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1,4 2,7 1,4 4,1 3,2 2,4 0,9 0,9 1,5 1,7
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4,1 4,1 3,5 4,1 4,2 4,2 3,8 3,6 3,3 3,4
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GRUP ”la Caixa”: 
DADES MÉS RELLEVANTS
a 31 de desembre de 2004

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



1Servei d’Estudis de ”la Caixa” - INFORME MENSUAL - juliol-agost 2005

Després d’un primer semestre de creixement sòlid, l’economia mundial afronta
la segona meitat del 2005 sota l’amenaça del petroli car. En efecte, la cotització
del cru propera als seixanta dòlars, la volatilitat del seu preu i la sospita que pot man-
tenir-se en aquests nivells en els pròxims mesos representen un risc per a l’economia
global, que podria provocar la desacceleració del ritme de creixement econòmic. En
canvi, els temors sobre un rebrot de la inflació arran dels preus del cru amb prou fei-
nes es contemplen, ateses la forta competència internacional en manufactures indus-
trials i la capacitat d’absorció de les pujades dels costos de la major part de les econo-
mies.

L’economia dels Estats Units continua condicionada pel dèficit comercial, però
encara conserva una dinàmica envejable que li permet créixer al voltant del 3,5%
el 2005, gràcies a una vigorosa demanda interna i als bons resultats empresarials. El
Japó registra una evolució modesta, amb un creixement lleugerament superior a l’1%.
La Xina manté una marxa sòlida, combinada amb una inflació moderada.

La zona de l’euro pot patir molt directament l’impacte de l’encariment del petroli,
que aquest cop es combina amb un enfortiment del dòlar, dins d’una dinàmica de crei-
xement que es continua basant en la contribució del sector exterior. Les previsions
apunten a un creixement de l’1,3% el 2005, en línia amb el ritme d’activitat registrat
en el primer trimestre de l’any. Més positives són les perspectives en matèria de preus,
que s’espera que creixin per sota del 2% el 2005.

La Reserva Federal dels Estats Units continuarà apujant el tipus d’interès oficial
en el segon semestre, tot i que el patró de pujada progressiva iniciada fa un any
es pot estar esgotant. Per la seva banda, el Banc Central Europeu probablement
resistirà les pressions per retallar els tipus d’interès i els mantindrà fins ben entrat l’any
vinent.

L’activitat econòmica espanyola també es pot veure afectada per l’encariment
de l’energia, el consum de la qual creix de forma important en els últims anys. El pro-
blema s’intensifica per la sequera, que obliga a recórrer més a la generació d’electrici-
tat tèrmica, en detriment de la hidroelèctrica. En qualsevol cas, ara com ara es manté
un ritme expansiu similar o fins i tot lleugerament superior a l’observat en la fase ini-
cial de l’any, gràcies a l’embranzida de la demanda interna. El consum privat continua
creixent a un ritme sostingut, la inversió en béns d’equipament s’accelera notablement
i la construcció ha recuperat un fort impuls. Com a contrapartida, el dèficit exterior es
continua ampliant. A partir d’aquestes tendències, s’espera que el creixement se
situï prop del 3,3% en el conjunt de l’any. En aquestes circumstàncies, el bon to
del mercat de treball continuarà en els propers mesos, amb un ritme de creixement de
l’ocupació pròxim al 3%. En canvi, la persistència dels elevats preus del cru enfosqueix
les perspectives de descens de la taxa d’inflació, que, si no es produeix una correcció
significativa, se situarà per damunt del 3% al final del 2005.

29 de juny de 2005

PERSPECTIVES ECONÒMIQUES PER AL 2005



L’economia mundial compleix els pronòstics 
en el primer semestre

Al llarg del primer semestre del 2005, l’economia internacional ha con-
firmat en línies generals les previsions efectuades al final de l’any passat,
és a dir, una certa desacceleració del creixement global, unes pressions
inflacionistes contingudes i la persistència dels desequilibris de les balan-
ces de pagaments, tot plegat a pesar de la trajectòria negativa del preu
del cru de petroli, que ha evolucionat a l’alça i ha marcat màxims histò-
rics en situar-se en la zona dels 60 dòlars per barril.

L’economia nord-americana ha complert les expectatives de suau
desacceleració en relació amb l’elevat nivell d’activitat del 2004, quan va
créixer el 4,4%. El creixement del primer trimestre va ser del 3,7%, i per
als vinents s’espera una lleugera retallada d’aquesta taxa. La demanda
interna privada manté així un to de fortalesa, mentre que la inversió en
equipament, sostinguda pels bons resultats empresarials i pels baixos
tipus d’interès, també ha exhibit el vigor previst.

Aquesta robusta demanda interna ha permès recuperar uns ritmes de
creació d’ocupació acceptables, per bé que una mica inferiors a recupera-
cions passades. No es constaten tensions inflacionistes importants, tot i
que alguna dada puntual ha despertat una certa preocupació. La inquie-
tud més important la genera el desequilibri exterior. Si al final del 2004 no
es preveien millores, sinó més aviat un empitjorament, l’evolució ha estat
una mica pitjor del que s’esperava.

Un dels protagonistes del deteriorament de la balança nord-americana
són les exportacions xineses, que, en aquesta primera meitat de l’any, han
estat objecte d’una gran atenció, en especial les del sector tèxtil. En qual-
sevol cas, l’economia xinesa manté la velocitat de creuer, amb un creixe-
ment de l’ordre del 9%, conserva el paper de locomotora asiàtica i tensa
els mercats de primeres matèries a causa de la seva avidesa compradora.

Tot i l’embranzida xinesa, l’economia japonesa ha exhibit creixements
molt moderats, una mica inferiors a l’1% en el primer trimestre del 2005.
A la ja prevista pèrdua de força de la sorprenent recuperació del 2004,
quan va créixer el 2,4%, s’ha afegit una important revisió a la baixa de les
xifres de la comptabilitat nacional, efectuada al començament de l’any pel
Ministeri d’Economia, Comerç i Indústria. Tot plegat fa que semblin opti-
mistes les previsions del final del 2004, amb creixements superiors al 2%.

Tot i que de la zona de l’euro no s’esperava un comportament excep-
cionalment dinàmic, el cert és que la primera meitat del 2005 ha estat fins
i tot pitjor del que estava previst. Al final del 2004, es confiava que, tot i
l’apreciació de la moneda única, el dinamisme internacional podria ser
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capitalitzat pels exportadors europeus i que la demanda interna milloraria
moderadament. El que realment ha succeït és que la demanda externa
s’ha comportat millor que durant la segona meitat del 2004, però no el
consum ni la inversió. El resultat ha estat que el primer trimestre va regis-
trar un creixement baix, de l’1,3%, i, amb les dades a la mà, tot sembla
indicar que en el segon trimestre es mantindrà aquest ordre d’avanç del
producte interior brut (PIB). Coherents amb aquesta falta de ritme inte-
rior, els preus de consum s’han mantingut continguts, llevat de l’impacte
directe de l’encariment del petroli.

Així i tot, la conjuntura no ha estat el front més complicat de la Unió
Europea (UE). En un semestre carregat d’activitat institucional comunità-
ria, s’ha produït una revisió del Pacte d’Estabilitat i Creixement que en
qüestiona l’eficàcia futura com a instrument de coordinació pressupostà-
ria; una revisió tímida de l’agenda de Lisboa que denota la falta d’avanç
en matèria de reformes estructurals, i, com a colofó, la pràctica paralitza-
ció del procés de ratificació de la Constitució europea després de la nega-
tiva francesa i neerlandesa, expressada en sengles referèndums. El fracàs
del Consell Europeu a l’hora de pactar les perspectives financeres 2007-
2013 a la cimera de juny no ha ajudat a millorar l’ambient. La combinació
de baix creixement econòmic amb els senyals d’esgotament del procés
d’integració tal com s’ha desenvolupat en els últims temps ha intensificat
els dubtes sobre el model polític, social i econòmic que la UE encarna en
un context global sensiblement més dinàmic.

La disparitat cíclica entre els Estats Units i la zona de l’euro s’ha
transmès al comportament dels respectius bancs centrals. La Reserva
Federal dels Estats Units s’ha ajustat al guió de pujades escalonades dels
tipus de referència, que han passat de l’1% al juny del 2004 al 3,25% al
juny del 2005. En canvi, les expectatives existents al final de l’any passat
de pujada moderada dels tipus d’interès de la zona de l’euro han estat
descartades per complet per a aquest exercici. Els negatius resultats de les
principals economies més aviat han pressionat el Banc Central Europeu
(BCE) perquè retalli el principal tipus d’interès, ara en el 2%.

El comportament que ha causat més sorpresa, però, ha estat el dels
rendiments del deute públic a llarg termini. Al final de l’any passat,
s’esperava una trajectòria alcista. Per bé que, en el primer trimestre, la
rendibilitat dels bons del Tresor nord-americans a 10 anys es va enfilar
apreciablement, de llavors ençà va flexionar a la baixa, de manera que
actualment se situa per sota del nivell inicial de l’exercici. El descens del
tipus d’interès dels bons alemanys ha estat encara més intens, de manera
que, al juny, han assolit la cota mínima de les últimes dècades.

