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

Recursos totals de clients 143.912

Crèdits sobre clients 93.242

Resultat atribuït al Grup 1.020

PERSONAL, OFICINES I MITJANS DE PAGAMENT

Empleats 24.827

Oficines 4.841

Terminals d’autoservei 6.988

Targetes 7.805.561

OBRA SOCIAL: PRESSUPOST PER AL 2005

Activitats Milions d’euros %

Socials 114 62

Culturals 29 16

Ciència i medi ambient 23 13

Educatives 17 9

Total activitats 183 100

Inversió i altres despeses 67

TOTAL PRESSUPOST 250
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L’economia internacional ha entrat en una fase de moderació suau del crei-
xement, després del brillant resultat del 2004. No obstant això, les diferències per
països són molt intenses. Els Estats Units i la Xina es configuren de nou com els dos
motors principals del creixement mundial, secundats per una bona part dels països
emergents, inclosos Rússia i els països de l’Est europeu. En canvi, el Japó i la zona
de l’euro no aconsegueixen aclarir els dubtes sobre la seva capacitat de recuperar rit-
mes de creixement significatius.

L’inesperat encariment del petroli en aquesta primera part de l’any ha generat
interrogants sobre la continuïtat del cicle expansiu. La possibilitat d’un episodi
d’inflació que obligui a tensar les polítiques monetàries i que, consegüentment, afecti
el creixement ha incidit sobre les cotitzacions borsàries. La situació del mercat de
petroli (elevada demanda i limitada capacitat d’augment de l’oferta) ha obligat a
incrementar les previsions de preus del cru, però, de tota manera, els actuals marges
empresarials i l’augment de la productivitat permeten confiar que la inflació es
mantindrà moderada.

En aquest context, s’espera que els Estats Units creixin al voltant del 3,5% el
2005, mentre que el Japó prosseguirà una recuperació modesta, amb creixements
clarament per sota del 2%. Per la seva banda, a la zona de l’euro no s’espera un
creixement superior a l’1,5% en el primer semestre, a causa de la falta d’impuls de la
demanda interna. S’espera que la segona meitat de l’any sigui una mica més
dinàmica, amb un creixement que tendiria al 2%, gràcies, precisament, a una certa
recuperació conjunta de la demanda interna i del sector exterior. D’altra banda, la
falta de pressió de la demanda i un euro fort mitigaran les pressions inflacionistes
derivades de l’encariment del petroli, de manera que els preus de consum creixeran
per sota de 2% el 2005.

En qualsevol cas, la Reserva Federal dels Estats Units continuarà apujant el
tipus d’interès de referència en els propers mesos i l’aproparà progressivament al
nivell del 4% al final de l’any. Per la seva banda, el Banc Central Europeu espe-
rarà alguns mesos a iniciar el gir restrictiu, atesa la fragilitat de la recuperació econò-
mica de la zona de l’euro. En aquest marc, previsiblement, els rendiments dels bons
públics tendiran a incrementar-se, ja que encara estan en nivells baixos.

Pel que fa a l’economia espanyola, la demanda interna continua mostrant
un gran dinamisme, basat en l’avanç del consum i en la fortalesa de la inversió en
construcció i en béns d’equipament. Es comença a notar, però, alguns signes de
moderació, que es podrien intensificar en els propers mesos. Així i tot, la lleugera
millora prevista del dèficit exterior permetrà que la taxa de creixement del producte
interior brut se situï al voltant del 2,7% el 2005, igual que el 2004. D’altra banda, el
mercat de treball reflecteix un to positiu, i es manté la previsió de 350.000 nous llocs
de treballs nets en el conjunt de l’exercici. Quant a la taxa d’inflació, s’espera un cert
repunt de l’índex de preus de consum, que podria pujar al 3,5% interanual al
començament del segon trimestre, però després es moderaria i s’aproparia al 2,7% 
al final de l’any.

24 de març de 2005

PERSPECTIVES ECONÒMIQUES PER AL 2005



Ressorgeix l’amenaça del petroli

Després d’uns mesos de relativa calma, des del començament de l’any
el petroli ha tornat a pujar amb força. En els tres primers mesos del 2005,
l’or negre ha registrat un increment del 30%, i el preu del barril Brent s’ha
situat per damunt dels 50 dòlars. Darrere d’aquesta important embranzida,
hi ha l’escàs marge d’augment de l’extracció i refinatge davant d’una
demanda mundial molt dinàmica. Un hivern rigorós a Nord-amèrica i a
Europa, combinat amb el notable ritme d’activitat dels Estats Units i de la
Xina, ha permès que els preus del petroli s’hagin recuperat ràpidament de
la reculada de les acaballes del 2004.

En aquesta tessitura, ni l’anunci d’augment de producció de l’Organit-
zació de Països Exportadors de Petroli, que podria situar un milió de
barrils diaris addicionals al mercat, ha tingut un impacte relaxador sobre
les cotitzacions. Ara, la principal incògnita és veure quins efectes poden
tenir els actuals nivells del preu del petroli, juntament amb les tendències
alcistes d’altres primeres matèries, principalment els metalls, sobre el crei-
xement i sobre els preus.

Fins a la data, l’activitat econòmica mundial continua exhibint un ritme
notable gràcies al bon moment dels Estats Units i de la Xina. L’economia
nord-americana manté un to globalment positiu gràcies a un consumidor
que gasta i que confia en el futur, percepció lògica quan es registren gai-
rebé 133 milions de persones ocupades, sense incloure l’ocupació agríco-
la, un màxim històric. El gegant asiàtic, per la seva banda, es continua
beneficiant d’un bon pols exportador i d’una demanda interna sòlida, la
qual cosa permet mantenir un nivell d’activitat en línia amb la dels mesos
anteriors. Sembla que fins i tot el Japó encara una etapa de certa consoli-
dació del creixement després de la desacceleració del 2004.

Però, mentre l’activitat es manté, els preus comencen a reflectir pro-
gressivament l’encariment de les primeres matèries. Als Estats Units, la
tendència més recent dels preus de consum i de producció és a l’alça, per
bé que cal recordar que es parteix de nivells històricament baixos, de
manera que els registres actuals continuen essent moderats. Sembla que
la Xina també ha tancat una etapa d’inflació reduïda i torna a nivells més
coherents amb el fort ritme d’expansió econòmica.

Els problemes econòmics europeus són diferents. Tot i que l’augment
de les cotitzacions del petroli tensa els preus, la fortalesa de la moneda
única introdueix una moderació important, de manera que la inflació amb
prou feines ha repuntat per damunt del 2%. El front realment preocupant
és el creixement. L’any 2005 ha començat amb dos grans economies ran-
quejants, Alemanya i Itàlia, i una tercera, França, amb l’activitat a un ritme
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més intens però en fase de desacceleració. Tot plegat és producte, en pri-
mera instància, d’una contribució del sector exterior inferior a la d’altres
recuperacions i de la manca de dinamisme de la demanda interna. No
obstant això, més enllà d’aquests factors cíclics, hi ha un ampli consens
sobre les restriccions estructurals al creixement.

El principal problema europeu és que la capacitat de créixer de mane-
ra sostenible a llarg termini sense crear tensions inflacionistes, el que es
coneix com a creixement potencial, continua essent molt inferior a la que
seria desitjable. Això deriva, principalment, del baix grau d’aprofitament
del factor treball i del reduït creixement de la productivitat. Les dues
qüestions definien l’eix central de l’anomenada estratègia de Lisboa, un
conjunt de reformes estructurals que, adoptades el 2000, havien de per-
metre que Europa retallés la distància econòmica amb els Estats Units.
L’agenda de Lisboa establia uns objectius quantitatius, per exemple en
matèria d’ocupació total, ocupació femenina, despesa en recerca, etc.

L’evidència que aquesta distància amb els Estats Units no solament no
s’ha reduït, sinó que s’ha ampliat, ha forçat una revisió d’aquesta estratè-
gia en el recent Consell Europeu dels dies 22 i 23 de març. La nova
estratègia renuncia als postulats maximalistes de ser l’economia més dinà-
mica del món el 2010, prioritza tres àmbits (ocupació, innovació i sosteni-
bilitat) i abandona els objectius numèrics, llevat del cas de la despesa en
recerca i desenvolupament, que es manté en el 3% del producte interior
brut (PIB) per al 2010. En contrapartida, s’estableixen nous instruments de
coordinació entre estats que haurien de facilitar el progrés de les refor-
mes.

Si l’estratègia econòmica a mitjà termini requeria un ajustament, també
l’exigia el mecanisme de control del dèficit públic de la Unió Europea, el
Pacte d’Estabilitat. La revisió aprovada pel Consell Europeu representa, de
fet, un canvi profund del mecanisme que tendeix a considerar més els con-
dicionants nacionals (nivell de deute, creixement potencial, execució de
reformes estructurals, etc.). Així, sense abandonar els límits establerts 
de dèficit i deute públics (3% i 60% del PIB, respectivament), augmenta la
discrecionalitat en l’aplicació del Pacte. Així mateix, s’allarguen els termi-
nis per corregir les situacions de dèficit excessiu.

La intensificació de la incertesa derivada del preu del petroli ha afectat
els mercats financers. Tot i que la Reserva Federal va actuar d’acord amb
el que s’esperava i va apujar el 22 de març els tipus d’interès de referèn-
cia en un quart de punt, en el que representa el setè increment consecu-
tiu, el comunicat posterior va emfatitzar que es percep un augment dels
riscos inflacionistes. A Europa, el manteniment del tipus d’intervenció del
Banc Central Europeu (BCE) no va excloure un esment a l’excessiva liqui-
ditat de la zona de l’euro com a factor de risc inflacionista quan el creixe-
ment s’enlairi. Aquesta preocupació per l’evolució futura dels preus ha
propiciat el repunt dels tipus a llarg termini nord-americans, que, en algu-
nes sessions, van anotar els seus màxims des de mitjan 2004 i que van
acabar el mes de març en nivells del 4,5%. En canvi, els tipus d’interès a
llarg termini europeus s’han mostrat més estables. La rendibilitat del deute
públic a llarg termini alemany, després de certes oscil·lacions, es va situar
en el 3,7% al final de març.

3Servei d’Estudis de ”la Caixa” - INFORME MENSUAL - abril 2005

…la qual cosa justifica

una revisió de l’ano-

menada Agenda de

Lisboa, l’estratègia

europea de reformes

estructurals…

…que rebaixa les

seves ambicioses pre-

tensions per centrar-

se en l’ocupació, la

innovació i la sosteni-

bilitat.

El Pacte d’Estabilitat

és objecte d’una pro-

funda remodelació

que redueix notable-

ment l’automatisme

anterior en fer preva-

ler els condicionants

nacionals.

La Reserva Federal

apuja el tipus d’interès

per setena vegada con-

secutiva, mentre els

tipus a llarg termini

repunten, en part a

causa de la preocupa-

ció per la inflació.



El petroli, combinat amb el tensionament dels tipus d’interès nord-
americans, també ha provocat un cert ajustament als mercats de valors.
Als Estats Units i a la majoria de places europees, després d’un inici de
març positiu, van girar a la baixa durant la segona meitat del mes. Per la
seva banda, la decisió d’alguns bancs centrals de diversificar les reserves
de divises en detriment del dòlar i l’ampliació del dèficit exterior van pro-
vocar un nou afebliment del bitllet verd, per bé que posteriorment es va
corregir.

Economia espanyola: suau desacceleració de l’activitat

L’economia espanyola continua gaudint d’una etapa de més activitat
que els seus socis europeus, basada en la solidesa de la demanda interna.
Així i tot, s’aprecien alguns senyals incipients de desacceleració econòmi-
ca. Així, tot i que el consum i la inversió continuen notablement expan-
sius, el seu ritme s’ha alentit en els primers mesos del 2005.

En línia amb les tendències dels últims mesos, el sector que pateix
més dificultats és la indústria, immersa en una tònica d’estancament gaire-
bé total que afecta la major part de les branques industrials. En clara con-
traposició, la construcció manté un nivell d’activitat intens, ja que l’alenti-
ment que mostra el segment residencial és compensat per una acceleració
de l’obra pública. També és positiva l’evolució última del turisme, que
prolonga la millora constatada en el quart trimestre del 2004.

Aquesta fase d’activitat sòlida continua beneficiant especialment el
mercat de treball. La incorporació d’estrangers permet que el nombre
d’afiliats a la Seguretat Social continuï creixent a taxes elevades, de l’ordre
del 3% interanual fins al febrer, mentre que l’atur registrat continua mos-
trant una tendència de descens moderat. Pel que fa a la inflació, la pres-
sió dels preus energètics i dels aliments frescos l’ha propulsat fins al 3,3%
al febrer, de manera que s’interromp la tendència a la desacceleració
registrada des del novembre passat.

Tot i el bon moment econòmic conjuntural, l’executiu espanyol ha
aprovat el Pla de Dinamització de l’Economia, un seguit d’iniciatives des-
tinades a millorar la productivitat i l’ocupació, de manera que es garantei-
xi el creixement equilibrat a mitjà i a llarg termini. El Pla detalla una
àmplia bateria de mesures que es poden agrupar en sis àmbits: la defensa
de la competència; els mercats de béns i serveis; els mercats de factors; la
recerca, el desenvolupament i la innovació; la qualitat i l’eficiència de les
finances, i, finalment, el marc regulador i la transparència.

Tot i la seva amplitud, el Pla de Dinamització no esgota les mesures
econòmiques en l’agenda del Govern, ja que la reforma del mercat labo-
ral i la reforma fiscal, els dos altres puntals de l’economia, comencen a
ser discutides amb els agents socials i amb els altres actors rellevants. Pre-
cisament, en matèria de política econòmica, l’Organització per a la Coo-
peració i el Desenvolupament Econòmics ha aconsellat recentment diver-
ses reformes per mitigar les tensions inflacionistes de l’economia i
incrementar el nivell de la productivitat i de l’ocupació.
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CRONOLOGIA 
2003

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

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.
novembre 1 Jean-Claude Trichet, anterior governador del banc central de França, relleva Willem 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 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 28 L’euro cotitza a 1,363 dòlars, el valor màxim des del llançament de la moneda única al

començament de 1999.
2005

febrer 15 L’índex de la borsa espanyola IBEX 35 marca un màxim anual (9.634,3) amb uns
guanys acumulats del 6,1% en relació amb el final de desembre del 2004.

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

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

22 La Reserva Federal apuja el tipus d’interès de referència en un quart de punt percen-
tual fins al 2,75%.
El preu del petroli qualitat Brent a un mes puja fins a un nivell rècord de 55,78 dòlars
per barril.

23 Els caps d’Estat i de govern dels països membres de la Unió Europea aproven la reforma
del Pacte d’Estabilitat i Creixement i introdueixen més flexibilitat.

AGENDA

Maig

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

4 Reunió del Consell de Govern del Banc 
Central Europeu.

6 Índex de producció industrial (març).

12 Avanç de la comptabilitat nacional trimestral
(primer trimestre).

13 Índex de preus de consum (abril).

19 Índex de preus de consum harmonitzats 
de la Unió Europea (abril).

25 Comptabilitat nacional trimestral (primer
trimestre).

25 Índex de preus industrials (abril).

30 Indicador avançat de l’IPCH (maig).

Abril

5 Índex de producció industrial (febrer).

7 Reunió del Consell de Govern del Banc
Central Europeu.

13 Índex de preus de consum (març).

18 Índex de preus de consum harmonitzats 
de la Unió Europea (març).

25 Índex de preus industrials (març).

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

29 Enquesta de població activa (primer
trimestre).
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Els Estats Units revi-

sen a l’alça el creixe-

ment del quart trimes-

tre fins al 3,9%.

Les vendes al detall

creixen amb força 

a nivells del 8%, però

les vendes d’automò-

bils reculen el 2%.

La confiança del con-

sumidor s’estabilitza

en els 104 punts.

Els Estats Units creixen al 4%

En el quart trimestre del 2004, el producte interior brut (PIB) dels
Estats Units va créixer el 3,9% en taxa interanual, d’acord amb la segona
estimació difosa pel Bureau of Economic Analysis, que va corregir el 3,7%
estimat prèviament. La revisió va incrementar la inversió i va moderar el
consum, amb una millora molt lleugera del sector exterior. Així, el con-
sum privat va passar d’una taxa de creixement del 3,9% al 3,7%, i la inver-
sió va passar del 8,4% de creixement interanual al 9,2%.

CONJUNTURA INTERNACIONAL

ESTATS UNITS: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

2004 2005
2003 2004

I II III IV Gener Febrer

PIB

Vendes al detall

Confiança del consumidor (*)

Producció industrial

Venda 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.

3,0 4,4 5,0 4,8 4,0 3,9 – ...

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

79,8 96,1 91,6 96,3 100,4 96,1 105,1 104,0

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

11,6 9,8 22,2 9,2 –0,2 9,8 –4,2 ...

53,3 60,5 62,4 62,0 60,1 57,5 56,4 55,3

6,0 5,5 5,7 5,6 5,4 5,4 5,2 5,4

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

–44,4 –54,2 –45,4 –47,8 –50,6 –54,2 –55,3 ...

Entre els indicadors més recents de la demanda, cal destacar que les
vendes al detall del febrer van intensificar el seu robust avanç amb el
7,7% interanual i que la taxa de creixement del gener es va revisar a
l’alça, del 7,2% al 8,1%. La producció industrial de béns de consum del
febrer, en canvi, es va quedar en un magre increment del 2,0% interanual.
Les vendes d’automòbils van continuar reculant fins a l’1,9% i van confir-
mar les previsions a la baixa de la indústria de Detroit. La producció
industrial de béns d’equipament del febrer va créixer el 8,6% interanual,
percentatge que evidencia una certa pèrdua d’embranzida en relació amb
la tardor passada.

Al febrer, l’índex de confiança del consumidor va continuar mostrant
signes de fortalesa i va quedar en el nivell dels 104,0 punts. El component
de la situació present va ser el més dinàmic: va passar del nivell dels
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La producció indus-

trial es desaccelera.

112,1 punts als 116,4 punts i es va apropar, per primer cop des del setem-
bre del 2001, al nivell dels 125 punts. El component d’expectatives, en
canvi, va baixar fins als 95,7 punts. Cal fer notar aquí que aquesta cota és
sensiblement superior als nivells del 2001 i del 2003 i només una mica
inferior als valors màxims del 2004.

Pel que fa als indicadors de l’oferta, l’indicador d’activitat manufactu-
rera de l’Institute of Supply Management va disminuir lleugerament 
al febrer. L’índex manufacturer general es va quedar en 55,3 punts, i
l’important component de noves comandes va acabar en els 55,8 punts.
L’índex d’activitat no manufacturera va avançar lleugerament fins al nivell
dels 59,8 punts. Amb uns nivells clarament per damunt de la cota de 50,
el sector empresarial continua aportant una visió positiva de la situació
econòmica dels Estats Units, per bé que la proporció d’optimistes s’ha
reduït lleugerament.

2002 20042001 2003

M J S D M J S D M J S D M J S
FONTS: Institute of
Supply Management
i elaboració pròpia.

EL SECTOR EMPRESARIAL NORD-AMERICÀ ÉS UNA MICA
MENYS OPTIMISTA
Valor de l’índex d’activitat empresarial ISM

40

50

55

60

65

D

45

2005

D

L’indicador d’activitat

manufacturera se

situa en els 55,3

punts.

Per la seva banda, la producció industrial del febrer va créixer el 3,5%
interanual i es va consolidar en una tònica de creixement més moderada
del que feien preveure els avanços del 5,0% de l’estiu passat. Tenint en
compte les petites revisions a la baixa de les dades dels mesos anteriors,
el creixement estable que s’havia perfilat comença a adquirir indicis de
desacceleració, tot i que el to encara és de fortalesa.

El sector de la construcció presenta, en aquest començament del 2005,
un panorama de més activitat. Al febrer, els habitatges iniciats van créixer
el 15,8%, interanual per damunt del ritme del 12,9% del gener i molt lluny
de les reculades de la tardor passada. Si la venda d’habitatges nous del
gener va recular el 4,2% interanual, la venda d’habitatges de segona mà
va créixer el 12,5%. Els preus de l’habitatge de segona mà, amb un aug-
ment del 9,8% interanual, van donar suport a aquest dinamisme.

