex general era del 4%. Més amplis eren els augments a les
places europees, amb Londres, Frankfurt i París acumulant plusvàlues de
l’ordre del 6% en relació amb l’inici de l’exercici i amb Milà i Madrid per
damunt del 15%.
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Economia espanyola: notable solidesa de la demanda
interna

En el tram final del 2004 s’ha confirmat el bon to que exhibeix la deman-
da interna, gràcies al dinamisme del consum i de la inversió. Els indicadors
referits al consum privat confirmen la fermesa del seu pols, per bé que sem-
bla que la taxa de creixement ha assolit un cert sostre. Per la seva banda, la
inversió en equipament manté l’embranzida que l’ha caracteritzat al llarg del
2004. L’únic fre apreciable al creixement continua venint del sector exterior.
Arran de l’afany importador, però també d’un comportament exportador
més negatiu, entre els mesos de gener i setembre, el dèficit comercial es va
ampliar fins als 44.000 milions d’euros, el 30% per damunt del registrat en el
mateix període del 2003.

Pel que fa a l’evolució sectorial, l’expansió econòmica es reflecteix amb
intensitat a la construcció, que manté un pols molt ferm en la recta final del
2004, i als serveis, tot i una certa desacceleració recent. Al sector terciari,
l’excepció la protagonitza el turisme, que tancarà l’any amb una millora del
mercat interior insuficient per redreçar un exercici mediocre, molt penalitzat
per una temporada estival poc satisfactòria. La indústria, per la seva banda,
ha perdut impuls en la segona meitat de l’any, incapaç de consolidar l’efí-
mera recuperació registrada entre el començament del 2004 i els mesos
d’estiu.

L’evolució recent de la inflació tampoc no acaba de ser positiva. Tot i
que l’índex de preus de consum es va desaccelerar en una dècima percen-
tual al novembre, fins al 3,5% interanual, principalment gràcies a la conten-
ció dels combustibles, el cert és que el nucli més estable, que no incorpora
els aliments frescos ni l’energia, es manté ancorat en el 2,9%. Les dues
mesures, l’índex general i el subjacent, se situen aproximadament un punt
percentual per damunt dels seus equivalents de la inflació a la zona de
l’euro, de manera que es constata una pèrdua de competitivitat.

Menys canvis registra el mercat laboral. L’augment de l’atur registrat al
novembre no difereix gaire del que és habitual en aquest període de l’any,
de manera que el balanç del 2004 serà positiu. Entre els mesos de gener i
novembre, l’atur va baixar en 28.765 persones, xifra que contrasta amb els
increments registrats en els tres anys anteriors. Per la seva banda, sembla
que el creixement de l’ocupació s’ha moderat lleugerament, segons es
desprèn de la desacceleració de l’afiliació a la Seguretat Social fins al
novembre.

Per al futur, les autoritats econòmiques esperen una continuïtat de les
tendències anteriors. L’actualització del Programa d’Estabilitat, que incorpora
un escenari a mitjà termini (2004-2008), preveu un creixement econòmic
notable, del 2,6% el 2004 i de l’ordre del 3% entre 2005 i 2008. El menor
drenatge del sector exterior i una expansió constant de la demanda interna,
fonamentalment gràcies a l’impuls de la inversió i al manteniment del con-
sum, permetran assolir aquest notable ritme de creixement. En aquest con-
text, els pressupostos públics se situaran en una posició de superàvit pres-
supostari en el període 2005-2008.
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CRONOLOGIA 
2003

març 20 Els Estats Units i els seus aliats comencen la guerra contra l’Iraq per enderrocar el règim
de Sadam Husein.

abril 27 Entra en vigor un conjunt de mesures de reforma econòmica orientades a reduir els
costos dels crèdits hipotecaris, impulsar l’ocupació femenina, millorar el règim dels
autònoms a la Seguretat Social i l’accés dels joves a habitatges de lloguer i afavorir el
tracte fiscal a les petites i mitjanes empreses (BOE 26-4-03).

maig 25 Eleccions municipals i autonòmiques.
juny 5 El Banc Central Europeu rebaixa el principal tipus oficial en 50 punts bàsics fins al

2,00%, la segona reducció de l’any.
setembre 14 Suècia rebutja la incorporació de la seva moneda a l’euro en un referèndum.

La cimera de l’Organització Mundial del Comerç a Cancún (Mèxic) acaba sense
acords.

novembre 1 Jean-Claude Trichet, anterior governador del banc central europeu de França, relleva Wi-
llem F. Duisenberg com a president del Banc Central Europeu.

2004

gener 1 Entren en vigor els Pressupostos Generals de l’Estat per al 2004 (BOE 31-12-03).
març 11 Tràgic atemptat terrorista a la xarxa ferroviària de rodalies de Madrid.

14 Victòria del Partido Socialista Obrero Español a les eleccions generals.
maig 1 Ampliació de la Unió Europea a deu nous Estats membres fins a un total de vint-i-cinc.

octubre 25 El preu del petroli qualitat Brent a un mes puja fins a un nivell rècord de 51,51 dòlars
per barril.

29 Els caps d’Estats i de govern dels 25 països membres de la Unió Europea firmen el tractat
pel qual s’institueix una constitució per a Europa.

novembre  2 George W. Bush és reelegit president dels Estats Units.
desembre 14 La Reserva Federal apuja el tipus d’interès de referència per cinquena vegada enguany

en un quart de punt percentual fins al 2,25%.
23 L’índex Dow Jones de la Borsa de Nova York registra un màxim anual (10.827,1) amb

una alça del 3,6% en relació amb el final de l’any 2003.
L’índex de la borsa espanyola IBEX 35 marca un màxim anual (9.054,2) amb uns
guanys acumulats del 17,0% sobre el final de desembre del 2003.

24 L’euro cotitza a 1,354 dòlars, el valor màxim des del llançament de la moneda única al
començament de 1999.

AGENDA

Febrer

1-2 Reunió del Comitè de Mercat Obert de la
Reserva Federal.

3 Reunió del Consell de Govern del Banc Central
Europeu.

4 Índex de producció industrial (desembre).

15 Comptabilitat nacional trimestral (avanç del
quart trimestre).

16 Índex de preus de consum (gener).

23 Comptabilitat nacional trimestral (quart
trimestre).

25 Índex de preus industrials (gener).

27 Índex de preus de consum harmonitzats de 
la Unió Europea (gener).

28 Indicador avançat de l’IPCH (febrer).

Gener

10 Índex de producció industrial (novembre).

13 Reunió del Consell de Govern del Banc
Central Europeu.

14 Índex de preus de consum (desembre).

21 Índex de preus de consum harmonitzats de la
Unió Europea (desembre).

25 Índex de preus industrials (desembre).

28 Enquesta de població activa (quart trimestre).

Indicador avançat de l’IPCH (gener).
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Perspectives de desacceleració suau el 2005

L’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics
(OCDE) ha reduït les previsions de creixement per al 2005 del 3,3% al
2,9%, però encara continua apostant per una continuïtat del present cicle
expansiu, amb un repunt molt lleuger fins al 3,1% el 2006. La pujada del
preu del cru ha restat confiança als agents econòmics en el curt termini i
això s’ha fet notar en el creixement. No obstant això, el preu del cru està
ara sobrevalorat, i la seva tendència ha de ser cap a la moderació, tot i
que potser no als nivells previs al 2004. Si no hi ha més pujades, el crei-
xement s’hauria de recuperar el 2005 i presentar un cert repunt el 2006,
no repartit, però, de manera homogènia. La Xina i Nord-amèrica conti-
nuaran essent les àrees més dinàmiques.

Als Estats Units, el creixement va fluixejar en el segon trimestre, però
es va revifar en el tercer. Els bons resultats empresarials continuaran ani-
mant la inversió, i el mercat de treball es continuarà recuperant, amb una
expansió cada cop més intensiva en mà d’obra. Això hauria de donar
suport al consum de béns peribles, afectat pel preu del cru. D’aquesta
manera, l’economia nord-americana podria arribar a créixer encara el
3,3% el 2005, per sota de les previsions anteriors, i el 3,6% el 2006.

A Europa, a diferència dels Estats Units, la recuperació no té suports
ferms. Si en la primera part del 2004 el creixement va sorprendre, a partir
del segon trimestre la capacitat no utilitzada i la fluixa creació de llocs de
treball s’han reflectit en la feblesa del consum privat, per bé que és cert
que França i Espanya mantenen un to més vigorós que Alemanya i Itàlia.
El 2005 s’espera un creixement de l’1,9% i el 2006 un cert repunt fins al
2,5%.

Al Japó, el creixement s’ha afeblit per la dèbil inversió i per la pèrdua
de força de les exportacions a la Xina. No obstant això, el consum, amb
el suport de la creació d’ocupació, aconsegueix mantenir el to expansiu,
de manera que el creixement se situarà en el 2,1% el 2005 i repuntarà fins
al 2,3% el 2006. A la Xina, les mesures contra el reescalfament de l’econo-
mia han desaccelerat la inversió, però, malgrat tot, el creixement es man-
tindrà en el 8,0% el 2005 i podria repuntar fins al 8,5% el 2006.

CONJUNTURA INTERNACIONAL

L’OCDE redueix la pre-

visió de creixement

per al 2005 del 3,3% 

al 2,9%...

…però preveu un

repunt fins al 3,1% per

al 2006.

Els Estats Units crei-

xeran el 3,3% el 2005,

però la demanda

interna continuarà

donant suport a

l’expansió el 2006.

A Europa, la sobreca-

pacitat i el consum

apàtic frenen la recu-

peració.

La recuperació japo-

nesa perd força, i la

Xina continuarà crei-

xent al 8% el 2005.

6
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PERSPECTIVES ECONÒMIQUES DE L’OCDE (1)

2002 2003 2004 2005 2006

PIB (2)

Estats Units
Japó
Alemanya
França
Itàlia
Regne Unit
Espanya
Zona de l’euro
OCDE

Inflació (3)

Estats Units
Japó
Alemanya
França
Itàlia
Regne Unit
Espanya
Zona de l’euro
OCDE

Atur (4)

Estats Units
Japó
Alemanya
França
Itàlia
Regne Unit
Espanya
Zona de l’euro
OCDE

Balança per compte corrent (5)

Estats Units
Japó
Alemanya
França
Itàlia
Regne Unit
Espanya
Zona de l’euro
OCDE

Comerç mundial (6)

NOTES: (1) Hipòtesis de partida: a) Les polítiques fiscals en vigor o anunciades romanen sense canvis. b) Els tipus de canvi no variaran en relació amb el seu nivell
del 5 de novembre del 2004 (1 dòlar = 105,7 iens = 0,771 euros). c) La data de tancament de l’edició i d’incorporació de dades va ser el 18 de novembre
del 2004.

(2) Taxes percentuals de variació en termes reals.
(3) Taxes percentuals de variació del deflactor del PIB.
(4) En percentatge sobre població activa.
(5) En percentatge del PIB.
(6) Mitjana aritmètica de les taxes percentuals de creixement anual de les importacions i exportacions mundials en volum.

FONT: Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics.

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

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

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

11,4 11,3 10,9 10,7 10,4
8,4 8,8 8,8 8,6 8,3
6,7 6,9 6,6 6,5 6,3

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

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

–1,2 –1,1 –1,2 –1,4 –1,3
–0,2 5,1 9,5 9,0 9,5
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PERSPECTIVES FINANCERES DE L’OCDE (1)

2002 2003 2004 2005 2006

Dèficit (–) o superàvit (+) públic (2)

Estats Units

Japó

Alemanya

França

Itàlia

Regne Unit

Espanya

Zona de l’euro

OCDE

Tipus d’interès a curt termini (3)

Estats Units

Japó

Regne Unit

Zona de l’euro

Tipus d’interès a llarg termini (4)

Estats Units

Japó

Alemanya

França

Itàlia

Regne Unit

Espanya

Zona de l’euro

NOTES: (1) Hipòtesis de partida: a) Les polítiques fiscals en vigor o anunciades romanen sense canvis. b) Els tipus de canvi no variaran en relació amb el seu nivell
del 5 de novembre del 2004 (1 dòlar = 105,7 iens = 0,771 euros). c) La data de tancament de l’edició i d’incorporació de dades va ser el 18 de novembre
del 2004.

(2) En percentatge del PIB.
(3) Tipus d’interès a 3 mesos als mercats monetaris nacionals.
(4) Tipus d’interès del deute públic de les emissions més representatives de cada país.

FONT: Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics.

–3,8 –4,6 –4,4 –4,1 –4,2

–7,9 –7,7 –6,5 –6,4 –6,3

–3,7 –3,8 –3,9 –3,5 –2,7

–3,3 –4,1 –3,7 –3,1 –2,9

–2,4 –2,5 –2,9 –3,1 –3,6

–1,7 –3,5 –3,2 –3,2 –3,3

–0,1 0,4 –1,1 –0,1 –0,1

–2,4 –2,8 –2,9 –2,6 –2,4

–3,2 –3,7 –3,5 –3,2 –3,2

1,8 1,2 1,5 2,8 3,8

0,1 0,0 0,0 0,0 0,4

4,0 3,7 4,6 5,5 5,8

3,3 2,3 2,1 2,1 2,7

4,6 4,0 4,3 4,7 5,3

1,3 1,1 1,5 1,8 2,5

4,8 4,1 4,1 4,0 4,3

4,9 4,1 4,1 4,1 4,3

5,0 4,3 4,3 4,2 4,4

4,9 4,4 5,0 5,2 5,2

5,0 4,1 4,1 4,1 4,3

4,9 4,1 4,1 4,1 4,3

Als Estats Units prossegueix la suau desacceleració

Els Estats Units van revisar lleugerament a l’alça les dades del producte
interior brut (PIB) del tercer trimestre. L’economia va créixer durant
aquest període el 4,0% en taxa interanual, enfront del 3,9% estimat prè-
viament. Entre els indicadors més recents de la demanda, cal destacar les
vendes al detall, que van créixer el 7,2% interanual al novembre i van
continuar atenuant lleugerament el seu creixement, molt en la tendència
del conjunt de l’economia. La producció industrial de béns de consum va
mantenir la mateixa tònica i va créixer el 2,6% interanual, de manera que
el repunt de l’octubre va quedar com una excepció a la tendència dels
últims mesos. Les vendes d’automòbils del novembre, palesant la seva
naturalesa més volàtil, van passar a disminuir el 7,2% en relació amb el
mateix període de l’any passat i van confirmar la clara tendència a la bai-

Els Estats Units revi-

sen el creixement del

tercer trimestre al

4,0%.



xa iniciada a l’agost. La producció industrial de béns d’equipament del
novembre va créixer el 10,0% interanual, però, tot i conservar el to vigo-
rós dels últims mesos, s’observa una certa pèrdua de gas en relació amb
el mes d’octubre.
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ESTATS UNITS: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

2004
2002 2003

I II III Octubre Novembre

PIB

Vendes al detall

Confiança del consumidor (*)

Producció industrial

Vendes d’habitatges unifamiliars

Índex activitat industrial (ISM) (*)

Taxa d’atur (**)

Preus de consum

Balança comercial (***)

NOTES: (*) Valor.
(**) Percentatge sobre població activa.

(***) Saldo acumulat de 12 mesos. Milers de milions de dòlars en mitjana mensual.
FONTS: OCDE, organismes nacionals d’estadística i elaboració pròpia.

1,9 3,0 5,0 4,8 4,0 – ...

2,5 5,3 7,8 7,8 6,5 8,5 7,2

96,6 79,8 91,6 96,3 100,4 92,9 90,5

–0,6 0,3 2,9 5,2 5,1 4,9 4,2

7,6 11,6 22,2 9,2 –0,3 7,4 ...

52,4 53,3 62,5 62,1 59,8 56,8 57,8

5,8 6,0 5,6 5,6 5,4 5,5 5,4

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

–39,0 –44,4 –45,4 –47,8 –50,5 –51,6 ...

L’índex de confiança del consumidor va mantenir la línia de deteriora-
ment i es va situar en 90,5, prop ja dels nivells del març d’enguany i lluny
del màxim del juliol (105,7). Aquest cop, el component de la situació
actual es va estabilitzar en la cota de 95,2 i va presentar una lleugera
millora. Per la seva banda, el component d’expectatives va baixar fins a
87,4.

Pel que fa als indicadors d’oferta, la producció industrial del novembre
va créixer el 4,2% interanual i va perdre una mica de l’ímpetu del mes
d’octubre, quan va augmentar el 4,9%. Tenint en compte les petites revi-
sions a la baixa de les dades dels mesos anteriors, el creixement estable
que es perfilava comença a adquirir un cert aspecte de desacceleració, tot
i que el to encara és de fortalesa.

Coherent amb aquesta fortalesa, l’indicador d’activitat manufacturera
de l’Institute of Supply Management (ISM) del novembre va repuntar un
punt fins al 57,8 i va interrompre momentàniament el descens observat
des del juliol. El component de producció va ser l’únic que va demostrar
una feblesa relativa i va baixar de 58,9 a 57,0. L’important component de
noves comandes va avançar amb més convicció, tres punts fins al 61,5, i
va superar els nivells mitjans de l’estiu.

La confiança del con-

sumidor es continua

deteriorant.

El creixement de la

producció industrial

s’atenua fins al 4,2%...

…però el sector

manufacturer conti-

nua optimista, i aug-

menta l'expectativa

de noves comandes.
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El sector de la cons-

trucció continua evo-

lucionant a la baixa.

El mercat de treball es

continua recuperant.

Al sector de la construcció, que va ser el que es va desaccelerar més
en el tercer trimestre, no varia la tendència general a la baixa. Les vendes
d’habitatges de segona mà es van incrementar el 5,6%, però aquesta
tendència, que, gràcies a efectes de base, representa un increment de la
taxa de creixement en relació amb el mes anterior, no canvia la tònica a
la baixa. Igualment, tampoc no ho fa la revisió alcista de la caiguda de
l’octubre dels permisos de construcció, que va passar del 10,1% al 8,2%
interanual.

El mercat de treball continua la progressiva recuperació. Al novembre
es van crear 112.000 llocs de treball i van ser revisats lleugerament a la
baixa els increments dels mesos anteriors. D’aquesta manera, el novembre
va ser pitjor que l’octubre. No obstant això, la naturalesa de la dada i, en
especial, els seus marges d’error fan que sigui la tendència, que encara és
alcista, la variable que cal considerar. La nota més negativa de l’ocupació
del novembre va continuar essent el sector de les manufactures, que va
perdre 5.000 llocs de treball.

En l’àmbit de preus, l’índex de preus al consum va créixer el 3,6% al
novembre, un lleuger increment enfront del 3,2% de l’octubre. El compo-
nent de preus sense energia ni aliments va avançar el 2,2% i va repetir
gairebé el 2,0% previ. Els increments intermensuals van avançar en els
dos casos el 0,2%, enfront del 0,6% i del 0,2% anteriors. La lectura
d’aquesta dada, un cop descomptats els efectes de base, ha de ser d’esta-
bilització dels nivells actuals.

El deteriorament del sector exterior s’ha continuat accelerant. El dèficit
comercial de l’octubre va ser de 58.437 milions de dòlars, un altre rècord
que deixa en res la petita millora del setembre. En els dotze últims mesos
fins a l’octubre, el dèficit va arribar als 619.355 milions de dòlars, el 16,5%
per damunt del mateix període de l’any anterior. En termes de volum, el
deteriorament de les exportacions en relació amb les importacions podria

FONT: Institute
of Supply Management.

EL SECTOR CORPORATIU DELS ESTATS UNITS MANTÉ
LA CONFIANÇA
Valor de l’índex d’activitat empresarial ISM

2002 20042000 2001 2003
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La inflació creix al

3,6%, i el seu compo-

nent sense energia ni

aliments, al 2,2%.

A l’octubre, el dèficit

comercial supera els

58.000 milions de

dòlars.
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Milers de llocs de treballs

FONT:
Departament
de Comerç.

ELS ESTATS UNITS CONTINUEN SENSE CREAR OCUPACIÓ
DE MANUFACTURES
Variació mensual de l’ocupació manufacturera

2002 20042000 2001 2003
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estar tocant fons. Així, al setembre, les importacions van créixer en volum
el 5,0% interanual, i les exportacions, el 6,4%, quan l’increment mitjà
durant la primera meitat del 2004 va ser de l’11,5% interanual per a les
importacions i del 9,8% per a les exportacions.