L’atonia de la zona de l’euro i l’ampliació del diferencial de tipus
d’interès en contra seu han influït negativament en la cotització de l’euro,
que ha caigut l’11% en relació amb el dòlar des del final del 2004 i ha tor-
nat als nivells del setembre de l’any passat. Així, la preocupació pel dèfi-
cit exterior dels Estats Units, que justificava previsions de depreciació del
dòlar, ha passat ara a un segon pla. Pel que fa a les borses, les perspecti-
ves optimistes de l’inici de l’any s’han complert en el cas dels mercats
europeus. En canvi, els nord-americans han tingut un comportament des-
favorable i han perdut la par de l’exercici.
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L’economia espanyola manté un creixement sòlid

A Espanya, durant la primera meitat del 2005, l’activitat econòmica ha
estat marcada pel fort ritme expansiu de la demanda interna, superior a
l’esperat fa mig any. En canvi, el sector exterior ha intensificat l’efecte
negatiu sobre el creixement, en ampliar notablement el dèficit. El resultat
ha estat un creixement superior al 3%, un dels més elevats de la zona de
l’euro. El consum privat ha continuat avançant a taxes elevades, amb el
suport del considerable dinamisme del mercat de treball. Així mateix, la
inversió ha mantingut una trajectòria d’acceleració constant, gràcies, entre
altres factors, a la sanejada situació financera de les empreses. Un altre fet
destacat és el renovat dinamisme de la construcció, que ha crescut a un
ritme molt superior al previst inicialment. Com a teló de fons, l’expansió
creditícia, afavorida pels baixos tipus d’interès, continua impulsant la mar-
xa de l’activitat en tots els àmbits.

La indústria constitueix una clara excepció del bon clima general, ja
que gairebé s’ha estancat en els sis primers mesos, amb un comportament
molt negatiu, a més a més, en algunes branques, com les tèxtils. En canvi,
als serveis el to general ha estat força positiu. En aquest sentit, els sectors
més dinàmics han estat les tecnologies de la informació i la comunicació i
els serveis a empreses. El turisme també presenta un balanç moderada-
ment positiu, gràcies, en part, al dinamisme de la demanda interior, ja que
la notable afluència de visitants estrangers no s’acaba de traduir en un
creixement proporcional dels ingressos.

El procés de regularització de treballadors estrangers iniciat el passat
mes de febrer ha propiciat una acceleració del ritme de creixement de les
afiliacions a la Seguretat Social, que no constitueixen pròpiament nova
ocupació sinó aflorament de la ja existent. Si descomptem aquest efecte,
però, l’evolució del mercat de treball continua essent molt positiva, com
ho confirmen, des d’una altra perspectiva, les dades de l’enquesta de
població activa i de l’atur registrat.

En matèria de preus, en canvi, la situació no és tan favorable. Per bé
que la taxa d’inflació va baixar al maig i es va situar lleugerament per
damunt del 3% i que el diferencial amb la zona de l’euro es va reduir a
poc més d’un punt percentual, les perspectives d’una retallada addicional
generen dubtes, ja que, a més a més, cal tenir en compte l’evolució alcista
dels preus del petroli i la forta sequera, que incidiran a curt termini sobre
els components més volàtils de l’índex de preus de consum, l’energia i
l’alimentació.

L’important dèficit exterior, amb un saldo negatiu de la balança corrent
en els dotze últims mesos, que superava el 6% del PIB al març, és el punt
més vulnerable de la conjuntura econòmica actual. Les seves conseqüèn-
cies immediates per a l’activitat econòmica queden molt diluïdes sota el
paraigua protector de l’euro. De manera molt diferent cal valorar l’evolu-
ció dels comptes de l’Estat, que presentaven un saldo positiu en termes
de comptabilitat nacional fins al maig, gràcies als excel·lents resultats de
la recaptació.
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CRONOLOGIA 
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’Estat 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 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.

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

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

maig 2 La lliura xipriota, el lat letó i la lira maltesa s’incorporen al Mecanisme de Tipus de
Canvi.

juny 23 L’índex de la borsa espanyola IBEX 35 anota un màxim anual (9.769,6), amb uns
guanys acumulats del 7,6%.

27 El preu del petroli qualitat Brent a un mes puja fins a un nivell màxim històric de 59,02
dòlars per barril.

30 La Reserva Federal apuja el tipus d’interès de referència en un quart de punt percen-
tual fins al 3,25%.

AGENDA

Agost

4 Reunió del Consell de Govern
del Banc Central Europeu.

5 Índex de producció industrial
(juny).

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

11 Avanç de la comptabilitat
nacional trimestral (segon
trimestre).

12 Índex de preus de consum
(juliol).

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

25 Índex de preus industrials
(juliol).

30 Indicador avançat de l’IPCH
(agost).

31 Comptabilitat nacional
trimestral (segon trimestre).
Ingressos i despeses de l’Estat
(juliol).

Setembre

1 Reunió del Consell de Govern
del Banc Central Europeu.

8 Índex de producció industrial
(juliol).

13 Índex de preus de consum
(agost).

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

20 Reunió del Comitè de Mercat
Obert de la Reserva Federal.
Ingressos i despeses de l’Estat
(agost).

21 Enquesta trimestral de costos
laborals (segon trimestre).

26 Índex de preus industrials
(agost).

Juliol

5 Índex de producció industrial
(maig).

7 Reunió del Consell de Govern
del Banc Central Europeu.

14 Índex de preus de consum
(juny).

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

19 Ingressos i despeses de l’Estat
(juny).

26 Índex de preus industrials
(juny).

28 Indicador avançat de l’IPCH
(juliol).

29 Enquesta de població activa
(segon trimestre). PIB dels
Estats Units (segon trimestre).
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Els Estats Units crei-

xen el 3,7% en el pri-

mer trimestre.

Les vendes al detall

creixen el 6%.

La confiança del con-

sumidor es recupera.

Estats Units: lleugers senyals de desacceleració

Els Estats Units van revisar lleugerament a l’alça les dades del producte
interior brut (PIB) del primer trimestre. L’economia va créixer el 3,7%
interanual, enfront del 3,6% estimat prèviament. En termes intertrimestrals
anualitzats, les diferències van ser més importants, ja que el creixement
va quedar en el 3,5%, enfront del 3,1% publicat anteriorment. Habitatge i
sector exterior van ser els agregats que van evolucionar a l’alça amb la
revisió, mentre que el consum públic i la inversió no residencial van patir
lleugers retocs a la baixa.

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

II III IV I Abril Maig

PIB

Vendes al detall

Confiança del consumidor (*)

Producció industrial

Índex d’activitat manufacturera (ISM) (*)

Venda d’habitatges unifamiliars

Taxa d’atur (**)

Preus de consum

Balança comercial (***)

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

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

3,0 4,4 4,8 4,0 3,9 3,7 – ...

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

79,8 96,1 96,3 100,4 96,1 104,2 97,5 102,2

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

53,3 60,5 62,0 60,1 57,5 55,6 55,3 51,4

11,7 10,0 10,0 –0,4 10,8 5,5 13,3 ...

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

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

–532 –651 –575 –608 –651 –686 –695 ...

Els indicadors més recents de la demanda mostren un alentiment del
nivell d’activitat, que continua essent vigorós. Així, les vendes al detall 
del maig van avançar el 6,4% interanual, taxa elevada però inferior 
al 8,9% de l’abril. La producció industrial de béns de consum va créixer
l’1,4% interanual i va prosseguir així la seva evolució apàtica. Per la seva
banda, la producció industrial de béns d’equipament va créixer el 8,2%
interanual, una mica per sota dels ritmes de creixement dels mesos
anteriors.

En contrast amb aquesta petita moderació de l’activitat, l’índex de con-
fiança del consumidor del maig va pujar fins als 102,2 punts, nivell que dei-
xa enrere l’ensopegada del mes d’abril i que indica que, tot i els senyals de
desacceleració, encara es percep en l’economia un fons de fortalesa. En la



mateixa línia, el component de la situació present va pujar tres punts fins al
nivell dels 116,7 punts, i el component d’expectatives, sis sencers fins als
92,5 punts.

Pel que fa a l’oferta, els senyals de desacceleració van ser una mica
més clars. L’índex d’activitat manufacturera de l’Institute of Supply Mana-
gement del maig va continuar evolucionant a la baixa, i la valoració de
l’estament empresarial de l’economia ja voreja el nivell de 50, on queden
compensades les expectatives alcistes i a la baixa. Així, l’índex general va
baixar fins als 51,4 punts. L’índex d’activitat no manufacturera, també lleu-
gerament a la baixa, va mantenir les perspectives més positives: va que-
dar en el nivell dels 58,5 punts i evidencia que el sector manufacturer és
més feble que la resta de l’economia.
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L’OPTIMISME DELS EMPRESARIS MANUFACTURERS ES MODERA
Valor de l’índex d’activitat empresarial ISM

FONTS: Institute
of Supply Management
i elaboració pròpia.
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La producció industrial, l’altre indicador important de l’oferta, també es
va desaccelerar al maig i va créixer el 2,7% interanual. Per la seva banda,
el sector de l’habitatge va continuar mostrant una evolució vigorosa. Si els
habitatges iniciats al maig van créixer un moderat 1,8% interanual, a l’abril
la venda d’habitatges nous va créixer el 13,3% en relació amb el mateix
període de l’any anterior i la venda d’habitatges de segona mà, el 5,0%,
les dues taxes per damunt de les registrades al març. En aquest context
alcista, la mitjana del preu de l’habitatge de segona mà es va incrementar
al març el 15,1% interanual, i es va intensificar així el seu procés d’accele-
ració en relació amb els mesos anteriors.