Els habitatges iniciats

creixen per damunt

del 15% i la venda

d’habitatges de sego-

na mà, el 13%.



El mercat de treball va arribar al febrer a un màxim de 132.843.000 llocs
de treball no agraris. La recuperació iniciada al maig del 2003 ha culminat
després d’uns moments de dubte al llarg del 2004. Al febrer, es van crear
262.000 nous llocs de treball, per damunt de les previsions. Però, a causa
de l’augment de la força laboral, la taxa d’atur del febrer va augmentar fins
al 5,4%, enfront del 5,2% del gener. La creació d’ocupació manufacturera va
ser al febrer de 20.000 nous llocs de treball, de manera que s’afegeix a la
tònica general, però el principal protagonista va tornar a ser el sector ser-
veis, amb una aportació de 207.000 nous llocs de treball. La productivitat
del treball va ser revisada a l’alça i va augmentar el 2,7% interanual en el
quart trimestre, xifra ja no tan inferior al 3,0% del tercer trimestre.
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El mercat de treball

arriba als 132.843.000

llocs de treball, i l’atur

se situa en el 5,4% de

la població activa.

Milers de llocs de treball

FONTS:
Departament
de Comerç
i elaboració
pròpia.

L’OCUPACIÓ NORD-AMERICANA ASSOLEIX NOUS MÀXIMS
Ocupació no agrícola en milers d’ocupats

129.500

131.500

132.000

132.500

133.000

130.500

131.000

130.000

2002 20042001 2003

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

2005

D

La inflació del gener va ser del 3,0%, inferior al 3,5% del novembre i al
3,3% del desembre. Però el component de preus sense energia ni ali-
ments, més indicatiu de les tendències de fons dels preus, va avançar a
l’alça en 2,3%, percentatge que cal comparar amb el 2,2% del desembre,
un màxim que no s’havia donat des de l’agost del 2002. No obstant això,
aquest repunt parteix de nivells històricament molt baixos. En aquest
mateix sentit, reforçant aquesta orientació alcista, els preus de producció
van repetir el ritme d’avanç del desembre, del 4,3%.

El deteriorament del sector exterior va prosseguir. Al gener, el dèficit
comercial va ser de 61.226 milions de dòlars, el segon registre més alt de
la història. Això va deixar el dèficit acumulat dels dotze últims mesos, fins
al gener, en un nou màxim de 663.569 milions de dòlars, el 23,8% per
damunt del mateix període de l’any anterior. En termes monetaris, les
exportacions d’aquest període van ser del 63,3% de les importacions,
quan l’any passat eren del 67,4%. En termes de volum, el descens va ser
molt menys intens, ja que, en els dotze mesos fins al gener, les exporta-
cions van ser el 56,6% de les importacions, xifra no gaire inferior al 57,4%
del mateix període de l’any anterior. El dòlar feble comença a tenir efec-
tes, tot i que, ara com ara, limitats.

Lleuger augment 

de la inflació subjacent.

El dèficit comercial

assoleix nous màxims

mes rere mes.
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El dèficit públic 

s’estabilitza en 

el 4,4% del PIB.

L’economia japonesa

creix l’1%, però el con-

sum privat i la inver-

sió continuen febles.

Milions de dòlars

2002 20042001 2003

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

FONTS:
Departament
de Comerç
i elaboració
pròpia.

D

EL DÈFICIT COMERCIAL DELS ESTATS UNITS S’INTENSIFICA
Saldo acumulat de 12 mesos de la balança comercial

D

2005

S
–700.000

–400.000

–450.000

–500.000

–550.000

–600.000

–650.000

El dèficit públic del tercer trimestre va arribar als 514.500 milions de
dòlars, xifra elevada i que representa el 4,4% del producte interior brut
del mateix període, tot i que lleugerament inferior al 4,5% del PIB del
dèficit del primer trimestre del 2004 i al màxim del 5,1% del tercer trimes-
tre del 2003.

El Japó revisa les seves xifres a l’alça

L’economia japonesa ha revisat significativament les seves xifres
macroeconòmiques. D’acord amb les noves estimacions, l’economia va
créixer l’1,0% interanual en el quart trimestre, revisat a l’alça des del 0,8%
previ. En termes intertrimestrals anualitzats, el canvi va ser més significa-
tiu, ja que l’economia va créixer el 0,5%, enfront de la contracció del 0,5%
publicada prèviament. No obstant això, aquest dinamisme més intens de
l’economia es va basar en un consum públic més fort i en unes importa-
cions lleugerament a la baixa, sense que el consum privat i la inversió
patissin grans canvis.

El consum privat va quedar sense canvis en el 0,3% interanual, però el
consum públic va mostrar una evolució més vigorosa i va avançar el 3,1%
interanual, enfront de l’estimació prèvia del 2,7%. El deteriorament de la
inversió es va intensificar, ja que, en el quart trimestre, es va contreure
l’1,3% interanual, enfront de la contracció del 0,3% publicada prèviament.
L’avanç del quart trimestre de la inversió en béns d’equipament va ser
revisat a la baixa i va quedar en l’1,3% interanual, mentre que la construc-
ció va créixer el 3,3%. En la revisió, les exportacions van quedar gairebé
invariades, amb un avanç del 10,4% interanual, i les importacions van ser
calculades lleugerament a la baixa, tot i que el seu creixement encara va
ser del 10,4%.

El consum públic

s’accelera i creix el

3,1%, i les importa-

cions registren una

lleugera moderació.
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La producció indus-

trial creix l’1,5% i les

ordres de maquinària

s’encallen.

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

2004 2005
2003 2004

I II III IV Gener

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.

1,4 2,6 4,1 3,1 2,3 1,0 –

–1,9 –0,6 0,2 –1,9 –0,3 –0,5 2,4

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

–21,0 –0,5 –5,0 0,0 2,0 1,0 –

0,6 2,6 5,2 –3,5 9,4 –0,1 6,6

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

–0,3 0,0 –0,1 –0,3 –0,1 0,5 –0,1

12,3 14,1 13,2 14,0 14,5 14,1 14,1

Els indicadors de demanda més recents presenten clars i ombres. Així,
en la part positiva, les vendes al detall del gener van avançar el 2,4%
interanual. Les taxes de creixement són petites i alternen sovint amb
mesos contractius, però comença a dibuixar-se una certa tendència de
recuperació d’aquest indicador del consum. Això representa un element
positiu en l’actual conjuntura, atesos els dubtes sobre la crucial recupera-
ció de la demanda interna nipona. En el mateix sentit, la confiança del
consumidor del quart trimestre va conservar el nivell dels 45,6 punts, gai-
rebé la xifra del trimestre anterior, i constitueix un màxim que no es
donava des del 1991, llevat del segon trimestre del 1996. Com a contra-
punt, les vendes d’automòbils del febrer van avançar un feble 0,6% inter-
anual. En la mateixa tònica, la producció industrial de béns de consum va
avançar el 0,4%.

Pel que fa a l’oferta, la producció industrial va avançar al gener l’1,5%
interanual i va continuar sense emetre senyals de fortalesa. Les comandes
de maquinària del gener van quedar gairebé invariades i van recular el
0,2%. Al desembre, s’havia registrat un increment del 10,6%. Això fa pre-
veure una continuïtat de la feblesa inversora, motivada en part pels dub-
tes sobre el creixement de les exportacions a la Xina. El nombre de falli-
des va continuar disminuint, i, al gener, van fer fallida 1.014 empreses,
que duen l’acumulat dels dotze últims mesos fins al gener del 2005 a les
13.375 empreses, la qual cosa representa un nivell que no es donava des
del juliol de 1992.

La taxa d’atur del gener va romandre inalterada en el 4,5% de la força
laboral. El nombre d’empleats no agrícoles va augmentar el 0,6% inter-
anual. El sector serveis tenia al gener el 3,3% més de llocs de treball que
en el mateix període de l’any anterior, mentre que el sector manufacturer
va perdre l’1,6% dels empleats. Al gener, la productivitat va créixer el
0,8% interanual.

Les vendes al detall

segueixen una

tendència de recupe-

ració, mentre que la

confiança del consu-

midor continua en

nivells elevats.

L’atur se situa en el

4,5%, i la productivitat

creix menys de l’1%.
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La inflació torna a ser

negativa i els preus

reculen el 0,1% al

gener.

El superàvit comercial

s’estanca al gener.

La producció indus-

trial xinesa es desac-

celera, però creix el

8% i conserva encara

un to vigorós.

%

2002 20042001 2003

M J S D M J S D M J S

NOTA: Sèrie
de cicle-tendència.
FONTS:
Ministeri d’Economia,
Comerç i Indústria
del Japó i elaboració
pròpia.

ES FRENA EL DESCENS DE LES VENDES AL DETALL
Variació interanual de les vendes al detall

–4

–0,5

DD

–3

–2,5

–3,5

–2

–1,5

–1

2005

M J S D

Els preus al consum del gener van recular el 0,1% interanual, la qual
cosa col·loca l’economia japonesa un altre cop en deflació. No obstant
això, la tendència encara és de recuperació cap a uns nivells moderats
d’inflació. Els preus de productes no duradors van avançar el 0,7% inter-
anual, la qual cosa representa una desacceleració en relació amb els
mesos anteriors, a la qual no són aliens els mercats de l’energia.

La balança comercial dels dotze mesos fins al gener va registrar un
superàvit de 14,0 bilions de iens. No obstant això, en els tres últims
mesos fins al gener, el superàvit va ser de 2,4 bilions, molt inferior als 3,5
bilions dels tres mesos fins al desembre.

Xina: continua el creixement, però els preus es moderen

Els indicadors de l’oferta de l’economia xinesa en els primers mesos
del 2005 van mostrar, en alguns casos, un alentiment de l’activitat. El cas
més notable va ser la producció industrial del febrer, que va créixer el
7,6% interanual. Això representa una forta desacceleració en relació amb
el 20,9% del gener i amb les taxes properes al 15% de la tardor passada.
Tot i considerar la volatilitat de la dada i el fet que al gener va haver-hi
un fort increment del creixement, aquest procés de moderació no es
donava des del 2001, llavors, però, amb taxes d’avanç molt inferiors. Per
la seva banda, la producció de la indústria pesant es va incrementar el
7,7% i la de la indústria lleugera, el 7,2%. Els dos índexs van seguir una
pauta semblant, tot i que la tendència de desacceleració va ser més nítida
en el de la indústria pesant. A conseqüència de la desacceleració, en con-
centrar-se el creixement en el sector privat, el pes dels conglomerats esta-
tals a la indústria va augmentar fins al 43,3%. Amb això s’interromp la
reducció progressiva que s’havia donat el 2003 i el 2004.
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El creixement de la

producció d’energia

elèctrica i d’ordina-

dors s’estabilitza, i la

producció de vehicles

es modera.

Les vendes al detall

creixen prop del 16%.

%

2002 20042001 2003

M J S D M J S D M J S

NOTA: (*) Sèrie
de cicle-tendència.
FONTS:
Oficina Nacional
d’Estadístiques
de la Xina
i elaboració pròpia.

EL CREIXEMENT INDUSTRIAL XINÈS ES PREN UN RESPIR
Variació interanual de la producció industrial
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M J S D

La producció d’energia elèctrica va augmentar al febrer l’1,9% inter-
anual, però al gener s’havia accelerat fins al 29,4%, enfront dels nivells
anteriors propers al 15%. Ara com ara, només hi ha una estabilització de
les taxes interanuals en valors propers al 14,5%, sense indicis clars de
desacceleració de l’activitat. La producció de microordinadors dels dotze
mesos fins al febrer va augmentar el 41,9% interanual i va estabilitzar el
seu creixement en aquests nivells. Deixa enrere així les taxes del 2003,
que havien arribat al 120%, però, malgrat tot, és lluny de perdre força. La
producció industrial de vehicles a motor del mateix període va créixer el
14,4% i va mostrar en aquest cas una clara tendència de desacceleració.
També la producció de ciment va baixar el ritme d’avanç fins a taxes del
9,7%, tot i que aquí la tendència de fons continua essent alcista.

Pel que fa a la demanda, les vendes al detall del febrer van presentar
un perfil vigorós, amb un augment del 15,8% interanual, la taxa més ele-
vada des del maig del 2004, amb una tendència lleugerament alcista que
deixa com a puntuals les desacceleracions del gener, quan el creixement
va ser de l’11,5%. Especialment fortes es van mostrar les vendes al detall
de les zones urbanes, que van augmentar al febrer el 17,3%, enfront de

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

2004 2005
2003 2004

I II III IV Gener Febrer

PIB

Producció industrial

Preus de consum

Balança comercial (*)

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.

9,3 9,5 9,8 9,6 9,1 9,5 – ...

16,7 16,3 16,6 17,6 15,8 15,0 20,9 7,6

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

25,5 31,9 17,9 13,6 20,3 31,9 38,4 51,0
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Els preus de consum

repunten al 3,9%...

…però els preus de

producció es moderen

fins al 5,4%.

El superàvit comercial

arriba als 51.000

milions de dòlars…

l’11,8 del gener. A les zones rurals, l’avanç va ser del 12,2% (el 10,4% al
gener). El component de béns d’alimentació va augmentar el 18,5%, en
línia amb les taxes dels últims mesos.

L’índex de preus de consum del febrer va ser del 3,9%, la qual cosa
representa un fort repunt en relació amb l’1,9% del gener i amb els valors
del quart trimestre del 2004, quan el component havia evolucionat a la bai-
xa des de l’agost. Amb això torna la pressió sobre les autoritats monetàries i
les preocupacions de l’estiu passat, quan s’havia arribat a taxes propers al
5%. El component alimentari va presentar una inflació del 8,8%, molt supe-
rior al 4,0% del gener. Per regions emblemàtiques, la regió especial de la
ciutat de Shanghai va tenir una inflació del 2,9% (descens del 0,1% al
gener); Jiangsu, la regió adjacent, del 4,2%, i Guangdong, del 4,4%. Com a
contrapunt positiu, els preus de producció van créixer al febrer el 5,4%
interanual, taxa inferior al 5,8% del gener i al 7,1% del final de l’any, la qual
cosa permet esperar que el repunt en els preus de consum sigui limitat.

El superàvit comercial acumulat dels 12 mesos fins al febrer va arribar
als 51.002 milions de dòlars, xifra que gairebé dobla el valor del novem-
bre. En aquest període, les importacions van augmentar el 3,1% en relació
amb els valors del novembre, i les exportacions, el 7,1%. Per països i
regions, aquest augment del superàvit es basa, principalment, en una
reducció del dèficit amb Àsia i amb l’Amèrica Llatina, que, de novembre a
febrer, va passar de 74.300 a 63.500 milions de dòlars i de 3.800 a 2.900
milions de dòlars, respectivament. Amb menys intensitat, va continuar
augmentant el superàvit amb els Estats Units i amb Europa, que de
novembre a febrer va passar de 76.989 a 80.319 milions de dòlars i de
32.141 a 35.887 milions de dòlars, respectivament. També es van reduir
els dèficits amb el Japó, Corea i Alemanya.

Per productes, l’augment del superàvit comercial es va basar més en la
moderació de les importacions de primeres matèries que en l’exportació
manufacturera, tal com passava mesos enrere. Aquest fet és coherent amb
la reducció del dèficit comercial amb Àsia i amb l’Amèrica Llatina. En els
dotze mesos acumulats fins al gener, la importació de ferro en volum va
créixer el 44,4% interanual, encara a l’alça. La d’alumini del mateix perío-
de va augmentar el 14,2%, ja en desacceleració, i la de coure va baixar el
12,9%. La significativa importació d’acer va baixar el 25,4%.

El creixement de Mèxic s’intensifica

L’economia mexicana va créixer el 4,9% interanual en el quart trimes-
tre i va accelerar el seu avanç en relació amb el 4,6% del tercer trimestre,
revisat a l’alça. El consum privat del mateix període va créixer el 7,0%
interanual, amb una clara tendència d’acceleració. En significatiu contrast,
el consum públic va recular el 0,9%. Un altre component que va exhibir
un fort dinamisme va ser la inversió, que va avançar el 10,9%. En la
mateixa tònica, el component privat de les inversions va avançar el 12,9%
interanual. Les exportacions van créixer el 10,3% interanual, resultat que,
tot i representar un avanç, no interromp el procés de desacceleració
d’aquest component des del segon trimestre del 2004. La taxa d’avanç de
les importacions va continuar augmentant fins a l’11,9 interanual.

…gràcies a una menor

apetència per les

primeres matèries,

amb unes importa-

cions d’acer que

cauen el 25%.

Mèxic creix el 4,9%,

amb el suport d’un

fort consum privat,

que avança el 7%, 

i d’una inversió que

voreja l’11%.
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CONSUM PRIVAT

2003 2004

EVOLUCIÓ DEL PIB DE MÈXIC PER COMPONENTS
Percentatge de variació interanual

FORMACIÓ BRUTA DE CAPITAL FIX

2003 2004

PIB

2003 2004

CONSUM PÚBLIC

2003 2004

1,4

2003 2004
IVIIIIII I IVII III

2003 2004
IVIIIIII I IVII III

2003 2004
IVIIIIII I IVII III

2003 2004
IVIIIIII I IVII III

IMPORTACIONS DE BÉNS I SERVEIS

2003 2004

EXPORTACIONS DE BÉNS I SERVEIS

2003 2004

FONT: Banc Central de Mèxic.

2003 2004
IVIIIIII I IVII III

2003 2004
IVIIIIII I IVII III

–1,2

2,7

11,5

4,4

0,4

0,7
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5,5

2,3

0,8

7,5

2,5

0,1

1,0

2,1

3,9 4,1
4,6 4,9

2,0

3,1

0,8

–2,0

–0,2

–2,7

–1,1 –0,9

5,2

–1,6

1,2

6,3

9,6

13,7 12,4

10,3

2,6

–0,2

4,6

2,2

3,9

5,2
5,8

7,0

1,7

–3,3

1,9

1,4

4,5

5,9

8,5

10,9

1,8

–3,2

0,6

3,8

7,9

10,4 10,4
11,9

Per sectors productius, el transport i comunicacions i les vendes al
detall van tornar a liderar l’activitat econòmica i van créixer el 9,9% i el
7,0% interanual, respectivament, resultat que, en l’últim cas, representa
una notable acceleració. En canvi, la taxa d’avanç de les manufactures es
va reduir del 5,0% al 3,6%.

Pel que fa als indicadors de demanda, les vendes al detall del desem-
bre van intensificar el ritme de creixement, amb una taxa del 7,0% inter-
anual. Pel costat de l’oferta, la producció industrial del gener no es va afe-
gir a la tònica general i va avançar el 3,1%, la qual cosa representa un
alentiment en relació amb els mesos anteriors. Els components de cons-
trucció i de manufactures es van desaccelerar moderadament, amb taxes
de creixement del 5,2% i del 2,9% interanuals, respectivament. Però
l’índex de les «maquiladoras», les empreses nord-americanes que produei-
xen a Mèxic a baix cost per exportar, va passar al gener a créixer el 6,6%,
enfront de l’11,1% del desembre.

Les vendes al detall

creixen al 7% i la pro-

ducció industrial, 

al 3,1%.
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MÈXIC: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

2004 2005
2003 2004

I II III IV Gener Febrer

PIB

Producció industrial

Taxa d’atur 
Ciutat de Mèxic (*)

Preus de consum

Balança comercial (**)

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

FONT: Banc Central de Mèxic.

1,4 4,4 3,9 4,1 4,6 4,9 – ...

–0,2 3,8 3,2 3,7 4,8 3,6 3,1 ...

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

4,5 4,7 4,3 4,3 4,8 5,3 4,5 4,3

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

L’atur baixa al 3,6% i

la productivitat creix

el 2,2%.

La inflació baixa al

4,3% i el component

sense energia ni ali-

ments queda en el

3,7%.

Milions de dòlars

2002 20042001 2003

M J S D M J S D M J S

FONTS:
Banc Central
de Mèxic
i elaboració pròpia.

MÈXIC PATEIX UN DETERIORAMENT COMERCIAL
Saldo acumulat de 12 mesos de la balança comercial sense incloure exportacions de petroli

–34.000

–20.000

DD

–30.000

–28.000

–32.000

–26.000

–24.000

–22.000

2005

M J S D

El mercat laboral va presentar una evolució positiva i va recuperar el
retard que presentava en relació amb el creixement de l’economia. Així,
la taxa d’atur de Ciutat de Mèxic del desembre es va reduir al 3,6%, sensi-
blement per sota del 5,2% del novembre i de la mitjana trimestral del
4,3%. La contrapartida va ser la desacceleració de la productivitat manu-
facturera, que, en el mateix període, va avançar el 2,2% interanual, en
franca desacceleració des del començament de l’estiu.