El creixement de l’economia japonesa es revisa 
a la baixa

El creixement de l’economia japonesa en el tercer trimestre ha estat re-
visat a la baixa i ha passat del 3,8% interanual publicat prèviament al 2,5%.
També va ser revisat a la baixa el primer trimestre, del 5,1% al 4,0%, i el
segon, del 4,3% al 3,1%. El creixement per al total del 2003 va passar del
2,5% a l’1,3%.

Aquesta revisió també implica un canvi en la naturalesa del creixement
japonès. En la primera estimació, el consum privat es continuava perfilant
com la base del cicle alcista, la qual cosa constituïa un element certament
positiu. L’última revisió va canviar aquesta valoració, i la inversió en in-
dústries exportadores va passar a ser la base d’una expansió força menys
vigorosa. El consum privat va avançar el 2,1%, enfront del 3,9% anunciat
anteriorment. La tendència va deixar de ser alcista amb la revisió, ja que
es va repetir el creixement del segon trimestre, i, a diferència de les dades
anteriors, va créixer el 0,9% intertrimestral anualitzat i es va desaccelerar
enfront de l’1,1% del segon trimestre.

La inversió va avançar l’1,8% en el tercer trimestre. Per bé que es tracta
d’un percentatge inferior al 2,7% anunciat anteriorment, té ara una
tendència alcista, ja que abans presentava una desacceleració. En termes
intertrimestrals anualitzats, la inversió va avançar l’1,5%, enfront del des-
cens del 4,3% del segon trimestre, i va constituir una notable millora del
component en relació amb les dades anteriors a la revisió.

El creixement del PIB

japonès es revisa a la

baixa.

Fluixeja el consum pri-

vat, que avança el

2,1%.

La feblesa de la inver-

sió es frena.



El sector exterior, vital per a l’economia japonesa, va millorar amb les
últimes dades. Les exportacions van créixer el 14,7% interanual, i les im-
portacions ho van fer el 9,8% interanual. No obstant això, el sector exte-
rior va contribuir negativament al creixement de l’economia, amb el 0,4%
intertrimestral anualitzat, percentatge que contrasta amb els trimestres an-
teriors, tot i que, abans de la revisió, la contribució negativa ja havia estat
del 0,8%.

Entre els indicadors mensuals, les vendes al detall de l’octubre van dis-
minuir el 0,9% interanual. Les vendes d’automòbils es van recuperar al
novembre i van créixer el 18,2%. L’habitatge va diluir les positives tendèn-
cies de l’octubre. Les vendes del novembre a Tòquio van disminuir el
5,4% interanual, els preus mitjans van avançar l’1,1% i els habitatges ini-
ciats de l’octubre van créixer l’1,4% interanual, enfront del 10,3% del se-
tembre.
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CONSUM PRIVAT

2002 2003

EVOLUCIÓ DEL PIB DEL JAPÓ PER COMPONENTS
Percentatge de variació interanual

FORMACIÓ BRUTA DE CAPITAL FIX

2002 2003

PIB

2002 2003

CONSUM PÚBLIC

2002 2003

–0,3

2003 2004
IVIIIIII I IVII III

2003 2004
IVIIIIII I IVII III

2003 2004
IVIIIIII I IVII III

2003 2004
IVIIIIII I IVII III

IMPORTACIONS DE BÉNS I SERVEIS

2002 2003

EXPORTACIONS DE BÉNS I SERVEIS

2002 2003

FONTS: Institut d’Investigació Econòmica i Social i elaboració pròpia.
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millora amb la revisió,
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exportador.
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La producció industrial va créixer a l’octubre l’1,6% interanual i va con-
tinuar la forta desacceleració iniciada a l’agost. Les comandes de maquinà-
ria de l’octubre van baixar el 3,0% interanual i van mantenir la tònica del
setembre, situació que contrasta amb l’embranzida dels mesos anteriors.
L’índex Tankan del quart trimestre va ser d’1,0, que representa una certa
pèrdua en relació amb el 2,0 anterior, però es mantenia en la part positiva,
la qual cosa implica la continuïtat de la confiança del sector corporatiu.

Al mercat laboral de l’octubre, la taxa d’atur sobre la població activa va
ser del 4,7%. Els llocs de treballs manufacturers van baixar el 2,1% inter-
anual, i els dels serveis van créixer el 4,6%. La productivitat, amb un
avanç de l’1,0% interanual, va perdre força.

Els preus al consum de l’octubre van créixer el 0,5% interanual, la qual
cosa constitueix la millor notícia de l’economia nipona, ja que representa
el final d’un llarg període de caigudes de preus, iniciat al començament
de 1999. La balança comercial dels dotze últims mesos fins a l’octubre va
presentar un superàvit de 14,5 bilions de iens.

L’Amèrica Llatina registra el 2004 el creixement 
més intens de la dècada

La Comissió Econòmica per a l’Amèrica Llatina i el Carib (CEPAL) espe-
ra per al 2004 un robust creixement del 5,5% per al conjunt de la regió de
l’Amèrica Llatina i el Carib. Aquest cicle expansionista haurà de continuar
al llarg de l’any 2005, per al qual s’espera un creixement del 4,0%. Aques-
ta continuïtat en el creixement hauria de dur el PIB per habitant fins al
8,0% per damunt de la mitjana dels anys noranta. Per regions, s’espera
que el 2004 l’Amèrica Llatina creixi el 5,5% i el Carib, el 4,3%.
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JAPÓ: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

2004
2002 2003

I II III Octubre Novembre

PIB

Vendes al detall

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.
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del 4,7%, i creix l’ocu-
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llarg període deflacio-
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La CEPAL espera un

creixement del 5,5%

per al 2004 i del 4%

per al 2005.
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Els països per als quals s’espera una expansió més intensa el 2004 són
Argentina, Uruguai i Veneçuela. Per a Argentina es preveu el 8,2%, de ma-
nera que el creixement acumulat des del mínim del 2002 superarà el 17,0%;
Uruguai avançarà el 12,0%, i Veneçuela, el 18,0%, tot i que, en aquest cas,
el PIB se situarà encara per sota del nivell del 2001. Entre els països grans
de la regió, Mèxic espera créixer el 4,1%, la taxa més positiva des del
2000. Brasil, per la seva banda, preveu avançar el 5,2%, el millor resultat
des del 1994. Un país mitjà amb un balanç favorable és Xile, per al qual
s’espera un creixement del 5,8%, que doblaria l’avanç del 2003. Només
Haití va registrar un resultat negatiu. En aquest context, és important des-
tacar que, per segon cop en 20 anys, les sis economies més grans de la
regió es van expandir per damunt del 3%.

PREVISIONS DE CREIXEMENT DEL PIB PER A L’AMÈRICA LLATINA I EL CARIB
Variacions anuals en percentatge

2001 2002 2003 2004 (*) 2005 (**)

Argentina
Brasil
Colòmbia
Cuba
Haití
Mèxic
Uruguai
Veneçuela
Xile 
Amèrica Llatina
Carib
Amèrica Llatina i el Carib

NOTES: (*) Xifres preliminars de CEPAL de desembre del 2004.
(**) Projeccions de CEPAL de desembre del 2004.

FONT: Comissió Econòmica per a l’Amèrica Llatina i el Carib (CEPAL). 
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–3,6 –12,7 3,0 12,0 6,0
3,4 –8,9 –9,7 18,0 5,0
3,5 2,0 3,3 5,8 6,0
0,4 –0,6 1,9 5,5 4,0
2,3 1,8 3,4 4,3 4,0
0,4 –0,5 1,9 5,5 4,0

El 2004, Argentina

creix el 8%; el Brasil,

el 5%, i Mèxic, el 4%.

L’AMÈRICA LLATINA TÉ UN CREIXEMENT ROBUST
Variació interanual del producte interior brut
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La coexistència d’un saldo positiu de la balança per compte corrent de
la balança de pagaments amb un extorn de creixement, i per segon any
consecutiu, és un fet clau de la situació actual. Fet, d’altra banda, no habi-
tual en la història de la regió, on un sector exterior poc competitiu patia
un increment d’importacions cada cop que la demanda interna creixia.
Aquest cop la millora ha estat deguda a un augment de les exportacions,
que el 2004 van créixer el 22,4% en relació amb l’any anterior. Les impor-
tacions, al seu torn, van avançar el 19,4%. Així, des del 2001, la balança
per compte corrent ha passat d’un dèficit del 2,8% del PIB a un superàvit
de l’1,1%, la qual cosa representa una millora de gairebé quatre punts
percentuals del PIB. Brasil, Argentina i Xile són fidels exponents d’aques-
ta millora. Un altre factor significatiu és la coincidència del creixement
amb un període de variació neta negativa d’ingrés de capitals de l’ordre
de 40.000 milions de dòlars en relació amb el 2003, que curiosament va
convergir amb una disminució de les primes de risc sobirà.
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Entre els factors responsables d’aquest creixement cal esmentar la
depreciació de les divises des del 2001 fins al 2003, que va augmentar la
competitivitat de les exportacions de la zona. Aquest procés va ser més
clar a Sud-amèrica i menor a l’Amèrica Central i a Mèxic. D’altra banda,
les polítiques d’estabilitat macroeconòmiques dutes a terme al llarg dels
anys anteriors, i que continuen vigents, van evitar que aquestes devalua-
cions provoquessin pressions inflacionistes. Així, tot i les depreciacions, la
taxa d’inflació de la zona va baixar del 12,2% del 2002 al 8,5% del 2003, i
s’espera un 7,7% per al 2004.

Un segon factor que va propiciar el creixement de la regió va ser la
favorable situació exterior, amb la Xina i els Estats Units presentant crei-
xements robustos i amb uns preus a l’alça de les primeres matèries i tam-
bé dels preus relatius dels productes comercialitzables de la regió. Un ter-
cer factor va ser la política monetària flexible dels bancs centrals, la qual,
combinada amb l’elevat nivell d’estalvi del sector públic, va reduir els ti-

El creixement coinci-

deix per segon any

consecutiu amb un

superàvit per compte

corrent.

LA BALANÇA PER COMPTE CORRENT MILLORA
Percentatge del producte interior brut

%
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pus d’interès i va mantenir els tipus de canvi nominals. En aquest sentit,
el superàvit primari (diferència entre ingressos i despeses sense tenir en
compte el pagament d’interessos del deute) mitjà de la regió es va situar
en el 2,0% del PIB, el resultat més positiu des del 1990. El dèficit públic
global, més difícil de corregir, ja que inclou els interessos dels deutes con-
trets, va passar al seu torn de l’1,2% del PIB a l’1,0%.
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PRINCIPALS INDICADORS PER A L’AMÈRICA LLATINA I EL CARIB
Variacions anuals en percentatge, llevat que s’especifiqui el contrari

2000 2001 2002 2003 2004 (*)

PIB per habitant
Argentina
Brasil
Colòmbia
Mèxic
Uruguai
Veneçuela
Xile 
Amèrica Llatina i el Carib

Preus al consumidor (**)

Argentina
Brasil
Colòmbia
Mèxic
Uruguai
Veneçuela
Xile 
Amèrica Llatina i el Carib

Inversió (***)

Argentina
Brasil
Colòmbia
Mèxic
Uruguai
Veneçuela
Xile 
Amèrica Llatina i el Carib

Balança per compte corrent (***)

Argentina
Brasil
Colòmbia
Mèxic
Uruguai
Veneçuela
Xile le
Amèrica Llatina i el Carib

NOTES: (*) Xifres preliminars de CEPAL de desembre del 2004.
(**) Variació en percentatge de desembre a desembre.

(***) En percentatge del PIB.
FONT: Comissió Econòmica per a l’Amèrica Llatina i el Carib (CEPAL).
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EL DEUTE EXTERN EVOLUCIONA A LA BAIXA
Percentatge d’exportacions

%
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Per al 2005 es preveu una continuació de la situació del 2004, amb
una disminució de les taxes de creixement. El context internacional serà
encara positiu per a la regió, però menys favorable que el del 2004. Així,
el creixement dels Estats Units i del Japó es moderarà, i les exportacions
afrontaran una certa competència de productes procedents de la Xina al
mercat dels Estats Units.

El creixement es pot sostenir gràcies a un context macroeconòmic in-
tern sa, al manteniment d’una paritat canviària alta i a la reduïda depen-
dència externa de la demanda, amb un consum reprimit fins ara per un
nivell d’atur encara alt i per uns salaris baixos. El superàvit en compte cor-
rent de la regió també ha de col·laborar a la bona marxa econòmica.

El context internacio-

nal del 2005 serà bo,

però menys que el del

2004.

El creixement és sos-

tenible.



Zona de l’euro: la recuperació no es consolida

L’economia de la zona de l’euro ha patit una certa desacceleració en el
tercer trimestre que qüestiona la fortalesa de la recuperació. En els tres
mesos de juliol a setembre, el producte interior brut (PIB) va créixer un
moderat 1,8% interanual, tres dècimes percentuals menys que en el segon
trimestre. La taxa intertrimestral anualitzada va registrar fins i tot amb més
claredat l’abast de l’alentiment, ja que va créixer només l’1,2%, lluny de
l’1,9% del segon trimestre. Aquest baix rendiment deriva del sobtat empit-
jorament del sector exterior, que es va afegir a la persistent feblesa interna.
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A la zona de l’euro, el

creixement s’alenteix

a l’1,8% en el tercer

trimestre.
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Així, l’acceleració de la demanda interna, de l’1,6% interanual del tri-
mestre anterior al 2,6%, va ser deguda íntegrament a la major participació
de la variació d’existències. El consum privat es va desaccelerar una dèci-
ma percentual, fins a l’1,0% interanual, reculada que no va ser compensa-
da per un avanç limitat del consum públic (fins a l’1,9%, des de l’1,7% del
segon trimestre) i de la inversió, que va créixer l’1,6% interanual (1,3% in-
teranual en el trimestre precedent). Per la seva banda, el menor creixe-
ment de les exportacions, combinat amb una certa reactivació de les im-
portacions, va provocar que la demanda externa drenés el 0,7% a la
variació del PIB, resultat que contrasta força amb l’aportació positiva del
0,5% del segon trimestre.

La tònica anterior no varia gaire en el quart trimestre. Els indicadors de
demanda continuen reflectint un consum privat apàtic, mentre que la in-
versió en béns d’equipament registra una conjuntura més vigorosa. A l’oc-
tubre, les vendes al detall van patir una caiguda del 0,2% interanual, la
qual, sumada al manteniment de l’índex de confiança del consumidor en
nivells de l’ordre dels 13-14 punts fins al novembre, reitera que la despe-
sa de les llars amb prou feines millora. En canvi, la producció industrial
de béns d’equipament va créixer a l’octubre el 4,1% interanual (4,7% en
el tercer trimestre). Pel que fa a la demanda externa, l’empitjorament del
superàvit comercial és preocupant, ja que la contribució del sector exte-
rior és clau en l’actual fase cíclica. A l’octubre, el saldo comercial acumu-
lat de 12 mesos es va situar en 77.500 milions d’euros, xifra que cal com-
parar amb els 86.400 milions d’euros del tercer trimestre.

El baix nivell d’activitat incideix de manera diferent en els diferents
sectors econòmics. La indústria, que havia mostrat un repunt prometedor
en el segon trimestre, s’ha comportat de manera erràtica de llavors ençà,
tot i que sembla que l’última tendència és de desacceleració. Així, a
l’octubre, la producció industrial va créixer l’1,0% interanual, 2,4 punts
percentuals menys que al setembre. L’estancament de les comandes
industrials i de l’indicador de clima industrial fins al novembre no permet
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Les vendes al detall

cauen el 0,2% a l’octu-

bre, i la confiança del

consumidor no millo-

ra al novembre.

La indústria fluixeja, i

els serveis i la cons-

trucció resisteixen

millor en un context

de dinamisme limitat.

ZONA DE L’EURO: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

2003 2004
2002 2003

IV I II III Octubre Novembre

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.
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ELS PAÏSOS DE L’AMPLIACIÓ REDUEIXEN EL PIB PER CAPITA MITJÀ DE LA UE

Després de l’ampliació de la Unió Europea (UE) fins a 25 estats membres, les disparitats del
PIB per capita han augmentat notablement a causa de la incorporació de països amb un
nivell de prosperitat relatiu notablement inferior a la mitjana dels quinze. Així, segons les
dades d’Eurostat referides al 2003, els nous estats membres registraven nivells de PIB que ana-
ven des del 41% de la mitjana comunitària del país més pròsper, Letònia, fins al cas de Xipre,
que presentava un PIB per habitant del 83%. L’economia més gran dels nous membres, Polò-
nia, se situava en el 46%.

Per la seva banda, el nivell de PIB d’Espanya s’apropava el 2003 a la mitjana de la UE-25,
mentre que les grans economies europees se situaven per damunt d’aquest llindar: Itàlia
(107%), Alemanya (108%), França (111%) i Regne Unit (118%). La primera posició en funció
del nivell de PIB per capita l’ocupava Luxemburg, que doblava amb escreix la mitjana de la
Unió, seguit per Irlanda, amb un PIB per habitant que va superar en un 33% el comunitari.

NOTABLES DISPARITATS DE RENDA A LA UE-25
PIB per capita en paritat de poder de compra, el 2003. UE-25 = 100
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albirar una recuperació sostinguda del sector secundari a curt termini. Els
registres de la construcció i dels serveis són millors. En els dos sectors, els in-
dicadors de confiança respectius han escalat posicions en avançar el quart
trimestre.

L’escassa embranzida de la demanda interna explica l’absència de ten-
sions inflacionistes fora de l’efecte del petroli. Al novembre, l’índex de
preus de consum (IPC) harmonitzat va augmentar el 2,2% interanual i va
recular en relació amb el 2,4% interanual de l’octubre. La desacceleració
va ser motivada de manera exclusiva per la menor pressió del component
energètic. Si el descomptem, la taxa resultant es va mantenir estable en
l’1,7% interanual, sense canvi en relació amb els mesos de setembre i oc-
tubre. Un altre resultat de la limitada activitat és la prolongada falta de mi-
llora de la taxa d’atur, que continuava estable en el nivell del 8,9% de la
població activa a l’octubre. La taxa d’atur va passar del 8% del comença-
ment del 2001 al 8,9% del març del 2003 i s’ha mantingut en aquest nivell
fins a l’actualitat.

En un altre ordre de coses, la qüestió dels dèficits públics continua
centrant l’atenció de les institucions comunitàries. El passat 14 de desem-
bre, la Comissió Europea va fer pública una valoració positiva dels esfor-
ços que Alemanya i França preveuen realitzar el 2005 per situar el des-
equilibri públic per sota del 3% del PIB, llindar de referència del Pacte
d’Estabilitat i Creixement. Conseqüentment, va proposar la suspensió dels
processos sancionadors contra els dos estats. No obstant això, ara el pro-
blema podria ser la situació d’Itàlia. Al fet ja constatat que les xifres de
dèficit públic oficials de Grècia del període 1997-2003 eren inferiors a les
reals, s’afegeix ara la preocupació de l’executiu comunitari per l’aparent
contradicció entre l’evolució del deute públic i la del dèficit públic italià,
ja que, mentre el desequilibri públic s’ha mantingut per sota del 3% del
PIB en els últims exercicis, el deute públic ha superat el 106% del PIB.

Alemanya: activitat al ralentí en el quart trimestre

En el tercer trimestre del 2004, el creixement de l’economia germànica
s’ha alentit en avançar el PIB el 0,1% en relació amb el segon trimestre,
motiu pel qual presenta un increment interanual de l’1,3%. Només l’extra-
ordinària aportació de la variació d’existències a l’increment del PIB, del
2,5%, ha evitat que quedés per sota del nivell d’un any abans. La resta de
components de la demanda interna s’han mostrat molt més fràgils. El con-
sum privat i la formació bruta de capital fix van caure el 0,7% interanual,
mentre que el consum públic augmentava un escàs 0,1% interanual. Tot i
que aquests registres són millors que els del segon trimestre, queden
lluny de poder compensar el notable deteriorament del sector exterior.
Després d’aportar el 2,1% en el segon trimestre, en el tercer la demanda
externa va restar el 0,8% a la variació del PIB.
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Les tendències anteriors es prolonguen al quart trimestre de l’any. La
caiguda de les vendes al detall de l’octubre, del 3,7% interanual, i el man-
teniment de la confiança del consumidor en nivells reduïts fins al novem-
bre, de l’ordre dels 17 punts negatius, similars als del segon i als del ter-
cer trimestre, confirmen l’atonia de la despesa de les llars. En canvi, el
creixement del component de béns d’equipament de la producció indus-
trial (5,8% interanual a l’octubre) reflecteix el comportament més positiu
de la inversió empresarial. En aquesta tessitura de feblesa de la demanda
interna, la recuperació del sector exterior registrada a l’octubre, fruit d’un
avanç exportador superior al 13% interanual, representa un suport impor-
tant a l’activitat.