El mercat de treball va crear al maig 78.000 llocs de treball no agraris,
xifra relativament modesta en relació amb els mesos anteriors. No obstant
això, la taxa d’atur va baixar lleugerament fins al 5,1% de la població acti-
va. Els guanys salarials horaris reals (descomptant la inflació) van conti-
nuar apàtics, amb una reculada del 0,2% interanual.

La producció indus-

trial creix el 3%, però

el preu de l’habitatge

puja al 15%.

Es creen 78.000 llocs

de treball, i la taxa

d’atur baixa al 5,1%.

L’indicador d’activitat

manufacturera voreja

la neutralitat.



Els preus del maig van mostrar un perfil de moderació en relació amb
els mesos anteriors. Així, la inflació va créixer el 2,8% interanual, per sota
del 3,5% previ. Per la seva banda, el component subjacent, sense alimen-
tació ni energia, va repetir en el 2,2% del mes anterior i va continuar con-
solidat en una banda de taxes baixes. Els preus de producció també es
van moderar i van avançar al maig el 3,5% interanual, taxa força inferior
al 4,8% de l’abril. No obstant això, caldrà esperar uns mesos per veure si
s’inverteix la tendència alcista iniciada al començament del 2002.
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L’increment de preus

es modera i trenca la

tendència alcista dels

últims mesos.

EL PREU DE L’HABITATGE S’ACCELERA
Variació interanual del preu de l’habitatge de segona mà (*)

NOTA: (*) Sèrie
de cicle-tendència.
FONTS: Departament
de Comerç
i elaboració pròpia.

3

4

5

6

7

10

%

%

8

20022001 2003
M J S D M J S D M J S D

2004
M J S D

2005
MD

9

ELS PREUS CREIXEN AMB MESURA
Variació interanual de l’índex de preus de consum sense alimentació ni energia

FONTS: Departament
de Treball
i elaboració pròpia.
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El sector exterior va continuar augmentant, però amb una certa pausa
en el seu creixement. A l’abril, el dèficit comercial va ser de 60.959
milions de dòlars, xifra que, sense ser un nou rècord, torna a deixar el
dèficit acumulat dels dotze últims mesos en un nou màxim de 695.461
milions de dòlars, el 6,1% del producte interior brut. No obstant això,
aquesta evolució alcista del dèficit ha anat perdent força en els últims
mesos, a causa més d’un alentiment de les importacions que d’un aug-
ment de la força exportadora.

El consum japonès es recupera

L’economia japonesa ha revisat lleugerament les xifres macroeconòmi-
ques. D’acord amb les últimes estimacions, el creixement va ser del 0,9%
interanual en el primer trimestre, enfront del 0,8% estimat prèviament. La
revisió va rebaixar el consum públic i va augmentar la inversió i la feblesa
exportadora. Així, el creixement del consum privat es va mantenir en el
0,7%. Per la seva banda, el consum públic va créixer el 2,2%, per sota del
2,4% estimat prèviament.

La inversió va recular el 0,5% interanual, enfront de l’estimació prèvia
del 0,9%. Aquí destaca el canvi en el creixement intertrimestral anualitzat,
que va quedar en el 5,1%, clarament per damunt del 3,2% de la publica-
ció anterior. La continuïtat de la incipient recuperació de la inversió que-
da, però, pendent d’una millora del sector exterior. En aquest sentit, el
creixement de les exportacions va ser recalculat a la baixa i va quedar en
el 4,9% interanual, enfront del 5,2% previ. L’evolució intertrimestral anua-
litzada, amb una reculada de l’1,5%, dóna una imatge més nítida de l’en-
sopegada exportadora d’aquest començament del 2005. Per la seva ban-
da, les importacions, amb un creixement del 7,0% interanual, van quedar
gairebé inalterades.
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El dèficit comercial

supera els 695 milers

de milions de dòlars.

El creixement japonès

no arriba a l’1%, amb

una lleugera millora

en la inversió…

…però la feblesa

exportadora actual

amenaça la continuï-

tat de la recuperació

inversora.

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

II III IV Gener Febrer Març Abril

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 3,2 2,4 0,9 – 0,9 – –

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

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

–21,0 –0,5 0,0 2,0 1,0 – –2,0 – –

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

5,2 4,7 4,6 4,8 4,6 4,5 4,7 4,5 4,4

–0,3 0,0 –0,3 –0,1 0,5 –0,1 –0,3 –0,2 0,0

12,3 14,1 14,0 14,5 14,1 14,1 13,9 13,7 13,4



Els indicadors de demanda més recents continuen mostrant indicis
d’una certa recuperació econòmica. Cal destacar les vendes al detall, que a
l’abril van créixer un robust 3,6% interanual, taxa que no es donava des
del 1997, i van consolidar així la seva recuperació. Les vendes d’automò-
bils del maig, amb un creixement del 6,8% interanual, van secundar aques-
ta tònica general.

Pel que fa a l’oferta, els senyals de recuperació van ser molt menys
nítids. La producció industrial va prosseguir a l’abril la seva evolució apà-
tica i va guanyar l’1,5% interanual. No obstant això, un indicador destacat
del mes d’abril van ser les comandes de maquinària, que van augmentar
el 7,9% interanual, en un clar procés d’acceleració que dóna una perspec-
tiva de certa continuïtat al creixement de la inversió i impulsa de nou la
recuperació econòmica, ara com ara estancada. Al maig van fer fallida
1.072 empreses, la qual cosa fa baixar fins a 11.879 el total de fallides en
els dotze últims mesos.
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La producció indus-

trial s’afebleix, però

les comandes de

maquinària es recupe-

ren.

Les vendes al detall

creixen el 4%, la taxa

més alta des del 1997.

LA RECUPERACIÓ JAPONESA ESTÀ ESTANCADA
Variació interanual de les comandes de maquinària (*)

NOTA: (*) Sèrie
de cicle-tendència.
FONTS: Ministeri
d’Economia, Comerç i
Indústria del Japó
i elaboració pròpia.
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Al maig, l’habitatge es va continuar recuperant després de les recula-
des del març. L’indicador més dinàmic del maig va ser el preu mitjà dels
habitatges venuts a Tòquio, que va avançar el 2,1% interanual. En una
fase de recuperació anterior, el nombre d’habitatges venuts va créixer el
0,7%. Els habitatges iniciats a l’abril van créixer el 0,7% interanual i van
compensar en part l’evolució negativa del març.

La taxa d’atur de l’abril va disminuir lleugerament fins al 4,4% de la
força laboral, però, en els dotze últims mesos, l’economia nipona només
ha creat 80.000 llocs de treball no agrícoles i ha perdut 180.000 llocs de
treball manufacturers. La productivitat del treball va créixer a l’abril un
fluix 0,9% interanual, però els costos laborals unitaris del març van conti-
nuar baixant l’1,5% interanual.

L’habitatge mostra una

tímida recuperació,

amb pujades de preus

del 2% a Tòquio.

L’atur baixa al 4,4%,

però la creació d’ocu-

pació és escassa.



Els preus al consum de l’abril van repetir els nivells del mateix període
de l’any anterior, amb un lleuger repunt de béns no duradors al 0,9% i de
la benzina, la llum i l’aigua al 0,7%. No obstant això, no es pot parlar del
final de la deflació.

La balança comercial dels dotze mesos fins a l’abril va registrar un
superàvit de 13,4 bilions de iens, a la baixa des del començament del
2004. No obstant això, aquest deteriorament va ser degut més al creixe-
ment importador que a l’apatia exportadora. Les exportacions del mes
d’abril van créixer el 6,4% interanual, però, en termes intertrimestrals, el
creixement de la suma va ser negatiu. No obstant això, les importacions,
amb un creixement del 17,2% interanual, van ser la principal causa de la
reducció del superàvit a l’abril.

El creixement del Brasil se suavitza

L’economia del Brasil es va continuar desaccelerant en el primer tri-
mestre del 2005 i va abandonar les robustes taxes de creixement que van
predominar el 2004. El PIB va créixer a una taxa del 3,1% interanual, rit-
me de creixement que, no obstant això, encara és elevat. En termes inter-
trimestrals anualitzats, l’economia va créixer l’1,1%, per sota de l’1,7% del
final del 2004, però apunta a un camí de certa estabilitat. No obstant això,
la desacceleració actual no modifica encara la tendència alcista subjacent
iniciada des dels mínims del començament del 2003.

