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L’atenció de l’activitat econòmica mundial en els primers compassos del 2005 se centra
als Estats Units i la Xina, els dos pulmons de l’expansió internacional. El creixement dels
Estats Units es moderarà el 2005, però el ritme de creixement serà vigorós, superior
al 3%. La inversió es mantindrà forta i el creixement del consum es consolidarà, tal com
ho apunten les noves dades de confiança empresarial i de consum. Les tensions inflacio-
nistes es mantindran dins de valors molt moderats. La fallida de la confiança pot venir
pels desequilibris exterior i de les finances públiques. Per la seva banda, el Japó
seguirà una recuperació modesta, amb creixements per sota del 2%. Després del
bon comportament del sector exterior, molt dependent de la situació xinesa i nord-ameri-
cana, la gran incògnita del 2005 serà la força de la demanda interna. La Xina intentarà
frenar el seu creixement, però, ara com ara, no n’hi ha indicis convincents en una
economia que continua amb increments del 9%.

Els últims indicadors de la zona de l’euro confirmen les previsions de recuperació
moderada, després d’un 2004 decebedor. Es preveu un creixement de l’1,8% el
2005, sense cap canvi significatiu en relació amb l’any anterior, però amb un perfil suau-
ment a l’alça, al contrari que el 2004. Per la seva banda, la inflació no superarà el 2% de
mitjana, gràcies a l’efecte combinat de l’apreciació de l’euro i d’un cert relaxament en la
cotització del petroli. El patró de creixement europeu bascularà de l’impuls gairebé exclu-
siu del sector exterior que s’ha produït en gran part del 2004 a una major contribució de
la inversió i del consum.

La Reserva Federal dels Estats Units continuarà apujant el tipus d’interès ofi-
cial en els propers mesos, ja que, malgrat els cinc increments dels últims set mesos, la
seva política monetària continua essent massa laxa. Per la seva banda, el Banc Central
Europeu esperarà alguns mesos abans d’iniciar el gir restrictiu, atesa la fragili-
tat de la recuperació econòmica de la zona de l’euro. En aquest context, els rendiments
dels bons públics, que actualment se situen en nivells molt baixos, tendiran a orientar-se a
l’alça, sobretot als Estats Units.

Pel que fa a l’economia espanyola, la demanda interna continua mostrant un dina-
misme considerable. En un entorn de tipus d’interès baixos i d’ocupació creixent (el 2004
es van crear més de 450.000 llocs de treball, segons l’enquesta de població activa),
l’embranzida de la demanda interna sembla assegurada. En canvi, el lent creixement dels
nostres principals mercats d’exportació (més del 70% de les nostres vendes es dirigeixen a
la Unió Europea) i les pèrdues de competitivitat acumulades en els últims anys són un
llast per al creixement potencial de la nostra economia. En aquest context, preveiem un
creixement del 2,7% el 2005, una dècima superior a la taxa estimada per al 2004.
D’altra banda, la contenció dels preus dels productes manufacturats, molt sensibles a la
competència internacional, i el cicle a la baixa dels aliments frescos permetran una
moderada retallada de la inflació al llarg del 2005. Si no es produeixen esdeveni-
ments inesperats que repercuteixin sobre el preu del cru, l’increment anual dels preus de
consum es podria situar al voltant del 2,7% al final del 2005, tal com ho apunten les
tendències actuals.

28 de gener de 2005 

PERSPECTIVES ECONÒMIQUES PER AL 2005



Activitat mundial a bon ritme

L’activitat econòmica mundial continua immersa en el procés de lenta
desacceleració que es va iniciar cap a la meitat de l’any passat. Es tracta
d’un alentiment molt contingut, que es beneficia del fet que es parteix
dels elevats registres econòmics del 2004, els més positius en molts
anys. Així, els Estats Units acaben l’any 2004 amb el consum en bona
forma, l’ocupació en franca recuperació i l’activitat empresarial a l’alça,
tot plegat sense que es dispari la tensió en els preus, fora de l’impacte
del petroli. Fins i tot, sembla que certs elements de preocupació conjun-
tural, com l’alentiment del sector constructor, han millorat en el tram
final de l’any.

Els riscos per al futur, gens menyspreables, no es troben, per tant, en
el pols econòmic a curt termini, sinó en els desequilibris de caràcter més
permanent. En primer lloc, l’empitjorament de les finances públiques
nord-americanes, un front que està adquirint dimensions preocupants. Les
estimacions més recents de l’Oficina Pressupostària del Congrés indiquen
que el dèficit públic es corregirà lentament, de manera que es trigarà 10
exercicis pressupostaris, fins al 2014, a convertir el dèficit del 4,2% del
producte interior brut (PIB) de l’any fiscal 2004 en superàvit pressuposta-
ri. Ara com ara, les previsions de l’Oficina per a l’exercici fiscal 2005, que
anirà d’octubre del 2005 a setembre del 2006, apunten a un dèficit públic
del 3,0% del PIB. Aquesta xifra no contempla l’impacte pressupostari de
mesures de política econòmica anunciades, però no aprovades, com con-
vertir en permanents les rebaixes fiscals del primer mandat de Bush, que
haurien d’expirar el 2010, o el cost complet de l’esforç bèl·lic a l’Iraq i
l’Afganistan.

En segon lloc, l’incansable apetència de la demanda interna té com a
contrapartida una creixent dependència comercial i de finançament de
l’exterior, que es reflecteix en un dèficit per compte corrent que ja puja al
5,6% del PIB. Així i tot, cal recordar que el consum nord-americà alimenta
l’expansió xinesa –una economia que ha crescut un notable 9,5% el 2004–
i, per extensió, la de la resta d’economies industrialitzades asiàtiques. Mal-
grat tot, és cert que, en els últims mesos, la demanda interna asiàtica té
més protagonisme.

Al Japó, la recuperació de les vendes d’habitatges i d’automòbils és un
reflex d’una despesa privada en progressiu augment. És també significatiu
de la inflexió de la demanda interna que, després de 67 mesos consecu-
tius en deflació, els preus de consum hagin abandonat, des del setembre
passat, la zona de les caigudes interanuals. A la Xina, el ritme de creixe-
ment de les vendes al detall, lleugerament en desacceleració però mante-
nint nivells molt elevats, apunta en la mateixa direcció de vigor del con-
sum privat.
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Fins i tot Europa es pot estar acostant al final del túnel econòmic en
què es troba immersa des del 2001. Com a agregat, el pols econòmic de
la Unió Europea (UE) ha millorat en el quart trimestre del 2004, per bé
que el consum intern continua essent l’element central que falta per
donar solidesa a la recuperació. No obstant això, paga la pena destacar
que, darrere d’aquest comportament de conjunt, hi ha situacions econò-
miques nacionals molt dispars. Les economies més avançades en el cicle
pateixen una desacceleració de l’activitat que prosseguirà en el primer
semestre del 2005. És el cas de França i del Regne Unit. En canvi, Ale-
manya i Itàlia, menys madures cíclicament, poden haver tocat fons al final
del 2004 i haurien de remuntar a partir del començament de l’exercici
actual.

El moment econòmic al Vell Continent, sense ser esplendorós, és
menys negatiu que mesos enrere. Aquesta tessitura pot haver contribuït a
desencallar els treballs de reforma del Pacte d’estabilitat i creixement, el
mecanisme de control de les finances públiques de la zona de l’euro. Tot
i que encara no s’ha arribat a un acord final, que s’hauria d’assolir al març
al Consell Europeu, els ministres d’economia i finances han apropat posi-
cions sobre dos principis. En primer lloc, el Pacte haurà d’accentuar el
seu caràcter preventiu, augmentant la vigilància en les fases expansives
de la conjuntura econòmica. En segon lloc, caldria fer una lectura més fle-
xible del mecanisme en etapes de menor creixement econòmic, que hau-
ria d’incorporar la valoració de l’esforç en matèria de reformes estructu-
rals i altres accions que permetin millorar la sostenibilitat futura de les
finances públiques.

L’evolució econòmica, que segueix la pauta esperada, facilita que la
política monetària dels bancs centrals es desenvolupi sense sorpreses:
als Estats Units, el tensionament dels tipus d’interès oficials segueix el
curs previst, de manera que, des del juny del 2004, totes les reunions
del Comitè de política monetària s’han saldat amb una pujada de 25
punts bàsics fins a arribar al 2,25%. Per la seva banda, el Banc Central
Europeu manté inamovible el tipus d’interès en el 2%, mentre espera
que la recuperació es consolidi clarament. Pel que fa als tipus d’interès
de llarg termini, que partien dels nivells molt reduïts del final del 2004,
s’han tornat a moderar al començament del 2005 tant als Estats Units
com a Europa.

L’arrencada del 2005 ha proporcionat més novetats en altres mercats
financers. Les borses es van beneficiar d’una notable pujada en els mesos
finals del 2004, de manera que les oscil·lacions registrades a les principals
places durant el mes de gener cal entendre-les, principalment, en clau de
correcció parcial de l’alça anterior. La tendència a la baixa va ser, malgrat
tot, més intensa a les places nord-americanes i al Japó que a les europees.
El rebot del dòlar enfront de l’euro registrat al gener també ha representat
un canvi en les tendències de les acaballes del 2004. Després de marcar
un mínim històric d’1,363 dòlars per euro el passat 28 de desembre, l’euro
s’ha depreciat fins al nivell dels 1,30 dòlars al final de gener.
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Economia espanyola: la demanda interna manté 
el to expansiu

El tancament del 2004 confirma les tendències que l’economia espa-
nyola ha exhibit en els últims mesos. La demanda interna ofereix una
solidesa notable, i el sector exterior continua exercint de fre. Així, els
últims indicadors coneguts fan pensar que la inversió en béns d’equipa-
ment manté un intens ritme expansiu. En cert contrast, la despesa de les
llars pot estar apuntant a senyals incipients d’esgotament, sempre en una
tònica de dinamisme, ja que l’evolució positiva de les vendes d’automò-
bils o de la confiança dels consumidors es contraposa a la tendència a la
baixa de les vendes al detall. Tot plegat, com ja s’ha comentat, té com a
principal restricció el drenatge que infligeix el sector exterior. El dèficit
comercial arriba ja als 49.000 milions d’euros en l’acumulat de gener a
octubre.

Des de la perspectiva de l’oferta, el to més positiu el gaudeix la cons-
trucció, que, gràcies als segments residencial i d’obra pública, manté un
ritme elevat. Per la seva banda, el sector terciari, exclòs el turisme, es
desaccelera moderadament, però el nivell de creixement encara és nota-
ble. La situació del turisme mereix un esment a part. Tot i que la mala
campanya estival feia presagiar un exercici complicat, el repunt en el tram
final i el major pes del segment de turistes nacionals han permès pal·liar
parcialment l’ensopegada de l’estiu. En conjunt, l’any 2004 ha estat un
any turístic mediocre, però no obertament negatiu. La indústria, per la
seva banda, desperta dubtes, ja que està immersa en una tònica de nota-
ble irregularitat el 2004, arran de la potent competència exterior i dels
moviments d’inversió i deslocalització d’empreses estrangeres. Les tendèn-
cies més recents apunten a una recuperació incipient, que s’haurà de con-
firmar en un futur pròxim.

També s’hauran de materialitzar les expectatives positives en matèria
d’inflació. Tot i que l’índex de preus de consum va tancar l’any en el
3,2% interanual, un nivell relativament elevat, el tensionament de la
inflació ha estat provocat, fonamentalment, per l’increment dels preus
de l’energia. L’augment del preu del petroli ha incidit directament en els
carburants i combustibles, com s’ha reflectit en els grups de transport i
d’habitatge (via despeses de calefacció). Per aquest motiu, les previsions
d’una reculada moderada dels preus de l’or negre i la tendència última
de contenció en els preus en origen, tan agraris com industrials, perme-
ten esperar una tònica de gradual desacceleració de la inflació per al
2005.

Pel que fa al mercat de treball, el tancament del 2004 ha confirmat un
exercici globalment positiu. Al desembre, el nombre d’afiliats va superar
els 17 milions, nivell màxim històric a final d’any, gràcies a l’augment de
573.000 afiliats en el conjunt de l’any. Darrere d’aquest sensible incre-
ment hi ha l’auge de la immigració, responsable d’un terç de l’augment
total. Al final del 2004, el col·lectiu d’afiliats estrangers superava el milió
de persones, equivalent al 6,4% de l’afiliació total. Al front de l’atur regis-
trat, els resultats també són satisfactoris, ja que, després de tres anys con-
secutius d’augments, l’any 2004 va tancar amb una disminució en el
nombre d’aturats.

4 Servei d’Estudis de ”la Caixa” - INFORME MENSUAL - febrer 2005

En el final del 2004,

l’economia espanyola

prolonga les tendèn-

cies anteriors: dina-

misme de la demanda

interna i drenatge del

sector exterior.

La construcció conti-

nua exhibint un to

positiu, mentre el

turisme i la indústria

registren un exercici

poc brillant.

Tot i que la inflació

assoleix el 3,2% al

desembre, les pers-

pectives futures són

de menors tensions

en preus.

L’any 2004 acaba amb

bons registres en

matèria d’afiliació i

d’atur registrat.



5Servei d’Estudis de ”la Caixa” - INFORME MENSUAL - febrer 2005

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

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%.
28 L’euro cotitza a 1,363 dòlars, el valor màxim des del llançament de la moneda única al

començament de 1999.
L’índex Dow Jones de la Borsa de Nova York registra un màxim anual (10.854,5) amb
una alça del 3,8% en relació amb el final de l’any 2003.

29 L’índex de la borsa espanyola IBEX 35 marca un màxim anual (9.100,7) amb uns
guanys acumulats del 17,6% en relació amb el final de desembre del 2003.
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3 Reunió del Consell de Govern del Banc Central
Europeu.

4 Índex de producció industrial (gener).

11 Índex de preus de consum (febrer).

16 Índex de preus de consum harmonitzats de la
Unió Europea (febrer).

17 Enquesta trimestral de cost laboral (quart
trimestre).

18 Enquesta contínua de pressupostos familiars
(quart trimestre).

22 Reunió del Comitè de Mercat Obert de la
Reserva Federal.

28 Índex de preus industrials (febrer).

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).
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Els Estats Units mostren una evolució vigorosa

Els indicadors d’activitat de l’economia nord-americana van mantenir al
desembre un to alcista. Les tensions inflacionistes són, ara com ara, mode-
rades, i els riscos més importants continuen essent el desequilibri exterior,
que continua sense tocar fons, i el dèficit públic.

Entre els indicadors mensuals de la demanda, l’activitat va presentar al
desembre un to superior al del mes anterior. Les vendes al detall van créi-
xer el 8,7% interanual, la qual cosa representa la recuperació del vigor
exhibit al començament del 2004. La producció industrial de béns de con-
sum, en la mateixa tònica, va créixer el 2,7% i va millorar lleugerament les
taxes del mes anterior. Per la seva banda, les vendes d’automòbils també
van créixer en relació amb el mateix període de l’any anterior (el 12,4%) i
es van recuperar de la feblesa del novembre. No obstant això, després del
bon comportament del 2004, les perspectives del sector de l’automoció
per al 2005 són encara lleugerament a la baixa. La producció industrial de
béns d’equipament del desembre va créixer, al seu torn, el 9,8% inter-
anual, taxa superior al 9,0% del novembre.

CONJUNTURA INTERNACIONAL
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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 Desembre

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.
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L’índex de confiança del consumidor del desembre va tenir un fort
repunt fins als 102,3 punts, des dels 92,6 del novembre, lleugerament
revisat a l’alça. Amb aquest fort avanç mensual, es recupera la tendència
alcista iniciada a l’abril del 2003 i que, en els últims mesos, havia estat
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amb força.



una mica qüestionada. L’índex queda ara en el nivell dels màxims del
començament de l’estiu. El component de la situació actual també va
avançar fins als 105,9. El component d’expectatives, també més volàtil, és
el que presenta un avanç més important. Al desembre va arribar als 99,9
punts, que cal comparar amb els 90,2 del novembre, revisat des del 87,4.
Sembla que els consumidors se senten més confortables amb la situació
actual, un cop passades les incerteses electorals i, sobretot, amb la lenta
però constant millora de les dades de l’ocupació.

Els indicadors de l’oferta també es van afegir a aquesta tònica alcista.
La producció industrial del desembre va créixer el 4,4% interanual i va
millorar la relativament feble taxa de creixement del novembre, revisada a
la baixa fins al 3,7%. Després de les revisions de l’índex, sembla que el
creixement s’ha situat en valors lleugerament superiors al 4% de manera
cada cop més estable, tot i que per sota de les taxes de creixement de
recuperacions passades.

Si els avanços de la producció industrial van ser moderats, l’indicador
d’activitat manufacturera de l’Institute of Supply Management (ISM) va
intensificar al desembre la recuperació del novembre. L’índex manufactu-
rer general va passar de 57,8 punts a 58,6. El component de producció va
continuar essent l’únic que va demostrar una feblesa relativa i va repetir
gairebé el valor del mes anterior, ja que va passar de 57,0 a 56,9. L’impor-
tant component de noves comandes va continuar essent el més alcista i
va passar de 61,5 a 67,4 punts, un valor que, en els últims vint anys,
només s’havia superat entre novembre del 2003 i gener del 2004. En una
tònica semblant, el component no manufacturer va passar del 61,3 del
novembre al 63,1 del desembre. El bon to exhibit, que va mantenir la
positiva evolució del mes anterior, indica una creixent confiança empresa-
rial en la present situació econòmica.
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La construcció havia estat el sector en què la desacceleració de
l’economia nord-americana semblava més patent. No obstant això, les
dades del desembre apunten a una certa recuperació de l’activitat. Els
habitatges iniciats del desembre van disminuir el 3,0% interanual, molt
per sota del descens del novembre, del 12,0%. L’increment intermen-
sual del desembre va ser, però, del 10,9%, quan al novembre vam assis-
tir a un descens del 12,5% en relació amb el mes anterior. La venda
d’habitatges de segona mà del novembre va créixer el 12,5% interanual
i el 2,7% intermensual, quan a l’octubre les taxes de creixement inter-
anual havien estat del 5,8% i s’havien repetit els valors del setembre.
Afegint-se a aquesta situació alcista, el creixement del preu mitjà de
l’habitatge de segona mà es va accelerar fins al 10,4% interanual, la
taxa més elevada dels últims anys.