Pel que fa a l’oferta, el més destacable és l’alentiment industrial de
l’octubre, quan la producció industrial va créixer l’1,9% interanual, lluny
de l’avanç del 3,2% del tercer trimestre. El degoteig a la baixa de l’indica-
dor IFO d’activitat empresarial, que es va iniciar en el segon trimestre i
que l’ha dut a situar-se en el nivell dels 95,2 punts en el quart trimestre,
reflecteix les febles perspectives empresarials immediates. Pel que fa als
preus, l’IPC es va desaccelerar a l’1,8% interanual al novembre, dues dèci-
mes percentuals per sota de la xifra de l’octubre. Menys satisfactòria és
l’evolució de la taxa d’atur, que, després de dos mesos, setembre i octu-
bre, en el 10,7%, va sumar una dècima addicional al novembre.

França: demanda interna en desacceleració

L’activitat econòmica gal·la pot estar entrant en una fase de menor in-
tensitat. L’indicador de sentiment econòmic, que reflecteix globalment el
pols econòmic, va flexionar a la baixa al novembre. L’estabilitat del con-
sum intern en nivells de l’ordre del 2% (2,1% interanual a l’octubre), més
d’un punt percentual per sota dels del tercer trimestre, i la desacceleració
de la inversió (reflectida en el creixement mínim del component de béns
d’equipament de la producció industrial de l’octubre) indiquen que la for-
talesa de la demanda interna està cedint.
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ALEMANYA: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

2003 2004
2002 2003

IV I II III Octubre Novembre

PIB

Vendes al detall

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.

0,1 –0,1 0,0 0,8 1,4 1,3 – ...

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

–1,2 0,1 1,4 1,1 3,1 3,2 1,9 ...

89,4 91,7 96,2 96,4 95,7 95,4 95,3 94,1

10,2 10,5 10,5 10,4 10,5 10,7 10,7 10,8

1,4 1,1 1,2 1,1 1,8 1,9 2,0 1,8

118,6 129,8 130,1 137,6 150,6 153,9 154,3 ...

La situació actual de

la indústria és de

feblesa, i les perspec-

tives a curt termini no

són optimistes.

A França, l’activitat

perd impuls en el

tram final de l’any a

causa d’un consum

menys expansiu.



Des de la perspectiva de l’oferta, a un nivell només moderat d’activitat
industrial es comença a afegir una menor embranzida dels serveis, sector
fins a la data notablement dinàmic. Així, a l’octubre, la producció indus-
trial creixia l’1,4% interanual, mentre que l’indicador de confiança del sec-
tor serveis cedia, al novembre, tres punts. Els preus de consum, per la
seva banda, es van desaccelerar una dècima percentual al novembre, fins
al 2,0% interanual. En canvi, va romandre sense canvis la taxa d’atur, que
es va mantenir en el 9,9% a l’octubre.
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FRANÇA: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

2003 2004
2002 2003

IV I II III Octubre Novembre

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.

1,1 0,6 1,3 1,8 2,9 2,0 – ...

0,9 0,9 1,5 2,7 5,5 3,3 2,1 ...

–1,6 0,0 1,3 0,6 2,7 1,9 1,4 ...

9,3 9,9 9,9 9,8 9,9 9,9 9,9 ...

1,9 2,1 2,2 1,9 2,4 2,2 2,1 2,0

0,4 0,3 0,1 0,2 0,2 –0,1 –0,4 ...

2002 20042000 2001 2003

M J S D M J S D M J S D M J S D JMFONT: Comissió
Europea.

S
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D’altra banda, cal destacar que l’executiu gal ha llançat un pla de reac-
tivació econòmica centrat en la millora de l’ocupació. Aquest programa,
que forma part d’un paquet més ampli que inclou mesures socials i que
s’anomena «Contracte França 2005», se centra en la flexibilització parcial
de la setmana laboral de 35 hores instaurada el 2000. Concretament, el
primer ministre francès, Jean Pierre Raffarin, impulsor del programa, pro-



posa que una part dels festius disponibles puguin ser treballats –una
opció que ja existia, però que estava subjecta a múltiples restriccions i per
la limitació a un màxim de 22 festius per any– i que el límit anual d’hores
extraordinàries augmenti de 180 a 220.

Itàlia: estancament en el tercer trimestre

Itàlia continua exhibint un ritme d’activitat moderat. En el tercer tri-
mestre, el PIB va avançar l’1,3% interanual, sense cap acceleració en rela-
ció amb els mesos d’abril a juny. L’empitjorament del consum, tant públic
com privat, i de la inversió van penalitzar les possibilitats de registrar una
reactivació rellevant. Així, el consum privat va créixer el 0,7% interanual,
per sota de l’1,0% del segon trimestre; el consum públic va caure el 0,2%
interanual després de registrar un augment interanual de l’1,2% en el tri-
mestre precedent, i la formació bruta de capital fix es va desaccelerar fins
al 2,4% interanual des del 2,9% interanual del trimestre anterior. En canvi,
l’aportació de la variació d’existències va passar de ser negativa en el se-
gon trimestre a nul·la en el tercer. Per la seva banda, la demanda externa
va aportar el 0,5% a la variació del PIB, idèntica a la del segon trimestre.
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ITÀLIA: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

2003 2004
2002 2003

IV I II III Octubre Novembre

PIB

Vendes al detall

Producció industrial

Taxa d’atur (*)

Preus de consum

Balança comercial (**)

NOTES: (*) Percentatge sobre població activa.
(**) Saldo acumulat de 12 mesos. Milers de milions d’euros.

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

0,4 0,4 0,1 0,8 1,3 1,3 – ...

2,4 2,0 0,9 1,2 –0,2 ... ... ...

–1,6 –0,6 –0,2 –0,2 1,2 –0,6 –0,5 ...

8,6 8,4 8,2 8,2 8,1 ... – ...

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

10,8 3,4 2,0 1,4 2,8 2,7 ... ...

Pel que fa als últims indicadors mensuals coneguts, cal destacar, pel
que representa de novetat, la recuperació de la confiança del consumidor
dels mesos d’octubre i novembre. Així i tot, els indicadors de consum no
qualitatius encara no registren aquesta millora (les vendes al detall van
caure el 2,0% interanual al setembre). Pel costat de l’oferta, les dificultats
de la indústria continuen sense reduir-se. A l’octubre, la producció indus-
trial va recular el 0,5% interanual, només marginalment millor que el des-
cens interanual del 0,6% del tercer trimestre. Els preus de consum, per la
seva banda, i en línia amb el que va passar a la resta de la zona de l’euro,
es van desaccelerar fins a l’1,9% interanual al novembre a causa de la
menor pressió de l’energia.

El PIB italià creix

l’1,3% en el tercer tri-

mestre, sense canvis

en relació amb el

segon.
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REGNE UNIT: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

2003 2004
2002 2003

IV I II III Octubre Novembre

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.

1,8 2,2 2,7 3,0 3,5 3,1 – ...

6,8 2,8 3,1 6,2 6,7 6,6 5,6 6,1

–2,5 –0,1 0,5 –0,1 1,3 –0,4 –1,7 ...

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

2,2 2,8 2,6 2,3 2,2 2,1 2,1 2,2

–43,5 –46,9 –47,5 –50,2 –53,4 –56,2 –57,4 ...

Regne Unit: el ritme del consum es refreda

La desacceleració de la demanda interna durant el tercer trimestre va
situar l’avanç del PIB en el 3,1% interanual, quatre dècimes percentuals
menys que en el segon. Tot i que el consum privat ha perdut part de
l’impuls en créixer només el 3,5% interanual (3,8% en el segon trimestre),
la principal causa d’aquesta menor activitat interna ha estat l’alentiment
de la inversió, que va passar de registrar un increment interanual del 7,5%
interanual en el segon trimestre al 4,6% actual. Més positiva ha estat, en
canvi, la contribució del sector exterior, que va restar el 0,7% a la variació
del PIB, percentatge que cal comparar amb el drenatge de l’1,0% del tri-
mestre anterior.

L’any 2004 tancarà en una tònica similar: el consum es desaccelera i la
inversió perd impuls. Així, les vendes al detall van avançar el 6,1% inter-
anual al novembre, un registre notable, però lluny de la mitjana del tercer
trimestre, que va ser del 6,6%. Per la seva banda, la producció industrial
de béns d’equipament es va situar en l’1,6% interanual a l’octubre, gairebé
dos punts percentuals per sota del registre del tercer trimestre. Pel costat
de l’oferta, la pèrdua d’activitat es reflecteix clarament en la caiguda de la
producció industrial, que va assolir l’1,7% interanual a l’octubre. Final-
ment, cal destacar que, al novembre, els preus de consum es van situar
en el 2,2% interanual, mentre l’atur repetia en el mínim històric del 2,7%.

En el tercer trimestre,

el Regne Unit creix el

3,1%.

Menor dinamisme de

la despesa de les llars

i pèrdua de ritme a 

la indústria.
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MERCATS MONETARIS I DE CAPITAL

La Reserva Federal apuja els tipus per cinquena vegada 
en sis mesos

Als Estats Units, la Reserva Federal va apujar els tipus d’interès de
referència en 25 punts bàsics per cinquena vegada consecutiva el dia 14
de desembre, tal com s’esperava. D’aquesta manera, el nivell objectiu dels
fons federals –dipòsits interbancaris a un dia– es va col·locar en el 2,25%,
i la taxa de descompte, en el 3,25%. Així, el principal tipus de referència
s’ha doblat amb escreix des del juny. No obstant això, encara és negatiu
en termes reals, és a dir, restant la taxa d’inflació. D’altra banda, el tipus
d’interès de referència de la Fed supera el corresponent del Banc Central
Europeu per primer cop des de l’abril de l’any 2001.

Al seu comunicat de premsa, la Fed constatava que el creixement
econòmic prosseguia a un ritme moderat i que el mercat laboral continua-
va millorant gradualment. Així mateix, manifestava que les expectatives
per a la inflació eren relativament baixes. En aquest context, reiterava que
la laxitud de la política monetària podia ser anul·lada de manera gradual.
No obstant això, prevenia que vigilarà atentament els canvis en les pers-
pectives econòmiques per complir l’objectiu de l’estabilitat de preus.

La Fed situa el tipus

d’interès de referència

en el 2,25%, un nivell

encara inferior al de la

taxa d’inflació…

…i apunta a noves

pujades…

MERCATS FINANCERS

TIPUS D’INTERÈS OFICIALS: LA FED SUPERA EL BCE
Tipus d’interès de referència de la política monetària

FONTS: Bancs
centrals nacionals.

7

6

0,5

5

4

3

2

1

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

Zona de l’euro
(O. p. de
finançament)

Regne Unit
(Tipus
d’intervenció)

Estats Units
(Fons federals)

%

20032001 2002 20042000
J S D M J S D M J S DM M J SJ S DM



El tipus d’interès dels dipòsits interbancaris a un any nord-americans
va interrompre la carrera ascendent el dia 3 de desembre després de la
publicació d’una dada decebedora de creació d’ocupació al novembre.
Posteriorment, però, amb l’aparició d’indicadors econòmics de to positiu,
el rendiment d’aquests dipòsits es va orientar de nou a l’alça. D’aquesta
manera, cap a la meitat de la quarta setmana del mes, se situava en el
3,09%, 169 punts bàsics per damunt del nivell del final del 2003. D’acord
amb la corba de tipus d’interès, el mercat descompta noves alces del tipus
d’interès oficial nord-americà fins a col·locar-se per damunt del 3% cap a
la meitat del 2005.
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…que possiblement el

situaran en el 3% en la

segona meitat del

2005.
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per l’apreciació de
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TIPUS D’INTERÈS A CURT TERMINI ALS MERCATS NACIONALS
Mitjanes mensuals, en percentatge anual

Zona de l’euro Estats Units Japó Regne Unit Suïssa

Tres mesos Un any
Tres mesos Tres mesos Tres mesos Tres mesos

2003

Novembre

Desembre

2004

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre (*)

Desembre (1)

NOTES: (*) Xifres provisionals.
(1) Dia 23.
(2) Tipus d’interès marginal. Últimes dates de variació del tipus mínim: 6-3-03 (2,50%), 5-6-03 (2,00%).
(3) Últimes dates de variació: 25-6-03 (1,00%), 30-6-04 (1,25%), 10-8-04 (1,50%), 21-9-04 (1,75%), 10-11-04 (2,00%), 14-12-04 (2,25%).
(4) Últimes dates de variació: 6-2-03 (3,75%), 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%).

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

2,02 2,16 2,41 1,00 1,13 0,01 3,71 3,89 0,25

2,01 2,15 2,38 1,00 1,12 0,01 3,75 3,93 0,26

2,01 2,09 2,22 1,00 1,09 0,01 3,75 3,96 0,24

2,00 2,07 2,16 1,00 1,07 0,01 3,96 4,08 0,25

2,00 2,03 2,06 1,00 1,07 0,01 4,00 4,21 0,25

2,00 2,05 2,16 1,00 1,10 0,00 4,00 4,30 0,28

2,00 2,09 2,30 1,00 1,21 0,00 4,21 4,44 0,26

2,00 2,11 2,40 1,25 1,47 0,00 4,42 4,71 0,41

2,01 2,12 2,36 1,25 1,59 0,00 4,50 4,77 0,50

2,01 2,11 2,30 1,43 1,70 0,00 4,72 4,88 0,54

2,02 2,12 2,38 1,59 1,88 0,00 4,75 4,85 0,67

2,03 2,15 2,32 1,75 2,06 0,00 4,75 4,81 0,71

2,05 2,17 2,33 1,92 2,28 0,00 4,75 4,79 0,75

2,07 2,18 2,34 2,25 2,52 0,00 4,75 4,84 0,74

Subhastes
BCE (2)

Nivell
objectiu de
la Reserva
Federal (3)

Tipus
d’intervenció

Banc 
d’Anglaterra (4)

Euríbor

A la zona de l’euro, en la reunió del començament de desembre, el Con-
sell de Govern del Banc Central Europeu (BCE) va mantenir el tipus
d’interès de referència en el nivell fixat al juny del 2003, el 2,00%. El presi-
dent del BCE, Jean-Claude Trichet, va indicar que el tipus d’interès de
referència del BCE estava en el nivell adequat per al manteniment de l’esta-
bilitat de preus a mitjà termini. Així mateix, va repetir que els recents movi-
ments de l’euro no eren «benvinguts», però sense avançar res més sobre
aquesta qüestió. D’altra banda, va tallar algunes especulacions de dies ante-
riors sobre una possible rebaixa del tipus d’interès oficial del BCE a causa
de l’apreciació de la moneda única europea.



D’altra banda, es van presentar les noves projeccions macroeconòmiques
dels experts del BCE, en què es rebaixa lleugerament el creixement econò-
mic per al 2005. Pel que fa a la inflació, la banda prevista és de l’1,5%-2,5%
per al conjunt del 2005 i de l’1,0%-2,2% per al 2006. Tot i que s’espera,
doncs, que la inflació, en el 2,2% al novembre, caigui per sota del límit
objectiu del 2% el 2005, el president Trichet va reconèixer l’existència de ris-
cos a l’alça, motiu pel qual va afirmar que el BCE es mantindria a l’aguait.
En aquest sentit, el creixement de l’agregat ampli M3, el 5,8% en taxa inter-
anual al novembre, notablement per damunt del nivell de referència del
4,5%, i una expansió del crèdit al sector privat del 6,8% suggereixen un
excés de liquiditat, amb el consegüent perill per a l’estabilitat dels preus a
llarg termini.

En aquesta tessitura, l’euríbor a 3 mesos s’ha estabilitzat al voltant del
2,18% en les últimes setmanes. L’euríbor a 12 mesos va augmentar molt
lleugerament en un punt bàsic al novembre fins al 2,33%, però es manté 8
punts bàsics per sota del nivell d’un any abans. L’euríbor a un any va baixar
al començament de desembre en apreciar-se la divisa europea. No obstant
això, més tard va tornar a pujar lleugerament. El conjunt dels operadors
monetaris no espera l’inici del gir restrictiu del BCE fins al segon semestre
del 2005.

Màxim històric de l’euro enfront del dòlar

El dòlar s’ha depreciat notablement en els últims mesos, tot i els cinc
increments del tipus d’interès de referència de la Reserva Federal. La cai-
guda de la moneda dels Estats Units s’ha produït per la pressió d’uns dèfi-
cits comercial i per compte corrent amb l’exterior en nivells rècord. La
reelecció del president George W. Bush no va ajudar el bitllet verd, ja que
es tem que la política econòmica que propugna no corregeixi ni el dèficit
pressupostari ni el dèficit exterior. A més a més, es creu que alguns inver-
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EL DÒLAR MARCA LA COTA MÍNIMA DELS ÚLTIMS ANYS
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sors privats de l’Orient Mitjà han accelerat les vendes d’actius en dòlars
pel temor a una congelació dels seus fons arran de la campanya contra el
terrorisme. D’altra banda, les últimes dades publicades sobre transaccions
amb l’exterior apunten a un menor interès dels inversors estrangers cap
als actius nord-americans.

D’aquesta manera, el dia 6 de desembre, el dòlar va marcar el nivell
mínim des del novembre de 1997 enfront d’un conjunt ampli de divises.
Aquesta cota representava una caiguda del 16,9% en relació amb el
màxim del gener del 2002. No obstant això, amb posterioritat es va recu-
perar una mica amb la contribució d’intervencions verbals en contra de la
seva alça per part d’autoritats europees, de positius indicadors macro-
econòmics i de la publicació d’un dèficit exterior per compte corrent del
tercer trimestre inferior al que s’havia pronosticat.
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TIPUS DE CANVI DE LES PRINCIPALS MONEDES
Novembre 2004
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(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. 
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El descens del dòlar ha repercutit en les monedes que floten lliure-
ment, entre elles l’euro. En efecte, el dia 7 de desembre, la moneda única
europea va anotar un màxim històric d’1,346 dòlars, amb una pujada del
6,5% des del final del 2003 i del 63,1% en relació amb el mínim de l’octu-
bre de l’any 2000. No obstant això, tot seguit l’euro es va relaxar després
d’una fortíssima pujada del 8,4% des del final de setembre. L’enfortiment
de l’euro és el reflex del declivi del dòlar, ja que, en ser la segona divisa
més líquida, ha exercit d’alternativa de la divisa nord-americana. En ter-
mes amplis, l’euro també s’ha apreciat en els últims mesos. Així, en la
quarta setmana de desembre, la moneda europea va registrar el màxim
des del seu llançament al començament de 1999 en relació amb el con-
junt de les divises dels 23 principals socis comercials, per bé que només
mostrava un augment de l’1,6% en relació amb l’abril del 2003.
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La lliura esterlina també s’ha apreciat enfront del dòlar. Així, el dia 20 de
desembre, va marcar la cota màxima des del setembre de 1992 en pagar-se
a 1,947 dòlars. L’esvaïment de les expectatives d’una rebaixa del tipus
d’interès oficial del Banc d’Anglaterra el 2005 va donar suport a la lliura en
les primeres setmanes de desembre. No obstant això, en la quarta setmana
del mes, van rebrotar en fer-se públiques les actes de la reunió de desem-
bre del Comitè de Política Monetària del Banc d’Anglaterra, i la lliura esterli-
na es va afeblir.

El franc suís també ha actuat de moneda refugi. D’aquesta manera, el
dia 3 de desembre va registrar el nivell màxim enfront del dòlar des de
l’octubre de 1995. La pujada del franc suís va ser acollida negativament
per les autoritats econòmiques helvètiques, ja que perjudica les exporta-
cions del país transalpí. No obstant això, el franc suís ha baixat posterior-
ment enfront de la divisa nord-americana i també enfront de l’euro, per
bé que mostra una apreciació en relació amb el final del 2003 enfront de
les dues monedes.

La lliura esterlina mar-

ca un màxim enfront

del dòlar des del

1992…

…i el franc suís, des

de l’octubre de 1995.
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La pujada del ien no

agrada a les autoritats

japoneses, que

podrien tornar 

a intervenir.