Els preus al consum del mes de febrer van registrar un increment inter-
anual del 4,3%, que continua el procés de desacceleració enfront del 5,2%
del desembre. Així, la inflació recupera els nivells del començament de
l’any passat. Al febrer, el component sense aliments ni energia dels preus
de consum va presentar una taxa de creixement del 3,7% interanual, tam-
bé inferior al 3,8% dels mesos anteriors.
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El dèficit comercial va continuar augmentant, i, en els dotze mesos fins
al gener, el seu saldo negatiu va arribar als 9,6 milions de dòlars. Sense
exportacions de petroli, va ser de 33.311 milions, el 10% superior al del
novembre. El 2004, el superàvit comercial de les «maquiladoras» es va
recuperar d’una tendència a la baixa iniciada el 2001, però el dèficit
comercial de la resta d’empreses va tenir una evolució contrària que va
provocar un empitjorament del dèficit general. Ara com ara, els alts preus
del petroli i la bona marxa de l’economia asteca compensen aquest dete-
riorament de la balança comercial.

Primeres matèries: el preu del petroli, en màxims

El dia 22 de març, el petroli de qualitat «Brent» per a lliuraments a un
mes va anotar el seu màxim històric –55,78 dòlars per barril– i va acumu-
lar un augment del 39% des del començament de l’any. Rere d’aquesta
notable alça, hi ha, fonamentalment, l’estretor de la distància entre
demanda i oferta potencial de petroli, un factor certament intensificat per
l’activitat especulativa.

L’efecte combinat de les baixes temperatures a l’hemisferi occidental al
febrer i al març i el fort dinamisme de les economies nord-americana i
xinesa ha accelerat la demanda mundial de petroli, mentre que l’oferta es
continua mostrant més rígida. Segons les últimes estimacions de l’Agència
Internacional de l’Energia (AIE), la demanda global de cru per al 2005 se
situarà en 84,3 milions de barrils diaris, la qual cosa implica un creixe-
ment de l’1,8% en relació amb la demanda del 2004. Aquesta xifra és el
5% superior a l’esperada per l’AIE fa només un mes.

…a causa del creixent

dinamisme 

de la demanda.

El petroli anota el seu

màxim al final de

març després de pujar

el 39% des 

del començament 

de l’any…

Creix el dèficit comer-

cial, tot i les exporta-

cions de petroli i les

«maquiladoras».

PREUS DE PRIMERES MATÈRIES

2004 2005
2003 2004

I II III IV Gener Febrer Març

Índex «The Economist»
en dòlars (*)

General

Alimentàries

Industrials

Agrícoles no alimentàries

Metalls

Índex «The Economist»
en euros (*)

Petroli (**)

Dòlars/barril

Taxa de variació anual

Or

Dòlars/unça

Taxa de variació

NOTES: (*) Taxa de variació interanual.
(**) Qualitat Brent; preus a un mes.

FONTS: «The Economist», Thomson Financial Datastream i elaboració pròpia.

11,7 17,4 23,7 28,2 16,0 1,5 –3,1 –3,4 –1,2

9,1 11,2 18,4 24,3 9,4 –7,3 –9,6 –9,6 –7,7

15,9 26,1 31,6 34,0 25,1 13,8 5,5 4,6 7,9

21,8 9,2 19,8 21,6 6,8 –11,2 –12,8 –10,8 –8,4

11,8 38,2 40,1 43,1 38,3 31,5 17,1 14,0 17,9

–6,7 6,7 5,7 20,7 6,9 –6,5 –6,5 –5,7 –8,4

28,4 38,0 31,2 35,3 40,7 44,7 44,1 45,9 54,0

13,1 34,4 2,6 36,9 44,4 53,8 44,3 50,8 65,0

364,0 409,6 408,4 394,0 401,9 434,0 424,3 423,8 438,4

17,3 12,7 16,0 13,7 10,6 10,6 2,4 4,8 7,8
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La tensió d’oferta i demanda explica la permanència de cotitzacions
elevades tot i l’anunci de l’Organització de Països Exportadors de Petroli
(OPEP) del passat 17 de març d’incrementar la producció en 500.000
barrils diaris de manera immediata i d’autoritzar condicionalment un nou
ascens de mig milió de barrils per als propers mesos. Així mateix, aquesta
estretor és més intensa en certs productes que en altres, segons es
desprèn del ritme d’acumulació d’existències. Als Estats Units, cap a la
meitat de març, les existències de cru i de benzina se situaven, respectiva-
ment, el 8% i el 9% per damunt del nivell d’un any abans. En canvi, les
existències de productes destil·lats queien el 2% interanual.

Pel que fa a la resta de primeres matèries, la tendència general més
recent és d’augment en els preus, tot i que no tan intensa com en el cas
del petroli. L’índex «The Economist» de primeres matèries en dòlars ha
passat de nivells de descens interanual superiors al 3% al gener i al febrer
a reculades de l’1,2% interanual al març. Una evolució paral·lela segueix
l’índex expressat en euros, que al març va caure només el 8,4% inter-
anual, 2,4 punts menys que al febrer. Els grups de primeres matèries més
expansius són els industrials, que van créixer el 8% interanual al març, i,

Els metalls, amb un

augment del 18% en

els dotze últims

mesos, lideren l’alça

de la resta de prime-

res matèries.

L’augment de produc-

ció de l’OPEP, insufi-

cient per fer baixar les

cotitzacions de l’or

negre.

PETROLI BRENT

EVOLUCIÓ DELS PREUS DE LES PRIMERES MATÈRIES

COURE

ÍNDEX «THE ECONOMIST»

OR

Dòlars Dòlars/barril

Dòlars/unça Dòlars/tona

FONTS: «The Economist», Thomson Financial Datastream i elaboració pròpia.
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Dòlars/tona Cèntims de dòlar malai/quilogram
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en especial, els metalls, que, en conjunt, s’apropen a increments inter-
anuals del 18%. En aquesta categoria, l’evolució de l’or continua protago-
nitzant significatius augments, ja que al març va créixer el 8% interanual,
taxa notable si tenim en compte els elevats nivells de cotització dels quals
es partia (al final de març, la cotització de l’unça d’or s’apropava als 440
dòlars).
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La zona de l’euro creix

un moderat 1,6% 

en el quart trimestre 

a causa de la feblesa

de la demanda

interna.

El sector exterior

recupera part del

terreny perdut.

Zona de l’euro: tebi inici del 2005

La zona de l’euro va créixer un modest 0,6% intertrimestral anualitzat
en el quart trimestre del 2004, enfront de l’1,0% del tercer trimestre. En
taxa interanual, el creixement del quart trimestre va ser de l’1,6%. Aquest
limitat ritme d’activitat va derivar, en línia amb els últims trimestres, de la
debilitat de la demanda interna. Així, el consum privat va créixer l’1,3%
interanual, una taxa moderadament millor que el 0,9% del tercer trimes-
tre, però pràcticament idèntica al ritme de la primera meitat del 2004. La
resta de components de la demanda interna van exhibir un comporta-
ment fins i tot menys satisfactori, en desaccelerar el seu ritme en relació
amb el tercer trimestre: el consum privat va créixer l’1,2% (1,5% en el tri-
mestre precedent) i la inversió, l’1,6% (2,1% anterior). Per la seva banda,
l’aportació de la variació d’existències al creixement del producte interior
brut (PIB) també es va reduir en el quart trimestre i va passar de l’1,3%
del període juny-setembre al 0,5%.

UNIÓ EUROPEA

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

2004 2005
2003 2004

I II III IV Gener Febrer

PIB

Vendes al detall

Confiança del consumidor (*) 

Producció industrial

Sentiment econòmic (*)

Taxa d’atur (**)

Preus de consum

Balança comercial (***)

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

(***) Saldo acumulat de 12 mesos. Milers de milions d’euros. 
FONTS: Eurostat, Banc Central Europeu, Comissió Europea i elaboració pròpia.

0,5 1,8 1,6 2,2 1,9 1,6 – ...

0,3 0,1 0,4 0,0 0,0 0,1 –0,6 ...

–18 –14 –14 –14 –14 –13 –13 –13

0,3 1,9 1,1 3,1 2,8 0,8 2,2 ...

93,4 100,0 98,6 99,9 100,6 100,9 100,8 98,8

8,7 8,8 8,9 8,8 8,8 8,8 8,8 ...

2,1 2,1 1,7 2,3 2,2 2,3 1,9 2,1

80,4 81,8 76,5 88,9 86,3 75,7 ... ...

En aquest context de feblesa interna, els resultats més positius els va
oferir el sector exterior. La sensible detracció de la demanda externa al
creixement del PIB del tercer trimestre, de 6 dècimes de punt, va donar
pas en el quart trimestre a una aportació negativa de només dues dècimes
percentuals. Aquest menor fre del sector exterior va derivar, fonamental-
ment, de la recuperació de les exportacions de béns i serveis, que es van
accelerar fins al 6,0% interanual (5,6% interanual en el tercer trimestre).
Aquesta millora exportadora es va combinar amb un cert refredament de
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CONSUM PRIVAT

2003 2004

EVOLUCIÓ DEL PIB DE LA ZONA DE L’EURO PER COMPONENTS
Percentatge de variació interanual

FORMACIÓ BRUTA DE CAPITAL FIX
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FONTS: Eurostat i elaboració pròpia.
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les importacions, que, malgrat tot, continuaven creixent a un ritme nota-
ble, superior al 7% interanual.

Partint d’aquestes tendències, l’arrencada del 2005 ha estat necessària-
ment d’activitat moderada. El consum privat continua embarrancat en una
fase d’escàs dinamisme, segons es desprèn del mal moment de les vendes
al detall, que van caure al gener, en taxa interanual, el 0,6%. El manteni-
ment de la confiança del consumidor en el nivell dels 13 punts negatius
entre setembre i febrer reitera la falta d’avanços significatius en matèria de
despesa de les llars. L’evolució de la inversió tampoc no s’acaba de con-
solidar. Així, la clara recuperació del component de béns d’equipament
de la producció industrial del tercer trimestre (creixement interanual del
5,2%) ha donat pas a un ritme notablement més contingut en el quart
(augment interanual de l’1,3%). La xifra del gener, que mostra una accele-
ració fins al 3,0% interanual, podria indicar una nova inflexió, aquest cop
a l’alça.

El consum es mostra

poc expansiu 

al començament 

del 2005.



Els indicadors d’oferta reflecteixen igualment un pols contingut de
l’activitat. El més global de tots, el de sentiment econòmic, va cedir un
punt al febrer (fins al nivell dels 98,8 punts) i va neutralitzar amb escreix
el repunt del gener. L’empitjorament de l’índex al febrer va derivar de les
reculades registrades en tots els components. En aquest sentit, cal desta-
car les cessions de construcció i indústria, en els dos casos de dos punts.
En aquest context, la recuperació de la producció industrial registrada al
gener (creixement interanual del 2,2%, enfront de l’1,0% del desembre) ha
de ser valorada amb prudència, perquè la xifra està parcialment esbiaixa-
da a l’alça pel baix avanç que es va produir al gener del 2004.

Pel que fa als preus, la seva evolució recent està dominada pel compor-
tament del component energètic. Després de situar-se en l’1,9% interanual
al gener, el seu primer registre per sota del 2% des del març del 2004,
l’índex de preus al consum (IPC) harmonitzat va repuntar al 2,1% al febrer
a causa de l’acceleració de l’energia. Cal destacar que, quan es compara el
creixement de les primeres matèries energètiques en origen –el petroli va
augmentar al gener el 44% interanual i al febrer, el 51%– amb el del com-
ponent energètic de l’IPC (augment del 8% interanual al febrer), es constata
el notable efecte de contenció que provoca l’apreciació de l’euro.
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INTENSES DIFERÈNCIES D’ATUR A LA UNIÓ EUROPEA
Taxa d’atur en percentatge sobre la població activa, gener del 2005

18,2

16,5

10,5

10,3

9,7

9,6

9,6

9,1

8,9

8,3

8,1

8,0

7,8

6,9

6,9

6,3

6,1

5,8

5,6

5,1

4,7

4,6

4,5

4,3

0 42

NOTES: (1) Juny de 2004.
(2) Setembre de 2004.
(3) Novembre de 2004.
(4) Desembre de 2004.
FONTS: Eurostat
i elaboració pròpia.
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LA REFORMA DEL PACTE D’ESTABILITAT I CREIXEMENT

El Consell Europeu dels passats 22 i 23 de març va aprovar la reforma del Pacte d’Estabili-
tat i Creixement, creat el 1997. A l’origen de la reforma hi ha les dificultats d’Alemanya i
França, que van superar el límit de dèficit públic del 3% del producte interior brut (PIB) entre
els anys 2002 i 2004, i el conflicte institucional que es va produir entre el Consell de Ministres
i la Comissió Europea per a la seva aplicació el 2003. Aquest conflicte es va tancar amb una
sentència del Tribunal de Justícia de la Unió favorable a la Comissió el 2004.

El nou Pacte d’Estabilitat manté inalterats els dos límits vigents de dèficit públic i de deute
públic en el 3% i en el 60% del PIB, respectivament, però introdueix novetats en matèria de
calendari i de situacions excepcionals que cal considerar. Així, els terminis perquè un estat en
situació de dèficit excessiu la corregeixi s’amplien de l’any actual a un període d’un altre any,
i fins i tot mes, en funció de si es produeixen fets econòmics adversos inesperats.

Addicionalment, s’ha establert una àmplia bateria de situacions que condicionen l’aplica-
ció de les sancions previstes. D’entrada, si es donen els anomenats factors econòmics perti-
nents, com, per exemple, la realització de reformes estructurals o l’esforç previ de consolidació
fiscal, la Comissió no activaria el procediment de dèficit excessiu. Així mateix, l’objectiu pres-
supostari a mitjà termini, si es col·loca en una situació propera a l’equilibri pressupostari,
perdrà la seva generalitat i s’establirà en funció de les circumstàncies de cada país. Si l’estat
en qüestió gaudeix d’un nivell de deute públic reduït i d’un elevat potencial de creixement, es
consentiran situacions de dèficit públic de l’1% del PIB com a màxim. Contràriament, als paï-
sos que superin significativament el llindar de deute públic del 60% i que disposin d’un poten-
cial baix de creixement, se’ls podria exigir fins i tot una situació de superàvit públic.

ELS PROBLEMES D’ALEMANYA I FRANÇA AMB EL DÈFICIT PÚBLIC
PROVOQUEN LA REFORMA DEL PACTE D’ESTABILITAT
Saldo públic en percentatge del PIB

FONTS: Eurostat
i elaboració pròpia. 1993 2001 2002 2003

–7

2

2004

1

0

Alemanya

França

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

–1

–2

–3

–4

–5

–6

22 Servei d’Estudis de ”la Caixa” - INFORME MENSUAL - abril 2005



La situació del mercat laboral exhibeix menys canvis. L’ocupació man-
té una tendència a recuperar-se moderadament, però els nivells actuals
continuen essent reduïts. Així, en el tercer trimestre del 2004, última xifra
disponible, el creixement interanual de l’ocupació va ser del 0,5%, dues
dècimes per damunt del segon trimestre. Per la seva banda, la taxa d’atur
es va mantenir al gener en el 8,8%, sense canvis en relació amb el mes de
desembre.

Alemanya: consum pla al començament del 2005

L’economia alemanya continua immersa en una fase d’escàs dinamis-
me econòmic. El tret més destacat és la persistent atonia del consum. La
caiguda de les vendes al detall del gener (reculada del 0,4% interanual) i
la reculada de la confiança del consumidor del febrer, de tres punts, fan
pensar que el consumidor germànic es mostra molt poc expansiu. En can-
vi, sembla que la inversió entra en una fase més dinàmica. Després d’un
cert afebliment en els mesos de novembre i desembre, la producció
industrial de béns d’equipament va repuntar al gener.
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ALEMANYA: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

2004 2005
2003 2004

I II III IV Gener Febrer

PIB

Vendes al detall

Producció industrial

Índex d’activitat
empresarial (IFO) (*)

Taxa d’atur (**)

Preus de consum

Balança comercial (***)

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

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

–0,1 1,0 0,9 1,4 1,2 0,6 – ...

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

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

91,7 95,7 96,4 95,7 95,4 95,2 96,4 95,4

10,5 10,8 10,4 10,5 10,7 10,8 11,4 11,7

1,1 1,6 1,1 1,8 1,9 2,0 1,6 1,8

129,8 149,4 137,4 150,6 154,1 155,4 155,8 ...

Des d’una perspectiva sectorial, les tendències recents mostren que els
serveis trampegen millor l’etapa de baix creixement econòmic, segons es
desprèn de la progressiva recuperació de l’indicador de confiança secto-
rial. Així, després de pujar dos punts en el quart trimestre, quan es va
situar en el nivell dels 10 punts, va recuperar un punt addicional en la
mitjana de gener i febrer. L’evolució de la indústria no és tan positiva.
Després de créixer un modest 0,8% interanual en el quart trimestre, al
gener la producció industrial es va accelerar fins al 3,5%, per bé que
aquest registre exhibeix un cert biaix alcista per un efecte de base. De fet,
l’indicador IFO d’activitat empresarial va caure al març fins als 94,0 punts,
resultat que anticipa un nou alentiment industrial. El pitjor moment, mal-
grat tot, el manifesta la construcció, que, després d’un negatiu 2004 que
es va tancar amb un descens del 4% del sector, no sembla en condicions



d’invertir la tendència a la baixa. En aquest sentit apunta, si més no, el
mal comportament que exhibeix el seu principal indicador avançat, els
permisos de construcció de nous habitatges, que van caure el 30% inter-
anual al desembre.

Atesa aquesta deprimida evolució interna, els indicadors més positius
de l’economia germànica provenen del sector exterior. Després de tancar
el 2004 amb el nivell d’exportacions més elevat de la seva història estadís-
tica i amb un creixement proper al 9%, les vendes a l’exterior han prolon-
gat al primer mes del 2005 aquest bon moment, en incrementar-se el 9,4%
en relació amb un any abans. Aquest dinamisme exportador ha permès
que, tot i l’augment de les importacions (creixement de l’11% interanual
al gener), el superàvit comercial acumulat de 12 mesos se situés al gener
en els 155.800 milions d’euros, xifra que cal comparar amb els 155.200
milions d’euros del desembre.

Pel que fa als preus, la inflació reflecteix progressivament la major
contribució de l’energia. Al febrer, l’IPC va créixer, en taxa interanual,
l’1,8% (1,6% al gener). Així i tot, és clarament pitjor l’evolució de la taxa
d’atur, que, després de saltar per damunt de l’11% al gener (11,4%), va
arribar a l’11,7% de la població activa al febrer. Convé precisar, però, que,
per particularitats de la forma de càlcul, la taxa d’atur alemany no és
estrictament utilitzable en comparacions internacionals. En aquest sentit,
la taxa d’atur harmonitzada que publica Eurostat, per al gener, és del 9,6%
de la població activa.

França: activitat estable

En els primers mesos del 2005, l’economia francesa gaudeix d’un nivell
d’activitat similar a l’exhibit en el quart trimestre, gràcies al fet que la
menor embranzida del consum ha estat compensada per un increment de
la inversió. Així, al gener, el consum intern va créixer el 3,8% interanual
(5,0% interanual en el quart trimestre), mentre que la producció industrial
de béns d’equipament s’accelerava fins al 3,8% interanual, dos punts més
que la taxa del desembre. Per la seva banda, la demanda externa conti-
nua reduint la seva aportació, ja que, tot i el repunt exportador (incre-
ment interanual del 6,1% al gener), les necessitats de la demanda interna
impulsen les importacions amb creixements per damunt del 10% des del
maig del 2004, una tendència que es manté amb l’augment del 12,4%
interanual del gener.

Des de la perspectiva de l’oferta, la principal novetat prové del sector
industrial. Així, la producció industrial, després de diversos mesos de crei-
xement moderat, ha encadenat tres mesos consecutius d’acceleració i ha
passat de l’1,9% interanual del novembre al 2,9% del gener. D’altra banda,
els indicadors de serveis i construcció reflecteixen un nivell d’activitat
estable i elevat.