El mercat de treball va continuar recuperant-se. Dels 2.718.000 llocs de
treball perduts entre el març del 2001 i l’agost del 2003, ja se n’han recu-
perat 2.477.000. Al desembre, es van crear 157.000 nous llocs de treball, i,
al novembre, la creació de llocs de treball va passar de 112.000 a 137.000.
L’ocupació manufacturera va continuar feble, tot i que va crear 3.000 llocs
de treball al desembre, xifra que cal comparar amb la pèrdua de 9.000
llocs de treball del mes anterior. Els costos laborals unitaris van baixar al
desembre el 0,8% interanual, i els guanys salarials per hora, el 2,6%.
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En l’àmbit dels preus, la situació és de calma relativa. L’índex de preus
de consum desestacionalitzat va créixer el 3,4% al desembre i es va
desaccelerar en relació amb el 3,6% del novembre. La variació intermen-
sual va presentar un descens del 0,1%, va evidenciar la moderació del
preu del cru i va apuntar un camí amb taxes d’inflació interanual més bai-
xes en els propers mesos. No obstant això, el component de preus sense
energia ni aliments es va comportar diferent i va avançar el 2,3% inter-
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anual, lleugerament per damunt del 2,2% previ. Aquest component ha
experimentat una tendència a l’alça des de les primeries del 2004, tot i
que va ser llavors quan es van assolir mínims que no s’havien donat des
del 1963. L’increment intermensual va ser del 0,2% i va repetir la taxa dels
dos mesos anteriors. Els preus de producció, que, al novembre, havien
donat motius de preocupació, es van desaccelerar fins al 4,1% interanual,
van disminuir el 0,7% en relació amb el mes de novembre i van ajudar a
modelar un panorama amb tendències alcistes molt suaus.
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El contrapunt negatiu va continuar centrat en el sector exterior, el pro-
cés de deteriorament del qual es va continuar accelerant. El dèficit comer-
cial del novembre va ser de 62.900 milions de dòlars, un altre rècord. En
els dotze últims mesos fins al novembre, el dèficit va arribar als 639.312
milions de dòlars, el 20,3% superior al del mateix període de l’any ante-
rior. Les exportacions van representar el 61,3% de les importacions, un
mínim que reflecteix la feblesa exportadora de l’economia nord-america-
na. Al novembre, les exportacions van créixer el 6,0% interanual, enfront
de l’11,0% del mes anterior. En una dinàmica oposada, les importacions
van continuar creixent de manera robusta al novembre, el 19,8% inter-
anual, i van reflectir, al seu torn, la millora de la confiança del consumi-
dor i el vigor de la demanda interna.



L’economia japonesa recupera el to  

Els indicadors de demanda, les ordres de maquinària i els preus de
l’economia nipona van presentar un major vigor al novembre. Entre els
indicadors de demanda, les vendes al detall del novembre van avançar
l’1,0% interanual després de tres mesos de descens constant. Les vendes
d’automòbils del desembre van créixer l’11,5% en relació amb el mateix
període de l’any anterior i van mantenir, en part, la forta recuperació del
novembre, quan havien crescut el 18,2%. Tot i considerant la volatilitat de
l’indicador, la tendència és aquí netament alcista.
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L’habitatge també va presentar al desembre indicadors més optimistes
que el mes passat. Les vendes d’habitatges a Tòquio van avançar el 17,9%
interanual i confirmen la sensació que es deixa enrere el punt més baix
de la llarga postbombolla immobiliària. Els preus mitjans per habitatge
van augmentar el 0,6% interanual, taxa que, tot i que inferior a la dels
mesos anteriors, confirma una suau tendència a l’alça. És significativa la
coincidència a l’alça en el nombre d’habitatges venuts i en el preu mitjà.

Els indicadors d’oferta mostren una imatge menys nítida. La producció
industrial va créixer al novembre el 2,0% interanual. La recuperació inicia-
da al final del 2001 ha quedat interrompuda, ja que, després que a l’agost
s’assolissin increments del 8,4%, aquest indicador s’ha afeblit ostensible-
ment. Com a contrapunt positiu, les ordres de maquinària van créixer el
13,3%, després de dos mesos de feblesa. D’altra banda, al desembre van
fer fallida 1.109 empreses i, durant tot l’any 2004, es va arribar a les
13.679, la qual cosa representa una notable disminució del 15,8% en rela-
ció amb les 16.255 fallides del 2003.

El mercat laboral va seguir el patró dels últims mesos. La taxa d’atur es
va reduir al novembre al 4,5%. Els llocs de treball no agrícoles van recular
el 0,1% interanual. L’ocupació manufacturera va cedir el 2,9% en relació
amb el mateix període de l’any passat. Va prosseguir la terciarització de la
força laboral nipona, amb una ocupació al sector serveis que va créixer el
4,4%. La productivitat de l’ocupació va augmentar l’1,4% interanual al
novembre, percentatge que, tot i representar una millora en relació amb
el mes d’octubre, queda molt lluny de les taxes de la major part del 2003
i de la primera meitat del 2004.
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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.

–0,3 1,3 4,0 3,1 2,5 – ...

–3,9 –1,9 0,2 –1,9 –0,3 –0,9 0,6

–1,3 3,3 5,0 8,3 6,5 1,6 2,0

–32,8 –21,0 –5,0 0,0 2,0 – 1,0

–1,8 0,6 5,3 –3,6 9,4 1,4 0,2

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

–0,9 –0,3 –0,1 –0,3 –0,1 0,5 0,8

11,8 12,4 13,2 14,2 14,6 14,4 14,3

Els preus al consum del novembre van créixer el 0,8% interanual, una
taxa que no es donava des de la primavera de 1998 i que confirma la sor-
tida del període deflacionista iniciat al començament de 1999. Per bé que,
en el moment actual, som encara en un pic que tendirà a suavitzar-se,
sembla consolidada una lleugera tendència alcista dels preus.

Els preus pugen el

0,8%, i sembla que la
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La balança comercial dels dotze mesos fins al novembre va presentar
un superàvit de 14,3 bilions de iens, però el mes de novembre va ser
especialment feble. Des del juliol, el superàvit comercial no creix, la qual
cosa constitueix un element que crida l’atenció en una economia com la
japonesa, basada en el creixement exportador, i considerant l’actual
expectativa d’un creixement més atenuat dels seus principals compradors,
la Xina i els Estats Units.

Xina: l’economia creix més del 9% el 2004

El producte interior brut (PIB) xinès va créixer el 9,5% interanual en el
quart trimestre, la qual cosa deixa el creixement anual del 2004 també en
el 9,5%, segons les primeres dades provisionals. En el quart trimestre, la
indústria va créixer l’11,1%, i el sector agrícola, el 6,3%, en els dos casos
lleugerament per damunt de les seves taxes de creixement. El sector ser-
veis, per la seva banda, va avançar el 8,3%. Les exportacions van créixer
el 35,6% i les importacions, el 30,6%. El desitjat refredament suau de
l’economia queda, per tant, pendent.

En aquest context, la producció industrial del desembre va créixer el
14,4% interanual. Per bé que aquest ritme de creixement és elevat, sembla
que s’estabilitza amb una lleugera tendència a la baixa. El component de
la indústria pesada, d’importància clau per als mercats de primeres matè-
ries, va mantenir la mateixa tònica i va créixer al novembre el 16,4%, però
continua sense veure’s una clara reducció del creixement. El component
de la indústria lleugera mostra un alentiment una mica superior, ja que, al
novembre, va créixer el 13,0%, enfront del 15,1%. No obstant això, la
tendència de l’indicador és encara més aviat d’acceleració. El pes dels
conglomerats estatals en la indústria s’havia reduït durant el 2003 i en el
primer trimestre del 2004, però, en aquests moments, aquesta tendència
sembla estancada lleugerament per damunt del 41%.
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La producció d’energia elèctrica va augmentar el 14,4% interanual al
novembre, amb una tendència de fons que encara té un caire alcista. La
producció de microordinadors va mantenir una marxa vigorosa i va créi-
xer el 43,3%, tot i que sempre lluny dels increments de tres dígits del
2003. Per bé que els microordinadors pateixen un procés de desaccelera-
ció després d’aquell període explosiu, les taxes de creixement s’estabilit-
zen en nivells alts, de l’ordre del 40%. La producció industrial de vehicles
a motor mostra un patró molt similar, però sembla que aquí el procés de
desacceleració encara no ha tocat fons. Al novembre, només va augmentar
el 6,0% en relació amb el mateix període de l’any anterior. La producció
de ciment es va incrementar, al seu torn, el 16,8% interanual al novembre
i tampoc no va presentar cap signe de desacceleració.

Les vendes al detall del desembre van mostrar una certa atenuació en el
fort ritme de creixement. El component general va créixer el 14,5% inter-
anual, la qual cosa representa una acceleració mínima en relació amb el
registre del novembre, del 13,9%, tot i que sensiblement revisat a la baixa
en relació amb el valor inicial del 18,5%. A les zones urbanes, l’increment
va ser una mica superior, del 14,7%, i va mantenir els ritmes de creixement
dels mesos anteriors. A les zones rurals, les vendes al detall del novembre
van avançar l’11,4%, lleugerament per sota del 12,1% de l’octubre. El com-
ponent de béns d’alimentació va tenir un avanç del 18,8%. Per bé que
aquests ritmes de creixement són alts, la revisió a la baixa del repunt de
les acaballes de l’estiu i del començament de la tardor elimina, com a
mínim, un perillós escenari d’acceleració que incrementava les dificultats
del govern a l’hora de frenar la fortalesa de la demanda interna.

L’índex de preus al consum del desembre va avançar el 2,4% interanual
i va presentar un escenari molt diferent del context marcat per les pors
inflacionistes de l’estiu, quan s’havia arribat a taxes properes al 5%. El com-
ponent alimentari va ser el que més va reflectir aquesta desacceleració, ja
que els seus preus van recular el 2,0% interanual al novembre, quan, en el
mes anterior, havien crescut el 4,7% i, a l’estiu, per damunt del 10%. Un
altre component a la baixa va ser el de medicina i salut, els preus del qual
van recular el 2,1%. Per províncies, la zona urbana de Jiangsu, on hi ha
Shanghai, va ser una de les que més va veure caure els preus. Tot i la ine-
xactitud de les dades oficials, el procés de moderació de preus, ja iniciat en
els dos mesos anteriors, emet inequívocs senyals de consolidació.
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XINA: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari
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NOTA: (*) Saldo acumulat de 12 mesos. Milers de milions de dòlars.
FONTS: Oficina Nacional d’Estadístiques de la Xina, Thomson Financial Datastream i elaboració pròpia.
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El superàvit comercial dels 12 mesos fins al desembre va arribar als
31.907 milions de dòlars. La tendència decreixent dels mesos anteriors
s’ha interromput en els cinc últims mesos. Per països i regions, aquest sal-
do positiu es basa, principalment, en l’augment dels superàvits amb els
Estats Units i amb Europa, que, de juliol a novembre, s’ha ampliat en
8.307 milions de dòlars fins als 77.900 milions en el cas nord-americà i en
8.045 milions de dòlars fins als 32.100 milions en l’europeu, on l’aprecia-
ció de l’euro no és aliena. Contrasta amb aquesta situació el manteniment
del dèficit amb Àsia, en concret amb el Japó i Corea, de 20.893 i 33.834
milions de dòlars, respectivament.

Per productes, aquesta millora es basa en un increment de les exporta-
cions manufactureres, les quals, en els dotze mesos fins al novembre, van
augmentar el 47,1% interanual. El creixement de la importació de prime-
res matèries va continuar, però no va compensar l’important creixement
exportador manufacturer. La importació de ferro del mes de novembre va
créixer el 112,5% interanual; la d’alumini va decréixer el 17,8%, i la de
coure va davallar el 8,1%.

Mèxic: robust creixement basat en el consum 
i la inversió

L’economia mexicana va créixer el 4,4% interanual en el tercer trimestre,
es va accelerar el 3,9% en relació amb el segon trimestre i avança de mane-
ra decidida en el seu cicle alcista. Els diferents components del PIB confir-
men el panorama asteca. El consum privat va accelerar fins al 5,7% i va
continuar essent un suport del creixement mexicà. El consum públic, en
altre temps amb increments robusts, es va apartar de la tònica general i es
va reduir el 4,9%. La inversió va ser l’altre pilar de l’avanç de l’economia,
amb un increment del 8,5% que obre expectatives de continuïtat del cicle
actual. El sector exterior, tot i mostrar-se negatiu, va continuar millorant i
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contribuint positivament al PIB, menys, però, que en el segon trimestre. Les
exportacions van moderar el seu creixement i van passar del 14,4% al
12,1% interanual. Per la seva banda, les importacions van créixer el 10,9%.
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Per sectors productius, el transport i comunicacions i les vendes al detall
van tornar a liderar l’activitat econòmica i van créixer el 9,3% i el 4,9%
interanual, respectivament, percentatges que, en els dos casos, representen
una acceleració. També caldria afegir aquí les manufactures, la taxa d’avanç
de les quals es va incrementar fins al 5,0%.

Pel que fa als indicadors mensuals d’activitat, les vendes al detall es van
recuperar en relació amb els valors de l’estiu i a l’octubre van avançar el
6,6% interanual. Pel costat de l’oferta, la producció industrial del novembre,
coherent amb la tònica general, es va accelerar fins a arribar al 5,5% inter-
anual. Dins d’aquest indicador, el component que va mostrar una evolució
més decidida va ser el manufacturer, ja que va passar de l’1,1% al 5,7%. El
component constructor també va mostrar fermesa i va avançar al 6,6%,
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MÈXIC: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS
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Al mercat laboral, però, no s’acaben de conjurar els perills, i la taxa
d’atur de Ciutat de Mèxic del novembre es va tornar a situar en el 5,2% i va
mantenir una preocupant tendència a l’alça. La productivitat manufacturera,
important de cara a la millora de la competitivitat exterior, va créixer a
l’octubre al 4,4% interanual, la qual cosa representa una certa desaccelera-
ció en relació amb els registres de l’estiu.

Els preus de consum del mes de desembre van registrar un increment
interanual del 5,2%, que modera lleugerament la tendència alcista de la tar-
dor i reflecteix un cert relaxament en el preu del cru. Un punt de certa
preocupació és el component sense aliments ni energia dels preus de con-
sum, que al desembre va consolidar les taxes de creixement del 3,8% inter-
anual, resultat que, malgrat tot, encara representa nivells d’inflació relativa-
ment baixos si considerem la història recent de l’economia mexicana.

La balança comercial dels dotze mesos fins al novembre va incrementar
el saldo negatiu fins als 7,0 milions de dòlars, resultat coherent amb la
desacceleració exportadora del PIB i també amb la robusta demanda inter-
na. Eliminant les exportacions de petroli, el saldo negatiu es va ampliar fins
als 30.500 milions, resultat que palesa la continuïtat del deteriorament dels
últims mesos. Aquest dèficit és el principal punt feble d’aquest panorama
positiu de l’economia asteca. Les exportacions de cru del tercer trimestre
van créixer el 35,5% interanual, la qual cosa representa un suport al sector
exterior massa subjecte a sobtades fluctuacions. 
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Zona de l’euro: febles símptomes de recuperació

Durant el quart trimestre del 2004, l’activitat de la zona de l’euro va
apuntar alguns senyals positius, dins l’atonia que l’ha caracteritzat en els
últims mesos. L’indicador de sentiment econòmic va sumar dues dècimes
en el quart trimestre, la qual cosa indica un pols global lleugerament
millor. Pel que fa a la demanda, l’element més destacat és una certa esta-
bilització en la feblesa del consum privat, que podria obrir la porta a un
avanç moderat en aquest front. Així, al novembre, les vendes al detall van
créixer el 0,4% interanual, percentatge que cal comparar amb l’augment
del 0,1% interanual del tercer trimestre. L’estabilització de la confiança del
consumidor en el nivell dels 13 punts negatius durant els mesos de
novembre i desembre, un punt per damunt de la mitjana del tercer tri-
mestre, avala l’extensió d’aquesta incipient recuperació en els propers
mesos.
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Des d’una perspectiva sectorial, es registren situacions dispars. Segons
el que es desprèn de l’evolució dels indicadors de confiança sectorials,
durant el quart trimestre la recuperació beneficia principalment els serveis
i, en menor grau, la construcció. En canvi, la confiança i el clima indus-
trial mostren un estancament en l’activitat del sector secundari. La desac-
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ció que la indústria.



celeració de la producció industrial registrada al novembre, fins al 0,5%
interanual (1,1% interanual a l’octubre), confirma les dificultats del sector.
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ZONA DE L’EURO: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari
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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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Aquestes dificultats s’expliquen, en part, per les limitacions exportado-
res de la zona de l’euro en el tram final del 2004, que, combinades amb
un major impuls de les importacions, han anat reduint des del juliol pas-
sat el superàvit comercial acumulat de dotze mesos. Al novembre, aquest
saldo era de 76.400 milions d’euros, notablement per sota dels 91.600
milions d’euros assolits al juliol.

Dues conseqüències de la feblesa de la zona de l’euro són el tensiona-
ment limitat de la inflació i el manteniment de l’atur en nivells relativa-
ment elevats. Al desembre, l’índex de preus de consum (IPC) harmonitzat
va créixer el 2,4% interanual, de manera que l’any 2004 es va tancar amb
un augment mitjà de la inflació del 2,1%, nivell idèntic al del 2003. Si
tenim en compte que el preu del petroli mesurat en euros va pujar en
aquest període més del 20%, es posa de manifest la falta de tensions infla-
cionistes en altres categories de béns i serveis. En aquest sentit, un cop
descomptats els components més volàtils (alimentació, energia, alcohol i
tabac), la inflació resultant va ser de l’1,9% interanual al desembre o de
l’1,8% en el conjunt del 2004.

Pel que fa als desenvolupaments al mercat laboral, la taxa d’atur es va
mantenir al novembre en el 8,9% de la població activa, un nivell que no
ha variat des de l’abril del 2004. Per la seva banda, la creació d’ocupació
es va mantenir en nivells reduïts i va augmentar, en el segon trimestre del
2004, el 0,4% en relació amb un any abans.