El consum privat va presentar una evolució similar i va créixer també
el 3,1% interanual, però la taxa intertrimestral anualitzada, amb una recu-
lada del 2,3%, va presentar una desacceleració més intensa. El consum
públic també va perdre força i va avançar un modest 0,7% interanual.

11Servei d’Estudis de ”la Caixa” - INFORME MENSUAL - juliol-agost 2005

La inflació és zero per

la benzina i pels no

duradors.

El superàvit comercial

continua baixant per

la força importadora 

i per la feblesa expor-

tadora.

EL LLARG EPÍLEG DE LA DEFLACIÓ JAPONESA
Variació interanual de l’índex de preus de consum (*)

NOTA: (*) Sèrie
de cicle-tendència.
FONTS: Ministeri de
Comunicacions
del Japó, Oficina
Nacional d’Estadística
i elaboració pròpia.
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el 0,7%.



La inversió del primer trimestre va avançar el 2,5% interanual, en una
clara desacceleració que, en termes intertrimestrals anualitzats, va repre-
sentar una reculada de l’11,1%. No obstant això, aquest descens va ser
menor que el del final del 2004, del 14,8%. Així, considerant la força dels
semestres anteriors, la volatilitat del component i el cicle de les existèn-
cies en els últims trimestres, encara es pot parlar més de respir momenta-
ni que de tendència a la baixa.

L’evolució del sector exterior va continuar essent positiva. Les exporta-
cions del primer trimestre van créixer el 13,6% interanual, i les impor-
tacions, l’11,6%. Tot i l’aparent desacceleració exportadora, motivada per
efectes de base, la tendència de fons encara mostra un creixement sòlid.

Els indicadors mensuals més recents d’oferta i demanda van mostrar
una decidida recuperació, coherent amb algunes tendències apuntades en
el PIB. Així, es podria estar al final d’aquest lleuger respir que l’economia
brasilera s’ha pres en els últims mesos. En aquest sentit, la producció
industrial va avançar a l’abril el 6,3%, molt per damunt de l’apàtic 1,7%
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La inversió es desacce-

lera i avança al 2,5%.

Es manté el vigor

exportador, amb un

avanç del 14%.

CONSUM PRIVAT

2003 2004

EVOLUCIÓ DEL PIB DEL BRASIL PER COMPONENTS
Percentatge de variació interanual

FORMACIÓ BRUTA DE CAPITAL FIX

2003 2004

PIB

2003 2004

CONSUM PÚBLIC

2003 2004

2004 2005
IVIIIIII I IVII III

2004 2005
IVIIIIII I IVII III

2004 2005
IVIIIIII I IVII III

2004 2005
IVIIIIII I IVII III

IMPORTACIONS DE BÉNS I SERVEIS

2003 2004

EXPORTACIONS DE BÉNS I SERVEIS

2003 2004

FONTS: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Banco Central do Brasil i elaboració pròpia.

2004 2005
IVIIIIII I IVII III

2004 2005
IVIIIIII I IVII III

0,5

5,0

–1,5

4,1

1,3

0,1

–5,1

10,9

9,3

18,1

–1,8

14,3

4,0

5,1

6,0

4,7

3,1

0,6

–1,4

0,3

0,8 0,7

20,6
18,0 18,2

15,9
13,6

1,6

4,5
5,4

4,8

3,1

2,0

13,6

19,6

9,2

2,5

11,4
13,9

18,9

12,9
11,6

La producció indus-

trial creix el 6% 

i inverteix la tendèn-

cia a la baixa 

dels mesos anteriors.



del març i també per damunt de les taxes de gener i febrer. La producció
industrial de béns de capital va créixer a l’abril el 3,3%, també per damunt
dels registres anteriors. En aquest cas, però, les oscil·lacions d’aquest
component impedeixen afirmar que la recuperació estigui consolidada.
En la mateixa línia, la utilització de la capacitat productiva també s’ha
recuperat amb constància des del gener i ha arribat a l’abril al nivell dels
83,2 punts.
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Les vendes al detall 

es recuperen 

amb avanços del 8%.

La inflació s’apropa al

7%, però l’atur repun-

ta fins al 17,5%.

El superàvit comercial

continua creixent, 

i el dèficit públic es

modera.

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

2004 2005
2003 2004

II III IV I Abril Maig

PIB

Producció industrial

Taxa d’atur São Paulo (*)

Preus de consum

Balança comercial (**)

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

FONTS: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Banco Central do Brasil i elaboració pròpia.

0,5 5,0 5,1 6,0 4,7 3,1 – ...

0,1 8,3 9,9 10,4 6,3 3,9 6,3 ...

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

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

24,8 33,7 29,4 32,1 33,7 35,9 37,8 38,1

Pel que fa a la demanda, les vendes al detall van seguir el mateix
patró de recuperació. A l’abril, van créixer el 8,2% interanual, força per
damunt de les taxes del començament de l’any, i es van apropar als rit-
mes del 2004. Les vendes d’automòbils del març es van afegir a la recupe-
ració i van avançar el 5,3%.

La inflació del maig va avançar fins al 6,9% interanual. Tot i aquest
repunt, l’escenari és de relativa estabilitat, amb el suport d’uns preus a
l’engròs que, tot i créixer l’11,4% a l’abril, es van continuar allunyant dels
forts avanços de la segona meitat del 2004. La taxa d’atur de São Paulo,
que ha exhibit una evolució alcista des del començament del 2005, va
arribar al 17,5% de la població activa a l’abril.

La balança comercial dels dotze mesos fins al maig va arribar als
38.129 milions de dòlars i, tot i la força de les importacions, va continuar
creixent. També en clau positiva, el dèficit corrent del sector públic, inclo-
sos els interessos del deute, es va reduir al 2,7% del PIB el 2004, enfront
del 5,1% del 2003.

La recuperació de l’Argentina manté el vigor

L’economia argentina va créixer el 8,0% interanual en el primer trimes-
tre del 2005. L’Argentina continua així consolidant la recuperació, que ja
fa nou trimestres que dura. El consum privat va seguir la mateixa tònica i
va créixer el 8,0%. El consum públic va moderar el repunt del trimestre
anterior i va avançar el 4,1%, ritme de creixement sensiblement inferior al
dels altres agregats.

L’Argentina creix el

8% i consolida la recu-

peració.



La formació bruta de capital fix es va continuar desaccelerant en rela-
ció amb els forts creixements del començament de la seva recuperació.
No obstant això, la taxa de creixement de la inversió es va situar en un
robust 13,9% interanual.
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La inversió avança 

el 14%.

CONSUM PRIVAT

2003 2004

EVOLUCIÓ DEL PIB DE L’ARGENTINA PER COMPONENTS
Percentatge de variació interanual

FORMACIÓ BRUTA DE CAPITAL FIX

2003 2004

PIB

2003 2004

CONSUM PÚBLIC

2003 2004

2004 2005
IVIIIIII I IVII III

2004 2005
IVIIIIII I IVII III

2004 2005
IVIIIIII I IVII III

2004 2005
IVIIIIII I IVII III

IMPORTACIONS DE BÉNS I SERVEIS

2003 2004

EXPORTACIONS DE BÉNS I SERVEIS

2003 2004

FONTS: Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC) i elaboració pròpia.

2004 2005
IVIIIIII I IVII III

2004 2005
IVIIIIII I IVII III

8,8 9,0
8,2

9,5

1,5

2,7

38,2
34,4

6,0
8,1

37,6 40,1

11,3

7,1
8,7

9,3
8,0

0,8

–0,8

4,1

6,5

4,1

7,7

–0,2

9,2

16,5
18,8

11,7

8,3 8,9 9,4
8,0

50,3

36,8
33,6

23,6

13,9

55,8

42,5
38,2

28,9

16,2

La recuperació del sector exterior es va continuar consolidant. Si cap a
la meitat del 2004 les exportacions estaven estancades i les importacions
creixien amb força per la recuperació de la demanda interna, en aquest tri-
mestre, per primer cop des de l’inici de l’expansió, les exportacions van
créixer per damunt de les importacions. Així, les exportacions van avançar
el 18,8% interanual i les importacions, el 16,2%. Amb aquest resultat, la
contribució del sector exterior al creixement interanual de l’economia va
ser positiva, del 0,9%, per primer cop des del final del 2002, quan la recu-
peració encara no havia començat.

El sector exterior con-

tinua millorant i con-

tribueix positivament

al creixement.



Els indicadors de demanda van intensificar l’expansió i van donar senyals
de continuïtat a l’expansió del consum. Les vendes al detall a la regió de
Buenos Aires van créixer el 28,4% interanual a l’abril, taxa molt superior
al ritme del febrer, revisat al 19,0%. Les vendes al detall en supermercats
del mateix mes van créixer el 16,2%, la segona taxa més elevada des del
començament del 2003, i van confirmar la recuperació. Per la seva banda,
les vendes d’automòbils del maig van créixer el 38,4% interanual.
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Les vendes al detall

progressen el 28% 

i les d’automòbils, 

el 38%.

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

2004 2005
2003 2004

II III IV I Abril Maig

PIB

Producció industrial

Taxa d’atur (*)

Preus de consum

Balança comercial (**)

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

FONTS: Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC) i elaboració pròpia.