D’altra banda, al desembre la corona eslovaca va marcar la cota màxi-
ma històrica enfront de l’euro. La corona txeca va anotar el nivell màxim
des de l’octubre del 2002 enfront de la moneda europea. Una altra divisa
dels països de l’Est d’Europa, l’zloty polonès, va registrar la cotització
màxima enfront de la moneda única des del gener del 2003. Aquestes
divises s’han beneficiat de la incorporació dels seus respectius estats
emissors com a països membres de la Unió Europea des del maig del
2004. De totes les divises, la corona eslovaca és precisament la que pro-
bablement s’incorporarà abans a l’euro.

L’EURO ES RELAXA ENFRONT DEL DÒLAR
Dòlars dels Estats Units per euro

Mitjanes mensuals Canvis diaris

NOTA: Les dades arriben fins al 23 de desembre. FONTS: OCDE, Thomson Financial Datastream i elaboració pròpia.
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El ien va marcar la cota màxima des del gener del 2000 el dia 3 de
desembre en pagar-se a 102,1 unitats per dòlar, amb una pujada del 5,1%
en relació amb el final del 2003. L’enfortiment del ien no va agradar a les
autoritats japoneses, que van manifestar la seva disconformitat, ja que
perjudica les exportacions nipones. No obstant això, ara com ara, sembla
que no s’han produït intervencions als mercats de canvis, a diferència del
primer trimestre de l’any, en què es van produir importants actuacions.
Cal destacar que, en l’actualitat, l’economia del país del sol naixent està
en més bona forma que llavors per afrontar un ien més alt.

Finalment, el won coreà també ha pujat enfront del dòlar últimament.
Així, la moneda coreana ha registrat els nivells màxims des del novembre
de 1997. En canvi, altres monedes asiàtiques continuen ancorades amb el
dòlar, principalment el iuan xinès.

El won anota el nivell

màxim des del 1997

enfront del dòlar.



El rendiment dels bons públics alemanys registra 
el mínim dels últims divuit mesos

En les primeres setmanes de desembre, les rendibilitats dels bons del
Tresor dels Estats Units a llarg termini han experimentat fluctuacions en
funció de les expectatives sobre els tipus d’interès oficials. Així, al
començament del mes, el rendiment dels bons del Tresor a 10 anys va
pujar fins al 4,40%, cota màxima des de l’agost, en pensar-se que la Reser-
va Federal podia apujar el tipus d’interès de referència de manera més
agressiva del que es descomptava. No obstant això, amb posterioritat es
van modular les perspectives alcistes dels tipus d’interès oficials, i la ren-
dibilitat dels bons del Tresor va tendir a oscil·lar a la baixa. D’aquesta
manera, en la quarta setmana de desembre, el rendiment d’aquests actius
se situava lleugerament per sota del nivell del començament del 2004.

A Alemanya, el preu dels bons públics, que evoluciona inversament
als rendiments, ha continuat pujant en les últimes setmanes. La fortalesa
de l’euro, que perjudica el creixement econòmic de la zona de l’euro, ha
contribuït a aquest moviment. D’aquesta manera, el dia 16 de desembre,
la rendibilitat dels bons de l’Estat alemanys a 10 anys va caure fins al
3,54%, nivell mínim des del juny del 2003. D’altra banda, el tipus d’interès
dels bons germànics a 30 anys va marcar una cota mínima històrica en el
4,14% en la mateixa jornada. Així, el diferencial de tipus d’interès a llarg
termini entre els Estats Units i Alemanya s’ha ampliat fins a uns 60 punts
bàsics.
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EL IEN REGISTRA EL MÀXIM ENFRONT DEL DÒLAR DES DEL GENER DEL 2000
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Mitjanes mensuals Canvis diaris
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Baixa el rendiment

dels bons públics

nipons a 10 anys.

TIPUS D’INTERÈS A LLARG TERMINI ALS MERCATS NACIONALS (*)

Deute públic a 10 anys, mitjana del període, en percentatge anual
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FONTS: Banc d’Espanya, Thomson Financial Datastream i elaboració pròpia.

4,65 4,04 4,05 4,64 4,34 4,13 4,22 4,22

1,27 0,99 1,30 1,59 1,64 1,49 1,46 1,32

4,80 4,10 4,09 4,26 4,13 3,92 3,82 3,60
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4,93 4,53 4,83 5,14 5,05 4,82 4,74 4,45

3,02 2,47 2,46 2,74 2,70 2,50 2,41 2,26

Al Japó, el rendiment dels bons a 10 anys també ha lliscat a la baixa en
les primeres setmanes de desembre. Així, la rendibilitat dels bons de l’Estat
a 10 anys va tornar als nivells del començament del 2004, per sota de
l’1,40%.

Balanç global positiu de les borses el 2004

La reactivació de les borses de valors iniciada el 2003 es va truncar en
els primers mesos del 2004 en un context d’escalada del preu del petroli,
expectatives d’un gir alcista dels tipus d’interès i amenaça latent del terro-
risme internacional. D’aquesta manera, va començar un període d’ensurts
als mercats borsaris, que va dur alguns índexs a perdre la par de l’any.

Després de força

ensurts, les borses

reprenen la via alcista

en la part final de

l’any.
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No obstant això, quan el preu del cru va tocar sostre cap al final d’octu-
bre i es va consolidar la perspectiva d’alces graduals i moderades del
tipus d’interès de la Reserva Federal, les borses van reprendre amb
empenta la via alcista.

La remuntada de les borses va rebre el suport d’uns tipus d’interès del
deute públic en nivells baixos i de la recuperació dels beneficis empresa-
rials. En les últimes setmanes, els mercats borsaris s’han animat també
amb un seguit d’operacions empresarials. D’aquesta manera, quan falta
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poc per tancar l’exercici, els mercats borsaris internacionals presenten un
balanç anual positiu, per bé que amb notables diferències.

Als Estats Units, l’aparició d’indicadors econòmics de to més aviat favora-
ble ha donat suport a les borses en les últimes setmanes. Així, el dia 23 de
desembre, l’indicador Standard & Poor’s 500 va registrar el màxim des de
l’agost del 2001. En la quarta setmana de desembre, aquest índex presenta-
va una revaloració del 9% en relació amb el final del 2003. L’índex Nasdaq
general, representatiu dels valors tecnològics, va recuperar els nivells del
juny del 2001 i va mostrar un balanç acumulat del 8%. Per la seva banda, el
tradicional índex Dow Jones Industrials obtenia menys guanys.

Els grans sectors de l’índex Standard & Poor’s 500 han evolucionat
favorablement el 2004, en general. Cal destacar el bon comportament del
sector de l’energia, que va capitalitzar els elevats preus del petroli. També
van experimentar un registre especialment positiu les empreses de serveis
públics i les telecomunicacions. L’excepció va ser el sector sanitari, que es
va situar en zona de pèrdues.

Els índexs borsaris de la zona de l’euro han aconseguit avanços notables
el 2004, tot i que la pujada de l’euro els ha restat embranzida, perquè perju-
dica les exportacions europees. En la quarta setmana de desembre, l’índex
DJ Eurostoxx 50, representatiu de les societats més grans de la zona de
l’euro, ostentava unes plusvàlues del 7% en relació amb el final del 2003.
Entre les principals borses europees, la italiana i l’espanyola van ser les que
van assolir els guanys acumulats més elevats, de l’ordre del 17%. En la quar-
ta setmana de desembre, l’índex Mibtel de la Borsa de Milà va marcar el
nivell màxim des de l’abril del 2002, i l’índex IBEX 35 de les borses espa-
nyoles va registrar la cota màxima des del juliol del 2001.

Fora de la zona de l’euro, l’índex Financial Times 100 de la Borsa de
Londres va presentar un increment acumulat similar al de les borses euro-
pees. L’índex SMI de la borsa suïssa presentava un balanç positiu, però
no tan favorable. L’índex Nikkei 225 del Japó finalitzava l’any amb un
avanç relativament modest després d’haver arribat a assolir una alça acu-
mulada del 14%. L’encariment del petroli i l’apreciació del ien, amb el
consegüent empobriment de les perspectives econòmiques, van afectar la
borsa nipona.

Pel que fa a la borsa espanyola, l’índex IBEX 35 va superar brillant-
ment un exercici amb una volatilitat considerable. La bona marxa dels
beneficis va estimular l’ascens de les cotitzacions de les accions. D’aques-
ta manera, en la quarta setmana de desembre, l’índex IBEX 35 va superar
els 9.000 punts i va recuperar les cotes de mitjan 2001. L’avanç en relació
amb el mínim del març del 2003 superava el 65%.

Les borses dels països emergents van ser les protagonistes de l’exercici
2004 en assolir els resultats més positius. Cal destacar els mercats borsaris
dels països llatinoamericans i els de l’Europa de l’Est i Central. Els baixos
nivells dels tipus d’interès internacionals van afavorir el dinamisme de les
seves economies. Així mateix, l’apetència dels inversors per actius que
possibilitessin més rendibilitats també va impulsar els índexs dels mercats
emergents.
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El notable creixement econòmic de Llatinoamèrica es va reflectir en
uns elevats augments dels índexs borsaris de la regió. En aquest sentit, cal
esmentar la borsa mexicana, que va marcar cotes màximes històriques i
va doblar la seva valoració en menys de dos anys. Els alts preus del
petroli van influir en aquesta evolució, ateses les exportacions de petroli
de Mèxic. Les borses argentina i brasilera també van anotar importants
guanys sobre el final del 2003, superiors al 15%.

Al continent asiàtic, l’índex Hang Seng de la Borsa de Hong Kong pre-
sentava un bon balanç acumulat, amb un increment superior al 13%. Ha
estat impressionant el rebot de la borsa índia, impulsada per un fort crei-
xement industrial i dels serveis informàtics. L’índex Sensex de la Borsa de
Bombai va anotar una pujada acumulada superior al 10%, quan la incerte-
sa creada després de les eleccions legislatives del maig el va arribar a
situar en terreny negatiu.
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La borsa mexicana

dobla la seva valora-

ció en menys de 

dos anys.

Impressionant rebot

de la borsa índia des

del maig.

ÍNDEXS DE LES PRINCIPALS BORSES MUNDIALS
30-11-2004

Cotització a 23-12-04

Índex (*)
% variació % variació % variació

% variació
% variació

mensual acumulada anual
acumulada

sobre la mateixa
data de 2001

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.

10.428,0 4,0 –0,2 6,6 3,6 7,9

1.173,8 3,9 5,6 10,9 8,8 5,7

2.096,8 6,2 4,7 7,0 7,8 11,0

10.899,3 1,2 2,1 7,9 5,0 8,5

4.703,2 1,7 5,1 8,3 6,9 –7,2

2.876,4 2,3 4,2 9,3 6,9 –20,2

4.126,0 4,2 4,1 10,1 7,2 –15,3

3.753,8 1,3 5,5 9,6 7,4 –15,1

337,2 2,0 –0,1 1,5 3,2 –29,7

22.379,0 3,1 12,3 11,2 17,8 4,6

8.693,0 3,3 12,4 19,9 17,0 9,3

5.444,2 1,5 –0,8 2,4 3,8 –10,5

14.060,1 7,7 11,8 14,1 13,2 27,6

1.213,1 –5,8 13,2 21,7 26,6 323,3

25.128,0 9,0 13,0 24,5 16,4 93,6
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No es consolida amb

claredat la recupera-

ció apuntada a la

indústria…

ACTIVITAT ECONÒMICA

Indicadors d’activitat: bon to al final del 2004

L’activitat econòmica espanyola mantenia un to força ferm, llevat
d’algunes excepcions, al final del 2004, gràcies al renovat dinamisme de
la demanda interna, tant de consum com d’inversió, tot i que l’elevat dèfi-
cit exterior continuava exercint un clar efecte moderador sobre el creixe-
ment global del producte interior brut (PIB). En aquest context, el con-
sum d’electricitat ha mantingut un ritme expansiu relativament alt en els
últims mesos (prop del 4,0% interanual en termes de cicle-tendència, un
cop depurats els efectes de temperatura i calendari), però sense l’accele-
ració mostrada cap a la meitat del 2004.

Continua 

el dinamisme de 

la demanda interna.

CONJUNTURA ESPANYOLA

D’altra banda, la indústria no ha aconseguit consolidar en els últims
mesos la recuperació observada amb anterioritat. El descens interanual de
l’1,5% registrat per l’índex de producció general (filtrat d’efectes de calen-
dari) a l’octubre s’emmarca en la desacceleració del creixement apuntada
en termes de cicle-tendència. Les activitats que van tenir un comporta-
ment més favorable durant els deu primers mesos del 2004 van ser les
corresponents a alimentació, siderúrgia, maquinària i material elèctric, ve-

EL CONSUM ELÈCTRIC MANTÉ UNA TAXA
DE CREIXEMENT ELEVADA
Variació interanual del consum d’electricitat

NOTA: Sèrie de
cicle-tendència
corregida de
laboralitat i
temperatura.
FONTS: Xarxa Elèctrica
Espanyola, Ministeri
d’Economia i
elaboració pròpia.
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hicles a motor i paper i edició, amb increments mitjans en els respectius
índexs de producció situats entre l’1% i el 5% en relació amb el mateix
període de l’any anterior. En sentit oposat, cal esmentar els descensos
anotats en els índexs del sector tèxtil, confecció i pelleteria, indústria quí-
mica i fabricació de mobles (entre l’1% i el 6%) i els més intensos, corres-
ponents a construcció d’equips informàtics (34,6%), indústria electrònica
(11,4%) i pells adobades (13,5%).
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…però la construcció

manté un pols molt

ferm.

Bon to als serveis,

però amb tendència 

a moderar el ritme

expansiu.

En canvi, l’activitat constructora continua reflectint un dinamisme con-
siderable. El fort creixement del consum de ciment a l’octubre (13,7% in-
teranual) s’inscriu en la tendència de fons alcista que ha reprès aquesta
sèrie en els últims mesos. En la mateixa línia, alguns indicadors avançats,
com el nombre d’habitatges corresponents a visats d’obra nova, mantenen
un fort ritme expansiu. No és estrany, en aquest context, que l’indicador
de confiança del sector se situés al final del 2004 en un nivell relativament
alt (superior a 20 punts), clarament per damunt de l’existent en els mesos
inicials de l’any.

Pel que fa als serveis, el to és, en general, positiu, tot i que s’aprecia
una lleugera desacceleració de l’activitat en els últims mesos, d’acord amb
l’evolució dels principals indicadors. A la mateixa conclusió s’arriba si te-
nim en compte algunes informacions qualitatives, com l’indicador de con-
fiança del sector elaborat per la Comissió Europea, que es va moure al
voltant dels 16 punts durant el tercer trimestre i va baixar a 13 a l’octubre,
enfront de la mitjana de 23 punts registrada durant la primera meitat del
2004. En una trajectòria similar s’inscriu l’evolució de l’índex PMI, cons-
truït a partir de les opinions dels gestors de compres.

SIGNES DE FEBLESA A LA INDÚSTRIA
Variació interanual de l’índex de producció industrial

NOTA: Sèrie de cicle-
tendència corregida
de diferències
de calendari.
FONTS: Institut
Nacional d’Estadística
i elaboració pròpia.
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INDICADORS D’OFERTA
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior

2004
2002 2003

I II III Octubre Novembre

Indústria

Consum d’electricitat (1)

Índex de producció industrial (2)

Indicador de confiança a la indústria (3)

Utilització capacitat productiva (4)

Imp. 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 al detall

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, SEOPAN, Aviació Civil, Institut Nacional d’Estadística, Banc d’Espanya, Ministeri de Ciència i Tecnologia, Ministeri
d’Economia i elaboració pròpia.

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

0,2 1,4  1,4  2,5  2,2  –1,5 ...

–5,7 –0,9 –3,0 –2,0 –2,7 –2,0 –1,0

78,5  79,1  78,7 79,3  80,5  – 80,5 

6,4  3,3 0,6  6,4  9,2  ... ...

4,7  4,8  5,6  2,8  3,9  –7,6 13,7

–2,3 –1,5 –1,0 –2,7 –8,3 –11,0 –10,0 

4,3  21,4  8,0  9,2  14,9  ... ...

13,1  –10,9 8,9  –31,2 56,8  ... ...

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

4,5  –0,7 5,4  0,3  1,4  8,8  9,2 

–2,9 3,7  4,0  –2,2 –0,2 ... ...

–0,7 1,7  6,4  6,2  –8,5 –31,8 ...

–1,1 7,5  11,0  6,7  6,5  9,4  6,4

6,2 8,0 7,8 6,8 6,9 –0,2 ...

AUGMENTA LA CONFIANÇA AL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ
Diferència entre els percentatges de respostes positives i negatives

FONT: Comissió
Europea. 20022000 2001 2003

M J S D M J S D M J S D
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No obstant això, el turisme, que va tenir un comportament poc satis-
factori en la temporada estival, ha experimentat una sensible millora en
els mesos finals de l’any. El nombre de turistes estrangers va créixer al
voltant del 9,0% interanual durant els mesos d’octubre i novembre, la
qual cosa es va traduir en un augment significatiu de les pernoctacions
registrades en hotels per part d’aquest col·lectiu, situació que contrasta
amb la negativa evolució anterior. D’altra banda, en aquests dos mesos,
va prosseguir l’auge del turisme interior, amb un augment espectacular de
les pernoctacions d’espanyols, superior al 12%.

En relació amb els transports, s’aprecien resultats molt dispars: creixe-
ment elevat, tot i que tendint a desaccelerar-se, del tràfic aeri de passat-
gers; ritme expansiu molt fort del tràfic marítim de passatgers; creixement
discret del transport de viatgers per carretera, i, finalment, reculades en el
transport per ferrocarril, tant en línies de passatgers com en les expedi-
cions de mercaderies.
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Reactivació del turis-

me en els mesos

finals del 2004.

Resultats dispars 

als transports.

INDICADORS DE DEMANDA
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior

2004
2002 2003

I II III Octubre Novembre

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, Comissió Europea i elaboració pròpia.

2,4  0,2  –0,1 –0,7 0,1  –2,2 ...

5,0  10,0  20,4  16,6  11,5  ... ...

–6,6 3,8  20,9  9,6  5,3  –1,7 13,4 

12,6  1,6  3,7  4,8  4,4 – –

–11,6 –13,7 –11,7 –9,3 –11,7 –12,0 –10,0

–4,9 0,5  1,3  3,7  4,5  –4,4 ...

–5,8 16,8  18,7  14,3  21,7  ... ...

–6,0 13,5  14,9 13,1  9,4  –2,8 19,9 

3,7  7,4  8,9  10,6  12,1  ... ...

1,4  6,2  7,3  2,2  6,9  ... ...

Pel costat de la demanda, el to del consum continua essent força positiu,
si tenim en compte, per exemple, l’evolució de l’indicador de disponibilitats
de béns d’aquesta naturalesa (producció interior més importacions menys
exportacions) elaborat pel Ministeri d’Economia. En els últims mesos,
l’esmentat índex ha mantingut un ritme expansiu elevat, però sense la for-
ta acceleració reflectida en la primera meitat del 2004. En canvi, l’enquesta
de comerç al detall mostra resultats menys convincents, amb un crei-
xement mínim de l’índex general de vendes durant el tercer trimestre (1,0%
interanual, descomptant la inflació) i un descens del 0,9% real a l’octubre.

Evolució favorable del

consum, però amb

signes de feblesa en

alguns capítols, com

el del comerç al detall.
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ES REDUEIXEN ELS DESEQUILIBRIS TERRITORIALS EN RENDA DISPONIBLE

Les disparitats regionals pel que fa a la renda bruta disponible per habitant continuaven
essent apreciables el 2002, però, en termes generals, van mantenir la tendència a reduir-se
dels últims anys, segons es desprèn dels comptes de renda de les llars corresponents a la Comp-
tabilitat Regional d’Espanya publicats recentment per l’Institut Nacional d’Estadística. No obs-
tant això, aquest procés de reequilibri territorial presenta matisos molt diversos.