Finalment, cal destacar que els treballs de reforma del Pacte d’estabilitat
i creixement continuen progressant. El passat 18 de gener, els ministres
d’economia i finances (Ecofin) dels 25 estats membres de la Unió Europea
es van apropar a un consens suficient sobre la modificació del Pacte, que
s’hauria de tancar al Consell Europeu dels dies 22 i 23 de març.
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L’essència de la reforma serà accentuar el caràcter preventiu del Pacte
d’estabilitat, intensificant la vigilància en les fases de més creixement
econòmic, quan s’hauria d’acumular més marge de maniobra de política
fiscal per afrontar les etapes de menor activitat. En aquestes fases de crei-
xement baix, es facilitaria una certa flexibilitat en relació amb els límits
actuals –dèficit públic màxim del 3% del producte interior brut (PIB); deu-
te públic màxim del 60% del PIB–, que, en qualsevol cas, es mantindrien
inalterats. Així mateix, també es modificarien els mecanismes vigents, en
especial en matèria de terminis i criteris que cal tenir en compte, entre els
quals s’hauria de contemplar la realització de reformes estructurals que
permetin la sostenibilitat futura de les finances públiques o la millora del
potencial de creixement de l’economia.

Alemanya: creixement de l’1,1% el 2004

Segons una primera estimació de l’Oficina Federal d’Estadística, l’eco-
nomia alemanya va créixer l’1,7% en l’any 2004. Un cop corregit d’efectes
de calendari, l’augment anual del PIB va ser de l’1,1%, ja que, el 2004 es
va treballar cinc dies més que el 2003. Prenent aquesta xifra com l’estric-
tament comparable amb la d’anys anteriors, el 2004 és el millor exercici
des del 2000, quan l’economia va avançar el 3,1%. Enrere queden, per
tant, els creixements gairebé nuls del 2002 i del 2003. Pel que fa al dèficit
públic, segons aquesta estimació preliminar, quedarà en el 3,9% del PIB i
superarà, per tercer any consecutiu, el límit del Pacte d’estabilitat.

Quant als indicadors mensuals més recents, es constata un final del
2004 amb un baix nivell d’activitat. Tot i un cert repunt de la confiança
del consumidor en els mesos de novembre i desembre, en la mitjana
d’octubre i novembre les vendes al detall van caure el 2,1% interanual i
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van empitjorar el descens de l’1,6% interanual del tercer trimestre. Per la
seva banda, la inversió empresarial pot començar a desfer una part de la
ferma recuperació dels mesos anteriors, segons es desprèn de la tendèn-
cia a la desacceleració del component de béns d’equipament de la pro-
ducció industrial registrada fins al novembre. El mal moment de la
demanda interna té un contrapunt parcial al sector exterior. A l’octubre i
al novembre, les exportacions s’han recuperat fins a créixer de l’ordre del
10% interanual en la mitjana del període, la qual cosa, juntament amb una
certa contenció importadora, ha facilitat que el superàvit comercial de
dotze mesos se situés, al novembre, en els 155.600 milions d’euros
(153.800 milions d’euros en el tercer trimestre).
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L’any 2004 tanca amb
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10,8%.

ALEMANYA: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari
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(**) 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 0,8 1,4 1,3 – ... –

–2,2 –0,6 –0,7 –2,3 –1,6 –4,5 0,3 ...

–1,2 0,1 1,2 3,4 3,8 2,3 –0,5 ...

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

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

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

118,6 129,8 137,7 150,6 153,8 154,3 155,6 ...

L’evolució de l’oferta continua presidida pel deteriorament industrial
dels últims mesos. La producció industrial, després de créixer per damunt
del 4% interanual a l’agost i al setembre, es va desaccelerar al 2,3% a
l’octubre i va caure el 0,7% interanual al novembre. El repunt de l’indica-
dor IFO d’activitat empresarial al desembre i gener, fins als 96,4 punts, no
representa un canvi sensible d’expectatives. Es tracta d’una correcció des-
prés que aquest indicador es mogués erràticament, però amb una orienta-
ció subjacent a la baixa, en els mesos de setembre a novembre. En el
mateix sentit apunta l’alentiment registrat per les comandes industrials,
que van créixer només el 2,9% interanual al novembre, lluny de l’avanç
del 6,8% interanual del tercer trimestre.

Per la seva banda, els preus de consum han repuntat moderadament al
desembre, fins al 2,1% interanual, de manera que es tanca un 2004 amb
notables alternatives en aquest àmbit. Cal recordar que, al començament
de l’any passat, l’amenaça era la deflació. Després d’anotar un mínim
anual del 0,9% interanual al febrer, l’encariment del petroli va tensionar
progressivament els preus, fins al 2,1% interanual al maig. Durant la resta
de l’any, l’IPC va oscil·lar al voltant de la cota del 2% interanual, respo-
nent fonamentalment a les variacions a l’alça o a la baixa en la cotització
de l’or negre, i, com s’ha comentat més amunt, va tornar a assolir el seu
màxim anual al desembre. Enfront dels moviments dels preus, la taxa

El mal moment indus-

trial s’agreuja, i els

indicadors avançats

no permeten esperar

un gir positiu a curt

termini.



d’atur ha mantingut una tendència progressiva a augmentar al llarg de
l’exercici 2004. Després d’iniciar l’any en el 10,2% de la població activa, la
taxa d’atur ha escalat posicions fins al 10,8% dels mesos de novembre i
desembre.
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França: activitat estacionària en el final del 2004

L’economia francesa va acabar l’any 2004 amb un ritme d’activitat simi-
lar al del tercer trimestre. L’indicador de sentiment econòmic es va situar
en el quart trimestre en el nivell dels 109,1 punts, moderadament millor
que els 108,5 punts del trimestre anterior. Darrere d’aquest creixement
estable hi ha un consum intern que manté el vigor. En la mitjana del
quart trimestre, aquest indicador va créixer el 5,1% interanual, 1,5 punts
percentuals per damunt del registre del tercer trimestre. Així i tot, la recu-
lada de la confiança del consumidor fins al nivell dels 13 punts negatius
al novembre i el manteniment en aquest valor al desembre fan esperar
una certa desacceleració de la despesa de les llars. En contrast, la produc-
ció industrial de béns d’equipament, que aproxima la inversió, s’ha frenat
amb més intensitat (augment del 0,8% interanual al novembre).

Pel que fa a l’oferta, el tret diferencial de l’economia gal·la és un cicle
de la indústria millor que el del conjunt de la zona de l’euro. Després de
perdre ritme en el tercer trimestre, la producció industrial va repuntar fins
al 2,1% interanual al novembre. Per la seva banda, els altres dos grans
sectors, la construcció i els serveis, van mantenir en el quart trimestre un
ritme d’activitat notable, per bé que en moderat alentiment en relació
amb el trimestre precedent. La inflació, per la seva banda, va tancar l’any
2004 en el 2,1% interanual, una dècima percentual més que al novembre,
i la taxa d’atur continuava, al desembre, en el 9,9% de la població activa,
nivell en què s’ha mantingut des de l’agost passat.

A França, l’últim tram

del 2004 manté una

tònica similar a la del

tercer trimestre.

A diferència d’altres

economies de la zona

de l’euro, el ritme de

la indústria gal·la

s’accelera.



Itàlia: la demanda interna no repunta

L’economia italiana continua llastada pel baix ritme de despesa de les
llars. La caiguda interanual de les vendes al detall va assolir a l’octubre el
2,7%, percentatge que, combinat amb el descens de la confiança del con-
sumidor fins al nivell dels 16 punts negatius al desembre, reitera el mal
moment del consum. L’evolució dels indicadors d’oferta no és millor. La
producció industrial ha intensificat la tònica de reculada durant els mesos
d’octubre i novembre, fins a baixar, en taxa interanual, l’1,8% en aquest
últim mes, el registre més negatiu des del juny del 2003.
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El consum italià, en

mínims, continua

comprometent la re-

cuperació econòmica.

FRANÇA: 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 Desembre

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 1,8 2,9 1,9 – ... –

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

–1,6 0,0 0,6 2,7 1,9 1,3 2,1 ...

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

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

0,3 0,3 0,3 0,3 0,0 –0,3 –0,4 ...

ITÀLIA: 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 Desembre

PIB

Vendes al detall

Producció industrial

Taxa d’atur (*)

Preus de consum

Balança comercial (**)

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

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

0,4 0,4 0,8 1,3 1,3 – ... –

2,4 2,0 1,2 –0,2 ... –2,7 ... ...

–1,6 –0,6 –0,1 1,2 –0,7 –0,8 –1,8 ...

8,6 8,4 8,2 8,0 8,0 – ... –

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

10,8 4,1 2,2 3,3 2,9 0,5 –0,2 ...

La feblesa de la demanda interna fa pensar en un tensionament dels
preus de consum. Així, tot i que l’impacte del petroli ha empès els preus
de producció fins al 4,2% interanual al novembre, quan, durant el primer
trimestre del 2004, estaven en el 0,4%, l’IPC s’ha mantingut en un ritme
de creixement menor. Concretament, al desembre, els preus de consum
avançaven el 2,0% interanual, una dècima percentual més que al novem-
bre. Per la seva banda, la taxa d’atur es va mantenir en el 8,0% en el ter-
cer trimestre, sense canvis en relació amb el trimestre precedent.

La inflació, en el 2,0%

al desembre.



Regne Unit: suau reconducció del consum

Al final del 2004, l’economia del Regne Unit s’ha desaccelerat modera-
dament. Segons la primera estimació, en el quart trimestre, el PIB va créi-
xer el 2,8% interanual, enfront del 3,1% del trimestre anterior. Darrere
d’aquest moderat alentiment, hi ha la tendència recent del consum privat,
el fort ritme expansiu del qual s’està moderant lleugerament. Les vendes
al detall, després de cedir de l’ordre del 6,6%-6,7% interanual en els tri-
mestres segon i tercer, de l’octubre al desembre la taxa d’avanç es va
situar, de mitjana, en el 4,9% interanual. Darrere d’aquest comportament,
hi ha l’evolució recent del mercat de treball. Així, tot i que la taxa d’atur
es mantenia al desembre en el 2,7%, mínim històric des del 1975, la
desacceleració en la creació d’ocupació s’intensifica (en el tercer trimestre
l’ocupació va créixer el 0,3% interanual, lluny de l’1,2% del primer trimestre).
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Al Regne Unit, el dina-

misme del consum

privat comença a

cedir.

Els serveis són el

millor sector britànic,

mentre que la indús-

tria continua sense

remuntar.

Pel que fa als indicadors d’oferta, al persistent deteriorament industrial
(al novembre, la producció industrial va caure el 0,9% interanual) se li con-
traposa el manteniment del dinamisme al sector serveis, segons es desprèn
de l’estabilització de l’indicador de confiança sectorial en el nivell dels 21
punts negatius en el quart trimestre. Finalment, cal destacar que la infla-
ció ha patit un repunt al desembre, i l’IPC s’ha situat en un augment del
2,5% interanual, que cal comparar amb el 2,2% interanual del novembre.

REGNE UNIT: 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 Desembre

PIB

Vendes al detall

Producció industrial

Taxa d’atur (*)

Preus de consum

Balança comercial (**)

NOTES: (*) Percentatge sobre població activa.
(**) Saldo acumulat de 12 mesos. Milers de milions de lliures esterlines.

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

1,8 2,2 3,0 3,5 3,1 – 2,8 –

6,8 2,9 6,3 6,9 6,6 5,5 6,0 3,2

–2,5 –0,2 0,2 1,4 –0,3 –1,9 –0,9 ...

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

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

–43,5 –46,9 –50,2 –53,4 –56,2 –57,4 –57,5 ...
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MERCATS MONETARIS I DE CAPITAL

La política monetària dels Estats Units manté
l’orientació restrictiva

Als Estats Units, la Reserva Federal ha realitzat cinc pujades consecutives
de tipus d’interès des del juny del 2004, partint del nivell històricament molt
baix de l’1%. D’aquesta manera, al final de l’any passat, el nivell objectiu del
tipus d’interès de referència de la Fed es va col·locar en el 2,25%. Actualment,
aquest tipus d’interès encara continua essent negatiu en termes reals, és a dir,
descomptant la taxa d’inflació. No obstant això, els responsables de la política
monetària nord-americana han manifestat la seva intenció de situar-lo en
nivells més neutrals progressivament, de manera que s’espera que prosse-
gueixin les pujades, en línia amb el que anticipa el conjunt del mercat.

Als Estats Units, la

Reserva Federal apuja

els tipus d’interès en

cinc ocasions des del

juny del 2004.

MERCATS FINANCERS

Mitjanes mensuals Valors diaris

20022001

NOTA: Els tipus arriben fins al 27 de gener.
FONTS: Banc d’Espanya i Thomson Financial Datastream.

Estats Units
UEM

Japó

2003 2004
2004

S O N D E

AMPLIACIÓ DEL DIFERENCIAL DE TIPUS D’INTERÈS A CURT TERMINI
ENTRE EL DÒLAR I L’EURO
Tipus d’interès interbancaris a 3 mesos, en percentatge anual
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El tipus d’interès dels dipòsits interbancaris a un any nord-americans
va acabar l’any 2004 lleugerament per damunt del 3%. En les primeres
setmanes de gener, va reprendre la tònica alcista. Les actes de l’anterior
Comitè Federal de Política Monetària, que van aparèixer per primer cop
abans de la reunió següent, van contribuir a aquest moviment, ja que evi-

Les actes de l’última

reunió de política

monetària de la Reser-

va Federal suggereixen

un to més agressiu.



denciaven la preocupació de diversos membres de l’esmentat comitè per
la inflació, de manera que es va suscitar el temor que la Fed adoptés una
política monetària més agressiva. Així, el rendiment dels dipòsits interban-
caris nord-americans a dotze mesos va ascendir fins al 3,25% cap a la
meitat de la quarta setmana de gener, amb un increment de 192 punts
bàsics en relació amb un any abans.
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El tipus oficial del BCE

no es mou…

…tot i les pressions a

favor d’una retallada.

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

Desembre

2004

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre (*)

2005

Gener (1)

NOTES: (*) Xifres provisionals.
(1) Dia 27.
(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.

2,01 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 2,17 2,30 2,25 2,47 0,00 4,75 4,78 0,75

2,06 2,14 2,31 2,25 2,70 0,00 4,75 4,81 0,75

Subhastes
BCE (2)

Nivell
objectiu de
la Reserva
Federal (3)

Tipus
d’intervenció

Banc 
d’Anglaterra (4)

Euríbor

A la zona de l’euro, tal com s’esperava, el Consell de Govern del Banc
Central Europeu (BCE) no va variar, en la reunió del 13 de gener, el tipus
d’interès oficial, fixat en el 2,00% des del juny del 2003. El BCE va soste-
nir que el tipus d’interès de referència estava en el nivell apropiat per
assegurar l’estabilitat de preus a mitjà termini. Va indicar que s’esperava
que la taxa d’inflació harmonitzada de la zona de l’euro baixés del límit
del 2% al llarg de l’any, si no es produïen noves alces del preu del petro-
li. No obstant això, va advertir que hi ha riscos per a l’estabilitat dels
preus a mitjà i a llarg termini, entre els quals cal destacar l’existència
d’una excessiva liquiditat monetària, amb un creixement anual dels prés-
tecs al sector privat de la zona de l’euro del 6,9% interanual al novembre.

El mercat va apreciar una certa moderació de to en les manifestacions
del president del BCE, Jean-Claude Trichet, en la roda de premsa poste-
rior al Consell. D’aquesta manera, l’euríbor a un any es va relaxar molt



lleugerament. Així, el tipus d’interès dels dipòsits a dotze mesos de la
zona de l’euro es va col·locar en el 2,31% cap a la meitat de la quarta set-
mana de gener i es va apropar a la mitjana mensual del desembre. Tot i
que continuen les pressions perquè el BCE retalli els tipus d’interès, atesa
la fragilitat de la recuperació econòmica de la zona de l’euro, no és pro-
bable que això passi, sobretot si tenim en compte que recentment l’euro
s’ha enfortit. De fet, els tipus d’interès se situen en nivells històricament
baixos, com ho va recordar Trichet, i són negatius en termes reals. Però
tampoc s’observa impaciència del BCE per començar el gir restrictiu, de
manera que encara trigarà a arribar.

El Banc d’Anglaterra està en una posició diferent, a causa de la situa-
ció més avançada en el cicle econòmic. Després de cinc pujades, el tipus
d’interès oficial es manté en el 4,75% des de l’agost del 2004. Al comença-
ment de gener, es plantejava la possibilitat d’una propera davallada dels
tipus d’interès. No obstant això, un increment de la inflació al consum
superior a l’esperat al desembre va allunyar aquesta perspectiva de l'horit-
zó pròxim.

La reculada del dòlar es frena al gener

El dòlar es va depreciar per tercer any consecutiu el 2004, situació que
no es donava des del 1988. En efecte, en relació amb un conjunt ampli de
divises, la moneda dels Estats Units va baixar el 4,6% durant el passat exerci-
ci, amb una davallada del 17,0% en relació amb el màxim de gener del
2002. De fet, la caiguda del dòlar es va concentrar en els últims mesos. En
aquest període, van predominar les pressions a la baixa sobre la divisa nord-
americana, tot i les cinc elevacions successives del tipus d’interès oficial de
la Reserva Federal. Això va ser degut a l’ampliació dels dèficits exteriors fins
a nivells inquietants pel que fa a la sostenibilitat del seu finançament.
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El Banc d’Anglaterra

es planteja un relaxa-

ment de la política

monetària.

El dòlar es deprecia el

17% en termes glo-

bals des dels màxims

del gener del 2002.

EL DÒLAR CAU PER TERCER ANY CONSECUTIU
Tipus de canvi efectiu nominal del dòlar

NOTA: (*) Les dades
arriben fins al 24
de gener.
FONT: Reserva
Federal dels Estats
Units.
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El to del dòlar ha variat, però, en els primers compassos del 2005. Així,
en la primera setmana de l’any, va recuperar de cop el 2,0% en termes
globals. Aquesta reacció després de la forta caiguda dels últims mesos va
rebre el suport de la publicació d’uns indicadors econòmics favorables als
Estats Units, d’unes expectatives més alcistes pel que fa als tipus d’interès
de la Reserva Federal i d’unes noves declaracions del secretari del Tresor,
John Snow, en el sentit que intentaria reduir el dèficit públic i que estava
a favor d’un dòlar fort. D’altra banda, el mercat espera la nova reunió del
grup de països més desenvolupats, el G-7, que tindrà lloc a Londres els
dies 4 i 5 de febrer. Aquesta cimera s’ampliarà amb els principals països
emergents, entre els quals cal esmentar la Xina, per intentar coordinar la
depreciació del dòlar.
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Els mercats de divises

esperen la cimera

ampliada de Londres

del començament de

febrer.