8,8 9,0 7,1 8,7 9,3 8,0 – ...

12,6 7,6 7,4 8,3 7,1 7,8 7,2 ...

14,8 13,6 14,8 13,2 12,1 13,0 ... ...

13,4 4,4 4,1 5,4 5,7 8,2 8,8 8,6

15,7 12,1 13,5 12,6 12,1 11,8 11,6 ...

Els indicadors d’oferta van mantenir el vigor de la recuperació, tot i
que no van presentar les taxes registrades per la demanda. Així, la pro-
ducció industrial de l’abril va avançar el 7,2% interanual, en línia amb
l’evolució dels últims mesos. Els sectors més actius van ser els minerals,
amb increments del 44,5% interanual, i els metalls, amb un creixement de
l’11,3%. No obstant això, la indústria química, que, en els últims temps,
ha mostrat una evolució positiva, va recular el 2,3%. Al sector de la cons-
trucció, l’indicador ISAC va créixer a l’abril el 16,4%, molt per damunt
dels valors del començament de l’any.

Els preus de consum van créixer al maig al 8,6% interanual. Aquesta
taxa, tot i que relativament alta, se situa lleugerament per sota de les dels
mesos anteriors, fet que, unit a l’especial conjuntura argentina de forta
recuperació de la demanda interna, aporta un cert to de moderació al
creixement dels preus.

La taxa d’atur del primer trimestre de l’any va repuntar lleugerament fins
al 13,0% de la població activa. Aquesta evolució negativa va ser compensa-
da, en part, per una reducció del 14,3% al 12,7% de la taxa de subactivitat,
formada pels empleats que declaren que treballen menys del que voldrien.

El superàvit comercial millora. Si en els dotze mesos fins a l’abril es va
quedar en 11.601 milions de dòlars, per sota dels mesos anteriors, el sal-
do dels tres últims mesos va créixer el 6,3% en relació amb el mateix
període de l’any anterior, després de recular des de mitjan 2004. A l’abril,
les exportacions de manufactures agrícoles van tornar a ser el sector més
dinàmic i van créixer el 12,1% interanual, seguides per les manufactures
industrials amb el 10,4%, mentre que l’energia i les primeres matèries van
créixer el 6,1% i el 7,2%, respectivament.

La producció indus-

trial creix el 7% i la

construcció s’accelera

fins al 16%.

La inflació s’estabilit-

za en el 8,6%.

L’atur arriba al 13%.

El deteriorament del

superàvit comercial 

es frena.



Suïssa: senyals positius en un entorn de desacceleració

L’economia helvètica va créixer el 0,8% interanual en el primer trimes-
tre del 2005 i va mantenir la tònica de desacceleració dels trimestres ante-
riors. Per components de la demanda interna, cal destacar l’alentiment del
consum privat (augment del 0,7% interanual, quatre dècimes percentuals
menys que en el trimestre precedent) i l’escàs dinamisme de la inversió,
que va exhibir un ritme d’avanç del 0,8% interanual, amb prou feines
millor que el del trimestre anterior, amb un comportament replicat pel
consum públic. Cal indicar que el mal moment de la inversió en construc-
ció, que encara pateix l’acabament del programa inversor ferroviari del
2004, va llastar el comportament de la formació bruta de capital fix en
conjunt.
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El creixement suís es

desaccelera fins al

0,8% en el primer tri-

mestre…

CONSUM PRIVAT

2003 2004

EVOLUCIÓ DEL PIB DE SUÏSSA PER COMPONENTS
Percentatge de variació interanual

FORMACIÓ BRUTA DE CAPITAL FIX

2003 2004

PIB

2003 2004

CONSUM PÚBLIC

2003 2004

2004 2005
IVIIIIII I IVII III

2004 2005
IVIIIIII I IVII III

2004 2005
IVIIIIII I IVII III

2004 2005
IVIIIIII I IVII III

IMPORTACIONS DE BÉNS I SERVEIS

2003 2004

EXPORTACIONS DE BÉNS I SERVEIS

2003 2004

FONTS: Oficina Federal d’Estadística de Suïssa i elaboració pròpia.

2004 2005
IVIIIIII I IVII III

2004 2005
IVIIIIII I IVII III

–0,3

1,7

0,5

1,3

1,4
1,2

–0,3

3,5

0,0

6,7

1,4

5,6

1,6

2,1
1,9

1,2
0,8

1,9

1,5

0,7 0,6
0,8

9,0

7,7

6,2

3,9

–0,2

4,3

7,8 7,5

2,8
2,3

1,3 1,3 1,3

1,1

0,7

2,0

6,8

4,5

0,6 0,8



Pel que fa al sector exterior, les exportacions pateixen la forta orienta-
ció cap a la zona de l’euro, la feblesa de la qual explica el creixement
gairebé nul de les vendes a l’exterior de béns i serveis. Més estabilitat
exhibeixen les importacions, que van créixer el 2,3% en el primer trimes-
tre. En conjunt, el sector exterior va drenar de l’ordre d’un punt percen-
tual a la variació del producte interior brut en aquest primer trimestre.
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...sobretot a causa del

deteriorament expor-

tador.

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

2004 2005
2003 2004

II III IV I Abril Maig

PIB

Vendes al detall

Producció industrial (**)

Índex KOF d’activitat empresarial

Taxa d’atur (*)

Preus de consum

Balança comercial (***)

NOTES: (*) Percentatge sobre població activa.
(**) Sense construcció.

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

–0,3 1,7 2,1 1,9 1,2 0,8 – ...

–0,5 2,2 2,5 1,5 1,4 –0,9 ... ...

0,0 4,5 5,1 3,8 4,1 –0,3 – ...

–20,7 0,8 2,3 6,5 4,3 –1,7 –6,6 –5,9

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

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

6,5 8,7 8,8 9,1 9,0 8,1 7,2 ...

Els indicadors del segon trimestre mostren una recuperació incipient.
Mentre el consum es manté contingut –tot i que la tendència alcista de
l’indicador de confiança del consumidor apunta a millores en aquest
àmbit–, sembla que els indicadors d’oferta reflecteixen un to cíclic més
positiu. Així, tot i que l’última dada de producció industrial és negativa
(caiguda del 0,3% interanual en el primer trimestre del 2005), altres indi-
cadors, com les comandes industrials o l’índex KOF d’activitat empresa-
rial, apunten a la recuperació del sector secundari fins al mes de maig.

Cal destacar com a notes igualment positives l’absència de tensions
inflacionistes (al maig, l’IPC va créixer l’1,1% interanual, en certa desacce-
leració en relació amb l’1,4% de l’abril) i la reducció de la taxa d’atur, que
se situava al maig en el 3,7%, lluny dels màxims anuals del 4,1% del
gener i del febrer.

Aquesta recuperació incipient hauria de permetre que la política econò-
mica suïssa mantingués les directrius dels últims temps. Així, i pel que fa a
la política monetària, el Banc Nacional de Suïssa aprofita la baixa inflació
per mantenir els tipus d’interès en nivells reduïts (el tipus d’interès a tres
mesos ha romàs en valors propers al 0,75% des del final del 2004). Per la
seva banda, la política fiscal continua orientada a la consolidació gradual de
les finances públiques, fet que ha permès que el dèficit públic es mantin-
gués en nivells propers a l’1% del PIB el 2003 i el 2004.

…sense que la inflació

es tensioni de manera

significativa.

La política econòmica

s’orienta a sostenir el

creixement sense aban-

donar l’esforç de con-

solidació fiscal.

El segon trimestre es

mostra moderadament

més dinàmic...



Primeres matèries: nous màxims del preu del petroli

Cap al final de juny, el preu del petroli va superar els 59 dòlars per
barril de qualitat «Brent» per a lliuraments a un mes i es va situar en
màxims històrics. Aquestes cotitzacions eren el 75% superiors a les d’un
any abans i el 47% més elevades que les del començament del 2005. El
motiu directe de l’embranzida dels preus al juny ha estat la caiguda de les
existències de cru i de certs productes destil·lats, en particular de benzina,
que ha esperonat els dubtes dels operadors de mercat sobre les possibili-
tats de cobrir folgadament la demanda durant la temporada d’estiu. La
decisió de l’Organització de Països Exportadors de Petroli (OPEP) del pas-
sat 15 de juny d’augmentar la quota oficial de producció en mig milió de
barrils addicionals no va tenir cap conseqüència apreciable en les cotitza-
cions, ja que es va tractar d’una adaptació de la quota oficial a la produc-
ció que realment ja s’estava realitzant.
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El petroli supera els

59 dòlars per barril,

nou màxim històric…

…a causa de l’escàs

marge d’ampliació de

l’oferta en un context

de demanda en

expansió.