L’absència de tensions inflacionistes constitueix un altre dels trets posi-
tius de la conjuntura francesa. Al febrer, la taxa interanual de l’IPC es va
mantenir en l’1,6%, sense variació en relació amb el gener. Si es descomp-
ten els components més volàtils, entre altres l’energia, la falta de desequi-
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libri en matèria de preus encara és més clara, ja que la taxa resultant va
ser de l’1,0% al febrer. Pel que fa a l’atur, al gener es va produir un aug-
ment d’una dècima percentual de la taxa d’atur, fins al 10,1% de la pobla-
ció activa, un nivell que no s’havia assolit des del gener del 2000.

25Servei d’Estudis de ”la Caixa” - INFORME MENSUAL - abril 2005

Itàlia: demanda interna sota mínims

Itàlia continua exhibint una de les pitjors conjuntures de la zona de
l’euro, resultat combinat d’una demanda interna que no reacciona i de
l’empitjorament del sector exterior. La reculada de la confiança del consu-
midor del febrer, fins als 18 punts negatius, i la caiguda interanual del
–2,5% de les vendes al detall al gener reiteren que la despesa de les llars
no ha canviat de signe. Igualment, l’ampliació del dèficit comercial acu-
mulat de 12 mesos, fins als 40.000 milions d’euros al desembre, reflecteix
la pèrdua d’impuls de la demanda externa.

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

2004 2005
2003 2004

I II III IV Gener Febrer

PIB

Consum intern

Producció industrial

Taxa d’atur (*)

Preus de consum

Balança comercial (**)

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

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

0,5 2,3 2,0 3,1 2,0 2,2 – ...

0,7 4,4 3,1 5,8 3,6 5,0 3,8 ...

–0,5 1,8 0,6 2,9 2,0 1,6 2,9 ...

9,8 10,0 10,0 10,0 10,0 9,9 10,1 ...

2,1 2,1 1,9 2,4 2,2 2,1 1,6 1,6

0,2 0,0 0,2 0,2 –0,1 –0,5 –0,8 ...

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

2004 2005
2003 2004

I II III IV Gener Febrer

PIB

Vendes al detall

Producció industrial

Taxa d’atur (*)

Preus de consum

Balança comercial (**)

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

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

0,4 1,1 0,8 1,3 1,4 1,0 – ...

2,0 –0,4 1,2 –0,2 –1,3 –1,1 –2,5 ...

–0,5 –0,4 –0,2 1,2 –0,6 –2,0 –2,1 ...

8,4 ... 8,2 8,0 8,0 ... – ...

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

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

Itàlia pateix l’aturada

combinada de deman-
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exterior…



En aquesta tessitura de manca de demanda, la producció industrial es
continua ressentint. Al gener, aquest indicador va caure el 2,1% inter-
anual, de manera que es manté en la zona dels descensos interanuals des
del juliol del 2004. En canvi, el baix ritme de la demanda interna explica
l’estabilitat inflacionista que exhibeix l’economia italiana. El manteniment
de l’IPC en l’1,9% interanual al febrer representa el sisè mes consecutiu
amb la inflació oscil·lant al voltant del 2%.

Regne Unit: creixement estable del 3%

L’economia britànica va créixer en el quart trimestre el 2,9% interanual,
de manera que tanca l’any 2004 amb un augment del 3,1%. Aquest com-
portament, que es distancia notablement de les altres tres grans econo-
mies de la Unió Europea (Alemanya, França i Itàlia), s’ha degut, fonamen-
talment, al bon moment del consum privat (que es va mantenir en el
quart trimestre, amb un creixement del 3,0% interanual) i a l’important
repunt de la inversió (la formació bruta de capital fix es va accelerar en el
quart trimestre per damunt del 5% interanual). La contrapartida del dina-
misme intern ha estat l’important drenatge del sector exterior al creixe-
ment del PIB, lleugerament per sota d’un punt percentual en l’últim tri-
mestre del 2004.
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Els indicadors del 2005 mostren la prolongació de les tendències ante-
riors. Les vendes al detall van créixer al febrer el 3,6%, la qual cosa reflec-
teix el bon to del consum, i, igualment, l’acceleració del component de
béns d’equipament de la producció industrial en el primer mes d’enguany
apunta a la continuïtat de l’expansió de la inversió. La demanda externa,
en canvi, continua presentant un important dèficit. El saldo acumulat dels
dotze últims mesos fins al gener va ser de 57.900 milions de lliures esterli-
nes, moderadament superior al del quart trimestre.

…tessitura que provo-

ca el deteriorament de

l’activitat industrial.

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

2004 2005
2003 2004

I II III IV Gener Febrer

PIB

Vendes al detall

Producció industrial

Taxa d’atur (*)

Preus de consum

Balança comercial (**)

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

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

2,2 3,1 2,8 3,5 3,1 2,9 – ...

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

–0,2 0,5 0,3 1,8 0,1 –0,5 0,1 ...

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

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

–46,3 –54,4 –50,3 –53,4 –56,2 –57,7 –57,9 ...

La fortalesa del con-

sum i de la inversió 

es manté al comença-

ment del 2005.
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INFLACIÓ SOTA CONTROL AL REGNE UNIT
Variació interanual de l’índex de preus de consum
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Per la seva banda, els indicadors d’oferta amb prou feines aporten cap
novetat en relació amb els mesos anteriors: la producció industrial està
ancorada en una etapa de baix creixement (augment del 0,1% interanual
al gener), la construcció es desaccelera i els serveis mantenen un elevat
ritme d’activitat. Tanca el repàs d’aquesta conjuntura globalment favorable
la constatació de l’absència de tensions inflacionistes (l’IPC va créixer el
2,1% interanual al febrer), mentre que la taxa d’atur va recular al gener
fins al 2,6% de la població activa, mínim històric des del 1975, i es va
mantenir en aquest nivell al febrer.

La inflació es manté

moderada, en el 2,1%

al febrer.
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Tot fa pensar que la
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MERCATS MONETARIS I DE CAPITAL

La Reserva Federal apuja els tipus per setè cop
consecutiu

El dia 22 de març, la Reserva Federal, el sistema de bancs centrals dels
Estats Units, va decidir apujar de nou els tipus d’interès oficials en 25
punts bàsics. Després d’aquesta setena pujada consecutiva, el tipus
d’interès objectiu dels fons federals —dipòsits interbancaris a un dia— va
quedar situat en el 2,75% i la taxa de descompte, en el 3,75%. Atesa la
moderada expansió de l’economia, aquesta mesura es va prendre per pre-
venir possibles tensions inflacionistes. El Comitè va suggerir que el lent
increment dels tipus d’interès oficials continuarà en els propers mesos.

MERCATS FINANCERS

LA RESERVA FEDERAL APUJA ELS TIPUS D’INTERÈS
DE REFERÈNCIA FINS AL 2,75%
Tipus d’interès de referència de la política monetària

FONTS: Bancs
centrals nacionals.
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El mercat també ho espera així. D’aquesta manera, el tipus d’interès
dels dipòsits interbancaris nord-americans a un any ha pujat apreciable-
ment en les últimes setmanes. Així, cap a la meitat de la quarta setmana
del mes, se situava en el 3,77%. Aquest nivell representava un increment
de 250 punts bàsics en relació amb dotze mesos abans.

…tal com ho espera 

el mercat.



29Servei d’Estudis de ”la Caixa” - INFORME MENSUAL - abril 2005

A la zona de l’euro,
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TIPUS D’INTERÈS A CURT TERMINI ALS MERCATS NACIONALS
Mitjanes mensuals, en percentatge anual

Zona de l’euro Estats Units Japó Regne Unit Suïssa

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

2004

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

2005

Gener

Febrer (*)

Març (1)

NOTES: (*) Xifres provisionals.
(1) Dia 23.
(2) Tipus d’interès marginal. Últimes dates de variació del tipus mínim: 6-3-03 (2,50%), 5-6-03 (2,00%).
(3) Últimes dates de variació: 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%), 2-2-05 (2,50%), 22-3-05 (2,75%).
(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.

2,00 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 2,15 2,31 2,25 2,64 0,00 4,75 4,79 0,74

2,06 2,14 2,31 2,50 2,80 0,00 4,75 4,80 0,75

2,05 2,14 2,40 2,75 3,00 0,00 4,75 4,91 0,76

Subhastes
BCE (2)

Nivell
objectiu de
la Reserva
Federal (3)

Tipus
d’intervenció

Banc 
d’Anglaterra (4)

Euríbor

A la zona de l’euro, el Consell de Govern del Banc Central Europeu
(BCE) no va variar el tipus d’interès de referència en la reunió del 3 de
març. Les noves projeccions per al creixement econòmic de la zona de
l’euro a càrrec dels experts del BCE van aportar una lleugera revisió a la
baixa en relació amb les del desembre, mentre que la revisió de la infla-
ció no va patir gairebé cap modificació. D’aquesta manera, s’espera que
la taxa d’inflació es col·loqui en la banda 1,6%-2,2% enguany i en l’1,0%-
2,2% el 2006. No obstant això, es va esmentar l’existència de riscos alcis-
tes per a l’estabilitat de preus a mitjà termini en un context de probable
recuperació econòmica. Així, preocupa l’excessiva expansió de la liquidi-
tat. Al gener, l’agregat monetari ampli M3 va créixer el 6,6% en relació
amb el mateix mes de l’any anterior, considerablement per damunt de
l’augment de referència del 4,5%. I els crèdits al sector privat també s’han
revifat, amb una alça anual del 7,3%.

Així, per si hi havia algun dubte, el president del BCE, Jean-Claude Tri-
chet, va deixar clar que, en la reunió del 3 de març, no s’havia ni discutit
la possibilitat d’una baixada dels tipus d’interès, tot i la feblesa de la reac-
tivació econòmica de la zona de l’euro. En aquest marc, l’euríbor a un
any es va mantenir al febrer en el mateix nivell que al gener en mitjana
mensual, el 2,31%. En les primeres setmanes de març, l’euríbor a un any
va tendir a pujar i es va situar en el 2,40% cap a la meitat de la quarta set-

El BCE no es planteja

abaixar els tipus

d’interès.



mana del mes. D’aquesta forma, la corba de tipus d’interès descompta
l’inici del gir restrictiu del BCE cap al final de l’estiu d’aquest exercici.

A Oceania, el dia 2 de març, el Banc d’Austràlia va apujar el tipus
d’interès oficial per primer cop des del desembre del 2003 en 25 punts
bàsics fins al 5,50%. El motiu d’aquesta restricció va ser neutralitzar les
pressions inflacionistes. A més a més, el dia 10 del mateix mes, el Banc
de Nova Zelanda també va apujar el tipus d’interès de referència en 25
punts bàsics fins a col·locar-lo en el 6,75%.

El dòlar venç la desconfiança

La moneda dels Estats Units es va depreciar el 0,9% en relació amb un
conjunt ampli de divises al febrer. Les revelacions d’alguns bancs centrals
en el sentit que desitjaven diversificar les seves reserves de divises,
reduint la participació del dòlar, el van afeblir. Aquest clima de descon-
fiança en el bitllet verd va continuar en les primeres setmanes de març.
Fins i tot el Japó es va desmarcar del dòlar, segons les paraules del primer
ministre Koizumi, tot i que van ser ràpidament matisades. Altres factors
que van contribuir a la davallada de la moneda nord-americana van ser
unes ampliacions dels dèficits comercials al gener i per compte corrent en
el quart trimestre superiors a les esperades. No obstant això, a partir de la
tercera setmana del mes, el dòlar va recuperar posicions, esperonat per
una intensificació de les expectatives de pujada dels tipus d’interès en
incrementar-se la preocupació per la inflació. Així, el dòlar se situava per
damunt del nivell del començament de l’exercici en termes globals cap a
la meitat de la quarta setmana de març.
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Els bancs centrals

d’Austràlia i de Nova

Zelanda apugen els

tipus.

L’ampliació del dèficit

exterior dels Estats

Units pressiona el

dòlar a la baixa, però

el bitllet verd aconse-

gueix reaccionar amb

el suport del seu dife-

rencial de tipus

d’interès.

L’EURO OSCIL·LA EN RELACIÓ AMB EL DÒLAR
Dòlars dels Estats Units per euro

Mitjanes mensuals Canvis diaris

NOTA: Les dades arriben fins al 23 de març. FONTS: OCDE, Thomson Financial Datastream i elaboració pròpia.
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L’euro es va apreciar un 0,6% al febrer en relació amb el conjunt de les
monedes dels seus principals socis comercials. Aquesta tendència va
prosseguir en les primeres setmanes de març. No obstant això, la recupe-
ració de la moneda única europea va patir reculades en publicar-se les
febles dades d’activitat a la zona de l’euro. De fet, la remuntada de l’euro
obeïa, sobretot, a l’aprofitament de la feblesa d’altres monedes, principal-
ment del dòlar dels Estats Units. Així, el dia 11 de març, l’euro es va cotit-
zar a 1,34 dòlars, el nivell màxim des del començament de gener, i poste-
riorment va baixar fins a 1,305 el dia 23.

Així i tot, la moneda europea ha recuperat terreny al març enfront
d’algunes divises dels nous Estats membres de la Unió Europea, com
l’zloty polonès, la corona sueca i el forint hongarès. Aquestes monedes
havien pujat en els últims mesos enfront de l’euro en atreure considera-
bles fluxos de capitals a curt termini a causa dels diferencials de tipus
d’interès. Cal destacar que, al març, el diferencial de tipus d’interès a curt
termini amb la corona txeca s’ha anul·lat.

TIPUS DE CANVI DE LES PRINCIPALS MONEDES
Febrer 2005

Última sessió del mes Dades mensuals

Enfront del dòlar dels EUA

Ien japonès

Lliura esterlina (1)

Franc suís

Dòlar canadenc

Peso mexicà

Índex efectiu nominal (4)

Enfront de l’euro

Dòlar dels EUA

Ien japonès

Franc suís

Lliura esterlina

Corona sueca

Corona danesa (3)

Zloty polonès

Corona txeca

Forint hongarès

Índex efectiu nominal (5)

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

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

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

104,6 0,9 105,0 1,7 1,2 –1,6 106,0

1,920 1,9 1,888 0,5 –2,2 1,0 1,869

1,164 –2,0 1,191 1,0 4,0 –4,3 1,196

1,236 –0,4 1,239 1,1 1,7 –6,7 1,215

11,09 –1,1 11,13 –1,1 –0,6 1,0 11,25

108,5 –0,9 109,6 0,2 0,6 –3,1 109,6

1,326 1,7 1,301 –0,8 –2,9 2,9 1,305

138,0 2,3 136,5 0,7 –1,9 1,3 137,7

1,539 –0,5 1,550 0,2 0,9 –1,5 1,556

0,690 –0,2 0,690 –1,3 –0,8 1,9 0,695

9,058 –0,5 9,085 0,4 1,2 –1,0 9,111

7,443 0,0 7,443 0,0 0,1 –0,1 7,449

3,907 –4,3 3,987 –2,3 –3,6 –17,9 4,120

29,74 –1,3 29,96 –1,1 –2,2 –8,8 30,08

241,8 –1,5 243,7 –1,1 –0,9 –7,4 247,7

105,9 0,6 105,1 –0,7 –1,8 –0,2 105,6

Tipus de
canvi

% de
variació

mensual (2)

Tipus de
canvi
mitjà

% variació (2)

Mensual s/desembre 2004 Anual

Tipus
de canvi
23-03-05

L’euro perd terreny

enfront del dòlar 

per la feblesa de

l’economia de la zona 

de l’euro…

…per bé que s’aprecia

en relació amb les

divises dels països 

de l’Est.



La lliura esterlina s’ha depreciat enfront del dòlar en les primeres set-
manes de març, a diferència del mes anterior, quan va pujar l’1,9%. Així
mateix, la moneda britànica s’ha afeblit lleugerament enfront de l’euro al
març. El manteniment del tipus d’interès oficial del Banc d’Anglaterra en
el 4,75%, quan una part del mercat apostava per una alça, va contribuir a
aquesta situació. Així mateix, l’ampliació del dèficit comercial al gener no
va ajudar la lliura.
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L’increment del dèficit

comercial del Regne

Unit no ajuda la lliura

esterlina.

LA LLIURA ESTERLINA ES DEPRECIA LLEUGERAMENT ENFRONT DE L’EURO
Lliures esterlines per euro

Mitjanes mensuals Canvis diaris

NOTA: Els tipus arriben fins al 23 de març. FONT: Thomson Financial Datastream.
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El franc suís va pujar el 2,1% en relació amb el dòlar i el 0,5% en rela-
ció amb l’euro al febrer. No obstant això, en les primeres setmanes de
març, el franc suís es va depreciar enfront del dòlar i va baixar en relació
amb la moneda europea. La publicació d’una lleugera contracció econò-
mica en el quart trimestre del 2004 a Suïssa no li va donar suport.

El ien es va depreciar el 0,9% enfront del dòlar al febrer i el 2,2% en
relació amb l’euro. En les primeres setmanes de març, tot i els nous indi-
cadors econòmics, no va poder mantenir posicions enfront del dòlar, tot i
que va recuperar terreny en relació amb la moneda única europea.
D’aquesta manera, el ien se situava per damunt del seu nivell del
començament de l’exercici en relació amb l’euro.

El bolívar de Veneçuela va patir una nova devaluació. Així, al
començament de març, va passar a pagar-se a 2.145 unitats per dòlar,
enfront de l’ancoratge de 1.915 anterior, la qual cosa va representar una
depreciació del 10,7%. El mercat ja esperava una nova devaluació. El
motiu d’aquesta decisió va ser la necessitat de recuperar competitivitat.

El franc suís cedeix

enfront de l’euro 

al març.

El ien també recula 

en relació amb el

dòlar al març.

Nova devaluació del

bolívar veneçolà.
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La preocupació per la

inflació, esperonada

per l’escalada del preu

de l’or negre, motiva

un repunt del rendi-

ment dels bons nord-

americans al març.

Es manté el preu del

deute públic alemany.

Repunta la rendibilitat del deute públic 
a llarg termini dels Estats Units

El rendiment dels bons a 10 anys nord-americans ha experimentat un
repunt en les últimes setmanes arran de la preocupació generada per la
inflació. Alguns indicadors de preus i la renovada escalada del cru van ser
els factors que van impulsar els tipus d’interès del deute públic a l’alça.
Així mateix, les declaracions sobre una major diversificació de les reserves
oficials de divises i l’augment del dèficit comercial també van tendir a
propiciar les vendes de bons públics. Així, la rendibilitat dels bons del
Tresor dels Estats Units a 10 anys va pujar fins al 4,61% el dia 22 de març i
va marcar la cota màxima des del juny del 2004. L’ascens del rendiment
dels bons del Tresor nord-americans es va produir tot i una fugida cap a la
qualitat del deute públic en augmentar l’aversió al risc per la preocupació
que els bons de la gran empresa automobilística General Motors fossin
degradats a la categoria de baixa qualitat creditícia.

A Alemanya, la rendibilitat dels bons de l’Estat a 10 anys, després del
rebot de mitjan febrer, ha oscil·lat al voltant del 3,7% en les primeres set-
manes de març. D’aquesta manera, al març s’ha ampliat el diferencial de
tipus d’interès a llarg termini entre el deute públic dels Estats Units i
d’Alemanya, fins a col·locar-se en uns 88 punts bàsics cap a la meitat de
la quarta setmana del mes, enfront dels 51 punts de l’inici de l’exercici.

La taxa de morositat global dels bons d’alt rendiment es va incremen-
tar lleugerament al febrer, i podria ser el senyal d’un gir a l’alça després
d’haver-se situat en un nivell molt baix històricament. Així, aquesta taxa
es va situar en el 2,5% al febrer, des del 2,3% anterior del gener, segons
l’agència de qualificació Moody’s. Al mateix temps, la prima de risc dels
bons de baixa qualitat creditícia, mesurada com el diferencial del tipus
d’interès d’aquests bons en relació amb el deute públic a llarg termini, va

Lleuger augment de la

taxa de morositat glo-

bal dels bons de baixa

qualitat creditícia.