NOU MÀXIM DE L’EURO ENFRONT DEL DÒLAR AL FINAL DEL 2004
Dòlars dels Estats Units per euro

Mitjanes mensuals Canvis diaris

NOTA: Les dades arriben fins al 27 de gener. FONTS: OCDE, Thomson Financial Datastream i elaboració pròpia.
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L’euro va marcar un màxim històric enfront del dòlar el dia 28 de
desembre en 1,363 dòlars, amb una pujada del 65,2% en relació amb el
mínim històric de l’octubre del 2000. Finalment, la moneda única europea
va acabar l’any 2004 en 1,362 dòlars, amb una apreciació anual del 7,8%,
ajudada per una certa redistribució de reserves de divises al seu favor. En
relació amb una cistella àmplia de monedes, l’euro va augmentar el 2,1%.
No obstant això, en les primeres setmanes de gener, la divisa europea ha
baixat sensiblement. Algunes dades econòmiques febles de l’àrea de
l’euro i l’evolució dels diferencials de tipus d’interès en contra l’han perju-
dicat. En relació amb el dòlar, l’euro va arribar a caure dels 1,30 dòlars al
final de la tercera setmana de gener.

Després d’apreciar-se

el 65% en relació amb

el mínim de l’octubre

del 2000 enfront del

dòlar, l’euro pateix 

un correctiu.
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L’EURO CORREGEIX EN ELS PRIMERS COMPASSOS DEL 2005
Tipus de canvi efectiu nominal de l’euro

NOTA: (*) Les dades
arriben fins al 24 de
gener.
FONT: Banc Central
Europeu.

I-1999 = 100

2001 2002 2003 2004 2005 (*)
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TIPUS DE CANVI DE LES PRINCIPALS MONEDES
Desembre 2004

Última sessió del mes Dades mensuals

Enfront del dòlar dels EUA

Ien japonès

Lliura esterlina (1)

Franc suís

Dòlar canadenc

Peso mexicà

Índex efectiu nominal (4)

Enfront de l’euro

Dòlar dels EUA

Ien japonès

Franc suís

Lliura esterlina

Corona sueca

Corona danesa (3)

Zloty polonès

Corona txeca

Forint hongarès

Índex efectiu nominal (5)

NOTES: (1) Unitats per lliura esterlina.
(2) Els percentatges de variació fan referència a les cotitzacions tal com apareixen al quadre.
(3) La corona danesa té una paritat central enfront de l’euro de 7,46038 amb una banda de fluctuació del ±2,25%.
(4) Índex efectiu nominal ampli del dòlar de la Reserva Federal dels Estats Units. Calculat com a mitjana ponderada del valor del dòlar enfront de les 26

monedes dels països amb més volum de comerç amb els Estats Units. Base: 1-1997 = 100.
(5) Índex de tipus de canvi efectiu nominal de l’euro del Banc Central Europeu. Calculat com a mitjana ponderada del valor bilateral de l’euro enfront de les

monedes dels 23 principals socis comercials de la zona de l’euro. Base: I-1999 = 100.
FONTS: Thomson Financial Datastream i elaboració pròpia. 

102,6 –0,4 103,8 –0,9 –3,7 –3,7 102,8

1,919 0,5 1,930 3,7 10,1 10,1 1,889

1,140 0,0 1,146 –2,1 –9,2 –9,2 1,185

1,202 1,2 1,218 1,8 –7,2 –7,2 1,238

11,15 –0,8 11,20 –1,5 –0,5 –0,5 11,30

108,2 –0,5 108,9 –1,1 –4,8 –4,8 109,8

1,362 2,5 1,341 3,2 9,0 9,0 1,303

139,7 2,3 139,1 2,2 5,0 5,0 134,8

1,543 2,1 1,536 1,0 –1,2 –1,2 1,547

0,705 1,2 0,695 –0,5 –1,0 –1,0 0,692

9,021 1,1 8,982 –0,2 –0,5 –0,5 9,078

7,439 0,1 7,434 0,0 –0,1 –0,1 7,442

4,085 –2,9 4,135 –2,9 –11,3 –11,3 4,060

30,46 –1,7 30,64 –2,1 –5,3 –5,3 30,20

246,0 0,1 245,8 0,2 –7,0 –7,0 245,3

108,1 1,6 107,0 1,3 2,6 2,6 105,2

Tipus de
canvi

% de
variació

mensual (2)

Tipus de
canvi
mitjà

% variació (2)

Mensual s/desembre 2003 Anual

Tipus de
canvi

27-1-2005



La lliura esterlina, després d’haver anotat el 20 de desembre el seu màxim
nivell enfront de la divisa nord-americana des del 1992 en 1,947 dòlars, va
acabar l’any 2004 amb una alça del 7,4%. Per contra, enfront de l’euro, 
va acabar l’any pagant-se a 1,705 unitats per euro, amb una depreciació molt
lleugera. En canvi, en les primeres setmanes de gener, la lliura es va depre-
ciar enfront del dòlar, mentre que pujava lleugerament en relació amb l’euro.
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La lliura esterlina puja

el 7% enfront del

dòlar el 2004…

…i el ien, el 5%.

Sensible aplanament

de la corba del deute

el 2004.

EL IEN RECUPERA ATRACTIU
Iens per dòlars

Mitjanes mensuals Canvis diaris

NOTA: Els tipus arriben fins al 27 de gener. FONTS: OCDE, Thomson Financial Datastream i elaboració pròpia.

100

110

120

130

140

20022001 2003 S O2004

2004

N D
102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

2005 E

2005

El ien va pujar el 4,5% enfront del dòlar el 2004. En les primeres set-
manes del 2005, va resistir l’embranzida del dòlar per un major atractiu
dels actius financers japonesos per als estrangers i el dia 14 de gener va
registrar la cota més alta des del gener del 2000 en cotitzar a 102,0 unitats
per dòlar. Enfront de l’euro, la moneda nipona es va depreciar el 3,3% el
2004. No obstant això, en les primeres setmanes de gener, va recuperar
amb escreix el terreny perdut en l’any anterior.

Les rendibilitats dels bons públics es mantenen 
en nivells baixos

El rendiment dels bons del Tresor dels Estats Units a 10 anys va acabar
el 2004 en el 4,22%, 5 punts bàsics menys que al començament de l’exer-
cici, durant el qual va experimentar notables oscil·lacions. Malgrat tot,
però, es va acabar moderant en imposar-se la visió que la Reserva Federal
procediria a augmentar de manera gradual el tipus d’interès oficial. Les
massives compres de deute públic nord-americà per part de bancs cen-
trals asiàtics i d’altres inversors estrangers també van contribuir a deprimir
els tipus d’interès dels bons. D’altra banda, el pendent de la corba del
deute nord-americà entre els 10 i els 2 anys es va aplanar sensiblement en
132 punts bàsics i va acabar l’exercici en 117 punts bàsics. En les prime-
res setmanes de gener, la rendibilitat dels bons públics a 10 anys ha expe-



rimentat fluctuacions d’acord amb l’evolució econòmica i s’ha situat una
mica per sota del nivell anotat al final del 2004.
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La rendibilitat dels

bons de l’Estat 

d’Alemanya baixa 56

punts bàsics el 2004.
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NOTA: Els tipus arriben fins al 27 de gener.
FONTS: Banc d’Espanya i Thomson Financial Datastream.
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EL RENDIMENT DEL DEUTE PÚBLIC ALEMANY ANOTA EL NIVELL MÍNIM
DES DEL JUNY DEL 2003
Rendibilitat dels bons públics a 10 anys, en percentatge anual
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A Alemanya, el tipus d’interès dels bons de l’Estat a 10 anys es
col·locava en el 3,71% al final de desembre del 2004, amb un decrement
de 56 punts bàsics en relació amb dotze mesos abans. L’apreciació de
l’euro i la perspectiva d’un modest creixement econòmic a la zona 
de l’euro van contribuir a aquesta davallada. En les primeres setmanes de
gener, en aparèixer algunes xifres macroeconòmiques desfavorables, el
rendiment dels bons públics germànics va continuar baixant, fins a mar-
car un mínim del 3,51% el dia 19. Així, es va situar només a 7 punts
bàsics de la cota mínima del juny del 2003.

TIPUS D’INTERÈS A LLARG TERMINI ALS MERCATS NACIONALS
Deute públic a 10 anys, mitjana del període, en percentatge anual

2004 2005
2002 2003

I II III Octubre Novembre Desembre 27 gener

Estats Units

Japó

Alemanya

França

Itàlia

Espanya

Regne Unit

Suïssa

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

4,65 4,04 4,05 4,64 4,34 4,13 4,22 4,27 4,21

1,27 0,99 1,30 1,59 1,64 1,49 1,46 1,39 1,33

4,80 4,10 4,09 4,26 4,13 3,92 3,82 3,65 3,60

4,88 4,13 4,11 4,31 4,16 3,98 3,86 3,64 3,60

5,04 4,24 4,24 4,47 4,31 4,08 3,96 3,79 3,67

4,96 4,12 4,12 4,31 4,17 3,97 3,85 3,64 3,54

4,93 4,53 4,83 5,14 5,05 4,82 4,74 4,58 4,63

3,02 2,47 2,46 2,74 2,70 2,50 2,41 2,23 2,13



Al Japó, la rendibilitat dels bons de l’Estat a 10 anys va pujar 6 punts
bàsics i va acabar el 2004 en l’1,40%. La persistència d’una política
monetària molt laxa –el tipus d’interès principal del Banc del Japó conti-
nua ancorat en el 0%– explica el predomini d’aquests baixos nivells en un
mercat dominat pels inversors interiors. En les primeres setmanes de
gener del 2005, el rendiment dels bons nipons a 10 anys va tornar a cedir
i es va apropar als nivells inicials del 2004.

La prima de risc dels bons d’alt rendiment, mesurada pel diferencial de
rendiments en relació amb els bons del Tresor dels Estats Units, va experi-
mentar una notable reducció el 2004. Aquesta situació va anar associada a
la caiguda de la taxa de morositat, des del 5,2% del començament de l’any
fins al 2,2% del desembre, segons les dades de l’agència especialitzada
Moody’s. D’altra banda, també va ser deguda a una alta demanda per part
dels inversors que buscaven alternatives als rendiments poc substanciosos
dels bons amb bona qualificació. No obstant això, en les primeres setmanes
del 2005, s’ha produït una lleugera elevació d’aquesta prima de risc en un
context d’expectatives d’augments dels tipus d’interès als Estats Units.

Correcció de les borses després d’un bon tancament 
del 2004

Les borses de valors van tancar l’any 2004 amb balanços favorables per
segon any consecutiu. La recuperació dels beneficis empresarials, unes
baixes rendibilitats del deute públic i la perspectiva d’una retirada gradual
de la política monetària laxa als Estats Units van permetre superar ensurts
com l’encariment del petroli o alguns atacs terroristes.

No obstant això, els resultats de les diferents borses de valors van pre-
sentar una gran dispersió. Al grup de les més rendibles el 2004 cal desta-
car els mercats emergents, impulsats, en part, per l’apetència dels inver-
sors per actius que possibilitessin més rendiments en un entorn de tipus
d’interès reduïts. Els índexs de les borses d’Egipte i Romania van acabar
l’exercici en nivells que doblaven amb escreix els inicials. Els països can-
didats a la propera ampliació de la Unió Europea, com Romania, es van
beneficiar d’aquesta perspectiva. També s’inclouen força països llatino-
americans, que van experimentar un apreciable creixement econòmic.
Així mateix, també hi ha exportadors de petroli, com Indonèsia, Mèxic,
Veneçuela, Noruega i Argentina. Finalment, entre les borses que van
registrar més plusvàlues el 2004, hi ha països de la Unió Europea, com
Àustria i Bèlgica, amb alces del 57% i del 31%, respectivament.

No obstant això, en els primers compassos del 2005, s’han produït
nombroses correccions entre les principals borses internacionals. Això no
és gaire sorprenent si es té en compte la forta pujada dels últims mesos
de l’any passat. Com a factors coadjuvants, cal esmentar alguns decebe-
dors anuncis de beneficis empresarials, un repunt del preu del cru i la
possibilitat d’una alça dels tipus d’interès de la Reserva Federal superior a
l’esperada.
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FONTS: Thomson
Financial Datastream
i elaboració pròpia.
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Als Estats Units, cap a la meitat de la quarta setmana de gener, els
principals índexs presentaven números vermells en relació amb el final
del 2004. L’índex Nasdaq general, representatiu dels valors tecnològics, és
el que presentava un resultat més negatiu, a conseqüència del pitjor com-
portament diferencial de les companyies de tecnologia de la informació.
Al pol oposat, els sectors que presentaven una evolució relativa més posi-
tiva eren els d’energia, de consum no cíclic i les companyies de serveis
públics.

Les borses de la zona de l’euro van mostrar una trajectòria lleugera-
ment millor que les de l’altre costat de l’Atlàntic en les primeres setmanes
del 2005. L’apreciació d’una menor valoració relativa i la perspectiva
d’uns tipus d’interès més baixos a la zona de l’euro son factors que con-
tribueixen a aquesta situació. Així, les borses d’Amsterdam, París i Milà es
van situar al capdavant, entre les principals.

El sector tecnològic és

el que inicia pitjor

l’exercici.

Les borses de la zona

de l’euro presenten

una evolució més

positiva.
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ÍNDEXS DE LES PRINCIPALS BORSES MUNDIALS
30-11-2004

Cotització a 27-1-05

Índex (*)
% variació % variació % variació

% variació
% variació

mensual acumulada anual
acumulada

sobre la mateixa
data de 2002

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.

10.783,0 3,4 3,1 3,1 –2,9 6,4

1.211,9 3,2 9,0 9,0 –3,1 3,6

2.175,4 3,7 8,6 8,6 –5,9 5,6

11.488,8 5,4 7,6 7,6 –1,3 11,8

4.814,3 2,4 7,5 7,5 0,8 –6,5

2.951,2 2,6 6,9 6,9 0,7 –19,7

4.256,1 3,2 7,3 7,3 –0,9 –18,2

3.821,2 1,8 7,4 7,4 1,8 –13,2

348,1 3,2 3,1 3,1 3,0 –28,8

23.534,0 5,2 18,1 18,1 1,6 4,9

9.080,8 4,5 17,4 17,4 0,5 11,5

5.693,2 4,6 3,7 3,7 1,4 –9,4

14.230,1 1,2 13,2 13,2 –4,2 26,5

1.375,4 13,4 28,3 28,3 0,2 239,1

26.196,0 4,3 17,8 17,8 –8,3 82,6

La incertesa econòmi-

ca afecta el Nikkei

225. 

L’IBEX 35 trenca la

ratxa alcista en les pri-

meres setmanes del

2005.

Els mercats emer-

gents també pateixen

caigudes.

Fora de la zona de l’euro, l’índex Financial Times 100 de la Borsa de
Londres s’apropava a la cota final de desembre del 2004. L’índex SMI 
de la borsa suïssa presentava un balanç lleugerament positiu en les pri-
meres setmanes de l’exercici. L’índex Nikkei 225 del Japó, en canvi, se
situava en terreny negatiu, afectat per la incertesa sobre la reactivació
econòmica nipona.

Pel que fa a la borsa espanyola, l’índex IBEX 35 va registrar un aug-
ment del 17,4% el 2004. No obstant això, no va poder mantenir la ratxa
de pujades de les últimes setmanes. Així i tot, cap a la meitat de la quarta
setmana de gener, l’índex selectiu superava la cota dels 9.100 punts, per
bé que 16 valors components se situaven per sota de la par de l’exercici.

Els mercats de valors dels països emergents tampoc no van poder sos-
treure’s a les caigudes en les primeres setmanes del 2005, després dels
extraordinaris ascensos de l’última part de l’exercici anterior. En particu-
lar, l’índex Bovespa de la borsa brasilera va patir una notable caiguda en
un context de restricció monetària. La borsa russa tampoc no va
començar bé l’any, amb la ressaca de les intervencions governamentals
en les empreses.
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ÍNDEX NASDAQ DELS ESTATS UNITS

BORSES INTERNACIONALS
Índexs al final del mes

MADRID (IBEX 35)

NOVA YORK (Standard & Poor’s 500)

ZONA EURO (DJ Euro Stoxx 50)

NOTA: Gener 2005, dia 27. FONT: Thomson Financial Datastream.
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ACTIVITAT ECONÒMICA

La demanda interna manté un fort dinamisme

Al final del 2004, els principals indicadors d’activitat reflectien tendèn-
cies similars a les observades en els mesos precedents. D’acord amb
aquesta informació, la demanda interna mantenia un avanç força sòlid, tot
i que amb alguns signes d’esgotament que caldrà veure si es confirmen
en els propers mesos. En principi, tant el consum privat com la inversió
en béns d’equipament i construcció mostren encara una relativa fortalesa,
mentre que el sector exterior continua essent la baula més feble de l’eco-
nomia espanyola. De manera similar, tot i que des d’un altre punt de vis-
ta, el bon to de l’activitat es manifesta pel gir alcista que ha reprès el con-
sum d’electricitat en els últims mesos.

La demanda interna

continua mostrant

força fermesa,

situació que contrasta

amb la feblesa del

sector exterior.

L’índex de producció

industrial mostra una

tendència de fons

ascendent en els

últims mesos…

CONJUNTURA ESPANYOLA

Pel que fa a l’oferta, la producció industrial, que va tenir un comporta-
ment molt irregular al llarg del 2004, mostrava una tendència de fons
ascendent al final de l’any, tot i que no és possible afirmar encara que la
recuperació s’hagi consolidat definitivament, ateses les fortes oscil·lacions
que ha patit aquest indicador en els últims mesos. D’altra banda, al final
del 2004, la utilització de la capacitat de producció era del 80,5%, molt

S’ACCELERA UN ALTRE COP EL CREIXEMENT
DEL CONSUM ELÈCTRIC
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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similar al nivell mitjà registrat en l’últim trimestre dels dos anys prece-
dents.
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…tot i que alguns sec-

tors, com el tèxtil,

confecció i químic,

acumulen descensos

significatius al llarg

del 2004.

La bona marxa de la

construcció alimenta

les favorables expec-

tatives del sector.