NOU GIR ALCISTA DEL PREU DEL PETROLI
Cotització del barril de petroli Brent a un mes en mitjanes setmanals

29

44

54

59

Dòlars

%

49

39

34

FONT: Thomson
Financial Datastream. 2004 2005

M J J A S O N D G F MF M AG A M J

Tot i que sembla que l’evolució de les existències guia el mercat, els
factors de fons que impulsen des del començament de l’any els preus del
petroli no són nous. La demanda mundial es manté forta i la capacitat
d’augment de l’oferta que permeti satisfer-la és limitada, de manera que
qualsevol element que redueixi el marge disponible es trasllada a nous
increments en les cotitzacions. L’Agència Internacional de l’Energia pre-
veu que el 2005 la demanda mundial de petroli creixerà el 2,2% en rela-
ció amb el 2004, un ritme similar al de l’oferta en conjunt. No obstant
això, atès que la producció dels països fora de l’OPEP s’incrementarà per
sota de l’augment de la demanda, la dependència de la producció de
l’OPEP tendirà a augmentar. Aquest major requeriment de cru de l’OPEP
és vist amb preocupació, ja que la seva capacitat excedent de producció
és relativament reduïda.



Pel que fa a altres productes, cal destacar el creixement dels metalls,
que, com a agregat, van créixer al juny el 16% interanual, enfront de l’aug-
ment de només l’1,2% interanual del conjunt de primeres matèries de
l’índex «The Economist». En canvi, les primeres matèries alimentàries i les
agrícoles no alimentàries van caure el 2,5% i el 10,6%, respectivament, res-
pecte al juny de 2004.
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Els metalls creixen el

16% en un any.
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La zona de l’euro creix

només l’1,3% en 

el primer trimestre…

Zona de l’euro: activitat en mínims durant 
la primera meitat del 2005

El creixement de l’economia de la zona de l’euro es va alentir a l’1,3%
interanual en el primer trimestre, tres dècimes percentuals menys que en
el quart trimestre. En taxa intertrimestral anualitzada, l’augment del pro-
ducte interior brut (PIB) va ser del 2,0%, un ritme elevat que s’explica pel
creixement mínim del trimestre precedent (0,6% intertrimestral anualitzat).
El desglossament per components de la demanda denota l’escàs dinamis-
me de la demanda interna, tendència que neutralitza el millor comporta-

UNIÓ EUROPEA

CONSUM PRIVAT

2003 2004

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

FORMACIÓ BRUTA DE CAPITAL FIX

2003 2004

PIB

2003 2004

CONSUM PÚBLIC

2003 2004

2004 2005
IVIIIIII I IVII III

2004 2005
IVIIIIII I IVII III

2004 2005
IVIIIIII I IVII III

2004 2005
IVIIIIII I IVII III

IMPORTACIONS DE BÉNS I SERVEIS

2003 2004

EXPORTACIONS DE BÉNS I SERVEIS

2003 2004

FONTS: Eurostat i elaboració pròpia.

2004 2005
IVIIIIII I IVII III

2004 2005
IVIIIIII I IVII III

0,7

1,7 1,1
1,2

1,3

2,6

0,4

1,4

0,6

5,7

2,5

5,8

1,5

2,1
1,8

1,6
1,3

2,7 2,7
2,9

2,1

1,6

3,3

7,8

6,2
5,5

4,2

1,2
1,1

1,0

1,6

1,3

1,0

1,6
1,8

1,2
1,0

2,7

6,3

7,8

6,4

4,8



ment relatiu del sector exterior. Així, la demanda interna es va desaccele-
rar fins a l’1,5% interanual (1,7% en el quart trimestre) a causa de la frena-
da registrada en el consum privat, la inversió i el consum públic.

Concretament, la despesa de consum de les llars va avançar l’1,3%
interanual, tres dècimes percentuals menys que en el trimestre anterior,
mentre que la inversió es va moderar fins a l’1,0% interanual, percentatge
que cal comparar amb l’1,2% interanual del quart trimestre. Més intensa
va ser la pèrdua de ritme del consum públic, que es va alentir a l’1,6%
interanual, cinc dècimes percentuals per sota del registre de l’últim trimes-
tre del 2004. Per la seva banda, la variació d’existències va aportar dues
dècimes percentuals a la variació del PIB, en línia amb la contribució del
0,1% del trimestre anterior. Pel que fa al sector exterior, la tendència
negativa exhibida des del tercer trimestre del 2004 es comença a tancar i
només ha drenat en aquest període una dècima percentual, enfront de la
contribució negativa del 0,2% del trimestre precedent.

21Servei d’Estudis de ”la Caixa” - INFORME MENSUAL - juliol-agost 2005

…a causa de la falta

de to del consum 

i de la inversió…

…una tendència que

s’estén al segon tri-

mestre.

Deteriorament del sec-

tor exterior a l’abril.

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

II III IV I Abril Maig

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.

0,7 1,7 2,1 1,8 1,5 1,3 – ...

0,3 0,1 0,0 0,0 0,1 0,6 –0,9 ...

–18 –13,8 –14 –14 –13,0 –13,1 –13 –15

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

93,4 100,0 99,9 100,6 100,9 99,0 96,5 96,1

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

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

80,4 81,6 88,9 85,9 74,8 65,9 55,3 ...

Les dades disponibles indiquen la continuïtat de les tendències anteriors
durant el segon trimestre. El consum es continua mostrant feble, segons es
desprèn de la caiguda de les vendes al detall de l’abril (reculada interanual
del 0,9%) i del descens de la confiança del consumidor al maig, de dos
punts. Segons la disminució del grau d’utilització de la capacitat productiva
en el segon trimestre, fins al 80,9%, un punt percentual menys que en el
primer trimestre, la inversió tampoc no s’acaba d’enlairar.

Així i tot, la pitjor notícia de l’àmbit de la demanda prové del sector
exterior, que, després de mantenir un ritme exportador relativament dinà-
mic durant la segona meitat del 2004, s’ha afeblit notablement a mesura
que avançava el 2005. A l’abril, les exportacions van créixer el 4,4% inter-
anual, resultat que, combinat amb l’augment del 10,8% de les importa-
cions, va reduir el superàvit comercial acumulat de 12 mesos fins a 55.300
milions d’euros, lluny del nivell dels 73.200 milions en què s’havia iniciat
l’any 2005.



Coherent amb aquesta etapa de feblesa, el sector més cíclic, l’indus-
trial, continua oferint indicadors d’activitat poc positius. Així, la producció
industrial va créixer el 0,9% interanual a l’abril, un ritme que, tot i superar
el 0,1% interanual del març, és inferior a la mitjana del primer trimestre.
Les reculades de la confiança industrial i del clima industrial del maig jus-
tifiquen que es pugui descartar una recuperació industrial dinàmica en un
futur immediat.
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La resta de sectors de l’economia de la zona de l’euro exhibeixen una
major resistència a la desacceleració. Així, la confiança del sector terciari
va deixar de caure al maig, quan va repuntar 1,4 punts, i la del sector de
la construcció va augmentar un punt en aquest mateix mes, registre que,
pel que sembla, consolida la suau millora del primer trimestre.

La falta de pols de la demanda interna es reflecteix en l’absència de
recuperació del mercat de treball. Fa tres mesos, entre febrer i abril, que
la taxa d’atur està ancorada en el 8,9% de la població activa, nivell idèntic
a l’exhibit un any abans. Només és moderadament millor el creixement
de l’ocupació, que, en el quart trimestre del 2004, últim període disponi-
ble, es va accelerar fins al 0,8% interanual, enfront del 0,6% interanual del
tercer trimestre.

En aquesta tessitura d’escasses dades positives, l’evolució dels preus
serveix, com a mínim, de contrapunt. Al maig, l’índex de preus de con-
sum (IPC) harmonitzat va créixer l’1,9% interanual, dues dècimes percen-
tuals per sota del nivell registrat en els tres mesos precedents. L’absència
de tensions inflacionistes es posa de manifest quan es considera que el
component energètic va créixer al maig el 7% interanual. Descomptant
aquest component, la taxa resultant va quedar en un moderat 1,5%.



Alemanya: nou afebliment del consum

La falta de to de l’economia germànica no remet. Després d’uns indica-
dors de consum privat esperançadors, el segon trimestre ha començat
amb un deteriorament inesperat. A l’abril, les vendes al detall van caure el
3,0% interanual, enfront del creixement del 0,1% interanual del primer tri-
mestre, i la producció industrial de béns de consum es va desaccelerar a
l’1,3% interanual, tres punts percentuals per sota del registre del març.
Així i tot, la millora de l’indicador de confiança del consumidor a l’abril i
al maig fa pensar que aquesta tendència es podria frenar properament.
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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

II III IV I Abril Maig

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.

0,0 1,0 1,4 1,2 0,5 1,1 – ...

–0,5 –1,7 –2,3 –1,7 –2,2 0,1 –3,0 ...

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

91,7 95,7 95,7 95,4 95,2 95,2 93,3 92,9

10,5 10,5 10,5 10,6 10,7 11,7 11,8 11,8

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

130 149 151 154 155 157 156 ...

Des de la perspectiva de l’oferta, la novetat més destacada és la conso-
lidació d’una certa recuperació de la producció industrial. Després de
desaccelerar-se fins a l’1,5% interanual al febrer, durant els mesos de març
i abril la producció industrial va créixer l’1,9% i l’1,8%, respectivament.
Aquesta reactivació, però, podria durar poc, ja que l’indicador IFO d’acti-
vitat empresarial du quatre mesos consecutius, de febrer a maig, baixant.