EL IEN ES DEPRECIA ENFRONT DEL DÒLAR
Iens per dòlar

Mitjanes mensuals Canvis diaris

NOTA: Els tipus arriben fins al 23 de març. FONTS: OCDE, Thomson Financial Datastream i elaboració pròpia.
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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 IV Gener Febrer 23 març

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 4,21 4,26 4,20 4,61

1,27 0,99 1,30 1,59 1,64 1,45 1,36 1,40 1,38

4,80 4,10 4,09 4,26 4,13 3,80 3,59 3,57 3,73

4,88 4,13 4,11 4,31 4,16 3,83 3,58 3,59 3,73

5,04 4,24 4,24 4,47 4,31 3,94 3,72 3,68 3,87

4,96 4,12 4,12 4,31 4,17 3,82 3,59 3,58 3,76

4,93 4,53 4,83 5,14 5,05 4,71 4,62 4,66 4,83

3,02 2,47 2,46 2,74 2,70 2,38 2,14 2,09 2,31

Mitjanes mensuals Valors diaris
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NOTA: Els tipus arriben fins al 23 de març.
FONTS: Banc d’Espanya i Thomson Financial Datastream.
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S’AMPLIA EL DIFERENCIAL DE TIPUS D’INTERÈS A LLARG TERMINI
ENTRE EL DÒLAR I L’EURO
Rendibilitat dels bons públics a 10 anys, en percentatge anual
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experimentar un repunt al març, tot i que es col·locava en nivells relativa-
ment reduïts.



L’escalada del preu del petroli interromp 
la bona marxa de les borses

La reacció positiva de les borses iniciada en les últimes setmanes de
gener, amb el suport de la publicació de bons resultats empresarials i 
de baixades de les rendibilitats del deute públic, ha estat interrompuda en
les primeres setmanes de març. La nova escalada del preu del petroli, que
l’ha dut fins a màxims històrics en termes nominals, l’increment d’altres pri-
meres matèries i la persistent pujada del rendiment dels bons del Tresor
nord-americans han tallat l’ascens de la majoria de les principals borses.

Als Estats Units, tant l’índex Standard & Poor’s 500 com el tradicional
Dow Jones Industrials van registrar una variació mensual positiva al febrer
i es van apropar a la par de l’exercici. En la primera setmana de març,
van marcar els nivells màxims des de mitjan 2001. Amb posterioritat,
però, la publicació de resultats empresarials decebedors i els factors
comentats més amunt van tòrcer la reactivació. En especial, l’avís negatiu
sobre els beneficis del gegant General Motors va afectar negativament els
parquets. D’aquesta manera, cap a la meitat de la quarta setmana de
març, els principals índexs borsaris nord-americans presentaven un balanç
acumulat negatiu, sobretot en el cas del Nasdaq general, representatiu
dels valors tecnològics.
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ÍNDEXS DE LES PRINCIPALS BORSES MUNDIALS
28-02-2005

Cotització a 23-3-05

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.

10.766,2 2,6 –0,2 1,7 –3,0 0,3

1.203,6 1,9 –0,7 5,1 –3,3 2,1

2.051,7 –0,5 –5,7 1,1 –8,5 7,5

11.740,6 3,1 2,2 6,3 2,2 3,5

4.968,5 2,4 3,2 10,6 2,0 –6,5

3.058,3 2,5 3,6 5,7 2,9 –18,9

4.350,5 2,2 2,2 8,3 1,4 –19,5

4.027,2 2,9 5,4 8,1 5,5 –12,4

374,4 3,9 7,6 5,0 6,0 –29,5

24.392,0 1,2 3,6 17,4 3,4 1,9

9.391,0 1,8 3,4 13,8 1,9 10,9

5.931,3 2,8 4,2 2,3 4,1 –10,4

14.195,4 3,5 –0,2 2,1 –4,4 25,2

1.558,6 13,5 13,3 31,7 –0,8 215,6

28.139,0 15,6 7,4 29,3 0,2 97,2

Als Estats Units, els

principals índexs es

col·loquen per sota de

la par de l’exercici.

L’encariment del cru i

el repunt dels tipus

d’interès a llarg termi-

ni als Estats Units

llasten les borses.



Per sectors, l’evolució va ser diversa. Les empreses energètiques mos-
traven, amb diferència, les plusvàlues més importants en relació amb el
mes de desembre. Les societats de serveis públics també presentaven un
positiu resultat acumulat. Al pol oposat, les telecomunicacions i la tecno-
logia patien notables pèrdues.
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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: Març 2005, dia 23. FONT: Thomson Financial Datastream.

TÒQUIO (Nikkei 225)LONDRES (Financial Times 100)

BUENOS AIRES (Merval)SÃO PAULO (Bovespa)
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NOU MÀXIM HISTÒRIC DELS BENEFICIS DE LES SOCIETATS COTITZADES 
EN BORSA EL 2004

El resultat net de les societats cotitzades va pujar a més de 29.000 milions d’euros en el pas-
sat exercici, amb una alça del 23% en relació amb l’any precedent. D’aquesta manera, els
beneficis de les empreses del mercat continu espanyol van marcar un màxim històric per
segon any consecutiu després de dos exercicis de reculades el 2001 i el 2002 després de l’esclat
de la bombolla tecnològica i de la crisi argentina. La millora dels resultats empresarials deriva
d’un augment de la facturació de l’ordre del 10% i del resultat brut d'explotació del 14%.

Més del 85% dels beneficis aconseguits pel centenar llarg d’empreses cotitzades al mercat
continu es va concentrar en les 35 que integren l’índex IBEX 35, que van superar els 25.000
milions d’euros, amb un increment anual del 20%. En línia amb la pujada dels beneficis,
l’índex IBEX 35 va experimentar una alça del 17,4% el 2004 i va reflectir les positives expecta-
tives de creixement dels resultats de les empreses. No obstant això, els resultats de les compa-
nyies cotitzades que no pertanyen a l’índex estrella van créixer més del 60% i van triplicar el
ritme de creixement de les empreses cotitzades més grans.

La major part dels sectors van augmentar els seus beneficis en relació amb el 2003, afavo-
rits pel bon clima econòmic. Entre les 35 firmes de l’IBEX 35, cal destacar l’augment de resul-
tats aconseguit per la siderúrgica Arcelor, que gairebé es van multiplicar per 9, beneficiada
per un important increment dels preus de l’acer. Altres empreses que van registrar beneficis
més del doble dels de l’any anterior van ser la també siderúrgica Acerinox, Tele 5 i la cons-
tructora ACS. El sector de la construcció va obtenir notables resultats gràcies al «boom» immo-
biliari. Així i tot, tres empreses de l’IBEX 35 van registrar reducció dels beneficis. En el cas de
la constructora Acciona, s’explica pels espectaculars atípics anotats el 2003. Igualment, el des-
cens dels resultats d’NH Hoteles reflecteix la inexistència d’extraordinaris, a diferència de
l’any anterior. La lleugera caiguda dels beneficis de Repsol és conseqüència del sanejament
dels seus balanços. D’altra banda, una única empresa de l’índex selectiu va presentar pèr-
dues, Sogecable, per bé que van ser menys de la meitat que les de l’any precedent. D’altra ban-
da, la classificació per volum de beneficis la van encapçalar el banc Santander, Telefónica, el
banc BBVA, Arcelor i Repsol.

ES CONSOLIDA LA RECUPERACIÓ DELS BENEFICIS
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L’índex DJ Eurostoxx 50, que inclou les firmes més grans de la zona
de l’euro, va aconseguir un avanç del 2,5% al febrer i va empènyer la
variació acumulada fins al 5,7%. En la primera setmana de març, les bor-
ses europees van assolir les cotes més elevades des del mes de juliol del
2002. No obstant això, més tard es van produir reculades. Així i tot, els
principals mercats borsaris de la zona de l’euro, encapçalats per les bor-
ses d’Amsterdam i París, mantenien plusvàlues en relació amb el tanca-
ment del 2004.

Pel que fa a la borsa espanyola, l’índex IBEX 35, després de pujar fins
als 9.634,3 punts cap a la meitat de febrer i de marcar el màxim des del
maig del 2001, va perdre impuls. D’aquesta manera, en la quarta setmana
de març, se situava prop de la cota 9.300, amb una reducció del 2% del
seu balanç acumulat. En aquest punt, només 9 de les 35 accions que for-
men part de l’índex IBEX 35 presenten números vermells des del
començament de l’any.

Fora de la zona de l’euro, cap a la meitat de la quarta setmana de
març, l’índex Financial Times 100 de la Borsa de Londres aconseguia
mantenir uns guanys del 2% en relació amb el final de desembre. L’índex
SMI de la borsa suïssa presentava una alça del doble en el mateix perío-
de. L’índex Nikkei 225 del Japó va ser dels pocs que van mantenir posi-
cions en les primeres setmanes de març, gràcies a la recuperació de l’opti-
misme sobre les perspectives econòmiques nipones.

La conjuntura de les últimes setmanes tampoc no ha estat favorable per
a una gran part dels mercats emergents. Especialment perjudicials van ser la
pujada de la rendibilitat dels bons del Tresor dels Estats Units a llarg termini
i la major aversió al risc. Així, l’índex Hang Seng de la Borsa de Hong Kong
va intensificar en les primeres setmanes de març la pèrdua de la par de
l’exercici. L’índex Merval de la borsa argentina va anotar el dia 25 de febrer
un màxim històric amb l’èxit del bescanvi del deute proposat pel govern.
No obstant això, després va patir una notable davallada, fins a marcar
lleugeres minusvàlues sobre el mes de desembre. L’índex Bovespa de São
Paulo, tot i una nova alça del tipus d’interès oficial del Banc del Brasil,
conservava uns petits guanys trimestrals.
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Dins una tendència

de solidesa apareixen

algunes ombres en el

panorama del creixe-

ment econòmic.

ACTIVITAT ECONÒMICA

Indicadors d’activitat: el fred hivern es fa notar

Els principals indicadors d’activitat disponibles dels dos primers mesos
del 2005 no apunten, en termes generals, a canvis sensibles en relació
amb les tendències de fons dels mesos precedents, tant des de la pers-
pectiva de l’oferta com de la demanda. No obstant això, certes dades
apunten a dificultats per mantenir el ritme de creixement en les cotes
registrades en els últims trimestres.

CONJUNTURA ESPANYOLA

%

PANORAMA POC BRILLANT DEL SECTOR INDUSTRIAL
Variació interanual de l’índex de producció industrial

NOTA: Sèrie de
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de diferències de
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Des del punt de vista de l’oferta, el panorama menys brillant correspon
al sector industrial. La utilització de la capacitat productiva va tendir a
moderar-se al començament del 2005, igual que la producció industrial, i
es detecta també un moderat deteriorament de la confiança del sector. El
consum d’electricitat, indicador d’abast més ampli que el d’activitat fabril,
va continuar mostrant, en canvi, un creixement elevat al febrer, el 5,3%
interanual corregit de calendari i temperatura.

La situació menys

brillant correspon a 

la indústria.



El modest creixement de l’índex de producció industrial del gener es
va basar, sobretot, en l’auge de les indústries energètiques, que van haver
de respondre al fort creixement de la demanda derivat de les baixes tem-
peratures. Sense l’impuls de les empreses energètiques, la producció
industrial s’hauria mantingut en cotes similars a les del trimestre anterior i
sensiblement inferiors a les del primer semestre del 2004.

El baix to del sector industrial és el resultat de tendències diverses en
les diferents branques d’activitat, però són pocs els sectors que mostren
una certa solidesa. En aquest sentit, cal destacar la indústria editorial, que
va començar l’any amb tan bon peu com l’exercici anterior, i la metal·lúr-
gia. La resta de resultats positius al començament del 2005 apareixen en
sectors que l’any passat van tenir descensos notables de l’activitat, com la
maquinària i el material elèctric i electrònic, l’alimentació, la química o els
minerals no metàl·lics. Fora d’això, la situació va ser d’apreciable feblesa
en l’automòbil, tèxtil, confecció, cuir i calçat. En aquest sentit, el 20% de
la indústria en conjunt va experimentar, en el primer mes de l’any, caigu-
des en la producció superiors al 8%.
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INDICADORS D’OFERTA
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior

2004 2005
2003 2004

I II III IV Gener Febrer

Indústria

Consum d’electricitat (1)

Índex de producció industrial (2)

Indicador de confiança a la indústria (3)

Utilització capacitat productiva (4)

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, AENA, Institut Nacional d’Estadística, Banc d’Espanya, Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme i elaboració
pròpia.
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Més favorable és el panorama a la construcció, on l’activitat continua
essent molt intensa. No obstant això, l’edificació pot veure’s afectada a
mitjà termini per la notable caiguda de l’inici d’habitatges registrada en el
tercer trimestre del 2004, última dada disponible. En aquest sentit, l’oferta
s’estaria començant a adaptar a una demanda una mica més moderada i
selectiva, condicionada per l’alça constant de preus. Més positiva, en can-
vi, és la situació en l’àmbit de l’obra pública, on el volum licitat per les
administracions va créixer de manera apreciable al final del 2004. Sens
dubte, aquest segment de la demanda no és aliè als bons resultats que
presenta l’indicador de confiança del sector, elevat i creixent en els dos
primers mesos del 2005.

Pel que fa al turisme, les primeres dades del 2005 apunten a una certa
consolidació de la tendència a la millora constatada en l’últim trimestre
del 2004. En els dos primers mesos d’enguany, el nombre de visitants
estrangers va créixer el 2,3%, registre que millora l’augment del mateix
període de l’any anterior. Les pernoctacions en hotels també van augmen-
tar amb força i van millorar la tònica positiva de l’últim trimestre de l’any
passat, tant per al turisme estranger com per a l’espanyol.
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A la resta de serveis, el to global va ser una mica més dispar. Al
comerç al detall, els indicadors de confiança es van situar al gener i al
febrer en cotes relativament molt baixes en relació amb el mateix període
del 2004, però molt similars a les del final de l’any anterior. El transport,
d’altra banda, va mantenir també un to una mica inferior, en especial
l’aeri i el de ferrocarril, en aquest cas tant de passatgers com de mercade-
ries. En aquesta mateixa línia es va situar l’indicador d’activitat als serveis
a empreses al final de l’any. En canvi, les activitats relacionades amb les
comunicacions i les tecnologies de la informació van presentar un creixe-
ment sostingut i elevat que va permetre tancar l’any amb un avanç mitjà
del 7,0%.

Cau la confiança al

comerç i el transport

s’alenteix.



Pel que fa a la demanda, els indicadors corresponents al consum regis-
tren, en general, indicis d’una suau desacceleració després de l’auge
experimentat en els compassos finals del 2004. L’enquesta contínua de
pressupostos familiars apuntava a un creixement de la despesa del 6,0%
real en l’últim trimestre del 2004, el valor més alt des del començament
de la dècada. D’aquesta manera, la mitjana anual va quedar en el 4,9% en
termes constants, gairebé tres punts més que el 2003.
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Acumulat 12 últims mesos
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El menor to de la demanda al començament del 2005 s’aprecia en les
matriculacions d’automòbils de turisme, les quals, al febrer, van disminuir
el 0,7% i van deixar l’acumulat dels dos primers mesos en el 2,7%, dos
punts per sota del trimestre precedent i molt lluny de les taxes superiors
al 20% amb què es va tancar el primer trimestre del 2004. En canvi, el
creixement va ser molt elevat i creixent, el 23,5% en el període gener-
febrer, al segment de matriculacions de vehicles tot terreny i també en les
motocicletes (83,7%), a causa, en aquest últim cas, dels canvis normatius
que van afectar els permisos de conducció.

Sembla que el comerç al detall ha iniciat també el 2005 amb menys
força, ja que les vendes totals van passar a créixer a un ritme del 0,6%
real al gener, a causa del comportament especialment negatiu al segment
d’alimentació, en reculada real, que no nominal. Les grans superfícies van
mantenir, en canvi, un ritme de vendes relativament elevat, estabilitzat al
voltant del 3,0% real al gener, però clarament inferior al dels mesos ante-
riors.

En la mateixa línia de desacceleració es van moure les disponibilitats
de béns de consum, amb un perfil descendent en els últims mesos, si més
no això és el que es desprèn de les dades disponibles fins al novembre i
també de l’índex sintètic de consum elaborat per la Direcció General de
Política Econòmica. En aquest cas, l’increment interanual en el primer tri-

Les vendes d’automò-

bils de turisme cauen

al febrer, però les de

vehicles tot terreny 

i les de motocicletes

continuen a l’alça.

Desacceleració de la
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…i d’altres indicadors
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mestre va baixar fins al 3,2%, gairebé un punt per sota del trimestre pre-
cedent. En canvi, el sentiment de confiança dels consumidors es va man-
tenir estable en els dos primers mesos del 2005.
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INDICADORS DE DEMANDA
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior

2004 2005
2003 2004

I II III IV Gener Febrer

Consum

Producció de béns de consum (*)

Importació de béns de consum (**)

Matriculacions d’automòbils

Crèdit al consum de béns duradors

Indicador de confiança 
dels consumidors (***)

Inversió

Producció de béns d’equipament (*)

Importació de béns d’equipament (**)

Matriculació de vehicles industrials

Comerç exterior (**)

Importacions no energètiques

Exportacions

NOTES: (*) Filtrat de diferències del calendari laboral.
(**) En volum.

(***) Enquesta de la Comissió Europea: diferència entre els percentatges de respostes positives i negatives.
FONTS: ANFAC, Institut Nacional d’Estadística, Banc d’Espanya, Ministeri d’Economia i Hisenda, Comissió Europea i elaboració pròpia.
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La inversió en béns d’equipament, finalment, va mostrar una certa
moderació en relació amb l’impuls registrat en mesos anteriors, tot i que
el ritme expansiu va continuar en cotes elevades. Les importacions de
béns de capital van acabar l’any 2004 creixent prop del 20% real, a
diferència de la producció, que va caure gairebé el 5% al gener després
d’haver minvant l’1,6% en l’últim trimestre del 2004.
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MERCAT DE TREBALL

L’ocupació manté el to al començament del 2005

El nombre d’afiliats en alta a la Seguretat Social va augmentar en
102.142 al febrer, xifra una mica inferior a la del mateix mes del 2004.
Això explica que el ritme de creixement de les altes laborals a la Segure-
tat Social es reduís en una dècima de punt fins al 2,7% interanual. No
sembla que aquesta modesta reducció pugui alterar, ara com ara, el clima
d’avanç sostingut en què es mou el mercat de treball en els últims mesos.

L’AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL AVANÇA A BON RITME
Total d’afiliats a la Seguretat Social
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El notable avanç de l’afiliació a la Seguretat Social es basa, en part, en
la incorporació de població estrangera, tant procedent de la Unió Euro-
pea com de tercers països. Al febrer, la xifra total d’afiliats estrangers es
va situar en 1.121.419, el 15,1% més que en el mateix període del 2004.
Aquest increment contrasta amb l’augment de l’afiliació d’espanyols,
l’1,9% interanual.

La sensació de solidesa del mercat de treball que es desprèn de les
dades de la Seguretat Social queda també reflectida en les dades de l’ocu-
pació corresponents al quart trimestre que presenta la comptabilitat nacio-
nal. En efecte, l’ocupació mesurada en llocs de treball a temps complet va

…gràcies, en part, a

l’increment de les

altes entre la població

estrangera.

La comptabilitat

nacional confirma el

bon to de l’ocupació…



progressar en una taxa del 2,2%, la qual cosa millora en una dècima de
punt el registre del trimestre precedent.
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Per sectors, i segons les dades de la comptabilitat nacional, el creixe-
ment més intens es va apreciar a la construcció, amb el 5,3%, i als serveis
de mercat, amb el 3,3%. L’ocupació industrial, per la seva banda, va tor-
nar a cotes positives després de sis mesos de descens constant. Final-
ment, l’ocupació als serveis de no mercat va créixer molt modestament, el
0,8%, i clarament per sota de l’any anterior.

Una mica menys favorable és la impressió que ofereixen les xifres de
col·locacions registrades a l’Institut Nacional d’Ocupació (INEM), tot i que
cal considerar-les amb una certa reserva a causa de la gran variabilitat de
la durada dels contractes. Així, els contractes registrats disminueixen amb
força al febrer i deixen l’acumulat anual en un descens del 9,3%. Aquesta
caiguda va ser especialment visible en les fórmules temporals i menys
intensa en el treball a temps parcial.