CANVIS SIGNIFICATIUS EN LA CLASSIFICACIÓ DE COMUNITATS
AUTÒNOMES PER RENDA
Renda disponible bruta de les llars per capita
Índex base 100 = Mitjana nacional

2002

1995
País Basc

Navarra

Balears

Madrid

La Rioja

Catalunya

Aragó

Cantàbria

Castella i Lleó

Comunitat Valenciana

Ceuta i Melilla

Astúries

Canàries

Múrcia

Galícia

Castella-la Manxa

Andalusia

Extremadura

%

FONTS: Institut
Nacional d’Estadística
i elaboració pròpia. 60 80 100 120 13070 90 110
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Així, les distàncies entre els extrems s’han retallat sensiblement. Si el 1995 la comunitat
amb la renda per habitant més elevada, Navarra, superava en un 73% la de renda més baixa,
Extremadura, el 2002 aquesta diferència s’havia reduït fins al 65%. A més a més, havia can-
viat un dels protagonistes: en aquesta data, el País Basc gaudia de més renda, amb 13.690
euros per habitant, el 24,3% més que la mitjana espanyola. A Extremadura, el nivell relatiu
era del 75,2%, enfront del 71,9% del 1995.

Des d’una perspectiva més àmplia, es constata també una certa estabilitat en la posició
relativa de les comunitats. Les quatre amb un nivell de renda més alt el 2002 eren les mateixes
que el 1995, és a dir, el País Basc, Navarra, Balears i Madrid. A l’extrem oposat, només un
canvi: mentre el 1995 les comunitats amb menys nivell de renda eren Extremadura, Andalu-
sia, Múrcia i Castella-la Manxa, el 2002 Galícia ocupava el lloc de Múrcia, que se situava en
el 88,3% de la mitjana espanyola (4,5 punts més que el 1995), al furgó de cua.

Aquesta millora tan intensa en relació amb la mitjana es repeteix en el cas del País Basc i
és també molt important a Cantàbria i Extremadura, on el nivell de renda relativa puja 3,3
punts entre 1995 i 2002. Milloren també la seva posició, al voltant d’un punt percentual, La
Rioja, Castella i Lleó, la Comunitat Valenciana i Madrid. Al costat oposat se situen Catalunya,
on el nivell de renda per habitant queia al 112% de la mitjana espanyola (4,5 punts), i Bale-
ars, fins al 121% (3,0 punts).

A un nivell més desagregat, s’observa que les matriculacions d’automò-
bils de turisme mantenen un ritme de creixement elevat (5,5% de mitjana
durant octubre i novembre, en relació amb el mateix període de l’any an-
terior), però allunyat de les elevades taxes registrades en la primera mei-
tat del 2004. En canvi, les vendes de motocicletes registren un creixement
espectacular (a l’octubre i al novembre, s’han doblat amb escreix les xi-
fres corresponents al mateix període de l’any anterior), explicable en bona
part pel canvi normatiu aplicat en matèria de permisos de circulació.

Les matriculacions de

turismes continuen

creixent a bon ritme,

tot i que més moderat

que al començament

del 2004.

EL CONSUM DE BÉNS MANTÉ UN ALT RITME EXPANSIU
Variació interanual de l’índex de disponibilitats de manufactures de consum

NOTA: Sèrie de
cicle-tendència.
FONTS: Ministeri
d’Economia i
elaboració pròpia.

%

20022000 2001 2003
M J S D M J S D M J S D

2004
M J S D M J S

–2

0

2

4

6

8

10



43Servei d’Estudis de ”la Caixa” - INFORME MENSUAL - gener 2005

La inversió en béns

d’equipament manté

un ritme expansiu 

elevat.

La indústria de béns

d’equipament inicia la

recuperació el 2003…

…gràcies al bon com-

portament de les ven-

des, tant al mercat

interior com en

l’àmbit exportador.

Finalment, si tenim en compte l’indicador de disponibilitats dels béns
d’equipament, es mantenen les altes taxes de creixement de la inversió en
aquests béns. L’expansió obeeix en gran part al fort impuls de les impor-
tacions, que van augmentar el 21,7% real durant el tercer trimestre del 2004,
en relació amb el mateix període de l’any anterior. En la mateixa línia, les
matriculacions de vehicles de càrrega mantenen un ritme expansiu molt
elevat (al voltant del 8,7% de mitjana de juliol a novembre).

La indústria de béns d’equipament es recupera

La indústria productora de béns d’equipament va facturar 32.375
milions d’euros el 2003, el 4,4% més que l’any precedent, segons les xi-
fres facilitades per SERCOBE, associació empresarial que agrupa els fabri-
cants d’equips metall-mecànics, elèctrics i electrònics i els de material de
transport, principalment ferroviari i aeronàutic. L’augment de la facturació
el 2003, superior al modest 0,2% de l’any anterior, és atribuïble sobretot a
l’expansió de l’activitat, el 3,7%, mentre que els preus van créixer molt
moderadament, al voltant del 0,7%.

LA DEMANDA DE BÉNS D’EQUIPAMENT REMUNTA
DESPRÉS DE DOS ANYS DE DECLIVI
Milions d’euros constants de 1993

20022000 2001 2003
FONTS: SERCOBE
i elaboració pròpia. 19991993
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Els resultats favorables del sector en termes d’activitat s’expliquen, en
part, pel bon comportament de l’economia espanyola. Segons les dades de
SERCOBE, el consum aparent de béns d’equipament es va recuperar de l’evo-
lució negativa experimentada en els dos anys anteriors (descensos successius
del 2,5% i del 3,6%) amb un creixement mitjà proper al 6,2% real. El canvi de
tendència de la demanda interna es va afegir a la reacció de les exportacions,
que, després de la reculada del 2001 (descens del 2,4%) i de la feblesa del
2002 (augment del 0,9%), van créixer el 9,0% en volum, segons les dades de
SERCOBE. Durant el 2003, la indústria de béns d’equipament va exportar el
65,7% de la producció, enfront del 62,0% anotat l’any anterior, i va evidenciar
així el procés de consolidació de les empreses del sector als mercats exteriors.



Des d’una altra perspectiva, la recuperació del sector ve avalada també
per les xifres de la comptabilitat nacional que elabora l’Institut Nacional
d’Estadística (INE). La formació bruta de capital fix en béns d’equipament
en termes reals va créixer al voltant de l’1,0% durant el 2003 (enfront del
descens del 5,4% del 2002), i les exportacions van augmentar el 15,4% en
termes reals, segons el Departament de Duanes.

El bon to del sector s’ha intensificat durant el 2004. Així, la demanda
d’inversió en béns d’equipament en termes reals va créixer el 4,5% en els
nou primers mesos de l’any, segons les dades de l’INE. En el mateix perío-
de, les matriculacions de vehicles de càrrega van mantenir també un ritme
expansiu molt elevat (el 12,5%, només 1,5 punts per sota del fort augment
registrat un any abans). D’altra banda, les exportacions van augmentar
gairebé el 12% en volum en els nou primers mesos de l’any i van seguir
la mateixa pauta expansiva que el 2003.

El bon to de la demanda durant el 2004 s’ha reflectit en el nivell d’acti-
vitat. Així, l’índex de producció industrial de béns d’equipament (filtrat de
diferències de calendari) ha registrat un increment mitjà del 3,1% en els
nou primers mesos de l’any, 2,6 punts més intens que el registrat en el
conjunt del 2003. D’altra banda, el nivell d’utilització de la capacitat pro-
ductiva també ha augmentat de manera progressiva, fins a assolir el 83,3%
en el tercer trimestre del 2004, al voltant de 4 punts per damunt del pri-
mer trimestre del 2003.
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Les xifres de la comp-

tabilitat nacional ava-

len la recuperació del

sector.

La demanda de béns

d’equipament conti-

nua creixent durant 

el 2004…

…i impulsa l’augment

de l’activitat.

INDÚSTRIA DE BÉNS D’EQUIPAMENT
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior

2004
2002 2003

I II III

Inversió en equipament (volum)

Disponibilitats de béns d’equipament

Matriculacions vehicles industrials

Producció vehicles industrials

Índex de producció industrial (*)

Utilització capacitat productiva (**)

Nivell

Previsió

Nivell cartera comandes (***)

Exterior

Total 

Exportacions (volum)

Importacions (volum)

NOTES: (*) Filtrat de diferències de calendari.
(**) Percentatge.

(***) Diferència entre percentatge de respostes «elevat» i «feble».
FONTS: Institut Nacional d’Estadística, Ministeri d’Economia, Banc d’Espanya, ANFAC i elaboració pròpia.

–5,4 1,0 –0,4 4,3 9,8

–4,0 5,4 6,8 12,2 16,4

–6,0 13,5 14,9 13,1 9,4 

–7,9 6,3 –5,3 –9,0 2,0

–4,9 0,5 1,3 3,7 4,5

80,5 81,6 81,8 82,5 83,3

82,6 83,0 82,8 83,8 83,5

–23 –16 –19 –14 –8

–16 –9 –11 –5 3

–9,1 15,4 19,3 6,8 10,4

–5,8 16,8 18,7 14,3 21,7



La recuperació del mercat al llarg del 2003 es va estendre a totes les
modalitats, segons SERCOBE. Així, el sector d’equips elèctrics i electrònics
va presentar un augment de consum aparent del 3,3%, percentatge que
contrasta amb el descens del 3,5% registrat el 2002. No obstant això, l’in-
crement més intens es va registrar al mercat d’equips mecànics, amb un
augment del consum aparent del 10,9%, enfront de la caiguda del 2,2%
del 2002. Tot i el bon comportament general, el grau de proveïment in-
tern, és a dir, la quota de mercat intern coberta per la producció pròpia
global, va baixar dos punts en relació amb el 2002 i es va situar en el 23%,
la qual cosa sembla indicar que el sector espanyol de béns d’equipament
té una dimensió inferior a la que li correspondria en funció del grau de
desenvolupament industrial del país.

En principi, sembla que l’evolució recent dels principals indicadors
d’activitat ofereix garanties de continuïtat per al creixement de la indústria
de béns d’equipament en els propers mesos. Des del punt de vista exte-
rior, s’espera que la influència sigui moderadament positiva, ja que també
es preveuen millores en la producció i en l’exportació europees. No obs-
tant això, cal destacar l’existència de certs riscos per al sector, atès que
s’està produint un encariment significatiu de l’acer i de l’energia, sense
oblidar l’important procés de deslocalització industrial en marxa.
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La recuperació de la

demanda és especial-

ment visible en

l’àmbit dels equips

mecànics.

Tot i certs riscos,

s’espera que la recu-

peració es consolidi

en els propers mesos.
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L’afiliació a la Segure-

tat Social es modera

sensiblement al

novembre…

MERCAT DE TREBALL

El creixement de l’ocupació es modera al novembre

El nombre d’afiliats en alta a la Seguretat Social va augmentar en
53.818 al novembre, menys de la meitat que en el mateix període de l’any
anterior. Per aquest motiu, el ritme de creixement de l’afiliació es va
desaccelerar fins al 2,7% interanual, quatre dècimes de punt per sota del
mes precedent. Així i tot, no es pot anticipar que la dada del novembre
representi un canvi clar en la tendència d’augment estable que l’afiliació
ha experimentat des dels mesos d’estiu.

…pel menor to al

sector serveis.

La pèrdua de vigor de l’afiliació va ser especialment notable en l’àmbit
dels serveis, tot i que el ritme de creixement va continuar en una cota
molt elevada, el 3,9%. La construcció, en canvi, va consolidar el perfil de
solidesa dels mesos anteriors i va créixer al 5,0% interanual. La indústria,
per la seva banda, es va mantenir en la línia de modesta destrucció d’ocu-
pació dels últims mesos.

%

2002 20042000 2001 2003

M J S D M J S D M J S D M J S D JM
FONTS: Ministeri de
Treball i Afers Socials
i elaboració pròpia.

S

EL CREIXEMENT DE L’AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL
S’ESTABILITZA
Variació interanual del nombre d’afiliats en alta a la Seguretat Social
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El menor to de l’afiliació va afectar la població assalariada, ja que,
entre els autònoms no agraris, el creixement es va mantenir estable i en
nivells inferiors al 3%, gairebé un punt i mig per damunt de l’ocupació
assalariada, la qual, al seu torn, va augmentar el 2,6% interanual.

La moderació relativa del creixement de l’afiliació a la Seguretat Social
va ser més notòria entre la població espanyola que entre l’estrangera. En
el primer cas, el creixement va cedir en quatre dècimes fins al 2,0% i, en
el segon, fins al 14,5% interanual. Els estrangers afiliats a la Seguretat
Social van arribar a la xifra d’1.100.272 al final de novembre, és a dir, el
6,4% del total (el 5,7% en el mateix mes del 2003).

Aquesta tònica d’afebliment no s’acaba d’apreciar en les xifres dels
nous contractes registrats a l’Institut Nacional d’Ocupació (INEM), que, al
novembre, van augmentar el 12,3% interanual i van deixar l’increment
acumulat dels onze primers mesos en l’11,8%, amb un registre una mica
més elevat en la contractació indefinida que en la temporal. Els contractes
a temps parcial van créixer a una taxa molt més elevada, el 20,0% acumu-
lat fins al novembre.
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L’ocupació autònoma

es mostra més dinà-

mica que l’assala-

riada…

Els contractes regis-

trats es recuperen 

al novembre.

…i l’afiliació d’estran-

gers creix molt 

per damunt de la

d’espanyols.

INDICADORS D’OCUPACIÓ
Percentatges de variació sobre el mateix període de l’any anterior

2003 2004
2002 2003

IV I II III Octubre Novembre

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 Afers Socials, Institut Nacional d’Ocupació i elaboració pròpia.

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

–0,2 –0,5 –0,7 –0,5 –0,5 –0,6 –0,6 –0,8

5,8 4,3 3,0 4,4 4,3 4,6 5,0 5,0

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

0,9 2,3 2,8 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

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

2,0 2,7 3,0 2,6 2,3 2,5 – –

1,4 1,7 2,1 2,1 2,0 2,1 – –

–1,6 –1,0 0,2 10,0 16,3 18,2 –3,5 16,7

1,1 3,9 8,8 14,4 13,7 14,7 –5,7 11,9

0,9 3,4 8,1 13,9 13,9 15,0 –5,5 12,3



L’atur registrat disminueix per primer cop en tres anys

El nombre d’aturats registrats a l’INEM va augmentar en 33.750 al
novembre i es va situar en un total d’1.682.722 al final del mes. Aquest
augment, habitual en aquesta època de l’any, va ser gairebé igual al del
mateix mes de l’any anterior, de manera que el ritme de variació de l’atur
es va mantenir pràcticament estable en les cotes lleugerament negatives
assolides a l’octubre.
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Disminueixen els

demandants d’una

primera feina.

El balanç acumulat

fins al novembre és el

millor dels tres últims

anys.

La relativa estabilitat de la situació al novembre va ser afavorida pel
notable descens de l’atur en el col·lectiu de demandants d’una primera
feina, gràcies, probablement, al menor nombre de noves inscripcions.
Aquest comportament sol indicar una menor propensió a buscar feina en
èpoques de deteriorament de les expectatives. No obstant això, l’especial
complexitat de la inserció dels immigrants al mercat laboral exigeix
prudència a l’hora d’interpretar aquest descens d’inscripcions. Així i tot,
l’atur als diferents sectors productius va mantenir les tendències dels
mesos precedents: descens modest a la indústria, creixement igual o infe-
rior a l’1% interanual en construcció i serveis i descens intens en els no
ocupats anteriorment (prop del 8%).

El balanç acumulat fins al novembre es va saldar amb un descens de
l’atur registrat de 28.765 persones, comportament que contrasta amb els
increments, en algun cas remarcable, dels tres anys anteriors. Aquest des-
cens deriva de les caigudes de l’atur a la indústria, la construcció i entre
els demandants d’una primera feina, que van compensar el modest incre-
ment dels serveis.

%

2002 20042000 2001 2003

M J S D M J S D M J S D M J S D JM
FONTS: Institut
Nacional d’Ocupació
i elaboració pròpia.

S

L’ATUR TENDEIX A DISMINUIR
Variació interanual de l’atur registrat
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Per comunitats autònomes, la situació era molt dispar al novembre.
Així, a Canàries, València, La Rioja, Extremadura, Navarra, Catalunya i
Balears, el nivell d’atur superava el de l’any precedent en el mateix mes.
En canvi, a la resta del país, l’atur era inferior al del novembre del 2003,
en particular a Aragó, Cantàbria i Madrid, on el descens interanual es va
situar entre el 8% i el 6%, respectivament.
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Aragó, Madrid 

i Cantàbria lideren 

la reducció de l’atur

registrat, en contrapo-

sició amb Canàries, 

La Rioja i la Comuni-

tat Valenciana.

ATUR REGISTRAT PER SECTORS, SEXE I EDATS
Novembre 2004

Variació sobre Variació sobre el mateix
desembre 2003 període de l’any anterior %

Absoluta

Aturats

% Absoluta %

participació

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.

40.046 2.122 5,6 1.151 3,0 2,4

245.496 –18.797 –7,1 –8.376 –3,3 14,6

182.121 –29.767 –14,0 1.784 1,0 10,8

994.450 25.735 2,7 7.347 0,7 59,1

220.609 –8.058 –3,5 –18.381 –7,7 13,1

677.451 –47.811 –6,6 –8.199 –1,2 40,3

1.005.271 19.046 1,9 –8.276 –0,8 59,7

247.578 –10.172 –3,9 –23.495 –8,7 14,7

1.435.144 –18.593 –1,3 7.020 0,5 85,3

1.682.722 –28.765 –1,7 –16.475 –1,0 100,0

ATUR REGISTRAT
Milers de persones

Variació Var. s/desembre Variació Var. s/desembre
2003 mensual 2002 2004 mensual 2003

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

FONTS: Institut Nacional d’Ocupació i elaboració pròpia.

1.742,3 54 54 1.762,0 50 50

1.734,1 –8 46 1.751,9 –10 40

1.719,6 –14 32 1.743,7 –8 32

1.658,0 –62 –30 1.705,2 –39 –6

1.608,3 –50 –80 1.654,1 –51 –57

1.600,7 –8 –87 1.626,1 –28 –85

1.573,5 –27 –115 1.585,2 –41 –126

1.569,2 –4 –119 1.598,4 13 –113

1.607,8 39 –80 1.618,4 20 –93

1.666,9 59 –21 1.649,0 31 –63

1.699,2 32 11 1.682,7 34 –29

1.711,5 12 23



Els costos salarials es moderen en el tercer trimestre

El cost salarial total es va situar en els 1.461 euros per persona i mes
en el tercer trimestre del 2004, el 2,2% per damunt del mateix període de
l’any anterior, segons l’enquesta trimestral de cost laboral. Aquest incre-
ment, gairebé un punt inferior al del trimestre precedent, va representar
un canvi important en relació amb la tònica d’estabilitat registrada pels
increments salarials en l’últim any.
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Intensa desaccele-

ració dels costos 

salarials…

…però centrada en 

el sector terciari, 

per l’impacte de la

immigració.

Els costos laborals

totals també es mode-

ren i creixen el 2,5%.

INDICADORS DE SALARIS
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior

2004
2002 2003

I II III IV

Increment pactat en convenis

Índex de costos laborals

Costos salarials

Indústria

Construcció

Serveis

Guanys mitjans per hora treballada

Altres costos laborals

Jornada laboral (*)

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

Jornals agraris

Cost laboral a la construcció

NOTES: (*) Hores efectives per treballador i mes. 
(**) Comptabilitat nacional trimestral; dades brutes corregides.

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

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

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

4,7 4,4 4,0 2,9 3,3 ...

4,1 5,0 5,2 4,1 4,6 ...

3,8 3,5 2,7 3,2 1,6 ...

4,1 4,3 4,1 2,5 2,0 ...

6,0 5,4 4,4 3,5 3,4 ...

–0,3 –0,5 –0,9 0,5 0,2 ...

4,3 4,3 3,9 3,9 3,7 ...

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

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

Aquesta intensa moderació dels costos salarials es va concentrar exclu-
sivament en el sector terciari, en quedar els increments en l’1,6% inter-
anual, més d’un punt i mig per sota del trimestre precedent. Aquest com-
portament s’explica, sobretot, per l’impacte de la immigració. A la
indústria i la construcció, en canvi, l’increment salarial va tendir a accele-
rar-se notablement, fins al 3,3% en el primer cas i el 4,6% en el segon, i es
va truncar la tònica de moderació que s’havia apreciat anteriorment.

El cost laboral total, és a dir, el cost salarial més altres costos laborals,
com la Seguretat Social i altres percepcions, també va experimentar una
desacceleració, tot i que no tan intensa com en el cas estrictament salarial,
i va quedar en el 2,5% interanual, set dècimes per sota del trimestre pre-
cedent. Aquesta moderació també es reflecteix en el cost per hora efecti-
va treballada, que va passar a augmentar el 2,3%, és a dir, al voltant d’un
punt menys que en el tercer trimestre del 2003.