Mediocre balanç del

turisme el 2004, tot i

la millora observada

en els últims mesos.
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Del gener al novembre, entre les branques amb més pes relatiu, cal
destacar, en sentit positiu, el comportament de les corresponents a energia,
metal·lúrgia, maquinària, material elèctric i edició, amb creixements situats
entre el 4% i el 7% en relació amb el mateix període de l’any anterior. La
fabricació de vehicles a motor va registrar un creixement més moderat
(2,2%). En canvi, l’adversa conjuntura que afronten la indústria tèxtil i el
sector de confecció i pelleteria es reflecteix en els descensos acumulats
fins al novembre protagonitzats per aquests sectors, de l’ordre del 5,9% i
del 3,2%, respectivament. Per la seva banda, la indústria química va regis-
trar una reculada significativa, tot i que una mica més moderada (0,9%).

Pel que fa a la construcció, l’activitat continua essent molt intensa. Els
principals indicadors del sector de l’habitatge mostren encara un signe
molt expansiu, mentre que, d’altra banda, el volum licitat per les adminis-
tracions públiques s’ha revifat en la segona meitat del 2004. L’excel·lent
conjuntura que travessa el sector es reflecteix en el respectiu indicador de
confiança, que s’ha enfortit considerablement en els últims mesos, ateses
l’activitat desenvolupada i la cartera de comandes contractada.

Pel que fa al turisme, els resultats van tendir a millorar en l’últim tri-
mestre del 2004, de manera que el balanç global de l’any ha estat una
mica més satisfactori del que es temia cap a la meitat de l’exercici. En
total, el nombre de visitants estrangers va créixer el 3,4%, percentatge que
contrasta amb el descens de l’1,0% comptabilitzat en el mateix període de
l’any anterior. Així i tot, el nombre de pernoctacions en hotels nacionals



37Servei d’Estudis de ”la Caixa” - INFORME MENSUAL - febrer 2005

d’aquest col·lectiu es va reduir en conjunt l’1,3%, tot i els augments regis-
trats a partir del setembre. El balanç mediocre del turisme receptor es
completa amb el limitat creixement nominal dels ingressos comptabilitzats
a la balança de pagaments per aquest concepte (0,4% durant els deu pri-
mers mesos del 2004), equivalent a un descens efectiu en termes reals. En
canvi, el turisme interior va experimentar un auge considerable, amb un
augment de les pernoctacions del 9,4%, que va atenuar, en part, les con-
seqüències del discret comportament del turisme estranger.

INDICADORS D’OFERTA
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior

2004
2002 2003

I II III Octubre Novembre Desembre

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

78,5 79,1 78,7 79,3 80,5 – 80,5 –

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

4,7 4,8 5,6 2,8 4,1 –7,6 12,0 1,0

8,4 10,5 6,3 8,0 16,0 26,0 22,0 25,0

4,3 21,4 8,0 9,2 14,9 –8,4 ... ...

13,1 –10,9 10,4 –9,8 65,2 4,9 ... ...

5,7 5,7 6,7 5,5 4,1 2,6 8,3 ...

4,5 –1,0 5,4 0,3 1,4 8,8 9,2 12,9

–2,9 3,7 4,0 –2,2 –0,2 2,6 ... ...

–0,7 1,7 6,4 6,2 –8,5 –31,8 –1,4 ...

–1,1 7,5 11,0 6,7 6,5 9,4 6,4 8,9

6,2 7,5 7,8 6,8 9,0 –0,5 ... ...

A la resta de serveis, el to global és positiu. Es manté, en general, un
ritme de creixement força viu, però amb un perfil de desacceleració, més
intens en unes activitats que en unes altres. El sector de tecnologies de la
informació i la comunicació figura entre els més dinàmics, juntament amb
el transport i el comerç, tot i que la tendència de creixement d’aquests
dos últims s’ha moderat en els últims mesos. Al costat oposat, els serveis
a empreses, amb un augment de la xifra de negoci del 3,3% del gener a
l’octubre, es perfilen, juntament amb el turisme, com les activitats menys
expansives.

A la resta de serveis,

les tecnologies de la

informació i la comu-

nicació es perfilen

com una de les activi-

tats més dinàmiques.



Pel que fa a la demanda, els indicadors corresponents al consum regis-
tren, en general, creixements notables, però amb tendència a desaccele-
rar-se en alguns capítols. És el cas, per exemple, de les matriculacions
d’automòbils de turisme. L’exercici 2004 es va tancar amb una xifra rècord
(més d’un milió i mig d’unitats venudes), amb un augment del 9,8% en
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L’AUGE DEL TURISME INTERIOR COMPENSA L’ESTANCAMENT
DEL TURISME ESTRANGER
Milions de pernoctacions en hotels nacionals, acumulat dotze últims mesos
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INDICADORS DE DEMANDA
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior

2004
2002 2003

I II III Octubre Novembre Desembre

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.
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relació amb el 2003. No obstant això, el ritme de creixement es va desac-
celerar progressivament al llarg de l’exercici, fins a caure al 4,7% en
l’últim trimestre. El creixement va ser, així mateix, molt elevat al segment
de matriculacions de vehicles tot terreny (18,9% en el conjunt de l’any) i
particularment intens en el de motocicletes (59,0%), a causa, en aquest úl-
tim cas, dels canvis normatius que van afectar els permisos de conducció.

Pel que fa al comerç al detall, l’índex general de vendes va registrar un
increment real, un cop descomptada la inflació, del 2,6% entre els mesos
de gener i novembre, similar al registrat en el mateix període del 2003,
però amb una clara trajectòria de desacceleració al llarg de l’any. En la
mateixa línia, les disponibilitats de béns de consum presenten un perfil
de creixement descendent en els últims mesos, a causa, principalment,
d’una major moderació de les importacions. En canvi, cal destacar, amb
una clara significació positiva, que el sentiment de confiança dels consu-
midors va tendir a enfortir-se en els mesos finals del 2004.
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Pel que fa a la inversió en béns d’equipament, últimament es percep
un alentiment del fort impuls registrat en els mesos anteriors, tot i que el
ritme expansiu continua essent molt viu. En concret, les importacions de
béns de capital van créixer el 21,7% durant el tercer trimestre i el 18,4% a
l’octubre, en termes reals, en relació amb un any abans. En canvi, la pro-
ducció interior de béns d’aquesta naturalesa, que estava en línia ascen-
dent, ha patit un clar estancament en els últims mesos.

MILLORA LA CONFIANÇA DELS CONSUMIDORS
EN ELS MESOS FINALS DEL 2004
Diferència entre els percentatges de respostes positives i negatives
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Creix el mercat d’electrònica i telecomunicacions

El mercat de l’electrònica, les tecnologies de la informació i les teleco-
municacions (fabricació de productes d’electrònica de consum i professio-
nal, components electrònics i equips informàtics i telemàtics i serveis de
telecomunicacions) va créixer el 4% el 2003 i va arribar a una xifra global
de 56.023 milions d’euros, segons les dades de l’Associació d’Empreses
d’Electrònica, Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions d’Espa-
nya (AETIC). Aquesta xifra no inclou el mercat de continguts en suport
electrònic ni les aplicacions d’internet, que incrementarien la xifra de
negoci d’aquest «hipersector» fins als 75.818 milions d’euros, és a dir, el
10,2% del producte interior brut estimat per al 2003.
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PRINCIPALS MAGNITUDS DE LA INDÚSTRIA ELECTRÒNICA I TELECOMUNICACIONS
Any 2003

Producció Importacions Exportacions Mercat

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

Electrònica de consum

Àudio

Televisors

Càmares fotogràfiques digitals

Vídeo

Suports magnètics

Total

Components electrònics

Electrònica professional

Industrial

Resta

Total

Tecnologies de la informació

Hardware

Software

Serveis telemàtics i informàtics

Total

Equips de telecomunicacions

Serveis de telecomunicacions

Telefonia fixa i portadors

Telefonia mòbil

Internet i altres

Total

TOTAL

FONTS: AETIC i elaboració pròpia.

29 –9 758 3 – – 787 2

1.357 –2 288 –18 997 –8 648 –1

– – 440 65 – – 440 65

156 –20 640 23 141 –17 655 20

– – 282 24 – – 282 24

1.542 –4 2.408 15 1.138 –9 2.812 14

1.594 –3 1.535 –7 780 –2 2.349 –6

526 –20 594 –34 327 –30 793 –27

572 9 669 –12 248 18 993 –9

1.098 –7 1.263 –24 575 –15 1.786 –18

1.978 –16 3.478 2 529 –46 4.928 3

1.360 8 1.004 6 356 15 2.008 6

5.300 2 673 4 210 –17 5.762 2

8.638 –2 5.155 3 1.095 –29 12.698 3

1.528 –18 2.961 –7 594 –9 3.895 –12

13.230 2 – – – – 13.230 2

13.967 14 – – – – 13.967 14

5.286 15 – – – – 5.286 15

32.483 9 – – – – 32.483 9

46.883 4 13.322 –2 4.183 –15 56.023 4



El creixement de l’electrònica i les telecomunicacions va ser especial-
ment visible en els proveïdors de serveis de telecomunicacions, la xifra de
negoci dels quals va arribar als 32.483 milions d’euros (el 9% més que el
2002). L’exercici va ser també molt positiu al mercat de l’electrònica de
consum (el 14% més fins als 2.812 milions) i una mica menys en tecnolo-
gies d’informació (el 3% fins als 12.698 milions). En canvi, tant l’electròni-
ca professional com els components electrònics i els equips de telecomu-
nicacions van reduir la xifra de negoci en percentatges importants, en
especial en el primer cas.

La millora del to de la demanda no es va correspondre amb una evo-
lució paral·lela de l’oferta, llevat del cas dels proveïdors de serveis, on la
producció i el consum coincideixen. En aquest sentit, els diferents subsec-
tors van mostrar reculades en les xifres de negoci, en especial els produc-
tes d’equips de telecomunicacions i l’electrònica professional. La contrac-
ció del mercat, interior o exterior, o la pressió de les importacions explica
el diferent comportament en cada branca d’activitat.

El dinamisme de la demanda de serveis de telecomunicacions es va
basar en el creixement del mercat de noves tecnologies, principalment
accés a internet i cable, però també en la continuïtat de l’expansió dels
serveis de telefonia mòbil, que, en conjunt, van superar la facturació de la
telefonia fixa i es van convertir en el primer mercat dins els serveis de
telecomunicacions (13.967 milions d’euros, és a dir, el 43,0% de la factura-
ció total de telecomunicacions). L’expansió continuada de l’ús del mòbil i
la reducció de tarifes en determinats àmbits de la telefonia fixa explica-
rien aquest canvi en la modalitat predominant.

La modesta recuperació del mercat de tecnologies de la informació, el
3% fins als 12.698 milions d’euros en total, va ser deguda al millor to del
mercat de productes de hardware i software i, en particular, als serveis
telemàtics, que van experimentar un augment fulgurant (el 46% fins als
588 milions d’euros). El principal mercat va continuar essent el hardware,
que va facturar 4.928 milions, el 70,6% dels quals correspon a productes
importats i en el qual els fabricants interiors van perdre quota de mercat.
En el cas del software, el 50% del consum interior, 2.008 milions en total,
es va satisfer amb importacions, i l’exportació es va mantenir en cotes
relativament modestes (356 milions d’euros), però la indústria interior va
guanyar una lleugera quota de mercat. Els serveis informàtics, 4.428 mi-
lions, es van proveir fonamentalment des de l’oferta interior, igual que els
telemàtics.

L’electrònica de consum va tenir un exercici brillant el 2003, amb un
creixement del consum interior del 14%, tot i que aquest increment va ser
cobert exclusivament amb productes importats. L’auge del mercat es va
basar en l’impuls de les vendes de reproductors de DVD, càmeres
fotogràfiques digitals i, amb menys pes, videocàmeres, productes, els dos
últims, que no es fabriquen al nostre país. La demanda d’equips d’àudio i
televisió, en canvi, va romandre gairebé estancada en termes monetaris,
en part a causa de la caiguda de preus en molts dels productes. Així, per
exemple, les vendes d’aparells de televisió van créixer el 9,9% fins als 2,7
milions d’unitats.

41Servei d’Estudis de ”la Caixa” - INFORME MENSUAL - febrer 2005

…impulsat, sobretot,

per l’increment del

consum de serveis de

telecomunicacions.

La millora de la

demanda no es tra-

dueix en un dinamis-

me més intens de

l’activitat, llevat dels

proveïdors de serveis.

Internet i la telefonia

mòbil dinamitzen els

serveis de telecomuni-

cacions.

Més dinamisme dels

serveis que del hard-

ware i el software al

negoci de les tecnolo-

gies de la informació.

La importació absor-

beix el creixement del

mercat de l’electròni-

ca de consum.



42 Servei d’Estudis de ”la Caixa” - INFORME MENSUAL - febrer 2005

Fort declivi de

l’electrònica profes-

sional el 2003.

ELECTRÒNICA PROFESSIONAL: LA DEMANDA CAU A COTES DEL 1999
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ELECTRÒNICA DE CONSUM: LA IMPORTACIÓ COPA
L’AUGE DEL MERCAT
Principals magnituds
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El mercat de l’electrònica professional, en canvi, va experimentar una
caiguda molt important, el 18% fins als 1.786 milions d’euros. El fort decli-
vi de la demanda d’equips industrials i de radiodifusió i televisió va dur
aquest mercat a cotes de l’any 1999, tot i el relatiu bon to de la inversió
en equips d’electromedicina i en sistemes de defensa i navegació. La cai-
guda de la demanda va ser sensiblement inferior a la de la producció, en
contraure’s amb severitat les importacions. Les exportacions, per la seva
banda, van mantenir un to relativament acceptable en els diversos subsec-
tors, llevat de l’electrònica industrial, on van cedir el 30% pel baix to de la
demanda d’inversió en equips als mercats receptors.



Una tònica una mica menys desfavorable va presentar el mercat de
components electrònics, que va recular el 6% fins als 2.349 milions
d’euros. La caiguda de la demanda de tubs i semiconductors, en el primer
cas per l’auge de les televisions planes enfront de les tradicionals i en el
segon pel mal exercici dels fabricants de béns d’equipament, explicaria la
reculada del mercat. La caiguda de la demanda va afectar la producció
interior, tot i que no de manera tan intensa, gràcies a un cert manteni-
ment de les exportacions (amb l’excepció dels tubs catòdics), que consti-
tueixen gairebé el 60% de l’activitat del sector.

També al costat negatiu de la balança es va situar el mercat d’equips
de telecomunicacions, tot i la recuperació de les vendes de terminals
mòbils. En conjunt, el mercat d’equips de telecomunicacions va ser de
3.895 milions d’euros el 2003, el 12% menys que l’any precedent. Aquesta
xifra inclou també la facturació de les empreses d’instal·lació i integració
de sistemes de telecomunicacions, la facturació de les quals va ascendir a
462 milions d’euros. Descomptant aquesta activitat, duta a terme exclusi-
vament per empreses residents, el mercat d’equips es va nodrir principal-
ment de la importació. En efecte, les compres exteriors per 2.961 milions
van satisfer el 86,3% de la demanda interior.
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Així i tot, l’exercici 2004 va tancar amb un balanç molt positiu en
haver-se assolit una afiliació de 17.161.920 persones, el valor més elevat
al final de l’any de la història. L’increment d’afiliats acumulat de l’any,
572.359, va ser el més elevat dels últims quatre anys i es va basar, com en
anys anteriors, en l’auge de la immigració. Així, els estrangers van repre-
sentar el 26,5% dels nous afiliats nets el 2004, al voltant de tres punts més
que l’any precedent, i van arribar a formar un col·lectiu d’1.074.794 perso-
nes al final de l’any, és a dir, el 6,4% del total.
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MERCAT DE TREBALL

L’ocupació recupera el to al final de l’any

El nombre d’afiliats en alta a la Seguretat Social es va reduir en 156.322
al desembre, és a dir, sensiblement menys que en el mateix mes de l’any
anterior. Per aquest motiu, el ritme de creixement de l’afiliació es va
accelerar fins al 3,5% interanual, vuit dècimes de punt per damunt del
mes precedent, la qual cosa confirma la tònica de solidesa de l’ocupació
en els compassos finals del 2004. Tot i aquest perfil creixent, l’augment
mitjà de l’afiliació el 2004, el 2,8%, va quedar dues dècimes per sota de
l’any anterior.
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El major vigor de l’afiliació en l’últim mes del 2004 va ser especialment
visible en l’àmbit de la població assalariada, ja que, entre els autònoms
no agraris, el creixement es va mantenir estable, gairebé mig punt per
damunt de l’ocupació assalariada, que va acabar l’any creixent al 3,5%.
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CONSTRUCCIÓ, SERVEIS A EMPRESES I COMERÇ
CONCENTREN LA NOVA OCUPACIÓ EL 2004
Variació del nombre d’afiliats en alta a la Seguretat Social el 2004, en milers
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Per sectors, el creixement més intens dels assalariats en alta a la Segu-
retat Social el 2004 es va donar a la construcció, les activitats immobilià-
ries i serveis a empreses, la sanitat i l’hoteleria, amb creixements intera-
nuals entre l’11% en el primer cas i lleugerament superiors al 4% en
l’últim. En termes absoluts, la construcció, les activitats immobiliàries i
serveis a empreses i el comerç van concentrar el 67% de les noves altes
en l’any.

Notablement positives van ser també les dades dels nous contractes
registrats a l’Institut Nacional d’Ocupació (INEM), que, al desembre, van
augmentar el 7,6% interanual, de manera que l’increment acumulat de
l’any va arribar a l’11,5%, amb un registre una mica més elevat en la con-
tractació indefinida que en la temporal. Els contractes a temps parcial van
créixer a una taxa molt més elevada, el 19,1% en el conjunt de l’any.

L’atur registrat disminueix el 2004

El nombre d’aturats registrats a l’INEM va disminuir en 12.432 al
desembre, la qual cosa va deixar en 1.670.290 la xifra al final de l’any.
Aquest descens contrasta amb el comportament dels últims quatre anys,
en què la tònica havia estat d’augment. Aquest canvi va afavorir la intensi-
ficació del ritme de caiguda de l’atur, que es va situar en el 2,4%, gairebé
un punt i mig més que en el mes precedent.
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Construcció, activitats

immobiliàries, serveis

a empreses i comerç

concentren el 67% de

les noves altes en

l’any.

Els contractes creixen

l’11,5% el 2004.