L’atur registrat baixa suaument

El nombre d’aturats registrats a l’INEM va disminuir en 6.068 al febrer,
és a dir, amb una intensitat una mica inferior a la del mateix mes de l’any
anterior. D’aquesta manera, el ritme interanual de variació de l’atur va
continuar baixant, tot i que en una taxa del 2,0%, dues dècimes per sota
de la del mes precedent. Per tant, no hi ha cap canvi apreciable en la
tònica favorable mostrada per l’atur en els últims mesos.

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

2004 2005
2003 2004

I II III IV Gener Febrer

Afiliats a la Seguretat Social

Assalariats

Indústria

Construcció

Serveis

No assalariats

Total

Població ocupada (*)

Llocs de treball (**)

Contractes registrats (***)

Indefinits

Temporals

Total

NOTES: (*) Estimació de l’enquesta de població activa.
(**) Equivalents a temps complet. Estimació de la comptabilitat nacional; dades corregides d’estacionalitat i calendari.

(***) A l’INEM.
FONTS: Institut Nacional d’Estadística, Ministeri de Treball i Afers Socials, Institut Nacional d’Ocupació i elaboració pròpia.

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

–0,5 –0,5 –0,5 –0,5 –0,6 –0,5 –0,8 –0,9

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

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

2,3 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,1 2,9

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

2,7 2,5 2,6 2,3 2,5 2,7 – –

1,7 2,1 2,1 2,0 2,1 2,2 – –

–1,0 11,8 10,0 16,3 18,2 4,4 5,1 0,6

3,9 11,4 14,4 13,7 14,7 4,0 –8,7 –12,3

3,4 11,5 13,9 13,9 15,0 4,0 –7,6 –11,0



El descens de l’atur al febrer no va evitar que el balanç acumulat de
l’any fos encara desfavorable i una mica pitjor que el del 2004. En efecte,
l’increment acumulat en els dos primers mesos, 47.091 inscrits, va ser
similar al registrat en aquest període des del començament de la dècada
actual, llevat del 2002, quan l’increment de l’atur va ser sensiblement
superior.
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El balanç fins al 

febrer, tot i ser des-

favorable, és molt simi-

lar al dels últims anys

en aquest període.

L’augment de l’atur es

concentra als serveis i

entre els demandants

d’una primera feina…

…i també entre 

les dones.

Tendències molt dis-

pars en l’atur registrat

segons les comunitats

autònomes.

ATUR REGISTRAT: CONTINUA EL DESCENS MODERAT
Variació interanual de l’atur registrat a les oficines d’ocupació
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L’increment de l’atur es va concentrar gairebé als serveis i de manera
residual entre els demandants d’una primera feina. En els dos casos, però,
les xifres del període gener-febrer van millorar les dels anys anteriors en
aquest període. La diferència més substancial es va apreciar a la construc-
ció, on el descens acumulat de l’atur va ser molt inferior al de l’any prece-
dent. En aquesta mateixa línia, tot i que de manera més atenuada, es va
comportar el sector industrial.

L’augment de l’atur es va concentrar entre les dones, en no absorbir-se
l’increment de la població activa femenina. En canvi, l’atur entre els
homes va augmentar molt lleugerament. L’atur entre els joves va créixer
en els dos primers mesos de l’any una mica per damunt del mateix perío-
de de l’exercici precedent.

Per comunitats autònomes, la situació es va mostrar clarament dispar.
La de Madrid va registrar el descens de l’atur més intens, l’11,1% inter-
anual, seguida d’Aragó, Cantàbria i Castella i Lleó, amb caigudes al voltant
del 5%. Una mica inferiors van ser els descensos registrats al País Basc,
Andalusia i les Balears. En canvi, la situació va empitjorar a València,
Catalunya i Extremadura, on el nivell d’atur registrat es va situar entre 
el 2% i el 4% per damunt del febrer del 2004.



Els costos salarials es moderen el 2004

L’increment mitjà del cost salarial total per persona i mes, segons
l’enquesta trimestral de costos laborals, es va situar en el 2,8% el 2004, un
punt menys que l’any precedent, i va ser inferior també a l’augment de la
inflació per primer cop des del 2001. Aquesta moderació oculta, però, un
perfil creixent clarament visible en les dades del quart trimestre, en què
l’augment del cost laboral es va accelerar en quatre dècimes fins a situar-
se en el 2,6% interanual. Si al cost salarial s’afegeixen altres costos labo-
rals, com la Seguretat Social i altres percepcions, l’increment del cost
laboral total es va situar en el 3,0% de mitjana anual i va presentar també
un perfil de moderada millora.

L’acceleració dels costos salarials en el quart trimestre de l’any va ser
només perceptible en l’àmbit dels serveis, on el cost laboral per treballador
i mes va passar a créixer el 2,5%, valor idèntic a la mitjana anual i inferior
en un punt al del 2003. A la indústria, la situació va ser una mica més esta-
ble, però els increments van ser més elevats, el 3,3% mitjà el 2004. A la
construcció, en canvi, l’augment del cost laboral va tendir a moderar-se,
però l’increment mitjà es va situar encara en el 4,2%.

La moderació dels increments salarials es va reflectir també en el cost
per hora efectiva treballada, que, en el conjunt del 2004, va créixer el
3,6% de mitjana anual, set dècimes menys que en l’exercici precedent.
Aquest increment, superior al del cost salarial, s’explica pel descens expe-
rimentat per les hores efectives treballades.

48 Servei d’Estudis de ”la Caixa” - INFORME MENSUAL - abril 2005

El cost salarial es

modera i creix menys

que la inflació.

ATUR REGISTRAT PER SECTORS, SEXE I EDATS
Febrer 2005

Variació sobre Variació sobre el mateix
desembre 2004 període de l’any anterior %

Absoluta

Aturats

% Absoluta %

participació

Per sectors

Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

Primera ocupació

Per sexes

Homes

Dones

Per edats

Menors de 25 anys

Resta d’edats

TOTAL

FONTS: INEM i elaboració pròpia.

41.915 4.515 12,1 –71 –0,2 2,4

252.375 –739 –0,3 –8.072 –3,1 14,7

190.954 –8.374 –4,2 511 0,3 11,1

1.017.506 46.925 4,8 –6.085 –0,6 59,2

214.631 4.764 2,3 –20.796 –8,8 12,5

695.911 281 0,0 –14.862 –2,1 40,5

1.021.470 46.810 4,8 –19.651 –1,9 59,5

247.947 15.584 6,7 –23.640 –8,7 14,4

1.469.434 31.507 2,2 –10.873 –0,7 85,6

1.717.381 47.091 2,8 –34.513 –2,0 100

Construcció i indús-

tria, al capdavant dels

increments dels cos-

tos laborals.

El cost salarial per

hora efectiva treballa-

da creix el 3,6% 

el 2004, en baixar les

hores efectives treba-

llades.



Aparentment diferent és el panorama que reflecteix la comptabilitat
nacional, explicable per la diferent naturalesa de les dades. En aquest
sentit, l’enquesta no inclou, entre altres, les dades relatives als assalariats
del sector públic, que s’integren, dins la comptabilitat nacional, en els ser-
veis no de mercat. Així, la remuneració mitjana per assalariat segons la
comptabilitat nacional va augmentar el 4,1% el 2004 i va presentar un per-
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Els serveis privats dis-

paren els augments

salarials.

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

2004
2003 2004

I II III IV

Increment pactat en convenis

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

Índex de costos laborals

Costos salarials

Total

Indústria

Construcció

Serveis

Guanys mitjans per hora treballada

Altres costos laborals

Jornada laboral (**)

Jornals agraris

Cost laboral a la construcció

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

FONTS: Institut Nacional d’Estadística, Ministeri de Treball i Afers Socials, Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Ministeri de Foment i elaboració pròpia.
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5,0 4,2 5,2 4,1 4,6 3,1

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

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

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

–0,5 –0,8 –0,9 0,5 0,2 –3,0

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

4,4 3,9 3,8 4,5 3,9 3,5

ELS SALARIS REPUNTEN A L’ALÇA PERÒ CREIXEN MENYS
QUE LA INFLACIÓ
Variació anual

FONTS: Institut
Nacional d’Estadística
i elaboració pròpia.
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fil pla al llarg de l’any. Aquest notable augment salarial va estar determi-
nat pel registrat als serveis no de mercat, que, amb el 6,6% mitjà anual,
van superar amb escreix la mitjana de la construcció (4,3%), la indústria
(3,7%) i els serveis de mercat (2,9%), augments, en els tres casos, similars
als registrats per l’enquesta.

D’altra banda, la pujada salarial pactada en els convenis es va situar 
el 2004 en el 3,0%, segons les dades del Ministeri de Treball i Assumptes
Socials, és a dir, mig punt per sota de la mitjana pactada l’any anterior.
Aquest increment és inferior, però, al realment satisfet, que va arribar 
al 3,6% per l’impacte de la clàusula de salvaguarda. Per sectors, la construc-
ció, amb el 3,4%, va presentar l’increment més elevat, seguida de la indús-
tria, amb el 3,0%. Als serveis, l’augment salarial es va situar en el 2,8%.
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Les retribucions per

conveni creixen el

3,6% després de l’apli-

cació de les clàusules

de salvaguarda.



PREUS

Alça de la taxa d’inflació al febrer

L’índex de preus de consum (IPC) va augmentar el 0,3% al febrer, fet
que contrasta amb l’estabilitat mostrada en el mateix mes del 2004.
D’aquesta manera, la taxa d’inflació anual es va accelerar fins a situar-se
en el 3,3%, dues dècimes més que en el mes precedent i més d’un punt
percentual per damunt del febrer del 2004.
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La taxa d’inflació puja

fins al 3,3% al febrer.
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L’energia i els aliments frescos van ser els principals determinants del
lleuger deteriorament de la inflació al febrer. L’alça dels preus energètics
va provenir dels combustibles i carburants, arrossegats a l’alça per la nova
pujada del petroli i per la feblesa relativa de l’euro fins a mitjan febrer.
Així, els preus dels carburants van passar a créixer més de dos punts per
damunt del mes precedent, i el seu impacte va ser notable per al conjunt
de preus energètics, el ritme d’augment dels quals es va situar en el 7,6%,
ja registrat al desembre del 2004. Així i tot, la repercussió sobre el conjunt
de l’IPC no va ser més intensa gràcies a la contenció del preu del gas i de
l’electricitat.

Els preus energètics

persisteixen en 

la pressió alcista…



Una mica més rellevant, pel seu efecte sobre la taxa d’inflació, va ser
el repunt dels preus dels aliments frescos, imputable, sobretot, a factors
climatològics. Les fruites i els llegums frescos, el peix i el pollastre van ser
els productes més alcistes. La taxa interanual d’aquest component va pas-
sar a créixer a un ritme anual del 3,5%, un punt i dues dècimes més que
al gener, i va afegir una mica més d’una dècima a la taxa d’inflació.
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…igual que els ali-
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La resta de components de l’IPC, que formen l’anomenada inflació
subjacent, es va mantenir estable en el 2,8% del mes anterior. No obstant
això, els preus dels serveis es van mostrar lleugerament alcistes i van
situar la taxa interanual en el 3,9%, el valor més elevat des de l’abril del
2003. El transport públic, els viatges organitzats, alguns serveis personals i
les assegurances d’automòbils van contribuir a aquesta trajectòria, tot i la
moderació d’altres rúbriques com els serveis bancaris, ara en negatiu, des-
prés de les alces dels mesos anteriors.
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En canvi, els aliments elaborats van situar la taxa de creixement per
sota del 4% per primer cop en nou mesos, gràcies als preus del pa i pas-
tisseria, la llet, les xocolates i la major part de les begudes, llevat dels
espirituosos.

La mateixa tònica de moderació, tot i que no tan important, van regis-
trar els preus dels béns industrials no energètics, gràcies al fet que les
rebaixes del febrer van ser més intenses que les de l’any anterior. En can-
vi, els medicaments, que no van caure igual que al febrer del 2004, van
compensar aquest comportament. En conjunt, però, els preus dels béns
industrials no energètics van passar a créixer el 0,9% interanual, una dèci-
ma menys que el mes anterior.
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…però es contenen

els aliments elabo-

rats…

…i els béns industrials

no energètics.

ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM PER GRUPS DE COMPONENTS
Febrer

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

2004 2005 2004 2005 2004 2005

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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L’alça de l’IPC del febrer posa en relleu la vulnerabilitat de l’IPC als
embats dels seus components més aleatoris, els aliments frescos i el
petroli, i alerta sobre els principals riscos que el control de la inflació
haurà de superar al llarg d’enguany, concretament la climatologia, el dòlar
i el preu del cru. Al marge d’aquests elements, el nucli menys volàtil de la
inflació depèn de l’eventual moderació dels preus dels serveis, de la con-
tenció dels aliments elaborats i, finalment, de la feblesa dels preus dels
béns industrials no energètics, de curt abast segons es desprèn del
modest augment actual. Així i tot, serà el to del consum privat el que aca-
bi perfilant el potencial de moderació del nucli subjacent de la inflació.

El diferencial d’inflació amb els països de la zona de l’euro es va man-
tenir estable en un punt i dues dècimes al febrer, segons l’índex de preus
de consum harmonitzat (IPCH). Per components, els preus creixen més a
Espanya, llevat de les begudes alcohòliques i el tabac i de les despeses
mèdiques, en aquest cas per l’intens augment de preus d’aquest compo-
nent a Alemanya i als Països Baixos. El diferencial més ampli es registra
en l’alimentació, els transports, el vestit i les comunicacions.
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SECTOR EXTERIOR

El dèficit corrent arriba al 5% del PIB el 2004

La balança per compte corrent va presentar un dèficit de 5.710 milions
d’euros al desembre, més del doble que en el mateix mes de l’any ante-
rior. Així, va mantenir la tendència a l’ampliació del desequilibri exterior,
que, en el conjunt de l’exercici, va ascendir a 39.538 milions d’euros, el
89,8% més que el 2003. En termes relatius, el dèficit corrent va represen-
tar el 5,0% del producte interior brut (PIB), cota no assolida anteriorment.
L’intens deteriorament de la situació va obeir, fonamentalment, a l’amplia-
ció del desequilibri comercial i de rendes, a l’enfonsament del superàvit
de transferències i a la notable reducció de la rúbrica de serveis.
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El dèficit corrent
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El superàvit per serveis, 25.166 milions d’euros, va caure el 7,7% en
relació amb l’any precedent, reduït per un saldo turístic cada dia més
afectat per uns pagaments creixents en un context d’estancament dels
ingressos. D’altra banda, el superàvit per transferències, tradicionalment
elevat, és retallat per la davallada de les transferències netes procedents
de la Unió Europea i per les trameses dels treballadors residents a Espa-
nya cap a l’estranger. En efecte, els pagaments per aquest concepte el
2004 van ser de 3.436 milions d’euros i van augmentar gairebé el 18,7%
en relació amb el mateix període de l’any anterior.
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BALANÇA DE PAGAMENTS
Acumulat 12 últims mesos en milions d’euros

Desembre Desembre
% 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.

–37.843 –51.885 37,1

29.556 28.343 –4,1

–2.291 –3.177 38,7

27.265 25.166 –7,7

–10.586 –12.827 21,2

336 7 –97,9

–20.828 –39.538 89,8

8.762 8.531 –2,6

1.996 –25.878 –

–30.070 81.579 –

44.133 –5.366 –

16.059 50.335 213,4

–5.569 –5.319 –4,5

1.576 –14.009 –

El compte de capital, per la seva banda, va presentar un superàvit de
1.680 milions d’euros al desembre, el 15,1% inferior al del mateix mes 
de l’any anterior. En el conjunt de l’any, el saldo va ser també positiu per
un import de 8.531 milions d’euros i inferior en un 2,6% al del 2003.
L’apreciable descens dels ingressos per transferències procedents de la
Unió Europea (UE), el 8,0% fins als 7.716 milions d’euros, va ser el factor
determinant d’aquest comportament.

El compte financer, excloses les operacions del Banc d’Espanya, va
registrar unes entrades netes de 50.338 milions d’euros, tres cops més que
l’any precedent. Les entrades de capitals van procedir, principalment, de
la inversió exterior de cartera, que es va multiplicar per tres i va arribar a
superar els 106.000 milions d’euros, xifra equivalent al 13,2% del PIB. La
inversió espanyola directa empresarial es va continuar recuperant en els
compassos finals de l’any i va arribar als 33.806 milions, el 63,2% més que
l’any anterior. La inversió estrangera a Espanya va continuar mostrant un
fort declivi en el cas de la directa empresarial i un descens moderat en el
cas dels immobles.



SECTOR PÚBLIC

Els ajustaments comptables fan aflorar 
dèficit públic el 2004

Els ingressos no financers de l’Estat van augmentar el 5,1% el 2004 i
van arribar als 115.270 milions d’euros. Aquesta xifra no inclou els trams
de la recaptació de l’impost sobre la renda de les persones físiques ni de
la major part d’impostos indirectes cedits a les comunitats autònomes i a
les corporacions locals, de manera que és poc significativa com a indica-
dor de la capacitat d’ingrés de les administracions per la via dels impostos
generals. Un cop inclosos aquests ingressos cedits, la recaptació va pujar
a 155.727 milions d’euros i va créixer el 8,3% en relació amb el 2003, és a
dir, un punt i una dècima per damunt del creixement nominal del pro-
ducte interior brut (PIB).
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EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE L’ESTAT
Desembre 2004

Mes Acumulat de l’any

Milions
% variació

Milions
% variació

d’euros
s/mateix mes

d’euros
s/mateix mes

any anterior any anterior

Ingressos no financers

Ingressos no financers corregits (*)

IRPF

Impost de societats

IVA

Impostos especials

Resta

Total

Pagaments no financers

Saldo de caixa

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

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

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

9.285 8,7 115.270 5,1

3.440 2,5 47.715 2,7

2.669 –0,5 26.019 18,7

1.350 –15,0 44.492 9,7

1.491 10,4 17.514 3,9

3.506 46,9 19.987 11,0

12.456 9,6 155.727 8,3

11.981 1,8 114.743 0,8

–2.696 –16,5 527 –

–11.845 68,1 –9.863 409,2

La principal font de recaptació la van constituir els impostos directes,
amb 75.978 milions d’euros, el 8,3% més que el 2003. L’increment més
significatiu es va registrar en l’impost sobre la renda de societats, el

Moderació de la recap-

tació per l’impost 

sobre la renda…



18,7%, explicable, en part, pel descens de les devolucions. Els ingressos
per renda de persones físiques van créixer molt moderadament, el 2,7%
en relació amb l’any anterior, també per l’increment de les devolucions.

La recaptació per impostos indirectes va arribar als 64.497 milions
d’euros, el 8,2% més que el 2003, amb l’impost sobre el valor afegit (IVA)
al capdavant. L’import ingressat per aquesta figura va ser de 44.492
milions d’euros, el 9,7% més que el 2003. Entre els impostos especials, la
major part de les figures van progressar a un ritme similar a la taxa
d’inflació. En el cas dels hidrocarburs, la recaptació va créixer el 3,4% i va
patir el descens de la demanda, atribuïble a les alces de preus dels com-
bustibles. Les xifres del 2004 no inclouen, a diferència de les del 2003,
l’impost sobre determinats mitjans de transport, considerat com a ingrés
propi de les autonomies. Molt notable, d’altra banda, va ser l’increment
dels recursos obtinguts per l’impost sobre les primes d’assegurança, el
9,5%, vinculat a l’auge del mercat automobilístic, i el dels procedents del
tràfic exterior, el 20,7%, gràcies a l’auge de les importacions de tercers
països.

Al marge dels recursos impositius, les taxes i els preus públics també
van experimentar un augment notable, el 25,2%. En aquesta línia de fort
creixement es van situar també les transferències de capital, a diferència
de les transferències corrents, les quals van créixer el 3,5%. Els ingressos
patrimonials, en canvi, van caure l’11,9%, i els recursos procedents de
l’alienació d’inversions reals van ser poc significatius.

Els pagaments no financers de l’Estat van augmentar el 0,8% i van
pujar a 102.762 milions d’euros. Aquesta xifra no inclou la contrapartida
dels ingressos corresponents als trams dels impostos cedits a les comuni-
tats autònomes. La moderació de la despesa va ser afavorida pel descens
en els pagaments per interessos, el 15,3%, i també per les menors inver-
sions reals. En canvi, les despeses determinants del consum públic van
créixer el 5,6% en el cas del personal i el 17,2% en el cas de les compres
de béns i serveis.