Segons la comptabilitat nacional, en canvi, el salari per lloc de treball
equivalent a temps complet es va mantenir relativament estable en relació
amb els trimestres precedents i es va situar en el 3,7% en el tercer trimes-
tre. Els increments salarials més importants es van registrar en els serveis
no de mercat (el 5,2%), la construcció (el 4,4%) i la indústria (4,0%). Als
serveis de mercat, la desacceleració, en aquest cas fins al 2,6%, va ser la
nota dominant.

Per la seva banda, la pujada salarial mitjana pactada en els convenis
fins a la meitat del quart trimestre del 2004 es va situar en el 3,0%, segons
les dades del Ministeri de Treball i Afers Socials, és a dir, mig punt menys
que en el conjunt de l’any passat. Aquestes xifres corresponen als acords
subscrits per 7,0 milions de treballadors, és a dir, una mica més del 76%
dels qui efectivament acaben vinculats per la negociació col·lectiva al cap
de l’any.
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La remuneració per

assalariat s’estabilitza

en el tercer trimestre.

L’increment pactat en

convenis es desacce-

lera en relació amb un

any abans.
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FONTS: Institut
Nacional d’Estadística
i elaboració pròpia.

IMPORTANT DESACCELERACIÓ DELS SALARIS
Variació interanual del cost salarial total per treballador i mes
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PREUS

La taxa d’inflació cedeix una dècima al novembre

L’índex de preus de consum (IPC) va augmentar el 0,2% al novembre,
una dècima menys que en el mateix mes del 2003, de manera que la taxa
d’inflació es va moderar fins al 3,5% interanual i es van complir les expec-
tatives existents. En canvi, la inflació subjacent (sense energia ni aliments
no elaborats) es va mantenir estable en el 2,9% per quart mes consecutiu,
set dècimes per damunt del mínim anual assolit al març.

La taxa d’inflació cau

al 3,5% i la subjacent

roman estable en el

2,9%.

Els carburants afavo-

reixen la contenció de

l’IPC al novembre,

però són els causants

de les alces experi-

mentades des del

març.

La suau moderació de l’IPC és atribuïble principalment als preus
energètics, per la contenció dels combustibles i carburants derivada de la
caiguda del preu del petroli i de la major fortalesa de l’euro. Així, en taxa
interanual, l’augment dels combustibles i carburants es va situar en el
13,0%, dos punts menys que en el mes precedent, però encara molt lluny
de la caiguda de l’ordre del 4% que presentava al març. En conjunt, l’alça
del preu de l’energia va ser una mica menys intensa per l’efecte compen-
sador dels preus del gas natural i de l’electricitat, que van créixer a taxes
molt baixes (0,1% i 1,4%, respectivament). Malgrat tot, l’energia ha gene-
rat gairebé la totalitat de l’augment de l’índex general des del març.
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Nacional d’Estadística.
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LA INFLACIÓ ES COMENÇA A MODERAR
Variació interanual de l’IPC
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Els preus dels béns industrials no energètics van contribuir modesta-
ment a la reducció de la taxa d’inflació en moderar-se lleugerament, una
dècima fins a l’1,2% interanual. Aquest comportament representa frenar la
suau tendència alcista que, des del març, ha afegit set dècimes a la taxa
d’aquest component. Les pujades dels béns intermedis expliquen aquest
comportament, que no ha estat més alcista per la forta competència exis-
tent en aquests mercats.
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Els preus dels béns

industrials continuen

creixent a taxes molt

baixes.

ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM

2003 2004

% % variació % % % variació %
variació s/desembre variació variació s/desembre variació
mensual 2002 anual mensual 2003 anual

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

FONT: Institut Nacional d’Estadística.

–0,4 –0,4 3,7 –0,7 –0,7 2,3

0,2 –0,2 3,8 0,0 –0,7 2,1

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

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

–0,1 1,2 2,7 0,6 2,0 3,4

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

–0,6 0,6 2,8 –0,8 1,4 3,4

0,5 1,1 3,0 0,4 1,8 3,3

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

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

0,3 2,4 2,8 0,2 3,3 3,5

0,2 2,6 2,6
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SEMBLA QUE ELS PREUS ENERGÈTICS
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Variació interanual del component energètic de l’IPC
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Una mica més negatiu va ser el comportament dels preus dels serveis, el
creixement dels quals es va accelerar en dues dècimes de punt, fins al
3,8%, sense que això comporti cap canvi significatiu en la tònica dels últims
mesos d’augment sostingut i estable lleugerament per damunt del 3,5%. El
deteriorament del novembre es va concentrar en l’ensenyament i els viatges
organitzats, i no es van apreciar canvis sensibles en la resta de rúbriques.

En aquesta mateixa línia es va posicionar l’alimentació, en especial els
aliments frescos, que, per segon mes consecutiu, van experimentar un
rebot apreciable, tot i que sense arribar a cotes preocupants. En efecte,
l’increment interanual d’aquest component va quedar en el 2,3%, mig
punt per damunt del mes anterior per l’impacte dels preus de la carn i el
peix, principalment. Els aliments elaborats van mantenir una tònica més
estable, però en cotes elevades, el 4,1% interanual.
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Nova alça dels ali-

ments, impulsada pels

no elaborats.

Lleugera acceleració

dels preus dels serveis

per l’ensenyament 

i els viatges 

organitzats.

114,4 0,1 0,4 3,6 2,8 4,3 3,2

115,9 0,0 –0,0 2,7 5,5 2,7 5,6

119,6 3,3 2,9 3,0 2,8 2,3 2,3

110,7 0,3 0,0 2,8 4,3 3,0 4,3

106,6 0,3 0,4 1,6 1,5 1,9 1,6

105,6 0,1 0,1 2,0 0,2 2,1 0,2

111,3 0,0 –0,6 1,0 7,4 1,6 7,4

93,1 –0,6 –0,4 –0,1 –0,6 –0,3 –0,7

102,4 –1,1 –0,8 –0,9 –0,9 0,4 0,1

116,3 0,2 0,6 4,3 4,1 4,9 4,1

115,6 –0,1 0,0 3,8 3,9 4,0 4,1

111,2 0,1 0,1 3,0 2,8 3,2 2,9

112,6 0,2 0,2 2,5 3,9 2,8 4,1

118,4 –0,0 0,6 5,5 1,4 6,7 2,3

110,9 0,4 0,2 2,1 3,4 2,3 3,5

108,8 0,9 0,4 1,1 3,4 1,2 3,3

110,1 0,3 –1,2 0,2 10,3 1,1 9,9

112,8 0,4 –1,5 –0,2 13,5 1,0 13,0

108,3 1,1 1,0 1,3 1,3 1,2 1,2

113,4 –0,2 0,0 3,3 3,4 3,7 3,8

111,3 0,4 0,4 2,4 2,8 2,6 2,9

111,8 0,3 0,2 2,4 3,3 2,8 3,5

ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM PER GRUPS DE COMPONENTS
Novembre

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

2003 2004 2003 2004 2003 2004

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.

Índexs
(*)



Punts percentuals

2002 20042000 2001 2003

M J S D M J S D M J S D M J S D JM
FONTS: Institut
Nacional d’Estadística
i elaboració pròpia.

S

EL DIFERENCIAL D’INFLACIÓ AMB LA ZONA DE L’EURO
ES CONTINUA AMPLIANT
Diferència en la variació interanual de l’IPC harmonitzat amb la zona de l’euro

0

0,5

1

1,5

2

La modesta reducció de l’IPC al novembre ha confirmat les expectati-
ves sobre l’impacte a la baixa del petroli, però ha revifat els temors al
comportament dels aliments frescos, a l’alça per segon mes consecutiu.
No obstant això, un euro fort i uns preus del petroli continguts poden
afavorir una taxa d’inflació una mica inferior a l’actual, en particular en el
segon trimestre del 2005, si la resta de components mantenen la tònica
actual d’estabilitat i si els aliments no experimenten alces indesitjades.
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i elaboració pròpia.
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ELS ALIMENTS FRESCOS REPUNTEN LLEUGERAMENT A L’ALÇA
Variació interanual del component d’aliments frescos de l’IPC
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El diferencial d’inflació d’Espanya amb la zona de l’euro va augmen-
tar de nou en una dècima al novembre i es va situar en 1,3 punts per-
centuals, segons l’índex de preus de consum harmonitzat. L’ampliació
del diferencial a l’octubre es va produir en un context de moderació
dels preus en els dos àmbits territorials, en especial a la zona de l’euro.
Per components, el creixement dels preus era superior a Espanya en
tots els casos, llevat dels preus dels serveis mèdics. Els diferencials més
amplis es van continuar registrant en l’alimentació, el transport i les
comunicacions.

Tendències contraposades en els preus en origen

Els preus industrials van experimentar una moderada contenció al
novembre i van interrompre la tònica alcista que, de manera continuada,
havien registrat en els últims mesos. En efecte, el seu ritme de creixement
interanual es va situar en el 5,2%, dues dècimes per sota del registre del
mes precedent, però encara més de quatre punts per damunt dels mínims
anuals del febrer.

La suau moderació dels preus industrials és atribuïble a la lleugera
desacceleració dels preus energètics i també dels béns d’equipament. En
canvi, els preus dels béns de consum es van mantenir estabilitzats en un
creixement relativament moderat, el 2,3%, gràcies a la contenció dels ali-
ments. Els béns intermedis van continuar manifestant tensions notables,
en especial per l’impacte de les alces dels productes siderúrgics.

Els preus d’importació es van orientar a l’alça al setembre, impulsats
pels corresponents a productes energètics importats. Així, el petroli cru es
va comprar a un preu mitjà de 233,0 euros per tona, el 30% més que al
setembre del 2003. Durant els nou primers mesos de l’any, l’increment es
mantenia en cotes més moderades, el 9,0%. En els dos casos, la fortalesa
de l’euro permetia pal·liar les alces en dòlars (el 20,5% acumulat fins al
setembre). L’ascens de la resta de béns intermedis, que van acumular un
increment del 3,0% fins al setembre, també es va intensificar.

Els béns de consum importats, en canvi, van mantenir la tònica de
feblesa per la fortalesa de la divisa europea i per l’intens augment de les
importacions procedents dels països fabricants a baix cost. Així, en els
nou primers mesos del 2004, van presentar una caiguda mitjana de l’1,0%,
amb un comportament similar per als aliments i per als béns de consum
no alimentaris.

Els preus agraris van tornar a caure amb intensitat al setembre i van
repetir el comportament del mes anterior. D’aquesta manera, l’augment
mitjà dels preus agraris en els nou primers mesos de l’any es va situar en
l’1,8%, dos punts per sota del registre del mateix període de l’any ante-
rior. Aquesta fase de moderació haurà de continuar en els propers mesos,
ja que no és probable que es produeixin increments de preus tan elevats
com els registrats en l’últim trimestre del 2003.
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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
Preus

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

2003

Setembre 

Octubre

Novembre 

Desembre 

2004

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

NOTA: (*) Dades brutes corregides.
FONTS: Institut Nacional d’Estadística, Ministeri d’Economia i elaboració pròpia.

Deflactor
del PIB (*)

13,5 0,8 2,7 1,2 0,3 –2,4 –2,8 –0,2 –17,7 0,9 –

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

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

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

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

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

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

3,3 2,6 2,9 1,3 3,7 1,3 1,4 –3,9 2,6 3,4 –

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

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

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

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

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

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

... 5,2 2,3 1,5 6,3 12,6 ... ... ... ... –



SECTOR EXTERIOR

El dèficit comercial continua augmentant amb força

El dèficit comercial de l’economia espanyola va créixer intensament al
setembre en mantenir-se el vigor de les importacions en un context de
feblesa de les exportacions. D’aquesta manera, el desequilibri acumulat
en els nou primers mesos del 2004 va superar en un 30,4% el del mateix
període de l’any anterior i va arribar als 43.396 milions d’euros. La taxa de
cobertura, per la seva banda, es va situar en el 71,2%, més de quatre
punts per sota del període gener-setembre del 2003.
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DÈFICIT COMERCIAL: AMPLIACIÓ SENSE TREVA
Saldo comercial acumulat de dotze mesos

FONTS:
Departament
de Duanes
i elaboració pròpia.
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Les importacions van créixer al setembre l’11,1% nominal i van arribar
als 150.725 milions d’euros en l’acumulat de l’any, l’11,8% més que l’any
anterior. En termes reals, l’increment va ser una mica menor, el 10,6%, pel
lleuger augment dels preus d’importació. Els béns de consum no alimen-
tari i els de capital, els dos amb un augment acumulat una mica superior
al 18% en volum, van ser els grups de productes més dinàmics. En aquest
sentit, cal destacar, en particular, els augments en automòbil, electrònica
de consum, moble, equips de telecomunicacions i calçat. Les importa-
cions de béns alimentaris, en canvi, van créixer menys, el 9,4% real. Final-
ment, les compres de béns intermedis es van moderar, en especial les de

…impulsat per un

augment intens de les

importacions, en

especial de béns

d’equipament i de

consum no alimentari.



productes no energètics. Malgrat tot, l’augment acumulat fins al setembre,
el 6,0% en volum, es mantenia lleugerament per damunt del mateix perío-
de del 2003. 

59Servei d’Estudis de ”la Caixa” - INFORME MENSUAL - gener 2005

Les compres fora de la

UE-15 augmenten el

19,1% real en els nou

primers mesos.

Les exportacions per-

den to al setembre i

l’acumulat de l’any

creix menys que el

2003.

COMERÇ EXTERIOR
Gener-setembre 2004

Importacions Exportacions Saldo

Milions
% variació %

Milions
% variació %

Milions

Taxa de

d’euros
anual en partici-

d’euros
anual en partici-

d’euros

cober-

valor pació valor pació
tura (%)

Per grups de productes

Energètics

Béns de consum

Alimentaris

No alimentaris

Béns de capital

Béns intermedis
no energètics

Per àrees geogràfiques

Unió Europea

Zona de l’euro

Tercers països

Europa Est i Ex-URSS

Estats Units

Japó

Amèrica Llatina

OPEP

Resta

TOTAL

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

16.632 16,1 11,0 3.863 22,4 3,6 –12.769 23,2

43.391 14,8 28,8 42.323 1,9 39,4 –1.068 97,5

9.682 7,9 6,4 12.557 0,6 11,7 2.875 129,7

33.709 16,5 22,4 29.766 1,2 27,7 –3.943 88,3

23.817 13,5 15,8 13.432 10,7 12,5 –10.385 56,4

66.885 8,5 44,4 47.711 6,8 44,5 –19.174 71,3

93.602 8,8 62,1 76.744 4,6 71,5 –16.858 82,0

81.494 9,2 54,1 64.212 4,4 59,8 –17.282 78,8

57.123 17,1 37,9 30.585 8,8 28,5 –26.538 53,5

7.378 26,0 4,9 4.470 1,6 4,2 –2.908 60,6

5.496 9,8 3,6 4.115 0,4 3,8 –1.381 74,9

4.168 21,8 2,8 899 24,2 0,8 –3.268 21,6

6.291 15,6 4,2 5.154 7,6 4,8 –1.137 81,9

9.292 8,3 6,2 2.430 –0,4 2,3 –6.863 26,1

24.499 19,8 16,3 13.517 16,0 12,6 –10.981 55,2

150.725 11,8 100,0 107.329 5,7 100,0 –43.396 71,2

Per àrees geogràfiques, les compres a la Unió Europea (UE) de quinze
membres van créixer el 6,3% real en els nou primers mesos, enfront del
19,1% de les procedents de la resta del món. Cal destacar l’intens aug-
ment de les compres als deu nous estats associats a la UE, el 29,0% nomi-
nal fins al setembre del 2004. Fora de la UE, els creixements més inten-
sos, tots per damunt del 25% nominal, es van registrar en el comerç amb
el Pròxim Orient, el Brasil i la Xina, país que va concentrar el 4,1% de les
importacions (el 3,7% en el període gener-setembre del 2003).

Les exportacions van créixer el 3,4% nominal al setembre i van rebai-
xar, per tercer mes consecutiu, el ritme d’avanç. D’aquesta manera, l’acu-
mulat en els nou primers mesos, 107.329 milions d’euros, va moderar
l’augment fins al 5,7%, taxa una mica inferior a la del 2003 en el mateix
període. El creixement real va quedar en el 5,3%. Per àrees geogràfiques,
les expedicions a la zona UE-15 van créixer el 4,2% real, enfront del 9,3%
registrat en el comerç amb la resta del món. En els dos casos, el to va ser
menys intens que en els mesos anteriors.



Per productes, l’increment més important va correspondre als béns
d’equipament, amb un augment real acumulat de l’11,9%, tot i que es va
apreciar un cert perfil de feblesa. Cal destacar les vendes exteriors de
material de transport, principalment vaixells i aeronaus. Molt més feble es
va mostrar l’exportació de béns de consum, amb un increment del 2,9%
real, tot i que es constata una certa millora en determinats béns, com els
automòbils. No obstant això, les de calçat, moble i joguines van continuar
caient. Finalment, les exportacions de béns intermedis van mostrar un
comportament una mica més positiu que l’any precedent, amb un incre-
ment real del 5,3%, impulsades, en part, per la forta demanda exterior de
ferro i acer i també de productes energètics.

El dèficit corrent s’amplifica de manera espectacular

La balança per compte corrent va presentar un dèficit de 5.144 milions
d’euros al setembre, que va superar amb escreix el del mateix mes de
l’any passat. El deteriorament de la situació al setembre va obeir a la con-
tinuïtat de l’ampliació del dèficit comercial i, amb menys intensitat, del de
rendes i transferències corrents, que no va ser compensat íntegrament per
la millora del saldo positiu de la de serveis.

El dèficit acumulat de la balança corrent en els dotze últims mesos va
créixer el 66,2% i va arribar als 34.023 milions d’euros, xifra equivalent al
4,3% del producte interior brut estimat (PIB) per al 2004. Aquesta ampliació
del dèficit va obeir en més del 77% al saldo comercial i, en menor mesura,
a la davallada en el superàvit de serveis i al major dèficit de rendes. Només
la balança de transferències va tenir un comportament més positiu.
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EL DÈFICIT CORRENT S’INTENSIFICA
Saldo per compte corrent acumulat de dotze mesos

FONTS: Banc
d’Espanya i
elaboració pròpia.
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El superàvit acumulat per serveis, per la seva banda, es va veure afec-
tat pels resultats de la balança turística i de la resta de serveis. En el pri-
mer cas, l’estancament dels ingressos i l’alça sostinguda dels pagaments
explicaven la disminució del superàvit, el 3,5% en els dotze últims
mesos.
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BALANÇA DE PAGAMENTS
Acumulat 12 últims mesos en milions d’euros

Setembre Setembre
% variació2003 2004

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.

–37.211 –47.728 28,3

29.512 28.489 –3,5

–2.200 –3.391 54,1

27.312 25.098 –8,1

–10.670 –11.933 11,8

93 539 482,6

–20.477 –34.023 66,2

7.373 9.333 26,6

4.139 –8.795 –

–27.913 48.066 –

41.796 –12.909 –

18.022 26.362 46,3

–5.985 –3.376 –43,6

1.067 1.704 59,8

El compte de capital, per la seva banda, va presentar un superàvit de
315 milions d’euros al setembre i va millorar amb escreix el registre del
mateix mes de l’any anterior. Així, el saldo dels dotze últims mesos, 9.333
milions d’euros, es va situar el 26,6% per damunt del de l’any precedent.

El compte financer, excloses les operacions del Banc d’Espanya, va
acumular en els dotze últims mesos fins al setembre del 2004 unes entra-
des netes de 26.362 milions d’euros, el 46% per damunt de la xifra corres-
ponent al període equivalent de l’any precedent. La inversió espanyola
directa a l’exterior va continuar feble, en particular en l’àmbit de la inver-
sió empresarial, ja que la immobiliària va presentar increments impor-
tants. Malgrat tot, el seu volum total va ser el 48,8% inferior al del període
equivalent de l’any anterior. La inversió estrangera directa va continuar
reculant, concretament el 76,2% en relació amb l’any anterior, arran de
l’enfonsament de la inversió empresarial en un context de clar estanca-
ment al sector immobiliari. La inversió de cartera procedent de l’exterior,
en canvi, va créixer més del 140%, a diferència de l’espanyola a l’exterior,
que es va reduir a la meitat.