L’atur registrat cau al

desembre, circums-

tància que no es pro-

duïa des del 2000.
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LA CAIGUDA DE L’ATUR S’INTENSIFICA
Variació interanual de l’atur registrat

D
–8

–4

0

4

8

La millora de la situació al desembre va ser afavorida en especial per
la forta davallada de l’atur als serveis, la més important en un mes de
desembre des del 1998, i també per la continuïtat de la reducció del
col·lectiu de demandants d’una primera feina. No obstant això, cal inter-
pretar amb prudència aquesta última xifra, per les dificultats legals per a
la inserció laboral d’una part de la població immigrada. Aquests descen-

Disminueixen els atu-

rats als serveis i els

demandants d’una

primera feina.
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ATUR REGISTRAT PER SECTORS, SEXE I EDATS
Desembre 2004

Variació sobre el mateix
període de l’any anterior %

Absoluta
participacióAturats

%

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.

37.400 –524 –1,4 2,2

253.114 –11.179 –4,2 15,2

199.328 –12.560 –5,9 11,9

970.581 1.866 0,2 58,1

209.867 –18.800 –8,2 12,6

695.630 –29.632 –4,1 41,6

974.660 –11.565 –1,2 58,4

232.363 –25.387 –9,8 13,9

1.437.927 –15.810 –1,1 86,1

1.670.290 –41.197 –2,4 100,0

L’ATUR REGISTRAT CAU DESPRÉS DE TRES ANYS D’AUGMENTS
Variació anual de l’atur registrat per sexes
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sos van compensar els augments a la indústria i a la construcció, els
quals, malgrat tot, van ser inferiors als del mateix mes del 2003.

D’aquesta manera, l’exercici 2004 es va saldar amb un bon balanç.
L’atur registrat va caure per primer cop en quatre anys, tot i que de mane-
ra moderada, en 41.197 persones. Aquest descens va derivar de les caigu-
des de l’atur a la indústria, la construcció i entre els demandants d’una
primera feina, que van compensar l’increment, molt modest, als serveis.

L’atur cau en més de

41.000 persones el

2004.
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DISPARITATS REGIONALS EN L’ATUR REGISTRAT
Variació interanual de l’atur registrat el 2004, en percentatge

Comunitat Valenciana

Canàries

Balears

La Rioja

Navarra

Catalunya

Castella-La Manxa

Astúries

Extremadura

Galícia

País Basc

Múrcia

Andalusia

Castella i Lleó

Cantàbria

Aragó

Madrid

FONTS: INEM
i elaboració pròpia. 10–10 –5 0 5

–1,0

–1,2

–1,4

–1,9

–4,2

–4,8

–5,0

–6,0

–7,4

–7,9

–8,5

Aragó, Madrid i

Cantàbria lideren la

reducció de l’atur

registrat, en contrapo-

sició amb la Comuni-

tat Valenciana, Canà-

ries i Balears.

Per comunitats autònomes, el balanç del 2004 va ser notablement dis-
par. Així, a Canàries, València, La Rioja, Navarra, Catalunya i Balears, el
nivell d’atur va superar el de l’any precedent, en algun cas sensiblement.
En canvi, a la resta del país, l’atur era inferior al del mes de desembre del
2003, en particular a Aragó, Cantàbria i Madrid, on el descens interanual
es va situar al voltant del 8%.



49Servei d’Estudis de ”la Caixa” - INFORME MENSUAL - febrer 2005

PREUS

La inflació acaba l’any en el 3,2%

La taxa d’inflació, mesurada per l’índex de preus de consum (IPC), va
disminuir tres dècimes de punt al desembre i es va situar en el 3,2% inter-
anual, percentatge que s’allunya dels màxims anuals assolits a l’octubre i
que es manté sis dècimes per damunt del desembre de l’any precedent.
Així, culminava un any amb un balanç netament desfavorable en termes
d’objectius absoluts, però una mica més esperançador pel que fa a les
expectatives, en haver-se invertit, ja en els compassos finals de l’any, la
tendència alcista iniciada al març. En mitjana anual, la inflació va repetir
en el 3,0% de l’any 2003.

La taxa d’inflació aug-

menta en sis dècimes

en l’últim any.

Els combustibles i car-

burants acaparen el

protagonisme…

L’evolució de la taxa d’inflació al llarg de l’any ha estat marcada princi-
palment pel comportament dels preus de l’energia, que amb la seva alça
han determinat l’increment global de la taxa d’inflació. De fet, les sis dèci-
mes d’increment interanual han estat cobertes amb escreix amb les alces
dels carburants i combustibles, component que, tot sol, ha contribuït amb
una mica més de nou dècimes a l’índex general i ha incidit decisivament
en els grups de transport personal i habitatge (per mitjà de les despeses
de calefacció). La situació podria haver estat una mica més delicada si no
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s’hagués donat la important revaloració de l’euro enfront del dòlar, que
ha restat més de deu punts a l’augment del preu del petroli en aquella
moneda.
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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 –0,1 3,2 3,2

TRANSPORT, ALIMENTS ELABORATS I DESPESES D’HABITATGE,
FONTS DE LA INFLACIÓ EL 2004
Contribució en punts percentuals a l’increment de la taxa de l’IPC

Transport

Aliments elaborats i begudes

Habitatge

Tabac

Hotels, cafès i restaurants

Parament de la llar

Altres béns i serveis

Ensenyament

Oci i cultura

Comunicacions

Vestit i calçat

Medicina

Aliments sense elaborar
FONTS:
Institut
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…tot i que els ali-

ments elaborats i el

tabac també contri-

bueixen negativament

a la taxa d’inflació.

Els béns industrials no

energètics i els serveis

mostren un comporta-

ment més neutral, tot

i que a nivells dife-

rents.

La moderació dels

béns industrials es

veu afavorida per la

competència i per les

importacions a baix

cost.

Al marge dels preus dels combustibles, els aliments elaborats, les
begudes i el tabac també van contribuir negativament a l’índex general i
van aportar gairebé tres dècimes a la taxa d’inflació. Pel que fa als ali-
ments elaborats, cal destacar l’oli, la llet i el pa, amb augments de preus
més intensos que l’any anterior.

Molt més neutral, en canvi, va ser el paper dels béns industrials no
energètics i dels serveis, ja que, al final de l’any, el creixement dels seus
preus es va mantenir en cotes gairebé idèntiques a les del tancament de
l’exercici anterior. No obstant això, la diferència entre aquests dos compo-
nents era significativa tant pel seu nivell com per la seva tendència. Men-
tre en el primer cas la taxa interanual va tancar en l’1,2%, després d’una
acceleració moderada des del març, als serveis ho va fer al 3,8%, gairebé
sense alts i baixos al llarg de tot l’any.

La suau acceleració dels preus dels béns industrials s’explica bàsica-
ment per la repercussió a preus finals dels increments de costos, princi-
palment energètics. No obstant això, la forta competència existent, inten-
sificada en certs mercats per les importacions a baix cost, fa que el nivell
absolut de l’augment de preus es mantingui en cotes no preocupants,
l’1,2% al desembre. A aquesta feblesa relativa contribueixen les caigudes
dels preus de la informàtica i dels equips audiovisuals i d’altres aparells
d’equipament domèstic que contribueixen de manera decisiva a aquesta
moderació. Cal destacar també la reducció dels preus dels medicaments,
que ha permès que el component de despeses mèdiques tingués una
contribució negativa a l’IPC, igual que el de vestit i calçat.
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ELS PREUS DELS PRODUCTES INDUSTRIALS ES MOUEN
SUAUMENT A L’ALÇA
Variació interanual del component de béns industrials sense energia de l’IPC
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Sembla que la rigidesa dels preus dels serveis obeeix a les pròpies
condicions de competència a la major part dels mercats en els serveis pri-
vats i a determinades inèrcies en el cas dels serveis de naturalesa pública,
tot plegat en un context de demanda sostinguda. En aquest sentit, són
significatius els increments al voltant del 5% en reparacions domèstiques
o de vehicles, restaurants i cafeteries, serveis personals i també en altres
activitats, com l’ensenyament, el sanejament, el transport públic o els ser-
veis hospitalaris, que, malgrat ser cobertes en ocasions pel sector privat,
tenen una naturalesa, i a vegades la tutela, pública. D’altra banda, en al-
tres casos, com els serveis bancaris, el canvi de model cap al pagament
de comissions també ha incidit negativament sobre l’IPC, tot i que amb
una tendència clarament descendent.
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La rigidesa dels ser-

veis privats i públics

explica l’alça sostin-

guda de preus en

aquest sector.

114,7 0,4 0,3 4,1 3,0

115,9 0,1 –0,0 2,8 5,5

118,8 –0,5 –0,7 2,5 2,1

110,5 0,0 –0,1 2,8 4,1

106,9 0,1 0,3 1,7 1,8

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

109,9 0,0 –1,3 1,0 6,0

93,0 –0,1 –0,0 –0,2 –0,7

103,3 1,0 0,9 0,1 –0,1

116,4 0,1 0,1 4,3 4,2

116,0 0,3 0,3 4,1 4,2

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

112,8 0,1 0,2 2,7 4,1

118,8 0,9 0,4 6,4 1,8

110,7 0,1 –0,2 2,2 3,2

108,0 –0,1 –0,7 0,9 2,6

107,4 –0,3 –2,5 –0,1 7,6

109,1 –0,4 –3,3 –0,6 9,8

108,1 –0,1 –0,2 1,2 1,2

113,8 0,4 0,4 3,6 3,8

111,5 0,1 0,1 2,5 2,9

111,7 0,2 –0,1 2,6 3,2

ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM PER GRUPS DE COMPONENTS
Desembre

% variació mensual % variació anual
Índex (*)

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.
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INTENSA MODERACIÓ DELS ALIMENTS FRESCOS
EN EL SEGON SEMESTRE
Variació interanual del component d’aliments frescos de l’IPC
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CATALUNYA I CANÀRIES, EXTREMS OPOSATS EN INFLACIÓ
Diferencial d’inflació en relació amb la mitjana espanyola, en punts percentuals el 2004
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L’augment de la taxa

d’inflació és general

per comunitats autò-

nomes, tot i que

d’intensitat variable.

Al costat positiu de la balança cal situar, gairebé amb caràcter exclusiu,
els aliments frescos, que han aconseguit rebaixar substancialment el crei-
xement dels seus preus derivat de les tensions als mercats agraris viscu-
des el 2003. Així, gràcies a determinats productes com les hortalisses, els
ous i les patates, l’alimentació fresca ha esgarrapat gairebé quatre dècimes
a la taxa de variació de l’índex general.

Des d’una perspectiva territorial, l’augment de la inflació ha estat
d’intensitat variable a les diferents comunitats autònomes, però de caràc-
ter general, llevat de Ceuta i Melilla. Fins a un punt percentual s’ha acce-
lerat la taxa interanual a la Comunitat Valenciana, Galícia o Castella i Lleó,
en contraposició amb els increments de mig punt a comunitats com
Andalusia, Madrid o Catalunya, entre altres. Tot i aquesta relativa modera-
ció, Catalunya ha registrat la taxa més elevada del conjunt espanyol, amb
el 3,6%, seguida de la Comunitat Valenciana i de Castella-La Manxa, les
dues amb el 3,4%. A l’extrem oposat figuren Canàries, amb el 2,5%, i
Cantàbria i Extremadura, les dues amb el 2,8%.

Els aliments frescos

s’orienten finalment a

la baixa.

111,3 0,1 –0,1 2,6 3,1

111,6 –0,0 –0,2 2,4 3,2

111,8 0,2 –0,1 2,4 3,1

111,3 0,0 –0,1 2,3 3,0

108,6 0,3 –0,0 1,9 2,5

111,0 0,1 –0,2 2,6 2,8

110,9 0,1 –0,3 2,1 3,1

111,7 0,2 –0,2 2,6 3,4

113,0 0,3 0,0 3,1 3,6

111,4 0,1 –0,1 2,4 3,4

109,9 0,0 –0,2 2,1 2,8

112,2 0,1 –0,2 2,3 3,3

111,5 0,2 –0,1 2,6 3,1

112,8 0,2 –0,1 3,2 3,3

112,3 0,3 –0,1 2,8 3,3

111,5 0,1 –0,2 2,6 3,2

112,3 0,1 –0,1 2,4 3,3

112,6 0,2 –0,0 3,6 3,4

111,7 0,2 –0,1 2,6 3,2

ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM PER COMUNITATS AUTÒNOMES
Desembre

% variació mensual % variació anual
Índexs (**)

2003 2004 (*) 2003 2004 (*)

Andalusia

Aragó

Astúries

Balears

Canàries

Cantàbria

Castella i Lleó

Castella-La Manxa

Catalunya

Comunitat Valenciana

Extremadura

Galícia

Madrid

Múrcia

Navarra

País Basc

La Rioja

Ceuta i Melilla

Total nacional

NOTES: (*) Xifres provisionals.
(**) Base 2001 = 100.

FONT: Institut Nacional d’Estadística.
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Els preus industrials

es moderen per segon

mes consecutiu, però

tanquen l’any creixent

al 5%.

L’energia i els béns

intermedis marquen

la trajectòria de

l’índex general el

2004.

Aliments, transport,

comunicacions i vestit

i calçat superen el

diferencial mitjà

d’inflació.

Punts percentuals
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EL DIFERENCIAL AMB LA ZONA DE L’EURO QUEDA
EN NOU DÈCIMES AL FINAL DEL 2004
Diferència en la variació interanual de l’IPC harmonitzat
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El nivell més elevat d’inflació a Espanya es va estendre gairebé a tots
els components de l’IPCH, llevat de les begudes alcohòliques i dels ser-
veis mèdics, afectats per una pujada molt intensa a Alemanya i Holanda.
Els diferencials més importants, superiors a la mitjana, es van registrar en
els aliments i les begudes no alcohòliques (2,7 punts), els transports (2,2),
les comunicacions (1,9) i el vestit i calçat (1,4).

Milloren les expectatives per als preus en origen

Al desembre, els preus industrials van mantenir la tònica de moderació
apuntada el mes anterior, gràcies a la contenció dels preus de l’energia.
Tot i aquesta lleugera inflexió, el ritme de creixement es va situar en el
5,0% interanual al final de l’any, gairebé quatre punts per damunt del tan-
cament del 2003. En mitjana anual, l’augment es va situar en el 3,4%, dos
punts per damunt del 2003.

El desfavorable balanç del 2004 cal atribuir-lo sobretot al repunt del
preu de l’energia que es va iniciar a l’abril i que es va mantenir fins a
l’octubre. També respon a l’evolució dels preus dels béns intermedis no
energètics, principalment productes metàl·lics, el creixement dels quals, a
remolc de la demanda de certs països, s’ha accelerat en més de cinc
punts percentuals al llarg de l’any i s’ha situat en el 6,2% al desembre,
gairebé en màxims anuals.

El diferencial amb la

zona de l’euro es

redueix al desembre.

La desacceleració de la taxa d’inflació espanyola calculada segons l’índex
de preus de consum harmonitzat (IPCH) fins al 3,3% interanual al desembre
va permetre que el diferencial d’inflació es reduís fins a les nou dècimes de
punt. D’aquesta manera, l’última dada de l’any ha permès millorar la situació
en relació amb el mes precedent, però no en relació amb el començament
de l’any, en què el diferencial es va situar per sota del mig punt percentual.



La pressió dels costos energètics i dels béns intermedis ha tingut, però,
un impacte limitat sobre els preus a sortida de fàbrica dels béns de con-
sum no alimentari i d’inversió, probablement per la pressió de la com-
petència internacional i per la feblesa relativa dels principals mercats
d’exportació espanyols. En efecte, en el primer cas, l’increment al final de
l’any s’ha situat  en el 2,8%, quatre dècimes més que al desembre de l’any
precedent. D’altra banda, els preus dels béns d’equipament han acabat el
2004 creixent a un ritme de l’1,6%, només tres dècimes per damunt de la
cota en què es van situar al desembre del 2003. Esment a part mereixen
els aliments, els quals, després de fortes alces en el primer semestre, es
van moderar després fins a cotes inferiors a les de l’any anterior.

Els preus d’importació es van orientar a l’alça a l’octubre per la pressió
del preu del petroli, que en el mes va assolir els 260,6 euros per tona, el
45,9% més que a l’octubre del 2003. Tot i aquest fort augment, el cost
mitjà de la tona importada en el període gener-octubre va créixer el
12,6% sobre el mateix període de l’any anterior. Al marge del petroli, els
preus dels béns de consum i d’inversió van mostrar descensos modestos,
explicables per la fortalesa de l’euro i per la intensitat creixent del flux
d’importacions de països productors a baix cost. Els béns intermedis no
energètics presentaven un augment mitjà proper al 5% en els deu primers
mesos de l’any.

Els preus agraris van mantenir la tònica a la baixa per tercer mes con-
secutiu, la qual cosa va moderar-ne el creixement mig punt fins a l’1,1% a
l’octubre, tres punts i mig menys que la mitjana dels deu primers mesos
del 2003. Aquest perfil a la baixa es podria mantenir fins al final de l’any
en resultar improbable que es repeteixin les fortes alces registrades al
final 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 Béns Béns Béns Béns Bénsagraris
general de consum d’equipament intermedis energètics Total de consum de capital intermedis

2003

Octubre

Novembre

Desembre

2004

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

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

Deflactor
del PIB (*)

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 1,2 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 1,3 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 –

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

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

... 5,0 2,8 1,6 6,2 10,7 ... ... ... ... –
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SECTOR EXTERIOR

El dèficit comercial continua creixent amb força

El dèficit comercial de l’economia espanyola va continuar creixent amb
força a l’octubre en contreure’s lleugerament les exportacions i malgrat el
context de menor pressió de les importacions. Així, el desequilibri acu-
mulat en els deu primers mesos del 2004 va superar en un 31,2% el del
mateix període de l’any anterior i va assolir una xifra de 48.785 milions
d’euros. La taxa de cobertura, per la seva banda, es va situar en el 71,2%,
quatre punts i dues dècimes per sota del període gener-octubre del 2003.

El dèficit comercial

creix el 31% fins a

l’octubre.

L’auge de les importa-

cions es modera, però

els increments de

capital i de consum no

alimentari són molt

elevats.