El saldo de caixa de l’Estat, és a dir, la diferència entre els ingressos i
els pagaments no financers, va tancar l’any en positiu per un import de
527 milions d’euros, situació que contrasta amb el dèficit de l’any anterior.
Malgrat aquest superàvit, la intensa variació positiva d’actius financers,
exclosos els moviments al compte corrent del Banc d’Espanya, va derivar
en l’aparició d’una necessitat d’endeutament per 2.690 milions d’euros, el
51,0% superior a la del mateix període del 2003. L’augment dels actius
financers es va concentrar en els dipòsits de l’Estat en institucions finan-
ceres, en l’increment d’aportacions patrimonials i en l’adquisició d’accions
i de participacions en empreses públiques.

En canvi, en termes de comptabilitat nacional, el saldo pressupostari
va resultar deficitari per un import de 9.863 milions d’euros, cinc cops
més que el 2003. L’elevat dèficit de l’Estat per comptabilitat nacional,
equivalent a l’1,23% del PIB i molt superior al 0,44% previst als Pressu-
postos Generals per al 2004, va obeir a un seguit d’ajustaments realitzats
pel nou govern, que van integrar en els comptes de l’any operacions sin-
gulars meritades en exercicis anteriors. En aquest sentit, cal esmentar el
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reconeixement del deute amb la Comunitat Autònoma d’Andalusia i tam-
bé amb RENFE, l’empresa nacional de ferrocarrils. Les despeses més
importants per aquests conceptes haurien desplaçat el dèficit real a cotes
més elevades (l’1,97% del PIB) si no hagués estat per un increment de la
recaptació i per un descens dels pagaments per interessos.
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EL DÈFICIT DE L’ESTAT DESEQUILIBRA
ELS COMPTES PÚBLICS EL 2004
Saldos comptables del sector públic

FONTS: Ministeri
d’Hisenda
i elaboració pròpia.

–1,50

1,50Administra-
cions
territorials

Seguretat
Social

Administra-
ció central

Total
0,50

2001

–0,50

% del PIB

–1

0

1

2002 2003 2004

El dèficit de l’Estat va ser compensat, en part, pel superàvit de la Segu-
retat Social, l’1,02% del PIB, en un context de pràctica neutralitat de les
administracions territorials (locals i autonòmiques) i de la resta d’organis-
mes autònoms. Així, el dèficit final del conjunt d’administracions públi-
ques es va situar el 2004 en 2.254 milions d’euros, xifra equivalent al
0,28% del PIB i oposada al superàvit del 0,32% obtingut el 2003.



ESTALVI I FINANÇAMENT

Les hipoteques continuen impulsant el crèdit 
al sector privat

El crèdit bancari a empreses i famílies va créixer el 18,4% al gener del
2005 en relació amb el mateix mes de l’any anterior. Aquesta taxa és mig
punt superior a l’anotada al desembre del 2004. De fet, és el ritme de
creixement anual més intens des de l’abril de l’any 2000. D’altra banda,
aquesta taxa és més del doble que la del conjunt de la zona de l’euro. La
demanda de crèdit bancari per part del sector privat continua essent esti-
mulada per la bona marxa del mercat laboral i per unes folgades condi-
cions de finançament, amb uns tipus d’interès molt baixos.
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EL CRÈDIT A EMPRESES I FAMÍLIES ES CONTINUA ACCELERANT
Variació interanual del crèdit concedit per les entitats de crèdit a empreses i famílies

NOTA: Sèrie de
cicle-tendència.
FONTS: Banc
d’Espanya i elaboració
pròpia.
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L’increment accelerat del crèdit al sector privat es va continuar basant
en les hipoteques, les quals, ara com ara, no mostren senyals de modera-
ció. Així, el crèdit hipotecari de bancs i caixes va pujar el 24,1% al gener
del 2005 i va anotar un ritme màxim des del desembre de 1990. Un cop
incloses les titulitzacions i les altres entitats de crèdit, la variació inter-
anual es va enfilar fins al 24,8%, segons les xifres facilitades per l’Associa-
ció Hipotecària Espanyola, mig punt més que la registrada en el mes
anterior. L’augment de les rendes de les llars, factors sociodemogràfics i

El saldo creditici hipo-

tecari gestionat puja

el 25% en els dotze

últims mesos.



els reduïts tipus d’interès són variables que empenyen el crèdit hipotecari.
D’altra banda, els arrendaments financers, destinats a finançar la compra
de béns d’equipament i d’immobles per part d’empreses i de professio-
nals autònoms, també van experimentar un impuls important, amb una
alça interanual del 17,2%.

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

La taxa de dubtositat

hipotecària marca un

mínim històric.

El crèdit destinat a les

famílies creix més que

el canalitzat a les acti-

vitats productives.

Recuperació del

finançament dirigit 

a la indústria…

…i a la compra 

de béns de consum

durador.

La ràtio de morositat de les entitats de crèdit es va col·locar en el 0,80%
al gener del 2005, una centèsima per damunt de la cota mínima dels últims
anys anotada en el mes anterior. D’altra banda, al desembre del 2004, la
taxa de dubtositat hipotecària va marcar un nivell mínim del 0,42%.

D’altra banda, el Banc d’Espanya ha publicat recentment les xifres del
crèdit al sector privat corresponents al final del 2004, que possibiliten una
anàlisi més detallada des del punt de vista de la seva destinació. El crèdit
per al finançament de les famílies va experimentar un augment interanual
del 18,7%, superior en 1,3 dècimes a la taxa registrada al setembre. El crè-
dit dirigit a les activitats productives va pujar al 17,3% en relació amb el
mateix trimestre del 2003, sis dècimes més que en el trimestre anterior.

Per grans sectors econòmics, el crèdit dels serveis i la construcció es
va incrementar al voltant del 20% en els dotze últims mesos i va presen-
tar, en els dos casos, unes taxes de variació lleugerament inferiors a les
del trimestre precedent. El finançament cap al sector primari, és a dir,
l’agricultura, la ramaderia i la pesca, va pujar el 10,4% en relació amb dot-
ze mesos abans, 3,2 punts més que en el tercer trimestre del 2004. Els
fons per a la indústria es van continuar recuperant i van mostrar una taxa
de creixement anual del 5,5%.

Pel que fa al finançament als particulars, l’adquisició i rehabilitació de
l’habitatge va créixer el 21,0% en relació amb el mateix període de l’any
anterior, 1,9 punts més que en el trimestre anterior. El crèdit per a la com-
pra de béns de consum durador va ascendir al 9,2% en relació amb el
desembre del 2003, 4,8 punts més que al setembre. La resta dels recursos
canalitzats a les llars va pujar el 13,7% interanual, 3,9 punts menys que en
el trimestre precedent.

CRÈDIT A EMPRESES I FAMÍLIES
Gener 2005

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.

58.438 –1.811 –3,0 4.392 8,1 6,1

554.298 9.380 1,7 106.103 23,7 57,9

282.737 1.926 0,7 31.392 12,5 29,5

24.507 1.552 6,8 2.306 10,4 2,6

29.211 –71 –0,2 4.296 17,2 3,1

7.712 228 3,0 16 0,2 0,8

956.903 11.206 1,2 148.507 18,4 100,0
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CRÈDIT PER FINALITATS AL SECTOR PRIVAT
Quart trimestre de 2004

Saldo (*) Variació any actual Variació 12 mesos

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

Finançament d’activitats productives

Agricultura, ramaderia i pesca

Indústria

Construcció

Serveis

Total

Finançament a persones físiques

Adquisició i rehabilitació d’habitatge propi

Adquisició de béns de consum durador

Altres finançaments

Total

Finançament a institucions privades 
sense ànim de lucre

Resta sense classificar

TOTAL

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

18.108 1.706 10,4 1.706 10,4

90.588 4.759 5,5 4.759 5,5

78.368 12.584 19,1 12.584 19,1

296.071 52.099 21,04 52.099 21,4

483.135 71.149 17,3 71.149 17,3

333.939 57.981 21,0 57.981 21,0

38.380 3.244 9,1 3.244 9,2

69.253 8.334 13,7 8.334 13,7

441.572 69.559 18,7 69.559 18,7

3.679 677 22,6 677 22,6

17.312 2.100 13,8 2.100 13,8

945.697 143.485 17,9 143.485 17,9

Avanç sostingut dels dipòsits bancaris 
de les empreses i famílies

Els dipòsits totals del sector privat resident en euros i moneda estran-
gera van pujar el 14,0% al gener del 2005 en relació amb el mateix mes
de l’any precedent, 0,2 punts menys que en el mes anterior. Tot i que la
captació de dipòsits manté un ritme considerable d’avanç, el seu incre-
ment en els dotze últims mesos, de 87.812 milions d’euros, va ser nota-
blement inferior a l’increment dels crèdits. Per compensar aquest desfasa-
ment, les entitats van efectuar emissions de valors i titulitzacions i van
recórrer al mercat interbancari exterior.

Per classes de dipòsits, l’alça anual més important, del 61,7%, va
correspondre als de termini a més de dos anys, que gaudeixen d’una
bonificació fiscal dels interessos del 40%. Els dipòsits en monedes dife-
rents de l’euro també van anotar un fort increment interanual del 35,7%.
No obstant això, els comptes a la vista, que van pujar l’11,7%, van conti-
nuar tenint la màxima participació en el total, del 25,9%.

El patrimoni dels fons d’inversió mobiliària es va incrementar en 3.413
milions d’euros al febrer fins als 224.613 milions d’euros, amb una varia-
ció interanual del 8,7%. Aquest augment és atribuïble, sobretot, a unes
subscripcions netes de participacions –deduint les vendes– de 3.008
milions d’euros i, amb menys pes, a les plusvàlues. En el segon mes del
2005, les entrades de diner es van concentrar en els fons garantits de ren-
da variable i en els de renda fixa a curt termini, la qual cosa mostra l’aver-
sió al risc dels estalviadors. D’altra banda, el rendiment mitjà ponderat



dels fons d’inversió mobiliària en els dotze últims mesos es va situar en el
2,8%. Gairebé totes les categories de fons d’inversió mobiliària van acon-
seguir rendibilitats anuals positives.
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FORT AUGMENT DELS DIPÒSITS A TERMINI
Dipòsits a termini a les entitats de crèdit

FONT: Banc
d’Espanya.
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DIPÒSITS D’EMPRESES I FAMÍLIES A LES ENTITATS DE CRÈDIT
Gener 2005

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.

184.603 –2.536 –1,4 19.375 11,7 25,9

156.569 –1.366 –0,9 12.624 8,8 21,9

161.425 958 0,6 4.663 3,0 22,6

128.567 1.099 0,9 49.072 61,7 18,0

76.181 –4.301 –5,3 492 0,7 10,7

707.344 –6.146 –0,9 86.225 13,9 99,2

6.036 189 3,2 1.587 35,7 0,8

713.380 –5.957 –0,8 87.812 14,0 100,0



Construcció i immobiliari: l’expansió 
compleix vuit anys

La construcció va travessar el 2004 el vuitè any consecutiu de creixe-
ment, tot i que a una taxa una mica més moderada que durant l’any ante-
rior. El sector va créixer el 3,7% a preus constants, sis dècimes menys que
el 2003. D’aquesta manera, el sector va representar el 9,5% del producte
interior brut (PIB) el 2004, i es va consolidar la seva importància com un
dels pilars de l’economia espanyola. Des de la perspectiva de la deman-
da, la inversió en construcció va representar el 60,6% del conjunt de la
inversió total, percentatge que indica la importància relativa d’aquest
component de la despesa agregada.
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ESTUDIS ESPECIALS

El to positiu de l’activitat es va reflectir en l’ocupació, que, segons la
comptabilitat nacional, va créixer el 3,9%, dues dècimes per damunt de
l’any anterior. D’aquesta manera, al final del 2004, l’ocupació al sector es
va situar en 1.955.700 llocs de treball equivalents a temps complet, xifra
que representa l’11,8% de l’ocupació total. L’augment de l’ocupació al
sector, segons l’enquesta de població activa, va ser molt elevat entre la
població no assalariada, que va arribar a representar una mica més del
20% de l’ocupació total del sector. D’altra banda, l’ocupació temporal va
arribar al 44,6% del total sectorial, proporció molt superior a la de la resta
de l’economia.

LA CONSTRUCCIÓ ES MODERA
Variació interanual de la construcció, en termes reals

1998 2000
FONTS: INE
i elaboració pròpia.
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L’ocupació creix el

3,9%, però predomina

la contractació tempo-

ral, i l’ocupació 

no assalariada arriba 

al 20% del total.



L’expansió de la construcció a Espanya va ser clarament superior a la
del conjunt de la zona de l’euro, on el valor afegit brut va augmentar el
0,8%. El baix to de l’activitat en l’àmbit dels països de la Unió Europea va
ser degut al notable estancament dels Països Baixos i França i a la recula-
da d’Alemanya i Portugal, el 4,0% i el 2,2%, respectivament. En canvi, al
Regne Unit, Irlanda, Bèlgica i algun dels països de nou accés, el creixe-
ment del sector va ser fins i tot superior al d’Espanya.

L’activitat constructora a Espanya es va basar en la demanda del sector
públic, que va créixer el 6%, dos punts per damunt de l’increment regis-
trat per la del sector privat, segons l’associació empresarial del sector,
SEOPAN. La demanda del sector públic, constituïda, principalment, per
obra civil, va representar el 23% dels 144.700 milions d’euros en què
aquesta font xifra la producció interna del sector el 2004. La demanda del
sector privat, el 77% restant, es va concentrar, sobretot, en l’edificació, en
la qual el segment bàsic d’activitat va ser l’habitatge, ja que el valor de
l’edificació no residencial va ser significativament inferior. La resta va
correspondre, gairebé en la seva totalitat, a la rehabilitació i al manteni-
ment, segment que va absorbir la quarta part de la producció del sector.
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To més positiu del

sector a Espanya que

a la zona de l’euro.

La demanda del sec-

tor públic representa

el 23% de la producció

i creix per damunt 

de la del sector privat.

INDICADORS DE LA CONSTRUCCIÓ
Percentatge de variació anual

2004
2002 2003 2004

I II III IV

Magnituds macroeconòmiques

Valor afegit brut

Formació bruta de capital

Ocupació

Ocupats

Assalariats Seguretat Social

Ocupació a temps complet

Taxa d’atur (% sobre actius)

Consum d’inputs

Ciment

Treballs realitzats

Edificació

Obra civil

Total

Nova contractació

Obra civil

Total

Costos

Mà d’obra

Materials

Total

FONTS: INE, Ministeri de Foment, Ministeri de Treball i elaboració pròpia.

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

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

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

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

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

9,5 11,1 10,3 10,7 10,3 9,9 10,2 

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

7,4 4,4 2,5 3,8 1,9 1,9 …

3,1 3,0 1,0 7,3 –2,1 –1,2 …

5,6 3,9 2,1 4,9 0,7 1,2 …

13,4 15,3 11,9 26,6 5,4 5,4 …

16,5 10,3 7,2 14,5 0,8 6,4 …

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

0,4 0,8 5,6 0,0 5,6 7,4 9,6 

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



La fortalesa de la demanda d’obra pública s’hauria de mantenir a mitjà
termini, segons es desprèn de les perspectives de contractació d’obra
pública. En efecte, segons el Ministeri de Foment, la licitació oficial va
augmentar el 24,2% el 2004 i va arribar als 28.208 milions d’euros, és a
dir, el 3,5% del PIB, tres dècimes més que el 2003 i un dels percentatges
més elevats dels últims quinze anys.

67Servei d’Estudis de ”la Caixa” - INFORME MENSUAL - abril 2005

La fortalesa de la

demanda d’obra

pública es mantindrà,

segons es desprèn 

de la licitació oficial.

LA LICITACIÓ PÚBLICA CREIX EL 2004 PER L’OBRA CIVIL
Licitació pública sobre el PIB

FONTS: Ministeri
de Foment, INE
i elaboració pròpia.

0

4

90

Edificació

Obra civil

3

2

91 92 93

1

%

94 95 96 97 98 99 00 01 02 03

0,5

1,5

2,5

3,5

04

El nucli fonamental de la licitació de les diferents administracions
públiques i dels seus organismes i empreses va correspondre a obra civil.
En efecte, el 2004 l’obra civil va representar el 73,6% de la licitació total.
Carreteres, ferrocarrils i ports van absorbir la major part dels recursos,
segons el Ministeri de Foment. Els increments més intensos es van pro-
duir en obres de millora de la infraestructura elèctrica, ports i instal-
lacions esportives. Al marge de l’obra civil, la major part de la licitació va
correspondre a la no residencial, el 18,6% del total, mentre que la resta 
va correspondre a la residencial, amb un import de 2.187 milions d’euros,
el 30,9% superior a la de l’any anterior.

En l’àmbit de la demanda del sector privat, l’edificació no residencial
va registrar un creixement molt modest, al voltant de l’1,0% real, segons
SEOPAN. La rehabilitació i el manteniment, d’altra banda, van presentar
un creixement del 2,5%, mig punt menys que l’any anterior. El subsector
de l’edificació residencial, per la seva banda, va millorar sensiblement, de
manera que la producció interna real va créixer el 5,0%, dos punts per
damunt de l’any anterior.

L’obra civil, principal-

ment carreteres, ferro-

carrils i ports, concen-

tra la licitació el 2004.

Es moderen l’edifica-

ció no residencial 

i la rehabilitació, 

però es recupera

l’habitatge.



Habitatge

El bon to del segment de l’habitatge es confirma en l’evolució dels
indicadors disponibles, tot i que la falta de referència a tot l’exercici en la
major part dels casos no permet ser totalment concloent. Així i tot, des
del punt de vista de l’activitat pròpiament dita, les dades del primer
semestre del 2004 apunten a un exercici brillant, amb un increment del
nombre d’habitatges en construcció del 8,9%, superior en gairebé quatre
punts al de l’any anterior.
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L’activitat immobilià-

ria presenta una soli-

desa notable…

INDICADORS DEL MERCAT DE L’HABITATGE
Variació percentual si no s’indica el contrari

2004
2002 2003 2004

I II III IV

Visats direcció d’obra

Pressupostos d’execució (obra nova)

Pressupostos d’execució (reforma
i ampliació)

Superfície obra nova

Llicències d’obra

Metres quadrats obra nova

Habitatges

Habitatges iniciats

Milers d’unitats

Variació anual

Habitatges en construcció

Milers d’unitats

Variació anual

Habitatges acabats

Milers d’unitats

Variació anual

Inversió estrangera en immobles

Crèdit hipotecari real

Crèdit a les llars per a habitatge

Tipus d’interès préstecs habitatge

Preu m2 habitatge nou

FONTS: Ministeri de Foment, Banc d’Espanya, SEOPAN i elaboració pròpia.

9,2 25,0 14,7 13,1 17,0 21,7 7,5

–3,4 17,1 7,1 –22,2 10,2 17,0 12,8

4,1 19,9 9,9 8,1 11,5 16,9 3,4

–7,7 2,8 9,9 13,1 2,4 15,0 …

2,6 15,1 11,4 13,0 5,1 16,7 …

543 622 494 162 167 165,0 …

3,7 14,6 4,6 15,5 12,5 –11,8 …

1.396 1.473 1.571 1.558 1.585 … …

0,0 5,5 8,9 8,4 9,3 … …

520 506 423 128,7 145,1 148,7 …

2,9 –2,6 9,6 1,9 7,9 19,2 …

27,7 16,7 –5,4 –7,9 9,1 –5,8 –16,8

19,5 22,4 24,4 24,0 24,3 24,6 24,7

17,9 17,6 22,9 22,0 22,9 23,7 23,2

4,9 3,7 3,4 3,5 3,3 3,4 3,4

16,8 15,9 16,5 15,5 16,7 16,7 17,1

Una mica menys intens és el panorama per al futur immediat, segons
es desprèn dels indicadors més avançats. Els visats de direcció d’obra
mostren una notable desacceleració tot i créixer encara amb intensitat, el
9,9% en el conjunt del 2004 atenent la superfície d’obra nova. En aquesta
mateixa línia es mouen els habitatges iniciats, que, en el conjunt dels nou
primers mesos, van créixer el 4,6%, enfront del 14,6% del 2003, pel sobtat
descens d’aquest indicador en el tercer trimestre. Les llicències d’obra, pas
posterior al visat i anterior a l’inici d’obra, mostren també una certa mode-
ració del creixement en unitats en els nou primers mesos de l’any.