62 Servei d’Estudis de ”la Caixa” - INFORME MENSUAL - gener 2005

LES TRAMESES A L’EXTERIOR DELS IMMIGRANTS SUPEREN L’1% DEL PIB

Les trameses de treballadors a l’exterior han augmentat de manera espectacular des del
final de la passada dècada a remolc del fenomen de la immigració. Si el 1997 els pagaments
realitzats a l’exterior per treballadors residents a Espanya van superar lleugerament els 520
milions d’euros, el 2003, últim any del qual es disposa de xifres completes, es va arribar als
2.895 milions, segons les dades de la balança de pagaments del Banc d’Espanya. El 2004 els
enviaments dineraris a l’exterior havien augmentat ja el 17,8% en els nou primers mesos.

La forta alça de les trameses dels immigrants incideix, lògicament, sobre el saldo de la
balança corrent, tot i que de manera limitada. De fet, els pagaments a l’exterior per trameses
van representar en els nou primers mesos del 2004 el 5,5% dels pagaments exteriors de l’econo-
mia espanyola pels diferents conceptes inclosos a la balança corrent: mercaderies, serveis, ren-
des i transferències.

D’altra banda, tot i el seu augment espectacular, la partida de trameses d’emigrants envia-
des a l’exterior es mantenia per sota de les trameses de treballadors rebudes de l’exterior, 4.177
milions d’euros en els dotze últims mesos des del setembre del 2003.

No obstant això, les xifres de la balança de pagaments han de ser considerades amb
prudència, ja que hi ha limitacions importants en el sistema d’informació utilitzat pel Banc
d’Espanya a l’hora d’elaborar-la. Un dels principals esculls ve determinat per l’escassa ban-
carització d’alguns col·lectius d’immigrants, la qual cosa provoca la canalització de part
de les trameses per vies extrabancàries. En segon lloc, l’existència d’un llindar de declara-
ció elevat (12.500 euros) fa que moltes de les quantitats transferides a l’exterior per la
població immigrant quedin fora del sistema d’informació. Estimacions del mateix Banc
d’Espanya consideren que les trameses potencials dels treballadors a l’exterior podrien
doblar amb escreix els registres oficials de la balança de pagaments, és a dir, superarien
l’1% del PIB el 2004.

ELS IMMIGRANTS ENVIEN FONS ALS SEUS PAÏSOS
Trameses de treballadors a l’exterior. Saldo acumulat de dotze mesos

FONTS: Banc
d’Espanya i
elaboració pròpia.
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SECTOR PÚBLIC

Superàvit públic en els onze primers mesos

Els ingressos de caixa no financers de l’Estat van augmentar el 4,8% en
els onze primers mesos del 2004 i van arribar als 105.985 milions d’euros.
Aquesta xifra no inclou els trams de la recaptació de l’impost sobre la
renda de les persones físiques i de la major part d’impostos indirectes
cedits a les comunitats autònomes i a les corporacions locals, de manera
que resulta poc significativa com a indicador de la capacitat d’ingrés de
les administracions per la via dels impostos generals. Inclosos aquests
ingressos cedits, la recaptació va pujar a 143.271 milions d’euros i va
superar en un 8,2% la del mateix període del 2003.

Els impostos directes, amb 69.822 milions d’euros, el 9,3% més que en
el mateix període del 2003, van ser la principal font de recaptació en el
període gener-novembre. L’increment més significatiu es va registrar en
l’impost sobre la renda de societats, el 21,4%, explicable, en part, pel des-
cens de les devolucions. Els ingressos per renda de persones físiques van
créixer molt moderadament, el 2,7%, en relació amb el mateix període de
l’any anterior.

La recaptació per impostos indirectes va arribar, per la seva banda, als
61.449 milions d’euros, el 8,9% més que el 2003, amb l’impost sobre el
valor afegit (IVA) al capdavant. L’import ingressat per aquesta figura
impositiva en els onze primers mesos va ser de 43.142 milions d’euros, el
10,7% més que en el mateix període del 2003. Entre els impostos espe-
cials, la major part de les figures van progressar a un ritme similar a la
taxa d’inflació. En el cas dels hidrocarburs, la recaptació va créixer el
3,2% i va patir el descens de la demanda, atribuïble a les alces de preus
dels combustibles. Les xifres del 2004 no inclouen, a diferència de les del
2003, l’impost sobre determinats mitjans de transport, considerat com a
ingrés propi de les autonomies. Molt notable, d’altra banda, va ser l’incre-
ment dels recursos obtinguts per l’impost sobre les primes d’assegurança,
el 9,2%, vinculat a l’auge del mercat automobilístic, i el dels procedents
del tràfic exterior, el 23,6%, gràcies a l’augment de les importacions de
tercers països.

Al marge dels recursos impositius, les taxes i preus públics van experi-
mentar també un augment notable, el 8,0%, a diferència dels ingressos patri-
monials i de les transferències corrents, que van caure l’11,1% i el 5,6%, res-
pectivament. En canvi, les transferències de capital van augmentar el 22,2%
en relació amb el mateix període de l’any anterior. Finalment, els recursos
procedents de l’alienació d’inversions reals van ser poc significatius.

Els ingressos imposi-

tius augmenten el 8%
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novembre.

Moderació de la
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Els pagaments no financers de l’Estat, per la seva banda, van augmen-
tar el 0,7% i van pujar a 102.762 milions d’euros. Aquesta xifra no inclou
la contrapartida dels ingressos corresponents als trams dels impostos
cedits a les comunitats autònomes. La moderació de la despesa va ser afa-
vorida pel descens en els pagaments per interessos, el 15,3%, i també per
la davallada de les inversions reals. En canvi, les despeses determinants
del consum públic van créixer el 4,9% en el cas del personal i el 18,0% en
el de les compres de béns i serveis.

El saldo de caixa de l’Estat acumulat fins al novembre, és a dir, la
diferència entre ingressos i pagaments no financers, va ser positiu per un
import de 3.223 milions d’euros i contrasta amb el dèficit del mateix
període de l’any anterior. Malgrat aquest superàvit, la intensa variació
positiva d’actius financers, exclosos els moviments al compte corrent del
Banc d’Espanya, va derivar en una necessitat d’endeutament per 6.022
milions d’euros, el 61,4% superior a la del mateix període del 2003. L’aug-
ment dels actius financers es va concentrar en els dipòsits de l’Estat en
institucions financeres i en l’increment de les aportacions patrimonials,
2.014 milions en total. En termes de comptabilitat nacional, el saldo pres-
supostari va resultar també positiu per un import de 1.982 milions
d’euros, però sensiblement inferior al del període homòleg del 2003.
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EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE L’ESTAT
Novembre 2004

Mes Acumulat de l’any

Milions
% variació

Milions
% variació

d’euros
s/mateix mes

d’euros
s/mateix mes

any anterior any anterior

Ingressos no financers

Ingressos no financers corregits (*)

IRPF

Impost de societats

IVA

Impostos especials

Resta

Total

Pagaments no financers

Saldo de caixa

Capacitat (+) o necessitat (–)
de finançament (**)

NOTES: (*) Estan inclosos els trams cedits a les comunitats autònomes d’acord amb el sistema de finançament vigent a
partir de 2002.

(**) En termes de comptabilitat nacional.
FONTS: Ministeri d’Hisenda i elaboració pròpia.

7.788 22,1 105.985 4,8

4.249 10,2 44.275 2,7

264 – 23.350 21,4

2.722 26,0 43.142 10,7

1.469 –1,9 16.023 3,4

2.254 28,9 16.481 5,5

10.958 19,1 143.271 8,2

7.674 –5,6 102.762 0,7

114 – 3.223 –

–5.696 66,5 1.982 –61,2
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ESTALVI I FINANÇAMENT

El crèdit bancari al sector privat continua mostrant
dinamisme

El crèdit bancari a les empreses i famílies va augmentar el 17,0% a
l’octubre en relació amb el mateix mes de l’any anterior. Aquesta taxa és
inferior en 3 dècimes a l’anotada en el mes precedent, però es manté en
nivells alts, més del doble que al conjunt de la zona de l’euro. La
bonança econòmica i unes confortables condicions de finançament, amb
uns tipus d’interès molt reduïts, continuen empenyent la demanda de crè-
dit bancari per part del sector privat.

El crèdit bancari a les

empreses i famílies

puja el 17% en els 

dotze últims mesos.

El saldo hipotecari

gestionat puja el 25%

en un any…

GRAN VIGOR DEL CRÈDIT HIPOTECARI
Variació interanual del crèdit hipotecari per entitats

FONTS: Banc d’Espanya
i elaboració pròpia.
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El creixement del crèdit a les empreses i famílies és impulsat encara
per les hipoteques. D’aquesta manera, el crèdit hipotecari de bancs i cai-
xes va pujar el 22,6% en els dotze últims mesos fins a l’octubre. Un cop
incloses les titulitzacions i les altres entitats de crèdit, aquesta taxa puja
fins al 25,1%, d’acord amb la informació de l’Associació Hipotecària
Espanyola. Així, ara com ara, el crèdit hipotecari es continua expandint a
un ritme viu, amb el suport de l’increment de les rendes de les llars, un
seguit de factors demogràfics i els baixos tipus d’interès.



Els crèdits dubtosos es van situar en 7.466 milions d’euros. Aquest sal-
do representa una ràtio de morositat del 0,81%, la cota mínima dels últims
anys. D’altra banda, la taxa de dubtositat hipotecària va marcar un nivell
mínim al setembre en baixar fins al 0,431%.

D’altra banda, el Banc d’Espanya ha facilitat recentment les xifres del
crèdit al sector privat corresponents al final del tercer trimestre del 2004,
que possibiliten una anàlisi més detallada des de l’òptica de la seva desti-
nació. El crèdit dirigit al finançament dels particulars va registrar un crei-
xement interanual del 17,4%, superior en 1,4 dècimes a la taxa anotada al
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CRÈDIT A EMPRESES I FAMÍLIES
Octubre 2004

Saldo Variació any actual Variació 12 mesos

Milions Milions Milions
%

d’euros d’euros % d’euros % participació

Crèdit comercial

Deutors amb garantia real (*)

Altres deutors a termini

Deutors a la vista

Arrendaments financers

Crèdits dubtosos

TOTAL

NOTA: (*) La major part correspon a garantia hipotecària.
FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.

56.908 1.377 2,5 5.487 10,7 6,2

524.342 82.217 18,6 96.480 22,5 57,1

277.629 26.730 10,7 25.114 9,9 30,2

24.225 3.302 15,8 3.332 15,9 2,6

28.355 3.286 13,1 3.415 13,7 3,1

7.466 –200 –2,6 –240 –3,1 0,8

918.925 116.713 14,5 133.587 17,0 100,0

…i la morositat marca

cotes mínimes.

Alta demanda de crè-

dit per part dels parti-

culars i de les empre-

ses.

CRÈDIT PER FINALITATS AL SECTOR PRIVAT
Tercer trimestre de 2004

Saldo (*) Variació any actual Variació 12 mesos

Milions Milions Milions
d’euros d’euros % d’euros %

Finançament d’activitats productives

Agricultura, ramaderia i pesca

Indústria

Construcció

Serveis

Total

Finançament a persones físiques

Adquisició i rehabilitació d’habitatge propi

Adquisició de béns de consum durador

Altres finançaments

Total

Finançament a institucions privades 
sense ànim de lucre

Resta sense classificar

TOTAL

NOTA: (*) Del conjunt de les entitats de crèdit: sistema bancari, establiments financers de crèdit i crèdit oficial.
FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.

17.655 1.254 7,6 1.193 7,2

88.360 2.531 2,9 1.120 1,3

75.494 9.711 14,8 13.592 22,0

283.069 39.097 16,0 50.468 21,7

464.578 52.592 12,8 66.373 16,7

315.021 39.063 14,2 50.568 19,1

38.075 2.939 8,4 1.607 4,4

66.134 5.215 8,6 9.909 17,6

419.230 47.217 12,7 62.084 17,4

3.426 424 14,1 775 29,2

16.355 1.144 7,5 3.835 30,6

903.590 101.377 12,6 133.067 17,3



juny. El crèdit canalitzat a les activitats productives va pujar el 16,7% en
relació amb el mateix trimestre del 2003, 5 dècimes més que en el trimes-
tre anterior.

Per grans sectors econòmics, cal destacar l’embranzida de la construc-
ció i dels serveis, amb un crèdit que es va enfilar fins al 22,0% i el 21,7%,
respectivament, en els dotze últims mesos i que va mostrar, en els dos
casos, unes taxes lleugerament superiors a les del trimestre precedent. El
finançament dirigit al sector primari, és a dir, l’agricultura, la ramaderia i
la pesca, va créixer el 7,2% en relació amb dotze mesos abans, 1,6 punts
menys que al juny. Els fons per a la indústria es van incrementar l’1,3%
en relació amb el tercer trimestre de l’any passat, després d’haver presen-
tat una taxa de variació interanual negativa en el segon trimestre del 2004.

A un nivell més desagregat, és notable l’espectacular creixement del
crèdit captat per les activitats immobiliàries, amb una alça interanual 
del 44,2%. També cal destacar, amb taxes de variació superiors al 30%, les
branques de la construcció, la instal·lació i acabat d’edificis i d’obres, així
com la preparació d’obres. Al sector serveis, l’hoteleria presenta un fort
increment del crèdit del 16,8%. A l’extrem oposat, les indústries de refi-
natge de petroli, la producció i distribució d’energia, aigua i gas, les
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EL SECTOR IMMOBILIARI ABSORBEIX LA MAJOR PART
DEL CREIXEMENT DEL CRÈDIT A EMPRESES
Tercer trimestre del 2004
Variació interanual del crèdit concedit per les entitats
de crèdit per finançar activitats productives

Activitats immobiliàries

Instal·lació i acabat d’edificis i d’obres

Preparació d’obres

Edificis i obres singulars

Hoteleria

Indústries d’alimentació, begudes i tabac

Comerç i reparacions

Transports i comunicacions

Indústria química

Metal·lúrgia i construcció de maquinària

Vidre, ceràmica i materials de construcció

Altres serveis

Altres indústries manufactureres

Obres públiques

Indústries de refinatge de petroli

Producció i distribució d’energia

Indústries extractives

Fabricació de material de transport

503010–20 0 20 40–10

FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.
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indústries extractives i la fabricació de material de transport presenten
taxes de variació negatives. Els dos últims subsectors mostren una caigu-
da del crèdit superior al 10%.

Pel que fa al finançament als particulars, la compra i rehabilitació
d’habitatges va pujar el 19,1% en relació amb el mateix període de l’any
anterior, 1,3 punts més que en el segon trimestre. En canvi, el crèdit per a
l’adquisició de béns de consum durador només va augmentar el 4,4% en
relació amb el setembre del 2003, 4 dècimes menys que al juny. La resta
dels recursos destinats a les famílies es va enfilar un considerable 17,6%
interanual, 2,5 punts més que en el segon trimestre.

Ritme d’avanç sostingut dels dipòsits bancaris 
del sector privat

Els dipòsits totals del sector privat resident en euros i moneda estrangera
es van incrementar el 13,2% a l’octubre del 2004 en relació amb el mateix
mes de l’any anterior, dues dècimes més que al setembre. En els dotze
últims mesos, aquests dipòsits van pujar en 80.050 milions d’euros. Aquest
import va ser considerablement inferior a l’augment dels crèdits, de manera
que les entitats van realitzar emissions de valors i titulitzacions i van recór-
rer al mercat interbancari exterior per compensar aquest desfasament.
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DIPÒSITS D’EMPRESES I FAMÍLIES A LES ENTITATS DE CRÈDIT
Octubre 2004

Saldo Variació any actual Variació 12 mesos

Milions Milions Milions
%

d’euros d’euros % d’euros % participació

A la vista

D’estalvi (*)

A termini fins a 2 anys

A termini a més de 2 anys

Cessions temporals

Total

Dipòsits en monedes no euro

TOTAL

NOTA: (*) Dipòsits amb preavís, segons definició del BCE.
FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.

181.642 12.738 7,5 22.446 14,1 26,5

153.323 8.114 5,6 14.427 10,4 22,4

156.622 396 0,3 –1.056 –0,7 22,9

112.760 35.398 45,8 44.604 65,4 16,5

75.377 –2.424 –3,1 –1.689 –2,2 11,0

679.725 54.223 8,7 78.734 13,1 99,2

5.381 1.230 29,6 1.316 32,4 0,8

685.106 55.453 8,8 80.050 13,2 100,0

Per classes de dipòsits, els de termini a més de dos anys van anotar
una espectacular alça anual del 65,4%, per bé que inferior en 1,7 punts al
mes precedent. Els dipòsits en monedes diferents de l’euro també van
registrar un notable increment interanual del 32,4%, superior al dels
mesos anteriors. En canvi, les cessions temporals i els dipòsits a termini
fins a dos anys van baixar lleugerament al llarg de l’últim any.

Els dipòsits a termini

a més de dos anys

augmenten el 65%.

El crèdit per a la 

compra de béns de

consum duradors 

puja el 4%.
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FORT CREIXEMENT DELS DIPÒSITS A TERMINI
Dipòsits a termini a les entitats de crèdit

FONT: Banc d’Espanya.
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El patrimoni dels fons d’inversió mobiliària va pujar en 2.853 milions
d’euros al novembre fins als 217.265 milions d’euros, amb una alça del
10,4% en relació amb el mateix mes del 2004, segons les dades facilitades
per l’associació de gestores Inverco. L’augment del novembre va ser
degut a adquisicions netes de participacions –un cop descomptades les
vendes– de 1.443 milions d’euros i a plusvàlues. Durant els onze primers
mesos de l’any, les compres netes de participacions van sumar 14.496
milions d’euros. Els increments més importants van correspondre, en un
context de volatilitat als mercats financers, als fons globals, als de renda
fixa a curt termini i als garantits.

La rendibilitat mitjana ponderada dels fons d’inversió mobiliària en els
dotze últims mesos va resultar del 3,4% al novembre. Totes les categories
de fons d’inversió mobiliària van assolir rendiments anuals positius, tot i
que amb una gran dispersió. Les plusvàlues anuals més importants van
ser anotades per la renda variable nacional, amb un extraordinari 20,3%, i
per la renda variable dels mercats emergents, amb el 17,9%.

El patrimoni dels fons

d’inversió mobiliària

marca un nou màxim

històric.

Els fons de renda

variable nacional

assoleixen plusvàlues

del 20%.
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LA TAXA D’ESTALVI DE LES FAMÍLIES SE SITUA EN EL 10,6%   

L’estalvi de les famílies, mesurat en relació amb la seva renda disponible, es va col·locar en
el 10,6% el 2003, nivell similar al registrat en els dos anys anteriors. D’aquesta manera,
l’estalvi de les llars va continuar estancat en cotes baixes. Aquest resultat va ser degut a aug-
ments semblants, propers al 6%, de la renda disponible i de la despesa en consum final de les
famílies, ja que l’estalvi s’obté detraient el consum de la renda disponible.

Pel que fa a la renda de les famílies, els fluxos generats en el procés productiu van aug-
mentar a una taxa del 6,4%. En particular, la remuneració d’assalariats va créixer el 6,7% i
el saldo net de les rendes de la propietat va pujar el 9,8%. No obstant això, les prestacions
socials rebudes per les llars van pujar menys, el 2,5%, i el saldo net de les transferències
corrents percebudes va ser negatiu, la qual cosa explica l’esmentat augment de la renda dispo-
nible.

El 2003 l’estalvi generat per les famílies va ser d’uns 50.000 milions d’euros. Aquest estalvi
va ser suficient per finançar la compra d’habitatges, que es va incrementar el 12,9%. La resta
es va convertir en actius financers i constitueix el que es coneix com a capacitat de finança-
ment, que va pujar només a 1.722 milions d’euros. Aquesta quantitat, que representa el 0,2%
del producte interior brut (PIB), és la menor de la sèrie de dades comptables homogènies de
què es disposa des del 1995.

Tot i el superàvit de les administracions públiques i l’ampliació del saldo positiu de les insti-
tucions financeres, la caiguda de la capacitat de finançament de les famílies, tradicionals
finançadores de l’economia, va representar una sensible alça de la necessitat de finançament
de l’economia espanyola enfront de la resta del món a causa de la insuficiència de l’estalvi
intern. Així, es va truncar la correcció del dèficit amb l’exterior mostrat des del 2001. L’econo-
mia espanyola es va haver de finançar a l’exterior per un total de 15.553 milions d’euros el
2003, el 2,1% del PIB.