DÈFICIT COMERCIAL IMPARABLE
Saldo comercial acumulat de dotze mesos

20022001 2003
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FONTS: Departament
de Duanes i
elaboració pròpia.
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Les importacions van créixer a l’octubre el 7,1% nominal i van arribar
als 169.118 milions d’euros en l’acumulat de l’any, l’11,3% més que l’any
anterior. En termes reals, l’increment va ser una mica menor, el 9,9%, si
tenim en compte el lleuger augment dels preus d’importació. Els béns de
capital, amb el 18,1% acumulat en volum, i els béns de consum no ali-
mentari, amb el 16,7%, van ser els grups de productes amb creixements
més elevats, tot i que en aquest últim cas s’intueix un principi de perfil de
moderació. L’electrònica de consum, l’automòbil, el moble i el tèxtil i el
calçat van ser els sectors més afectats pel flux d’importacions. Les com-



pres de béns de capital van créixer amb força en equips de telecomunica-
cions i en maquinària industrial. Una mica menor va ser l’augment de les
importacions de béns alimentaris, el 8,1% real. Finalment, l’increment de
les compres de béns intermedis va reflectir l’augment del preu del petroli,
ja que el creixement dels no energètics, que van deixar l’acumulat de
l’any en el 4,8% real, va tendir a moderar-se sensiblement.
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COMERÇ EXTERIOR
Gener-octubre 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 15

Zona de l’euro

Altres països

Rússia

Estats Units

Japó

Amèrica Llatina

OPEP

Resta

TOTAL

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

18.715 17,9 11,1 4.392 25,2 3,7 –14.323 23,5

48.722 13,6 28,8 47.351 0,9 39,4 –1.371 97,2

10.819 6,2 6,4 13.966 –0,1 11,6 3.147 129,1

37.903 15,5 22,4 33.385 0,2 27,7 –4.518 88,1

26.798 12,7 15,8 15.096 10,1 12,5 –11.702 56,3

74.882 7,8 44,3 53.493 6,1 44,5 –21.389 71,4

105.289 8,4 62,3 85.880 3,9 71,4 –19.409 81,6

91.561 8,8 54,1 71.825 3,7 59,7 –19.736 78,4

63.828 16,5 37,7 34.452 8,0 28,6 –29.376 54,0

2.966 21,9 1,8 730 9,7 0,6 –2.235 24,6

6.097 10,4 3,6 4.635 –0,6 3,9 –1.462 76,0

4.645 19,0 2,7 988 19,9 0,8 –3.656 21,3

6.991 11,0 4,1 5.805 6,5 4,8 –1.186 83,0

10.366 8,2 6,1 2.832 2,8 2,4 –7.535 27,3

32.764 21,1 19,4 19.462 10,9 16,2 –13.302 59,4

169.118 11,3 100,0 120.332 5,0 100,0 –48.785 71,2

Per àrees geogràfiques, les compres a la Unió Europea (UE) de quinze
membres van créixer el 6,2% real en els deu primers mesos, enfront del
17,3% 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 25,7% nomi-
nal fins a l’octubre del 2004. Fora de la UE, els creixements més impor-
tants es van registrar en el comerç amb el Pròxim Orient (pel petroli), la
Xina, el Japó, l’antiga Unió Soviètica i el Brasil.

Les exportacions, per la seva banda, van disminuir el 0,5% nominal a
l’octubre i van consolidar el perfil descendent dels tres mesos anteriors.
Així i tot, el seu import acumulat en els deu primers mesos, 120.331
milions d’euros, va presentar un augment del 5,0%, equivalent al 4,4%
real (el 7,0% en el mateix període del 2003). El menor to exportador va
ser especialment visible a la zona de l’euro i també en àrees de fora de la
Unió Europea, com l’Amèrica Llatina, la major part dels països asiàtics i



els Estats Units. La fortalesa de l’euro va poder influir en aquesta trajectò-
ria. En conjunt, l’exportació a tercers països va presentar un balanç acu-
mulat relativament més favorable en créixer el 8,2% real, enfront del 3,3%
de les expedicions a l’antiga UE-15.

Per productes, la feblesa exportadora va ser especialment visible en les
manufactures de consum, en particular en el calçat i les joguines i en els
béns de consum durador, en especial mobles i electrodomèstics. Esment a
part mereix l’automòbil, que va recuperar una mica de dinamisme, tot i
que l’augment nominal de les vendes exteriors va quedar en un modest
4,4%. En canvi, les exportacions de béns d’equipament van mantenir
encara un to positiu, gràcies a la indústria naval, i els productes siderúr-
gics, dins els intermedis, van mantenir uns increments elevats, el 28,2%
nominal.

El dèficit corrent augmenta vertiginosament

La balança per compte corrent va presentar un dèficit de 2.940 milions
d’euros a l’octubre i va duplicar el del mateix mes de l’any passat. Aquest
deteriorament de la situació va obeir a l’ampliació del desequilibri comer-
cial i a la reducció del superàvit per transferències, que, en conjunt, van
superar amb escreix la millora dels saldos de serveis i rendes.
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EL DÈFICIT CORRENT S’ACCENTUA
Saldo per compte corrent acumulat de dotze mesos
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L’ampliació del desequilibri de la balança corrent a l’octubre va dur el
dèficit acumulat en els dotze últims mesos a 35.490 milions d’euros. Aquest
agreujament de la situació resulta de l’empitjorament de cadascuna de les
rúbriques de la balança, tant per la via d’increment del dèficit (mercaderies i
rendes) com pel canvi de signe de la balança (dèficit en les transferències) o
per la disminució del saldo positiu (serveis).



En el cas de les transferències, el deteriorament del saldo es veu afec-
tat notablement per les remeses cap a l’estranger dels treballadors resi-
dents a Espanya. En efecte, els pagaments acumulats dels dotze últims
mesos fins a l’octubre eren de 3.309 milions d’euros i van augmentar més
del 20% en relació amb el mateix període de l’any anterior. La balança de
serveis es va veure afectada pel saldo turístic, que va recular el 8,1% en
termes d’acumulat dels dotze últims mesos, a conseqüència de l’estanca-
ment dels ingressos i de l’ascens intens dels pagaments.
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BALANÇA DE PAGAMENTS
Acumulat 12 últims mesos en milions d’euros

Octubre Octubre
% 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.

–37.218 –49.033 31,7

29.573 28.472 –3,7

–2.370 –3.129 32,0

27.203 25.343 –6,8

–11.486 –11.704 1,9

317 –95 –

–21.183 –35.490 67,5

7.008 8.771 25,2

1.527 –11.187 –

–26.042 49.609 –

48.359 13.260 –72,6

23.844 51.682 116,8

–5.645 –3.997 –29,2

–4.024 –20.966 421,1

El compte de capital, per la seva banda, va presentar un superàvit de
310 milions d’euros a l’octubre, menys de la meitat que en el mateix mes
de l’any anterior. Malgrat tot, el saldo dels dotze últims mesos, 8.771
milions d’euros, es va situar el 25,2% per damunt de l’any precedent.

El compte financer, excloses les operacions del Banc d’Espanya, va
acumular en els dotze últims mesos fins a l’octubre del 2004 unes entra-
des netes de 51.682 milions d’euros, més del doble que en el període
equivalent de l’any anterior. La inversió espanyola directa a l’exterior va
continuar molt feble, en particular en l’àmbit de la inversió empresarial, ja
que la immobiliària va presentar increments importants. Malgrat tot, el seu
volum total es va situar el 42,0% per sota del període equivalent de l’any
anterior. La inversió estrangera directa va continuar reculant, concreta-
ment el 75,5% en relació amb l’any anterior, tant en la inversió empresa-
rial com en immobles, en aquest cas per primer cop en els últims anys.
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Milions d’euros

FONTS: Banc
d’Espanya i
elaboració pròpia.

RECULA LA INVERSIÓ ESTRANGERA
Ingressos per inversió estrangera directa a Espanya, acumulat dotze últims mesos
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ESTALVI I FINANÇAMENT

Sostingut avanç del crèdit hipotecari

El crèdit bancari al sector privat va créixer el 16,2% al novembre en
relació amb el mateix mes del 2003. Aquesta taxa és inferior en vuit dèci-
mes a la registrada en el mes anterior, però representa el manteniment
d’un ritme d’avanç viu, més del doble que al conjunt de la zona de l’euro.
La demanda de crèdit bancari per part de les empreses i de les famílies
continua essent estimulada pel clima econòmic favorable i per unes folga-
des condicions de finançament, amb uns tipus d’interès molt baixos.

El crèdit bancari al

sector privat creix el

doble que el de la

zona de l’euro.

Les caixes concedei-

xen més crèdits que 

la banca.

LLEUGERA DESACCELERACIÓ DEL CRÈDIT BANCARI
AL SECTOR PRIVAT
Variació interanual del crèdit concedit per les entitats de crèdit a empreses i famílies

FONTS: Banc
d’Espanya
i elaboració pròpia.
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El lleuger alentiment del crèdit al sector privat va afectar tant els bancs
com les caixes d’estalvis. No obstant això, les caixes continuen presentant
un augment interanual superior, de manera que augmenten el seu avan-
tatge en aquest segment del mercat. En els dotze últims mesos fins al
novembre del 2004, el saldo creditici corresponent a les empreses i a les
famílies de les caixes es va incrementar el 19,0%, enfront del 14,1% de la
banca.



La principal contribució a l’ascens del crèdit a les empreses i famílies
ha provingut de les hipoteques, les quals, ara com ara, amb prou feines
presenten senyals de moderació. D’aquesta manera, el crèdit hipotecari
de bancs i caixes va pujar el 22,8% en el període novembre 2003 - novem-
bre 2004, una dècima més que la taxa interanual del mes precedent. Un
cop incloses les titulitzacions i les altres entitats de crèdit, la variació inter-
anual puja fins al 25,05%, segons la informació de l’Associació Hipotecària
Espanyola. Les creixents rendes de les llars, factors demogràfics i els
reduïts tipus d’interès continuen impulsant el crèdit hipotecari.
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CRÈDIT A EMPRESES I FAMÍLIES
Novembre 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.

56.155 624 1,1 1.481 2,7 6,0

533.609 91.484 20,7 99.134 22,8 57,3

276.847 25.948 10,3 23.242 9,2 29,7

28.118 7.195 34,4 2.839 11,2 3,0

28.561 3.492 13,9 3.298 13,1 3,1

7.445 –221 –2,9 –171 –2,2 0,8

930.735 128.523 16,0 129.825 16,2 100,0

D’altra banda, els arrendaments financers, destinats a finançar l’adqui-
sició de béns d’equipament i d’immobles per part de societats i de profes-
sionals autònoms, van pujar el 13,1% al novembre en relació amb el
mateix mes de l’any anterior. En canvi, el crèdit comercial, per al finança-
ment del capital circulant de les empreses, només va experimentar una
alça del 2,7% en el mateix període.

Els crèdits dubtosos van baixar al novembre fins als 7.445 milions
d’euros. D’aquesta manera, la ràtio de morositat de les entitats de crèdit
va caure fins al 0,80%, el nivell mínim dels últims anys. D’altra banda, la
taxa de dubtositat de bancs i caixes (excloses les altres entitats de crèdit)
es va reduir fins a una cota mínima històrica del 0,67%.

Els tipus d’interès bancaris d’actiu van romandre en nivells baixos al
novembre, en termes generals. Així ho indica el tipus sintètic dels prés-
tecs i crèdits al sector privat, que es va col·locar en el 3,95%, la mateixa
cota que en el mes precedent i 10 punts bàsics per sota del mínim histò-
ric del juny del 2004. Aquesta estabilitat va provenir de lleugers movi-
ments contraposats. Així, el tipus sintètic de les llars va augmentar lleuge-
rament en 2 punts bàsics fins al 4,36% i es va situar 7 punts bàsics per
sota de dotze mesos abans. En canvi, el tipus sintètic de les societats no
financeres va baixar en 2 punts bàsics fins al 3,51% i es va col·locar 5
punts bàsics per damunt del mínim històric de l’agost.
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D’altra banda, al desembre el tipus d’interès dels préstecs hipotecaris a
més de tres anys per a la compra d’habitatge lliure del conjunt d’entitats
de crèdit va disminuir lleugerament en 3 punts bàsics fins al 3,35%. D’a-
questa manera, es va situar 11 punts bàsics per sota del nivell d’un any
abans.
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LA TAXA DE MOROSITAT DE LES ENTITATS DE CRÈDIT BAIXA
FINS A UNA COTA MÍNIMA
Dubtosos de les entitats de crèdit en relació amb el crèdit total. Sector privat

FONTS: Banc
d’Espanya
i elaboració pròpia.

%

2000 2001 2002 2003 2004
0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

%

20042003

M J S D M J S

NOTA: (*) Noves
operacions
de préstecs i
crèdits amb el sector
privat (taxa anual
equivalent).
FONT: Banc
d’Espanya.

EL TIPUS D’INTERÈS DELS PRÉSTECS AL SECTOR PRIVAT
ES COL·LOCA EN NIVELLS MOLT BAIXOS
Tipus d’interès sintètic d’actiu de les entitats de crèdit (*)
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Lleugera davallada del

tipus hipotecari del

conjunt d’entitats al

desembre.



Els dipòsits bancaris de les empreses i famílies
continuen progressant amb vigor

Els dipòsits totals del sector privat resident en euros i moneda estran-
gera van créixer el 13,0% al novembre del 2004 en relació amb el mateix
mes de l’any precedent, 3 dècimes menys que l’octubre, però 4,3 punts
més que al desembre del 2003. En els dotze últims mesos, aquests dipò-
sits van augmentar en 80.013 milions d’euros. Aquest total va resultar con-
siderablement inferior a l’ascens dels crèdits. Per compensar el desequilibri
en els balanços, les entitats van efectuar emissions de valors i titulitzacions
i van apel·lar al mercat interbancari exterior.
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Les entitats de crèdit

emeten valors per

compensar el desfasa-

ment entre crèdits i

dipòsits.

DIPÒSITS D’EMPRESES I FAMÍLIES A LES ENTITATS DE CRÈDIT
Novembre 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.

184.103 15.199 9,0 19.546 11,9 26,4

155.225 10.016 6,9 11.471 8,0 22,3

157.612 1.403 0,9 –713 –0,5 22,6

120.901 43.522 56,2 49.808 70,1 17,3

73.437 –4.364 –5,6 –1.858 –2,5 10,5

691.278 65.776 10,5 78.254 12,8 99,2

5.785 1.634 39,4 1.759 43,7 0,8

697.063 67.410 10,7 80.013 13,0 100,0

Per modalitats, cal destacar el creixement dels dipòsits a termini a més
de dos anys, que van registrar un extraordinari ascens anual del 70,1%.
Els dipòsits en monedes diferents de l’euro també van anotar un especta-
cular augment interanual del 43,7%, superior al dels mesos precedents. En
canvi, les cessions temporals i els dipòsits a termini fins a dos anys van
disminuir lleugerament al llarg dels dotze últims mesos fins al novembre.

El patrimoni dels fons d’inversió mobiliària es va incrementar en
21.714 milions d’euros al desembre fins als 219.731 milions d’euros, amb
una variació anual de l’11,0%. Aquest augment és atribuïble a unes subs-
cripcions netes de participacions –deduint les vendes– de 16.087 milions
d’euros i a plusvàlues. El 2004 les entrades de diner es van dirigir espe-
cialment als fons globals, als de renda fixa a curt termini, als garantits i a
la renda variable nacional. Les sortides més importants es van produir en
els fons de diner, a causa de les reduïdes rendibilitats pel baix nivell dels
tipus d’interès. D’aquesta manera, es constata que els inversors van tractar
de beneficiar-se de la recuperació dels mercats de valors sense incórrer
en gaires riscos.

Els dipòsits a termini

a més de 2 anys

s’incrementen el 70%.

El patrimoni dels fons

d’inversió mobiliària

creix l’11% el 2004.



El nombre total de partícips al final del 2004 es va situar en 8.148.140,
amb una pujada anual del 5,4%. Per categories de fons, els que van expe-
rimentar una ampliació més important de partícips van ser els de renda
variable, amb un augment del 25,6%, seguits pels garantits de renda fixa,
amb una alça del 17,0%.

El rendiment mitjà ponderat dels fons d’inversió mobiliària el 2004 va
ser del 3,2%. Totes les classes de fons d’inversió mobiliària van obtenir
rendibilitats anuals positives, tot i que amb grans variacions. Les plusvà-
lues anuals més importants van ser registrades per la renda variable
nacional, amb un extraordinari 19,0%, i per la renda variable dels mercats
emergents, amb el 17,0%. La rendibilitat més baixa va correspondre als
fons de renda variable internacional dels Estats Units, del 0,6%, influïda
per la depreciació del dòlar en relació amb l’euro. D’altra banda, el rendi-
ment mitjà anual en els 13 últims anys va ser del 4,7%.

En un altre àmbit, el patrimoni dels fons d’inversió immobiliària es va
col·locar al desembre del 2004 en 4.378 milions d’euros. Aquesta xifra va
representar un ascens anual del 54,7%. El nombre de partícips era de
106.217 al final de l’exercici. El rendiment mitjà ponderat d’aquesta moda-
litat d’inversió col·lectiva va resultar del 6,7% (7,6% en els cinc últims
anys).
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Els partícips en fons

d’inversió mobiliària

pugen el 5% el 2004.

El rendiment mitjà

dels fons d’inversió

mobiliària varia entre

el 19% de la renda

variable nacional i

l’1% de la dels Estats

Units.

Els fons d’inversió

immobiliària creixen

el 55% el 2004.

IMPORTANT AUGMENT DELS DIPÒSITS A TERMINI
Dipòsits a termini a les entitats de crèdit

FONT: Banc
d’Espanya.
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TOTS ELS FONS, EN RENDIBILITATS POSITIVES EL 2004
Rendibilitat anual dels fons d’inversió mobiliària el 2004, en percentatge

FIM Renda Variable Nacional

FIM Renda Variable Internacional Emergents

FIM Renda Variable Euro

FIM Renda Variable Internacional Europa
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FIM Renda Variable Internacional Japó
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FIM Renda Variable Internacional Resta
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FIM Renda Fixa Mixta

FIM Renda Fixa Llarg Termini

Garantits Renda Fixa

FIM Renda Fixa Mixta Internacional

FIM Globals

FIM Renda Fixa Internacional

FIM Renda Fixa Curt Termini
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FIM Renda Variable Internacional EEUU
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Augmenta l’endeutament de les famílies 
als països desenvolupats

En els últims anys, l’endeutament de les famílies espanyoles ha aug-
mentat sensiblement. En aquest context, sembla interessant una compara-
ció internacional amb els principals països avançats del nostre entorn per
apreciar el grau relatiu de l’endeutament de les llars espanyoles. Cal des-
tacar que, pel que fa a la comparació internacional dels nivells d’endeuta-
ment familiar, és necessari considerar les xifres amb una certa cautela, ja
que, tot i que als països de la Unió Europea l’homogeneïtzació estadística
ha progressat substancialment, persisteixen algunes diferències metodolò-
giques, en especial amb altres països com els Estats Units i el Japó. A més
a més, les xifres disponibles inclouen les institucions sense ànim de lucre
al servei de les llars, com organitzacions religioses, caritatives, sindicals,
etc. No obstant això, és possible indicar algunes conclusions.