Per la seva banda, els indicadors relatius a la construcció i als serveis
exhibeixen escassos canvis en relació amb els mesos anteriors. Tot i que
la confiança del sector terciari s’ha refet moderadament al maig, fins als
6,4 punts, aquest nivell queda per sota de la mitjana del primer trimestre,
resultat que apunta més aviat a una moderació addicional de l’activitat en
aquest sector. Amb més rotunditat, la caiguda superior al 30% interanual
de les comandes de construcció fins al març incideix en el notable dete-
riorament del sector de la construcció.

Davant d’aquesta falta de dinamisme intern, el mal comportament
exportador del mes d’abril és poc positiu. El creixement de les exporta-
cions, de només el 2,1% interanual, és el més negatiu dels últims 16
mesos. Aquesta tendència, juntament amb la major embranzida importa-
dora (augment del 7% interanual a l’abril), ha provocat l’empitjorament
del superàvit comercial acumulat de dotze mesos, que ha caigut fins als



156.000 milions d’euros en aquest mes, enfront dels 158.000 milions del
març.

Pel que fa a la inflació, l’estabilitat de l’IPC continua essent la tònica
dominant. Al maig, els preus de consum van créixer l’1,7% interanual, una
taxa que, tot i situar-se una dècima percentual per damunt de la del mes
d’abril, és idèntica a la mitjana registrada en el primer trimestre. Tampoc
no s’han produït canvis rellevants al mercat de treball. Al maig, la taxa
d’atur es va mantenir en l’11,8%, invariada en relació amb l’abril.

L’economia francesa s’endinsa en una etapa 
de menor creixement

L’activitat econòmica francesa es continua moderant a mesura que
avança el segon trimestre. L’indicador de sentiment econòmic, un dels
més globals, ha perdut més de 3,5 punts en els mesos d’abril i maig i s’ha
situat en aquest últim mes en el nivell dels 101,1 punts. Darrere d’aquesta
significativa reculada hi ha el menor ritme del consum intern (al maig va
créixer el 2,5% interanual, per sota del 3,2% del primer trimestre) i
l’empitjorament de la inversió empresarial. L’ampliació del dèficit comer-
cial, que va arribar a l’abril als 1.500 milions d’euros en saldo acumulat de
12 mesos, impedeix que la demanda externa pugui compensar la pèrdua
de dinamisme intern.
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Els indicadors sectorials confirmen que la desacceleració ha impactat
amb més intensitat en la indústria i en la construcció. Així, la producció
industrial es mostra notablement erràtica en els últims mesos, per bé que
el creixement zero en taxa interanual de l’abril, posterior a la caiguda del
0,3% interanual del març, apunta a la falta d’activitat del sector secundari.
Per la seva banda, els indicadors contemporanis i els avançats del sector

Construcció i indústria

reflecteixen l’ensope-

gada de l’activitat.



de la construcció s’allunyen de les elevades cotes de la segona meitat del
2004. En canvi, el repunt de l’indicador de confiança dels serveis al maig
podria indicar una incipient inflexió alcista del sector.
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FRANÇA: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

2004 2005
2003 2004

II III IV I Abril Maig

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.

0,9 2,1 2,7 1,9 2,1 1,7 – ...

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

–0,3 1,7 3,0 1,6 1,5 0,9 0,0 ...

9,8 10,0 10,0 10,0 10,0 10,1 10,2 ...

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

0,2 –0,1 0,2 –0,1 –0,5 –1,0 –1,5 ...

Pel que fa als preus de consum, el mes de maig va presentar una
desacceleració de l’IPC fins a l’1,5% interanual (1,8% a l’abril), en el que
representa el seu mínim des del juny del 2002. La taxa d’atur, en canvi, no
va oferir cap millora i es va mantenir a l’abril en el 10,2% per segon mes
consecutiu. La falta de progressos en matèria laboral explica la prioritat
que l’executiu gal, dirigit pel nou primer ministre Dominique de Villepin,
sembla atorgar a la lluita contra l’atur com a eix de la política econòmica.
El passat 9 de juny, el ministre d’economia, Thierry Breton, va anunciar
que el finançament d’un nou paquet de lluita contra l’atur es faria a càrrec
dels ingressos derivats de la privatització parcial de Gaz de France i
d’Électricité de France, que s’estimen en uns 13.000 milions d’euros. El
recurs a la privatització hauria d’evitar noves ampliacions del dèficit
públic que tornin a posar en contradicció les finances públiques gal·les
amb els requeriments del Pacte d’estabilitat i creixement econòmic.

Itàlia: deteriorament econòmic en el primer trimestre

El PIB italià va caure el 0,2% interanual en el primer trimestre, en el
que representa un clar empitjorament en relació amb el creixement del
quart trimestre, ja prou feble (0,8% interanual). L’empitjorament va derivar
de la pèrdua de ritme de gairebé tots els components de la demanda.
Així, la desacceleració del consum privat (0,3% interanual, enfront de
l’1,2% interanual del quart trimestre), l’enfonsament de la inversió, que va
caure el 2,6% interanual, lluny de l’increment de l’1,3% anterior, i la
detracció del creixement provocada per la variació d’existències van dei-
xar com a únic impuls de la demanda interna el consum públic, que es va
accelerar fins al 0,9% interanual (0,4% en el quart trimestre). Tampoc no
va ser millor el resultat del sector exterior, que va frenar en quatre dèci-
mes percentuals la variació del PIB, moderadament pitjor que el drenatge
del 0,3% del quart trimestre.

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

2004 2005
2003 2004

II III IV I Abril Maig

PIB

Vendes al detall

Producció industrial

Taxa d’atur (*)

Preus de consum

Balança comercial (**)

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

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

0,4 1,0 1,2 1,2 0,8 –0,2 – ...

2,0 –0,4 –0,2 –1,3 –1,1 0,1 ... ...

–0,5 –0,6 0,7 –0,8 –1,9 –2,5 –0,3 ...

8,4 8,0 8,0 8,0 8,0 7,9 – ...

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

4,1 1,6 2,9 2,3 –0,9 –2,2 –4,5 ...

El començament del segon trimestre no ha presentat cap millora signi-
ficativa. La caiguda de la confiança del consumidor del maig, fins als 17
punts negatius, reitera la falta de ritme del consum privat, tot i que les
vendes al detall van abandonar en els mesos de febrer i març la zona de
les caigudes interanuals. Pel costat de l’oferta, el més destacable és la
reculada del 0,3% interanual de la producció industrial, en el que repre-
senta el sisè mes consecutiu de caiguda. Així i tot, la tendència a augmen-
tar exhibida pel dèficit comercial és pitjor. Després de set mesos en dese-
quilibri, el saldo negatiu acumulat de 12 mesos va arribar als 4.500
milions d’euros a l’abril. L’absència de tensions inflacionistes rellevants
(l’IPC s’ha mantingut estable en l’1,9% interanual entre els mesos de gener
i maig) i la disminució d’una dècima percentual de la taxa d’atur (7,9% en
el primer trimestre, enfront del 8,0% del quart) són gairebé els únics ele-
ments positius de l’escenari econòmic transalpí.

Regne Unit: moderació continguda de l’activitat

Durant els primers mesos del 2005, l’economia britànica ha patit un
procés de desacceleració, el qual, però, no ha presentat la gravetat regis-
trada en altres economies europees. Darrere d’aquest alentiment, hi ha,
principalment, la davallada de la despesa de les llars. Així, al maig, les
vendes al detall van créixer l’1,3% interanual, per sota del 3,0% del primer
trimestre, mentre que la confiança del consumidor s’apropava al nivell
dels tres punts negatius en el mateix mes, resultat que cal comparar amb
el nivell d’un punt positiu del primer trimestre.

…i la feblesa de l’eco-

nomia no remet 

en el segon trimestre.

L’activitat econòmica

britànica va a menys a

causa de l’alentiment

del consum.



Des de la perspectiva de l’oferta, les tendències recents s’han prolon-
gat al començament del segon trimestre: la producció industrial va recular
l’1,9% interanual a l’abril, en línia amb la caiguda de l’1,8% interanual del
març, i sembla que els indicadors de la construcció han consolidat la via
de recuperació incipient apuntada al final del primer trimestre. D’altra
banda, la taxa d’atur es mantenia a la vora dels nivells històricament
mínims (2,7% de la població activa de març a maig) i els preus de con-
sum es van desaccelerar al 2,1% interanual al maig, dues dècimes percen-
tuals per sota del registre de l’abril.
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REGNE UNIT: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

2004 2005
2003 2004

II III IV I Abril Maig

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 3,6 3,1 2,9 2,7 – ...

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

–0,2 0,5 1,8 0,1 –0,5 –0,9 –1,9 ...

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

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

–46,7 –54,7 –53,6 –56,6 –58,3 –59,3 –59,9 ...