L’ESTALVI DE LES FAMÍLIES S’ESTABILITZA EN UN NIVELL BAIX
Estalvi brut de les famílies en relació amb la seva renda disponible bruta
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La pressió fiscal s’estabilitza als països
desenvolupats

Segons les dades de la mateixa organització, sembla que la pressió fis-
cal a les economies dels països de l’Organització de Cooperació i Desen-
volupament Econòmics (OCDE) ha arribat a un sostre. Així, després d’un
procés de creixement ininterromput des de mitjan dècada dels seixanta,
els ingressos públics dels països de l’OCDE s’han estabilitzat, de mitjana
no ponderada, al voltant del 36,5% del producte interior brut (PIB) a par-
tir del començament de la dècada actual. Aquestes xifres inclouen les
cotitzacions socials.
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Els ingressos de les
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ESTUDIS ESPECIALS

Aquest procés d’estabilització deixa enrere, però, una constant d’aug-
ments intensos que han representat, per al conjunt de l’OCDE, apujar la
pressió fiscal en una mica més de deu punts percentuals sobre el PIB des
de les cotes del 25,8% registrades el 1965. Aquest augment ha experimen-
tat diverses fases: intens fins al primer xoc petrolier el 1975, uns 4,5 punts
de PIB en deu anys i una mica inferior en la dècada següent, aparentment
per la davallada de la capacitat recaptadora dels governs derivada del
menor creixement real i de l’increment dels nivells d’atur. Entre 1985 i
1995, la pressió fiscal va créixer de nou, tot i que ja no de manera gene-

LA PRESSIÓ FISCAL ES MODERA A L’OCDE
EN ELS ÚLTIMS ANYS
Ingressos fiscals en percentatge del PIB (*)

EUA

UE-15

Espanya

OCDE

%

NOTA: (*) Inclou
cotitzacions
socials. Mitjana
no ponderada.
FONTS: OCDE
i elaboració
pròpia.
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ralitzada, per les noves polítiques de reforma fiscal de caràcter liberal.
Finalment, els últims anys han representat una major estabilitat i, fins i tot,
en alguns països, un descens de la pressió fiscal.

Aquesta tendència general presenta, lògicament, una intensitat molt
dispar per països i diferències importants segons els nivells de partida. A
grans trets, la tendència secular al creixement relatiu dels ingressos pú-
blics per damunt de l’economia ha estat especialment intensa en l’àmbit
europeu, principalment continental, en contraposició amb la situació a
l’àrea nord-americana, on l’estabilitat, en nivells molt inferiors, ha estat la
norma. Així, mentre als Estats Units la pressió fiscal relativa, és a dir, els
ingressos fiscals sobre el PIB, s’ha mantingut amb lleugeres oscil·lacions
al voltant del 25%, a la Unió Europea de quinze membres (UE-15) ha aug-
mentat des del 1975 en més de set punts percentuals, fins a situar-se en el
40,6% de mitjana no ponderada el 2002.
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europea.

A Espanya, el canvi ha estat més extrem arran de la transformació del
model polític i de la instauració de la democràcia. Si el 1975 la pressió fis-
cal es va situar en el 18,8% del PIB, el 2003 va arribar al 35,8%, és a dir,
gairebé el doble. Tot i aquest intens increment, la pressió fiscal a Espanya
es mantenia en un nivell clarament inferior a la corresponent als països
amb més càrrega, com Suècia i Dinamarca (50,8% i 49,0% del PIB, respec-
tivament), o també per sota d’altres estats de la UE-15 com Bèlgica
(45,8%), França (44,2%) o Itàlia (43,4%). En canvi, les xifres eren molt si-
milars a les d’Alemanya o el Regne Unit, els dos en la franja del 35%-36%,
i molt superiors a les constatades als Estats Units o el Japó, al voltant del
25%, o a Mèxic, el país amb menys nivell de l’OCDE (18%).

IMPORTANTS DIFERÈNCIES EN LA PRESSIÓ FISCAL A L’OCDE
Ingressos fiscals totals en percentatge del PIB el 2003 (*)

Suècia

Dinamarca

Bèlgica

França

Itàlia

Països Baixos

Alemanya

Espanya

Regne Unit

Irlanda

Japó (**)

Estats Units

50,8

49,0

45,8

44,2

43,4

38,8

36,2

35,8

35,3

30,0

25,8

25,4
NOTES: (*) Inclou
cotitzacions socials.
(**) 2002.
FONTS: OCDE
i elaboració pròpia. 5520 30 4025 35 45 50

La pressió fiscal aug-

menta a la Unió Euro-

pea, però no als

Estats Units.



73Servei d’Estudis de ”la Caixa” - INFORME MENSUAL - gener 2005

15.675

13.570

10.980

10.331

10.167

9.569

9.444

8.837

8.699

8.668

8.035

5.752

INGRESSOS FISCALS PER HABITANT (*)

En dòlars, any 2002

Dinamarca

Suècia

Bèlgica

França

Països Baixos

Estats Units

Regne Unit

Irlanda

Itàlia

Alemanya

Japó

EspanyaNOTA: (*) Inclou
cotitzacions socials.
FONTS: OCDE
i elaboració pròpia. 17.00015.00014.00013.00012.00011.00010.0009.0008.0007.0005.000 6.000 16.000

La posició intermèdia que ocupa Espanya en contemplar la pressió fis-
cal relativa a les dimensions de l’economia canvia sensiblement en consi-
derar els nivells per habitant, per efecte del menor nivell relatiu de renda.
Així, el 2002, els ingressos del conjunt d’administracions públiques van
representar una mitjana de 5.752 dòlars per habitant, menys d’un terç del
màxim registrat a Noruega i el nivell més baix de la UE, només per da-
vant de Grècia i Portugal. D’altra banda, aquesta cota era també sensible-
ment inferior a la registrada als Estats Units (9.569 dòlars per capita) o a
Japó i, en canvi, molt superior a la de Turquia (822 dòlars), el país amb el
nivell més baix de l’OCDE.

Aquestes diferències en la pressió fiscal total s’aprecien també en
l’estructura dels sistemes de recaptació en funció de la importància relati-
va que un o altre vessant de l’activitat econòmica té sobre els ingressos
públics totals. En aquest sentit, cada estructura fiscal apareix com una
combinació determinada entre impostos sobre la renda (personal i de les
empreses), sobre el consum i el comerç internacional (impostos generals,
especials i aranzels), sobre la producció (cotitzacions socials) i, finalment,
sobre la propietat (patrimoni i transaccions patrimonials). Lògicament, la
major o menor inclinació cap a un o altre vessant defineix els criteris de
la política fiscal de cada país.

Al llarg d’aquests últims anys, la importància relativa d’aquestes diver-
ses parcel·les d’imposició, llevat de les diferències entre països, mostra
que la tendència general a l’alça de la pressió fiscal (només atenuada a
partir del 2000) s’ha basat en la major contribució relativa de les cotitza-
cions socials. En canvi, els impostos sobre la renda personal han vist per-
dre la seva quota sobre el total gairebé amb la mateixa intensitat. D’altra
banda, s’aprecia també una lleugera pèrdua d’importància dels impostos
sobre el consum i el comerç internacional de béns i serveis. El mateix
passa amb els impostos sobre la propietat, en contrast amb la major apor-
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INGRESSOS DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES A L’OCDE
Percentatge del PIB

Cotitzacions  Impostos s/renda Impostos  
socials personal i beneficis s/béns i serveis Total (*)

1975 2002 1975 2002 1975 2002 1975 2002

Europa

Alemanya

Dinamarca

Espanya

França

Itàlia

Països Baixos

Polònia

Regne Unit

Suècia

Suïssa

Nord-amèrica

Canadà 

Estats Units

Mèxic

Pacífic

Austràlia

Corea

Japó

UE-15 (**)

OCDE-Amèrica (**)

TOTAL (**)

NOTES: (*) El total inclou també els impostos sobre la propietat i alguna altra figura residual.
(**) Mitjana no ponderada.

FONTS: OCDE i elaboració pròpia.

12,0 14,5 12,1 10,1 9,5 10,5 35,3 36,0 

0,5 1,7 23,6 28,9 13,5 16,2 40,0 48,9 

8,9 12,6 4,2 10,4 4,6 10,2 18,8 35,6 

14,6 16,3 5,7 10,5 11,9 11,2 35,9 44,0 

12,0 12,5 5,6 13,8 7,7 11,4 26,1 42,6 

15,9 13,9 14,4 10,6 10,0 12,1 41,3 39,2 

... 9,5 ... 9,5 ... 12,0 ... 32,6 

6,2 6,1 15,8 13,5 8,8 11,7 35,3 35,8 

8,2 15,1 21,2 17,7 10,2 13,3 42,0 50,2 

7,8 7,8 11,9 13,1 5,4 6,9 27,0 30,3 

3,2 5,2 15,1 15,7 10,2 8,9 31,9 33,9 

5,2 6,9 11,8 11,8 5,0 4,6 25,6 26,4 

... 3,2 ... 5,2 ... 8,9 ... 18,1 

... ... 14,8 17,4 7,8 9,5 26,5 31,5 

0,1 4,6 3,5 6,2 8,8 9,5 14,5 24,4 

6,0 9,9 9,3 7,9 3,6 5,2 20,8 25,8 

9,1 11,4 11,7 14,0 10,1 12,3 33,2 40,6 

4,2 5,1 13,4 10,9 7,6 7,5 28,8 26,1 

6,8 9,3 11,5 12,9 9,6 11,4 30,3 36,3 

tació relativa dels impostos sobre els beneficis empresarials. Així i tot, les
diferències entre països són prou importants com per especificar el com-
portament de cada font de finançament.

Així, el paper de les cotitzacions socials és totalment diferent als països
anglosaxons o a l’Europa continental, on el pes d’aquesta font d’ingressos
arriba a representar al voltant del 12%-16% del PIB, més del doble que als
Estats Units o al Regne Unit. La diferent concepció del sistema de la Segu-
retat Social a les dues àrees explica aquesta gran diferència. Així, mentre
a països com Alemanya, Itàlia, França o Espanya el sistema respon sobre-
tot a un patró d’assegurança que vincula les prestacions a les quantitats
aportades en funció dels salaris dels treballadors, en el cas anglosaxó i
també en alguns països escandinaus les prestacions socials tendeixen a
ser finançades directament per l’Estat, a partir dels recursos generals pro-
vinents de les diferents figures impositives. D’aquesta manera, les cotitza-
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mentre que als Estats
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cions socials són la font primordial de finançament a països com França,
Alemanya o Espanya, ja que representen entre el 35% i el 40% dels in-
gressos públics totals, mentre que, als Estats Units o al Regne Unit, la pro-
porció és molt inferior (26% i 17%, respectivament).

Les diferències en l’estructura del repartiment de les cotitzacions entre
empresaris i treballadors també són sensibles. Mentre a països com els Es-
tats Units, Alemanya o els Països Baixos les quotes suportades pels treba-
lladors superen el 40% del total i es fa molt evident l’aportació de l’em-
pleat al sistema de Seguretat Social, a Suècia, Itàlia i, en especial, Espanya
aquesta proporció queda per sota del 20% (el 15,9% a Espanya).

Els impostos sobre la renda personal, en canvi, tenen una importància
similar a la UE i als Estats Units, ja que el 2002, en els dos casos, van re-
presentar una xifra lleugerament superior al 10% del PIB. A Espanya,
d’altra banda, després d’un intens increment fins al 1995, la càrrega total
també s’ha alleujat i s’ha mantingut tres punts per sota d’aquests nivells i
molt lluny dels països amb més càrrega fiscal personal, com Dinamarca,
Suècia o Bèlgica. En canvi, només el Japó, en el marc dels països desen-
volupats, quedaria per sota d’Espanya. Així i tot, i malgrat el descens de
la seva importància relativa, els impostos personals continuen essent una
peça clau dels ingressos públics. Als Estats Units, el 37% de la recaptació
fiscal prové d’aquesta figura, mentre que a la UE la quota és del 25,8% (el
19,4% a Espanya).

LES COTITZACIONS SOCIALS, FONAMENTALS A L’EUROPA
CONTINENTAL
Cotitzacions socials en percentatge del PIB

EUA

UE-15

Espanya

Regne Unit

FONTS: OCDE
i elaboració
pròpia.
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NOTABLES DIFERÈNCIES EN LA IMPOSICIÓ SOBRE LA RENDA
PERSONAL
Ingressos per impost en percentatge de la renda personal sobre el PIB el 2002

Dinamarca

Suècia

Bèlgica

Itàlia

Regne Unit

Estats Units

Alemanya

França

Irlanda

Països Baixos

Espanya

Japó
FONTS: OCDE
i elaboració
pròpia. 281284 16 20 24

Una mica diferent és la situació en el cas dels impostos sobre els bene-
ficis empresarials, àrea en què la proporció que representen sobre el PIB
és sensiblement menor als Estats Units que a Europa i Espanya, país en
què s’ha convergit cap a la mitjana de la Unió. Així i tot, la importància
relativa d’aquesta figura impositiva és relativament modesta, ja que repre-
senta entre el 2% i el 3% del PIB, tot i que certs països com Luxemburg,
Noruega, Austràlia i fins i tot Irlanda poden representar una fracció relle-
vant de la recaptació total, entre el 20% i el 13%. Malgrat tot, les diferèn-
cies entre països han de ser interpretades amb prudència, atesa la forta
variabilitat dels beneficis empresarials, no solament per la incidència del

LA PRESSIÓ FISCAL SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES
TENDEIX A MODERAR-SE
Ingressos fiscals per renda personal en percentatge del PIB
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UE-15

Espanya

FONTS: OCDE
i elaboració
pròpia.
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cicle econòmic sinó també pel paper que poden exercir els beneficis ex-
traordinaris.

Un altre pilar crucial de suport dels pressupostos públics són els
impostos sobre el consum i el comerç internacional de béns i serveis, per
bé que aquests últims han perdut rellevància amb la reducció general
d’impostos sobre el tràfic exterior. La seva importància relativa difereix
molt segons els països, i es constata, en general, una major dependència
d’aquesta font de finançament a mesura que es redueix el nivell de
desenvolupament relatiu. En el cas de la Unió Europea, els impostos
totals sobre béns i serveis representen el 12% del PIB el 2002, proporció
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L’IMPOST SOBRE BENEFICIS CREIX EN IMPORTÀNCIA
A LA UE
Ingressos fiscals per beneficis de societats sobre el PIB

EUA

UE-15

Espanya

%

FONTS: OCDE
i elaboració
pròpia.
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IMPOST SOBRE BENEFICIS REDUÏT A ALEMANYA
Ingressos per impost sobre els beneficis empresarials en percentatge del PIB el 2002
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i elaboració
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molt allunyada del 4,6% registrat als Estats Units. A Espanya, els canvis en
la imposició indirecta a partir del 1986 han comportat que aquesta partida
hagi guanyat terreny de manera substancial fins a arribar al 10,2% del PIB
i cobrir gairebé el 30% de la recaptació fiscal.

Pel que fa als impostos sobre béns i serveis, la major part de la recap-
tació correspon a impostos sobre consum, tant generals com especials.
Aquests ingressos, molt estables en els quinze últims anys, representen
l’11,5% del PIB a la UE-15, gairebé tres cops la proporció registrada als
Estats Units (el 4,0%). A Espanya, en canvi, la proporció s’ha doblat gaire-
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IMPOSTOS SOBRE EL CONSUM:
CAMÍ DE L’EQUIPARACIÓ AMB LA UNIÓ EUROPEA
Ingressos fiscals per consum en percentatge del PIB
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UE-15

Espanya

Regne Unit

FONTS: OCDE
i elaboració
pròpia.
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ELS ESTATS UNITS I EL JAPÓ RECAPTEN POC DEL CONSUM
Ingressos per impostos sobre el consum en percentatge del producte interior brut el 2002
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bé entre 1980 i 2002 i ha assolit, en aquest últim any, el 9,4% del PIB, el
nivell més baix dels països europeus de l’OCDE, llevat de Suïssa.

D’altra banda, pel que fa als impostos sobre el consum, i en particular
a Europa, s’aprecien dos moviments de signe contrari. Un, a l’alça en
l’àmbit dels impostos de caràcter general, principalment l’impost sobre el
valor afegit (vigent en vint-i-nou dels trenta països de l’OCDE). I un altre,
a la baixa en els impostos especials sobre el consum de determinats pro-
ductes (tabac, alcohol, combustibles, etc.). A Espanya, els impostos gene-
rals han crescut clarament per damunt de l’economia i han arribat al 5,9%
del PIB el 2002 (el 4,1% el 1985), però continuen essent una proporció
inferior a la mitjana de la UE-15, el 7,5%. Els ingressos per impostos espe-
cials, en canvi, s’han mantingut estables al voltant del 3,5% des del 1985 i
per sota de la mitjana europea, el 4,0% el 2002.

Finalment, els impostos sobre la propietat (successions, patrimoni,
immobles, etc.) i els diversos tipus de transaccions jurídiques representen
una proporció relativament baixa dels ingressos públics totals. Aquesta
càrrega impositiva té més intensitat als Estats Units, al voltant del 3% del
PIB, que a la UE, al voltant del 2%, valor una mica inferior a l’espanyol.
En general, aquest conjunt d’impostos ha mostrat una relativa estabilitat al
llarg dels últims anys, tot i que, en ocasions, els governs no han pogut
saldar amb èxit els intents d’actualització de les bases imposables.
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I TENDÈNCIES (2a part)
Josep M. Liso (director), Teresa Balaguer
i Montserrat Soler

17 - LA MESURA DE LA INFLACIÓ A ESPANYA
Javier Ruiz-Castillo, Eduardo Ley i Mario Izquierdo

18 - L’ECONOMIA DE L’ART
Bruno Frey

19 - LA REFORMA DE LES PENSIONS DAVANT
LA REVISIÓ DEL PACTE DE TOLEDO
José A. Herce i Javier Alonso Meseguer

20 - L’AMPLIACIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA A L’EST D’EUROPA

21 - DEL RAL A L’EURO. UNA HISTÒRIA DE LA PESSETA
José Luis García Delgado i José María Serrano Sanz
(directors)

22 - COM TRACTAR AMB BRUSSEL·LES.
EL LOBBY A LA UNIÓ EUROPEA
Robin Pedler

23 - CREIXEMENT I OCUPACIÓ EN LES EMPRESES
INDUSTRIALS
Ángel Hermosilla i Natalia Ortega

24 - LA REGULACIÓ DEL COMERÇ INTERNACIONAL:
DEL GATT A L’OMC (Exhaurit)
Montserrat Millet

25 - FALLIDES I SUSPENSIONS DE PAGAMENTS:
CLAUS PER A LA REFORMA CONCURSAL
Fernando Cerdá i Ignacio Sancho

26 - L’EURO: BALANÇ DELS TRES PRIMERS ANYS
Joan Elias (director), Pere Miret, Àlex Ruiz
i Valentí Sabaté

27 - L’AMPLIACIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA.
EFECTES SOBRE L’ECONOMIA ESPANYOLA
Carmela Martín, José Antonio Herce,
Simón Sosvilla-Rivero i Francisco J. Velázquez

Versió anglesa: EUROPEAN UNION ENLARGEMENT.
EFFECTS ON THE SPANISH ECONOMY (Exhaurit)

28 - INTERNET: SITUACIÓ ACTUAL I PERSPECTIVES
Fèlix Badia

29 - EL GOVERN DE L’EMPRESA (Exhaurit)
Vicente Salas Fumás

30 - LA BANCA A L’AMÈRICA LLATINA. REFORMES RECENTS
I PERSPECTIVES
Josep M. Liso, Montserrat Soler, Montserrat Manero
i Maria Pilar Buil

31 - ELS NOUS INSTRUMENTS DE LA GESTIÓ PÚBLICA
Guillem López Casasnovas (director), Jaume Puig-Junoy,
Juan José Ganuza i Ivan Planas Miret

32 - LA COMPETITIVITAT DE L’ECONOMIA ESPANYOLA:
INFLACIÓ, PRODUCTIVITAT I ESPECIALITZACIÓ
Francisco Pérez (director), Pilar Chorén, 
Francisco J. Goerlich, Matilde Mas, Juliette Milgram, 
Juan Carlos Robledo, Ángel Soler, Lorenzo Serrano, 
Deniz Ünal-Kesenci i Ezequiel Uriel