L’endeutament de les

famílies espanyoles

augmenta ràpidament

en els últims anys…

ESTUDIS ESPECIALS

L’ENDEUTAMENT DE LES FAMÍLIES ESPANYOLES TANCA
DISTÀNCIES
Passius financers de les famílies en percentatge sobre la seva renda disponible neta (*)

EUA

UE (**)

Espanya

NOTES: (*) Inclou les
institucions sense
ànim de lucre al
servei de les llars.
(**) UE-15, llevat
de Grècia, Irlanda,
Luxemburg i Portugal.
FONTS: Reserva
Federal i Departament
de Comerç d’Estats
Units, OCDE, Banc
d’Espanya, Thomson
Financial Datastream i
elaboració pròpia. 1995 1996 1997 1998 2000 20031999 2001 2002

65

75

85

95

105

115

125

Si es mesura el deute de les famílies en relació amb la seva renda dis-
ponible, es constata un increment generalitzat de l’endeutament en els
últims anys. Segons les dades del Banc d’Espanya, la ràtio d’endeutament
de les famílies en relació amb la renda disponible es va situar per primer
cop per damunt de la mitjana de la zona de l’euro el 2003, per bé que se
situava per sota de països com els Estats Units i el Regne Unit.

…i el 2003 supera la

mitjana de la zona de

l’euro…



Si observem l’evolució amb més detall, les xifres disponibles indiquen
que, en el període 1995-2002, la ràtio dels passius financers de les famí-
lies, constituïts sobretot per préstecs, sobre la seva renda disponible va
experimentar un augment generalitzat al conjunt dels països desenvolu-
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…però encara no

assoleix el nivell 

de força països 

desenvolupats.
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NOTABLES DIFERÈNCIES EN ELS NIVELLS D’ENDEUTAMENT
DE LES FAMÍLIES
Any 2002
Percentatge dels passius financers de les famílies sobre la seva renda disponible neta (*)

Dinamarca

Països Baixos

Regne Unit

Japó

Portugal (**)

Estats Units

Suècia

Alemanya

Espanya

França

Finlàndia

Bèlgica

Àustria

Itàlia

NOTES: (*) Inclou
les institucions sense
ànim de lucre al servei
de les llars.
(**) Any 2001.
FONTS: OCDE, Banc
d’Espanya i elaboració
pròpia. 3000 100 20050 150 250
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PUJA L’ENDEUTAMENT DE LES FAMÍLIES DELS PAÏSOS
DESENVOLUPATS
Anys 1995-2002
Variació del percentatge dels passius financers de les famílies en punts percentuals sobre
la seva renda disponible neta (*)

Països Baixos

Dinamarca

Portugal (**)

Espanya

Regne Unit

Suècia

Estats Units

Itàlia

França

Alemanya

Àustria

Bèlgica

Finlàndia

Japó

NOTES: (*) Inclou
les institucions sense
ànim de lucre al servei
de les llars.
(**) Període 2001-1995.
FONTS: OCDE,
Banc d’Espanya i
elaboració pròpia. 9030 6015 45 750
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Els baixos nivells dels

tipus d’interès estimu-

len la demanda de

préstecs de les famí-

lies, en especial dels

hipotecaris…

…els quals també són

impulsats per l’alça

del preu dels habitat-

ges.

Els passius financers

de les llars pugen lleu-

gerament en relació

amb els seus actius

financers.

pats. No obstant això, s’aprecien importants diferències pel que fa a la
intensitat de la pujada i als nivells finals. Durant el període considerat, els
països que van experimentar un increment més intens de l’esmentada
relació d’endeutament familiar van ser els Països Baixos, Portugal, Dina-
marca, Espanya, el Regne Unit, Suècia i els Estats Units, per aquest ordre.
Quant als nivells d’endeutament, el 2002 els països que mostraven pro-
porcions més elevades eren Dinamarca, els Països Baixos, el Regne Unit,
el Japó, Portugal, els Estats Units, Suècia, Alemanya i Espanya.

D’altra banda, el deute de les llars mesurat en relació amb el producte
interior brut (PIB) també va pujar significativament a la majoria dels paï-
sos desenvolupats, amb la important excepció del Japó. En aquest país, la
persistent crisi financera en la dècada dels noranta, després de l’esclat de
la bombolla borsària i immobiliària al començament de la passada dèca-
da, va contribuir a aquest resultat. En canvi, a Portugal i als Països Baixos,
des de la meitat de la dècada dels noranta fins al 2002, els passius financers
dels particulars van augmentar en uns 40 punts de PIB. Durant aquest
període, les famílies espanyoles van incrementar el seu deute en uns 19
punts de PIB, mentre que les llars dels Estats Units ho van fer en 15.

Entre els múltiples factors que expliquen l’ascens de l’endeutament de
les famílies, cal destacar la caiguda dels tipus d’interès, la qual es va pro-
duir amb especial força abans del llançament de l’euro al començament
de 1999 per a nombrosos països europeus en convergir els tipus d’interès
a la baixa. Amb posterioritat, la davallada dels tipus d’interès, tant a curt
com a llarg termini, fins a nivells històricament baixos després de l’esclat
de la bombolla borsària el 2000, va ser generalitzada. Això va constituir
un estímul per a la demanda de préstecs, ja que es va arribar, fins i tot, a
tipus d’interès reals negatius en situar-se els valors nominals per sota de
la taxa d’inflació. El principal impuls va provenir dels crèdits hipotecaris.
Situació que es va produir en un marc d’intenses alces dels preus immobi-
liaris en països com el Regne Unit, Països Baixos, Espanya i els Estats Units.

De fet, l’evolució del preu dels actius, tant financers com reals, és
rellevant per a l’anàlisi de l’endeutament. D’aquesta manera, l’alça dels
preus dels habitatges va produir un efecte riquesa per als seus propietaris.
Així mateix, els actius mantinguts per les llars, influïts pel seu valor de
mercat, poden constituir-se en garanties per endeutar-se.

En aquest àmbit, la proporció dels passius sobre els actius financers
també s’utilitza per valorar el grau de sostenibilitat de la posició financera.
Segons aquest indicador, en general, l’endeutament de les famílies va
pujar lleugerament en el període considerat, influït per la caiguda dels
mercats de valors en els anys 2000, 2001 i 2002. No obstant això, cal
esmentar algunes excepcions, com Finlàndia, el Japó, Alemanya i Suècia,
que van registrar decrements en aquesta relació.

D’altra banda, el volum dels actius financers de les famílies, és a dir,
els diferents productes financers posseïts pels particulars, com efectiu, di-
pòsits, bons, accions, participacions en fons d’inversió o assegurances, va
experimentar en general un augment en relació amb el PIB a la major
part dels països desenvolupats des del 1995 fins al 2002. No obstant això,
va baixar en relació amb el PIB al Regne Unit, els Estats Units i Bèlgica.

Entre 1995 i 2002, el

deute dels particulars

dels Països Baixos i de

Portugal puja més que

a Espanya.

Els actius financers

dels particulars pugen

en relació amb el PIB,

tot i les caigudes bor-

sàries del 2000-2002.
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La diversitat de legis-

lacions i de fiscalitats

motiva importants

diferències en la com-

posició de la cartera

d’actius financers de

les famílies.

Des del punt de vista de la composició de la cartera d’actius financers
de les famílies, hi ha importants diferències entre els diferents països de
l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE).
Així, el 2002 el pes de l’efectiu i dels dipòsits era del 56% a Àustria, men-
tre que als Estats Units només representava el 13% dels actius totals.
D’altra banda, la renda variable pujava al 46% del total de la cartera finan-
cera als Estats Units, enfront del 8% al Japó. La diversitat de legislacions i
de fiscalitats que afecten els productes financers en diferents països és un
factor explicatiu important de les diferents estructures de les carteres.

La cartera d’actius de les famílies també presenta importants variacions
en el temps. Així, en el període 1995-2002, els dipòsits bancaris van dis-
minuir la seva participació en el total en nombrosos països. En canvi,
durant el període analitzat, el pes dels dipòsits bancaris va augmentar en
altres països, com el Japó, el Regne Unit, Bèlgica, els Països Baixos i els
Estats Units.

LA PROPORCIÓ DEUTE/ACTIUS FINANCERS TAMBÉ AUGMENTA
Passius financers de les famílies dels països desenvolupats,
en percentatge amb els seus actius financers (*)

Dinamarca

Portugal

Països Baixos

Alemanya

Espanya

Suècia

Finlàndia

Regne Unit

Àustria

Estats Units

Japó

França

Bèlgica

Itàlia

NOTA: (*) Inclou les
institucions sense ànim
de lucre al servei de
les llars.
FONTS: OCDE,
Banc d’Espanya i
elaboració pròpia. 0 30 50 70 8010 40 60
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Importants variacions

de la cartera financera

de les llars en els

últims anys.
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CARTERA D’ACTIUS FINANCERS DE LES FAMÍLIES DE L’OCDE (*)

Percentatge sobre el total d’actius financers al final de 2002

Valors diferents Accions i participacions Reserves tècniques
Efectiu i dipòsits d’accions en fons d’inversió d’assegurança Altres

Alemanya

Àustria

Bèlgica

Dinamarca

Espanya

Finlàndia

França

Itàlia

Països Baixos

Portugal

Regne Unit

Suècia

Estats Units

Japó

NOTA:  (*) Inclou les institucions sense ànim de lucre al servei de les llars.
FONTS: OCDE, Banc d’Espanya i elaboració pròpia.
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TRAJECTÒRIA DISPAR DELS DIPÒSITS ALS PAÏSOS
DESENVOLUPATS
Anys 1995-2002
Variació del pes dels dipòsits de les famílies en el total dels seus actius financers (*),
en punts percentuals

Japó

Regne Unit

Bèlgica

Països Baixos

Dinamarca

Estats Units

França

Portugal

Alemanya

Àustria

Espanya

Suècia

Itàlia

NOTA: (*) Inclou les
institucions sense ànim
de lucre al servei de
les llars i, d’altra banda,
també l’efectiu.
FONTS: OCDE,
Banc d’Espanya i
elaboració pròpia. 8–4 4–8 0–12

La desintermediació

financera es frena des-

prés de l’enfonsament

de les borses el 2000.

Caldria distingir dues fases. En una primera, la desintermediació finan-
cera va continuar avançant amb la consegüent pèrdua d’importància dels
dipòsits bancaris a favor d’altres productes financers més sofisticats i inno-
vadors. No obstant això, després de l’enfonsament de les borses el 2000 i
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Les tinences d’efectiu

registren un elevat

pes a Espanya.

Descens de la

importància dels

valors de renda fixa.

en un entorn més incert, els inversors es van mostrar més cauts, i els
dipòsits bancaris van tornar a gaudir de les seves preferències. No obstant
això, després de la recuperació de les borses el 2003, probablement la
desintermediació ha continuat a molts països.

L’efectiu, per la seva banda, va reduir el seu pes en la cartera a la gran
majoria de països avançats des del 1995 fins al 2002, llevat del Japó i del
Regne Unit. Ara bé, es perceben notables diferències pel que fa a la seva
participació en els actius totals. Així, destaca que a Espanya arribés al
4,5% i a Àustria al 3,7% el 2002, mentre que a la majoria de països no
superava el 2%.

Pel que fa als valors de renda fixa –pagarés, lletres, bons i obliga-
cions–, van perdre importància en el període considerat, sense gairebé
excepcions, en un context de davallada dels tipus d’interès. No obstant
això, s’observen grans disparitats pel que fa als nivells en les carteres dels
particulars. Així, el 2002 a Itàlia representaven el 25% dels actius totals i a
Bèlgica, el 24%, mentre que a Finlàndia o al Regne Unit se situaven en
l’1%.

L’evolució del pes del conjunt de la renda variable en el període consi-
derat presenta també notables diferències entre països. Mentre en alguns
va augmentar la seva importància notablement, com a Finlàndia, en altres va
caure sensiblement, com a Portugal i els Països Baixos. Més homogeni 
va ser el comportament de les participacions en els fons d’inversió, que
van registrar un augment en la cartera total, llevat de França.

Major paper dels

inversors institucio-

nals.

LA RENDA VARIABLE EN LA CARTERA D’ACTIUS FINANCERS DE LES FAMÍLIES (*)

Accions i d’altres participacions en percentatge del total dels actius financers de les llars dels països desenvolupats

1995 2002 Variació 2002-1995, en punts percentuals

Accions i
Participacions 

Accions i
Participacions

Accions i
Participacions

Total
participacions (**)

en fons Total
participacions (*)

en fons Total
participacions (*)

en fons
d’inversió d’inversió d’inversió

Estats Units

Finlàndia

Espanya

França

Suècia

Itàlia

Bèlgica

Portugal

Alemanya

Dinamarca

Regne Unit

Àustria

Països Baixos

Japó

NOTES: (*) Inclou les institucions sense ànim de lucre al servei de les llars.
(**) Exclou les participacions de fons d’inversió.

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

45,7 37,0 8,7 46,0 32,8 13,2 0,3 –4,2 4,5

5,3 4,2 1,0 39,3 34,3 5,0 34,0 30,1 4,0

29,7 19,7 10,0 34,4 22,3 12,0 4,6 2,6 2,0

34,1 22,5 11,6 32,7 23,6 9,1 –1,4 1,1 –2,5

26,2 20,3 5,9 30,4 21,1 9,3 4,2 0,8 3,4

18,6 ... ... 29,6 ... ... 10,9 ... ...

26,8 18,3 8,5 28,3 13,1 15,1 1,5 –5,1 6,6

36,3 30,2 6,1 28,0 20,0 8,0 –8,3 –10,2 1,9

18,4 11,3 7,0 21,0 9,6 11,4 2,6 –1,7 4,3

23,0 ... ... 18,7 ... ... –4,3 ... ...

19,4 15,7 3,7 14,9 10,9 4,0 –4,5 –4,8 0,3

6,2 2,1 4,1 13,5 3,6 10,0 7,4 1,5 5,9

19,3 ... ... 11,8 ... ... –7,6 ... ...

11,1 ... ... 8,3 ... ... –2,8 ... ...
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Les assegurances són

preponderants als Paï-

sos Baixos i al Regne

Unit.

Espanya se situa a la

cua de la Unió Euro-

pea en quota d’asse-

gurances de vida.

Pel que fa als productes d’assegurances (assegurances i fons de pen-
sions), l’avanç en el període va ser molt destacat. Cal remarcar l’increment
en 13 punts percentuals a Suècia. Aquesta classe d’actius era preponde-
rant el 2002 als Països Baixos i al Regne Unit, amb més de la meitat de la
cartera de les famílies. En canvi, a Itàlia i a Espanya, anotava els nivells
més baixos, inferiors al 16% del total.

Les participacions en els fons de pensions han experimentat una pro-
gressió positiva generalitzada i han reflectit la necessitat d’estalvi per a les
pensions futures. No obstant això, la participació de les reserves dels fons
de pensions en la cartera total és dispar, segons la naturalesa dels siste-
mes de previsió social dels diferents països avançats. Així, als Estats Units,
aquesta categoria assolia el 26% de la cartera total de les llars, mentre que
a Bèlgica només constituïa el 2%. A Espanya, se situa en una zona inter-
mèdia, en el 6% de la cartera. Pel que fa als productes relacionats amb
l’assegurança de vida, als Països Baixos, França i Suècia són molt impor-
tants, ja que comprenen més de la quarta part de la cartera. A Espanya,
però, se situen a la cua de la Unió Europea, amb un percentatge del 8%.

13,4

9,8

8,1

7,5

6,6

6,3

6,0

5,9

5,7

5,0

4,4

2,5

2,1

0,4

IMPORTÀNCIA CREIXENT DE LES ASSEGURANCES EN
LES CARTERES DE LES FAMÍLIES DELS PAÏSOS AVANÇATS
Anys 1995-2002
Variació del pes de les reserves tècniques d’assegurança de les famílies
en el total dels seus actius financers (*), en punts percentuals

Suècia

Dinamarca

França

Bèlgica

Finlàndia

Portugal

Espanya

Àustria

Itàlia

Països Baixos

Alemanya

Regne Unit

Japó

Estats Units

NOTA: (*) Inclou
les institucions sense
ànim de lucre al servei
de les llars.
FONTS: OCDE, Banc
d’Espanya i elaboració
pròpia. 144 82 6 120 10
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L’augment de la rique-

sa immobiliària com-

pensa la caiguda de la

riquesa financera neta

de les llars en nom-

brosos països.

La riquesa financera neta de les famílies, definida com la diferència
entre els seus actius i passius financers, va experimentar una evolució
desigual en el període esmentat en relació amb el PIB. D’aquesta manera,
es va incrementar a Finlàndia, el Japó, Suècia, França i Alemanya. Al pol
contrari, es va reduir als Països Baixos, Portugal, el Regne Unit, Dinamar-
ca, els Estats Units i Espanya, a causa de les minusvàlues borsàries i a un
major endeutament, entre altres causes. No obstant això, a la majoria d’a-
quests països, aquesta disminució va ser compensada per l’augment de la
riquesa immobiliària, en augmentar considerablement els preus dels habi-
tatges.

EVOLUCIÓ DESIGUAL DE LA RIQUESA FINANCERA NETA DE
LES FAMÍLIES ALS PAÏSOS DESENVOLUPATS
Anys 1995-2002
Variació de la riquesa financera neta de les famílies en punts percentuals de PIB (*)

Finlàndia

Japó

Suècia

França

Alemanya

Itàlia

Àustria

Bèlgica

Espanya

Estats Units

Dinamarca

Regne Unit

Portugal

Països Baixos

NOTA: (*) La riquesa
financera neta equival
als actius financers
menys els passius
financers. Inclou les
institucions sense ànim
de lucre al servei de
les llars.
FONTS: OCDE,
Banc d’Espanya i
elaboració pròpia.

–2,3

–7,5

–18,4

–21,7

–25,5

–33,1

–35,6

44,7

29,0

20,5

18,3

18,1

3,6

2,1
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