…però els indicadors

avançats apunten 

a una desacceleració 

de l’activitat.
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Per comunitats autònomes, el panorama de l’habitatge ha estat molt
dispar. Si tenim en compte els projectes visats als col·legis d’arquitectes,
els creixements més importants es van donar a Balears i Canàries, on el
mercat havia declinat intensament en els dos anys precedents. Castella-la
Manxa, regió en què l’increment va ser molt elevat per segon any conse-
cutiu, gairebé del 50%, és un cas a part. En canvi, comunitats com Anda-
lusia, València, Madrid i el País Basc van veure disminuir el nombre de
visats després d’haver assolit xifres espectaculars l’any precedent, si més
no en els tres primers casos.

Més enllà de l’increment relatiu en el nombre de visats, distorsionat en
alguns casos pel seu baix nivell absolut, destaca la intensitat relativa de
l’activitat en determinades comunitats. Així, Múrcia, Castella-la Manxa,
Comunitat Valenciana, Canàries i Andalusia van superar la mitjana espa-
nyola, situada en 17 visats per mil habitants, gràcies en part al creixent
atractiu turístic d’algunes d’aquestes zones. A l’extrem oposat, el País Basc
va quedar gairebé en la meitat d’aquest valor, i també en cotes relativa-
ment baixes, al voltant de 12 visats, es van situar Madrid i Extremadura.

Aquesta tendència és

molt dispar per comu-

nitats.

Múrcia visa 28 habi-

tatges per 1.000

habitants, el triple 

que el País Basc.

MÚRCIA I CASTELLA-LA MANXA, AL CAPDAVANT
EN NOUS HABITATGES
Habitatges visats per 1.000 habitants el 2004

FONTS: Ministeri
de Foment, INE
i elaboració pròpia. 20100

Múrcia

5 3015

Balears

Castella-la Manxa

La Rioja

Comunitat Valenciana

Canàries

Andalusia

Castella i Lleó

27,8

27,0

23,1

22,9

Catalunya

Navarra

Cantàbria

Astúries

Aragó

Galícia

Madrid

Extremadura

País Basc

20,0

19,2

18,6

17,2

16,1

15,4

15,1

14,9

13,4

13,4

12,3

12,0

8,6

25

L’elevat to del mercat de l’habitatge el 2004 va anar acompanyat, com
en exercicis anteriors, d’alces de preus importants. Segons el Banc d’Espa-
nya, els preus de l’habitatge van augmentar el 17,3% de mitjana a Es-
panya, tot i que amb un creixement una mica superior al segment de
l’habitatge usat que al del nou. Els increments van ser molt similars per
tipologia de nuclis urbans, tot i que a les ciutats més grans i als municipis
costaners de menys de 50.000 habitants van ser més intensos.

Els preus de l’habitat-

ge creixen el 17% 

el 2004, amb prou

feines sense senyals

de moderació.
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EL PREU DE L’HABITATGE ES MULTIPLICA
Preu mitjà del metre quadrat de l’habitatge taxat, total nacional

FONT: Banc
d’Espanya.
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El dinamisme sostingut del mercat immobiliari s’explica per la interac-
ció d’un seguit de factors demogràfics, socials, econòmics i financers que,
conjuntament, han propiciat un entorn favorable per a la demanda. En
l’àmbit geogràfic i social, l’increment de la població, amb el suport d’un
elevat corrent migratori, l’arribada a l’edat madura de la generació dels
anys seixanta i principis dels setanta, una certa estabilització en l’edat
d’emancipació dels joves o l’augment dels divorcis i de les separacions
han accelerat la creació de noves llars.

En el pla econòmic, la continuïtat el 2004 del procés de creació d’ocu-
pació ha estat un bon substrat per a la demanda d’habitatge, en particu-
lar per la creixent incorporació de la dona al mercat de treball. D’altra
banda, la millora dels salaris reals i també de les rendes de la propietat
ha contribuït a ampliar la renda de les famílies i, per tant, la seva capaci-
tat adquisitiva.

A més de la millora de la renda disponible per llar, la millora de la
riquesa financera durant el 2004 també ha estat un punt de suport impor-
tant per a la demanda d’habitatge, tant pel seu component psicològic com
per la incidència sobre la capacitat d’endeutament. Segons les dades del
Banc d’Espanya, la riquesa financera neta de les llars, afavorida per la
recuperació borsària del 2004, va augmentar el 7,8%. D’aquesta manera,
la riquesa neta per llar (descomptats els deutes) es va situar en 51.055
euros, el 5,7% més que el 2003.

La recuperació de la

riquesa familiar el

2004 també consti-

tueix un factor

d’impuls de demanda.



En l’àmbit monetari, les condicions d’accés al crèdit han continuat
laxes, i els tipus d’interès dels préstecs per a l’adquisició d’habitatge,
segons les dades del Banc d’Espanya, s’han situat per sota de la inflació 
el 2004 per primer cop. En efecte, el cost del crèdit va ser del 3,0% en
mitjana anual, quatre dècimes menys que la inflació en el mateix període.
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S’AMPLIA LA BRETXA TEÒRICA ENTRE NOVES LLARS
I INICI D’HABITATGES
Habitatges iniciats i noves llars

9492 93 95

NOTA: (*) La xifra
correspon als
dotze últims
mesos fins
al setembre
del 2004.
FONTS: INE,
Ministeri
de Foment
i elaboració
pròpia.
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La millora de les condicions d’accés al crèdit ha afavorit l’expansió de
l’endeutament familiar. Segons les dades del Banc d’Espanya, el saldo viu
de crèdit de les llars per a l’adquisició i la rehabilitació d’habitatges puja-
va al 44,9% del PIB en el tercer trimestre del 2004. Aquest percentatge era
gairebé cinc punts superior al del final del 2003 i molt superior a l’11,3%
de l’any 1990. Malgrat tot, la proporció de crèdits de cobrament dubtós se
situava en cotes mínimes, concretament en el 0,33% del total.
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L’ESFORÇ TEÒRIC PER ADQUIRIR UN HABITATGE AUGMENTA
Quota anual del crèdit en percentatge sobre el cost salarial

9492 93 95

NOTA: (*) Dades
mitjanes dels nou
primers mesos.
FONTS: Banc
d’Espanya
i elaboració pròpia.
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La demanda estrange-

ra es contreu, però

encara és elevada.

El saldo de crèdit 

de les famílies per a

l’adquisició d’habitat-

ge arriba al 45% 

del PIB, però la pro-

porció de dubtosos 

és mínima.

Aquest notable augment del palanquejament familiar, derivat, princi-
palment, de l’augment dels preus pagats en la compra de l’habitatge, ha
incidit en la capacitat d’afrontar els pagaments derivats de la devolució
del crèdit. Segons les dades del Banc d’Espanya, l’esforç teòric per afron-
tar el pagament del deute hipotecari va continuar creixent fins a situar-se
en el 55,5% del salari mitjà en el tercer trimestre del 2004, quatre punts i
una dècima més que en l’últim trimestre del 2003 i el valor més elevat
dels deu últims anys. Així i tot, les cotes actuals no arriben als nivells
d’esforç de la primera meitat dels noranta, quan atendre el pagament de
les quotes hipotecàries requeria disposar teòricament d’una mica més del
70% dels ingressos salarials mitjans.

A diferència d’anys anteriors, les compres d’habitatges i d’altres immo-
bles per part d’estrangers s’han moderat el 2004 des de les altes cotes
assolides prèviament. La inversió estrangera per aquest concepte va arri-
bar a una xifra de 6.674 milions d’euros, el 5,4% menys que l’any anterior,
la qual cosa fa pressuposar que, atesa l’alça de preus al sector, la deman-
da real va caure substancialment. Així i tot, la inversió estrangera en
immobles es va situar en el 0,8% del PIB, el tercer percentatge més elevat
de la història.

L’esforç que han de

fer les famílies per

atendre el pagament

de les hipoteques

assoleix el valor més

alt en deu anys.
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LA INVERSIÓ ESTRANGERA EN IMMOBLES CAU EL 2004
Inversions estrangeres en immobles en relació amb el PIB

92 94

FONTS: Banc
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i elaboració pròpia.
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Finalment, ja per segon any consecutiu, el mercat de renda variable ha
recuperat atractiu, en termes d’inversió, enfront del mercat immobiliari, el
qual, malgrat tot, encara ha marcat rendiments una mica superiors.
Segons el Banc d’Espanya, la rendibilitat acumulada en concepte de llo-
guer més la revaloració per preu va arribar al 19,8% el 2004 per a l’habi-
tatge, taxa una mica superior a l’avanç de la borsa en el mateix període i,
no cal dir-ho, força allunyada de la rendibilitat d’altres actius financers i
monetaris o fons d’inversió. A més a més, en els últims anys, llevat de
períodes determinats, la inversió en habitatge ha estat més rendible que la
realitzada en una cartera de renda variable estructurada d’acord amb
l’IBEX 35.

LA BORSA RECUPERA ATRACTIU COM A INVERSIÓ
I L’HABITATGE EL MANTÉ
Rendibilitat acumulada

9492 93 95

FONTS: Banc
d’Espanya
i elaboració pròpia.

1987 = 100

9187
0

100

200

300

400

600IBEX 35

Preu de
l’habitatge

96 97 98 99 00 01 02 03 0489 9088

500



Les perspectives del mercat de l’edificació residencial a curt termini
depenen dels principals factors de demanda analitzats anteriorment. Des
de la perspectiva demogràfica, social i econòmica, a mitjà termini, es pre-
veu una situació relativament estable, tot i que amb una mica menys de
força que en el passat. D’altra banda, no s’espera que els mercats finan-
cers hagin d’experimentar alts i baixos importants en relació amb el pas-
sat immediat i, per tant, poden ser una alternativa a la inversió en immo-
bles. D’altra banda, les expectatives de pujades de tipus són molt
moderades i difícilment frenarien la demanda, tot i que cal tenir en comp-
te que l’endeutament de les famílies ja és molt elevat. En definitiva, les
perspectives apunten a una desacceleració suau del sector immobiliari en
els propers trimestres, mentre que la resta de l’activitat del sector de la
construcció experimentarà un perfil similar.
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Perspectives de

moderació suau 

de la demanda al mer-

cat de l’habitatge.
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SISTEMA BANCARI

RÀNQUING DELS PRINCIPALS GRUPS BANCARIS I DE CAIXES 
PER RECURSOS ALIENS
Saldos a 31-12-2004 en milions d’euros

Saldo a Saldo a Variació % variació
Grups consolidats

31-12-2004 31-12-2003 s/desembre 2003 s/desembre 2003

1 Santander Central Hispano (1)

2 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

3 Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona

4 C. A. y M. P. de Madrid

5 Banco Popular Español

6 Banco Sabadell (2)

7 Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante

8 Caixa d’Estalvis de Catalunya

9 Caja de Ahorros del Mediterráneo

10 Bankinter

11 C. A. y M. P. de Zaragoza, Aragón y Rioja

12 Caja de Ahorros de Galicia

13 M. P. y C. A. de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera

14 Bilbao Bizkaia Kutxa

15 Caixa de Aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra

16 Caja España de Inversiones, C. A. y M. P.

17 Caja de Ahorros de Salamanca y Soria

18 Banco Pastor

19 Caixa d’Estalvis del Penedès

20 Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha

NOTAS: Inclou els epígrafs dèbits a clients, dèbits representats per valors negociables i passius subordinats del balanç públic consolidat.
(1) El saldo de recursos a desembre de 2003 incorpora els corresponents a Abbey National, que s’integra en el grup Santander Central Hispano en el mes de
desembre de 2004.
(2) El saldo de recursos a desembre de 2003 incorpora els corresponents a Banco Atlántico, que s’integra en el grup Banc Sabadell el mes de març de 2004.

FONTS: AEB, «Balances y Estadísticas de la Banca en España»; CECA, «Boletín Estadístico»; i elaboració pròpia.

398.047,0 364.787,9 33.259,1 9,12

199.485,3 182.831,2 16.654,1 9,11

104.464,9 91.214,0 13.250,9 14,53

68.512,2 60.831,3 7.680,9 12,63

46.109,6 37.464,0 8.645,6 23,08

33.748,2 30.794,4 2.953,8 9,59

30.673,4 24.268,6 6.404,8 26,39

24.554,2 21.969,6 2.584,6 11,76

23.604,1 20.057,8 3.546,3 17,68

19.873,6 17.992,4 1.881,2 10,46

17.824,3 15.838,5 1.985,7 12,54

16.994,2 15.643,0 1.351,2 8,64

16.219,8 14.041,8 2.178,0 15,51

13.514,7 12.571,3 943,5 7,51

12.815,9 11.189,0 1.626,9 14,54

12.157,4 10.915,1 1.242,3 11,38

10.954,0 10.230,5 723,6 7,07

10.487,6 8.496,9 1.990,7 23,43

9.895,3 7.501,5 2.393,7 31,91

9.874,9 8.214,8 1.660,1 20,21

RECURSOS ALIENS DEL SISTEMA BANCARI
Saldos a 31-12-2004 en milions d’euros

Saldo Quota
Institucions

31-12-2004 31-12-2003 Variació % 31-12-2004 31-12-2003 Variació

Banca

Caixes d’estalvis

Cooperatives de crèdit

Total

NOTA: En base a dades no consolidades. Inclou els epígrafs dèbits a clients, dèbits representats per valors negociables i passius subordinats del balanç públic. No
inclou les sucursals d’entitats de crèdit estrangeres amb seu central a Europa.

FONTS: AEB, «Balances y Estadísticas de la Banca en España»; CECA, «Boletín Estadístico»; i elaboració pròpia.

493.736 435.293 13,43 46,52 46,83 –0,31

514.336 448.571 14,66 48,46 48,25 0,21

53.255 45.739  16,43 5,02 4,92 0,10

1.061.326 929.603 14,17 100 100
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EVOLUCIÓ DELS RECURSOS ALIENS DE LES CAIXES D’ESTALVIS 
PER COMUNITATS AUTÒNOMES (1)

Xifres consolidades en milions d’euros. A 31 de desembre de 2004

Saldo Variació % variació
Grups consolidats (2)

31-12-2004 31-12-2003
s/desembre s/desembre

2003 2003

Andalusia

M. P. y C. A. de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga 
y Antequera - Unicaja

C. A. y M. P. de Córdoba - Cajasur

M. P. y C. A. de Huelva y Sevilla

Caja General de Ahorros de Granada

Caja de Ahorros San Fernando de Sevilla y Jerez

Caja Provincial de Ahorros de Jaén

Aragó

C. A. y M. P. de Zaragoza, Aragón y Rioja - Ibercaja

Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón

Astúries

Caja de Ahorros de Asturias

Balears

C. A. y M. P. de las Baleares - Sa Nostra

Caja de Ahorros de Pollença «Colonya»

Canàries

Caja General de Ahorros de Canarias

Caja Insular de Ahorros de Canarias

Cantàbria

Caja de Ahorros de Santander y Cantabria

Castella i Lleó

Caja España de Inversiones, C. A. y M. P.

Caja de Ahorros de Salamanca y Soria - Caja Duero

Caja de Ahorros Municipal de Burgos

C. A. y M. P. de Segovia

C. A. y M. P. de Ávila

C. A. y M. P. del C.C.O. de Burgos

Castella-la Manxa

Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha

Caja de Ahorros Provincial de Guadalajara

Catalunya

Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona - 
”la Caixa”

Caixa d’Estalvis de Catalunya

Caixa d’Estalvis del Penedès

Caixa d’Estalvis de Sabadell

Caixa d’Estalvis de Terrassa

Caixa d’Estalvis de Tarragona

Caixa d’Estalvis Laietana

Caixa d’Estalvis de Girona

Caixa d’Estalvis de Manresa

Caixa d’Estalvis Comarcal de Manlleu

48.928,9 42.561,5 6.367,4 14,96

16.219,8 14.041,8 2.178,0 15,51

9.711,1 8.358,2 1.353,0 16,19

9.082,0 7.878,1 1.203,9 15,28

7.124,0 6.378,3 745,7 11,69

6.347,5 5.548,7 798,8 14,40

444,4 356,4 88,1 24,71

23.089,5 20.508,0 2.581,5 12,59

17.824,3 15.838,5 1.985,7 12,54

5.265,3 4.669,5 595,8 12,76

6.314,9 5.932,6 382,4 6,45

5.441,5 4.874,6 566,9 11,63

5.230,5 4.673,1 557,5 11,93

211,0 201,5 9,5 4,69

9.821,2 8.051,7 1.769,6 21,98

5.722,4 4.701,7 1.020,7 21,71

4.098,8 3.350,0 748,9 22,35

4.799,1 4.403,7 395,4 8,98

36.046,8 32.588,9 3.457,8 10,61

12.157,4 10.915,1 1.242,3 11,38

10.954,0 10.230,5 723,6 7,07

5.459,5 4.787,8 671,7 14,03

2.637,8 2.319,7 318,1 13,71

2.492,5 2.115,0 377,4 17,85

2.345,5 2.220,8 124,8 5,62

10.708,6 8.924,6 1.784,0 19,99

9.874,9 8.214,8 1.660,1 20,21

833,7 709,8 123,9 17,46

164.725,9 142.373,2 22.352,7 15,70

104.464,9 91.214,0 13.250,9 14,53

24.554,2 21.969,6 2.584,6 11,76

9.895,3 7.501,5 2.393,7 31,91

5.551,2 4.576,5 974,8 21,30

4.766,9 4.289,9 477,0 11,12

4.153,8 3.595,6 558,2 15,53

3.943,7 3.064,2 879,5 28,70

3.444,2 2.915,5 528,7 18,13

2.554,0 2.067,3 486,8 23,55

1.397,7 1.179,1 218,6 18,54
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Saldo Variació % variació
Grups consolidats (2)

31-12-2004 31-12-2003
s/desembre s/desembre

2003 2003

Comunitat Valenciana

Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante -
Bancaja

Caja de Ahorros del Mediterráneo - CAM

C. A. y M. P. de Ontinyent

Extremadura

C. A. y M. P. de Extremadura

M. P. y Caja General de Ahorros de Badajoz

Galícia

Caja de Ahorros de Galicia

Caixa de Aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra -
Caixanova

La Rioja

Caja de Ahorros de La Rioja

Madrid

C. A. y M. P. de Madrid

Múrcia

Caja de Ahorros de Murcia

Navarra

C. A. y M. P. de Navarra

País Basc

Bilbao Bizkaia Kutxa - BBK

C. A. y M. P. de Guipúzkoa y San Sebastián - Kutxa

Caja de Ahorros de Vitoria y Álava - Vital

Total Grups de Caixes d’Estalvis

NOTES: (1) Inclou els epígrafs dèbits a clients, dèbits representats per valors negociables i passius subordinats del balanç públic.
(2) Excepte en el cas de C. A. y M. P. de Ontinyent i Caja de Ahorros de Pollença «Colonya», que no tenen grup consolidat.

FONTS: CECA, «Balances de las Cajas de Ahorros», «Boletín Estadístico»; i elaboració pròpia.

54.867,9 44.826,7 10.041,2 22,40

30.673,4 24.268,6 6.404,8 26,39

23.604,1 20.057,8 3.546,3 17,68

590,4 500,4 90,1 18,00

6.343,8 5.630,7 713,2 12,67

3.873,2 3.433,6 439,6 12,80

2.470,7 2.197,1 273,6 12,45

29.810,1 26.832,0 2.978,1 11,10

16.994,2 15.643,0 1.351,2 8,64

12.815,9 11.189,0 1.626,9 14,54

1.871,0 1.698,1 172,9 10,18

68.512,2 60.831,3 7.680,9 12,63

8.424,7 7.114,9 1.309,8 18,41

8.050,5 7.252,3 798,2 11,01

27.764,5 25.316,3 2.448,2 9,67

13.514,7 12.571,3 943,5 7,51

9.662,4 8.686,4 975,9 11,24

4.587,4 4.058,6 528,8 13,03

515.521,3 449.721,0 65.800,3 14,63
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