La inflació es modera 

i s’apropa al 2%.
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MERCATS MONETARIS I DE CAPITAL

La Reserva Federal apuja el tipus d’interès de referència
per novè cop consecutiu

L’escalada del preu del petroli dificulta el plantejament de les políti-
ques monetàries, ja que afecta desfavorablement la inflació i el creixe-
ment. Tot i que fins ara l’encariment del cru no ha representat grans pro-
blemes, els principals bancs centrals continuen vigilant l’evolució dels
preus, sense descuidar el creixement econòmic. No obstant això, la con-
juntura presenta notables diferències en les diferents àrees geogràfiques.

MERCATS FINANCERS

LA RESERVA FEDERAL APUJA EL TIPUS D’INTERÈS
OFICIAL FINS AL 3,25%
Tipus d’interès de referència de la política monetària

FONTS: Bancs
centrals nacionals.
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Als Estats Units, en un context d’expansió econòmica moderada i amb
pressions inflacionistes contingudes, la Reserva Federal va augmentar els
tipus d’interès de referència en 25 punts bàsics el dia 30 de juny com
estava previst. D’aquesta manera, el nivell objectiu del tipus d’interès dels
fons federals –dipòsits interbancaris a un dia– va quedar situat en el
3,25% i el de la taxa de descompte en el 4,25%. Va ser el novè increment
successiu dels tipus d’interès oficials des del mes de juny del 2004, de
manera que el principal tipus oficial s’ha incrementat en 225 punts bàsics



en un any. Al comunicat de premsa, la Reserva Federal suggeria que en-
cara tenia marge per a nous augments del tipus d’interès.

En aquest marc, el rendiment dels dipòsits interbancaris nord-ameri-
cans a dotze mesos es va col·locar en el 3,84% al final del mes de juny,
amb un ascens de 145 punts bàsics en l’últim any. D’aquesta forma, el
mercat anticipa nous increments en els propers mesos. De fet, segons la
corba de tipus d’interès, el tipus oficial de la Reserva Federal se situarà al
voltant del 4% el 2006.
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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

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

2005

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig (*)

Juny (1)

NOTES: (*) Xifres provisionals.
(1) Dia 29.
(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: 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%), 3-5-05 (3,00%), 30-6-05 (3,25%).
(4) Últimes dates de variació: 6-2-03 (3,75%), 10-7-03 (3,50%), 6-11-03 (3,75%), 5-2-04 (4,00%), 6-5-04 (4,25%), 10-6-04 (4,50%), 5-8-04 (4,75%).

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

2,00 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 2,34 2,59 2,99 0,00 4,75 4,90 0,75

2,05 2,14 2,27 2,75 3,12 0,00 4,75 4,86 0,76

2,05 2,13 2,19 2,99 3,24 0,00 4,75 4,81 0,76

2,05 2,10 2,09 3,25 3,50 0,00 4,75 4,75 0,75

Subhastes
BCE (2)

Nivell
objectiu de
la Reserva
Federal (3)

Tipus
d’intervenció

Banc 
d’Anglaterra (4)

Euríbor

A la zona de l’euro, el Banc Central Europeu (BCE) va mantenir inalte-
rats els tipus d’interès de referència en la reunió del Consell de Govern
del dia 2 de juny i va resistir les pressions polítiques i de diferents institu-
cions econòmiques a favor d’una retallada. D’aquesta manera, el tipus
d’interès oficial va continuar en el 2%, nivell en què roman des de fa dos
anys.

Durant la segona meitat de juny, l’economista en cap del BCE, Otmar
Issing, va manifestar que el BCE no descartava una rebaixa del tipus
d’interès, atès el deteriorament econòmic de la zona de l’euro. No obstant
això, el president del BCE, Jean-Claude Trichet, va defensar la posició
d’esperar i veure de l’autoritat monetària europea i la seva independència.



De fet, la majoria de membres del Consell mantenen que una reducció
del tipus d’interès de referència seria poc efectiva per reactivar l’econo-
mia, afectaria la credibilitat del BCE i podria intensificar els booms immo-
biliaris en alguns països. D’altra banda, el relaxament de l’euro des del
començament de l’any ha intensificat la laxitud de les condicions monetà-
ries, de manera que no és gaire probable que el BCE variï la seva posició
en els propers mesos.

L’euríbor a 12 mesos va disminuir en 8 punts bàsics de mitjana men-
sual al maig fins al 2,19%, la cota més baixa des de l’abril del 2004, i es va
situar 11 punts bàsics per sota d’un any abans. En la quarta setmana de
juny, l’euríbor a un any va caure fins al 2,06% en intensificar-se les especu-
lacions sobre un descens del tipus d’interès del BCE. No obstant això, en
remetre aquestes especulacions, l’euríbor a 12 mesos va repuntar lleuge-
rament. Cap al final del mes, es col·locava en el 2,09%, 34 punts bàsics
per sota d’un any abans. D’aquesta manera, el mercat ja no espera una
pujada del tipus d’interès oficial del BCE fins al final del 2006 i concedeix
probabilitats a una retallada en els propers mesos.

D’altra banda, el dia 21 de juny, el banc central més antic, el Riksbank
de Suècia, després d’una llarga pausa va reprendre el relaxament moneta-
ri i va reduir el tipus d’intervenció en 50 punts bàsics. D’aquesta manera,
es va col·locar en l’1,50%. El tipus d’interès de referència de Suècia roma-
nia en el 2% des de l’abril del 2004. La decisió de l’institut emissor suec
s’inscriu en un marc de deteriorament de les perspectives econòmiques
d’aquest país nòrdic, amb una taxa d’inflació interanual del 0,2% al maig.
En canvi, el dia 30 de juny, el Banc de Noruega va apujar els tipus
d’interès de referència en 25 punts bàsics i va situar el dels dipòsits en el
2,00% i el dels crèdits diaris, en el 4,00%.

La fortalesa del dòlar es confirma en el primer semestre

El dòlar es va apreciar el 3,1% en el període gener-maig del 2005 en
relació amb un conjunt ampli de monedes, després d’haver experimentat
una intensa caiguda en l’últim trimestre del 2004. D’aquesta manera, el
bitllet verd va superar les forces contràries generades per l’important
desequilibri exterior de l’economia dels Estats Units. Al seu favor, la divisa
nord-americana va tenir un ritme de creixement econòmic relativament alt
i l’ampliació del diferencial de tipus d’interès després de successius incre-
ments per part de la Reserva Federal.

En les primeres setmanes de juny, el dòlar va registrar vaivens. Al
començament del mes, va flexionar a la baixa en mig d’especulacions
sobre l’acabament del cicle alcista de la Reserva Federal. No obstant això,
durant la segona setmana del mes, la moneda nord-americana va remun-
tar, esperonada per les declaracions del president de la Reserva Federal,
Alan Greenspan, que van presentar un panorama econòmic entonat i que
suggerien la continuïtat de la trajectòria alcista del tipus d’interès de
referència. La dada del dèficit comercial de l’abril, inferior a l’esperada,
també va contribuir al reforçament del bitllet verd. Així, al començament
de la tercera setmana de juny, el dòlar va marcar el nivell màxim des de
l’octubre del 2004 en termes globals. No obstant això, més tard va cedir
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L’euro va baixar al 5,4% en els primers cinc mesos de l’exercici en
relació amb les divises dels seus principals socis comercials, després
d’una important alça en el quart trimestre del 2004. El moderat creixe-
ment econòmic de la zona de l’euro, l’ampliació del diferencial de tipus
d’interès en contra seva en relació amb altres monedes i les expectatives
d’un rebuig de la Constitució Europea en els referèndums previstos a
França i als Països Baixos van afeblir la moneda única. Finalment, els
resultats d’aquestes consultes, més favorables al «no» del que s’esperava, i
la subsegüent crisi política comunitària van intensificar la feblesa de la
divisa europea. Al juny, a més a més, els rumors intermitents sobre una
nova retallada del tipus d’interès oficial de l’Eurosistema i l’empitjorament
de l’escenari econòmic van perjudicar l’euro.
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TIPUS DE CANVI DE LES PRINCIPALS MONEDES
Maig 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. 
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7,442 0,0 7,444 –0,1 0,1 0,1 7,449

4,116 –3,6 4,175 0,5 1,0 –11,6 4,052
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29-6-05

una mica en publicar-se una xifra del dèficit per compte corrent del pri-
mer trimestre molt important i superior a la prevista.



Cal destacar, però, que, després de la negativa de França i dels Països
Baixos a la ratificació de la Constitució Europea, no es va produir l’enfon-
sament de l’euro que alguns havien augurat. I això malgrat que certs polí-
tics, els de la Lliga Nord italiana, han arribat a proposar un referèndum
perquè Itàlia surti de l’euro i torni a la lira. Les seves propostes, no cal
dir-ho, van ser rebutjades massivament per la resta de formacions políti-
ques i no han afectat els mercats.
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L’EURO MARCA EL MÍNIM DELS NOU ÚLTIMS MESOS EN RELACIÓ AMB EL DÒLAR
Dòlars dels Estats Units per euro

Mitjanes mensuals Canvis diaris

NOTA: Les dades arriben fins al 29 de juny.        FONTS: OCDE, Thomson Financial Datastream i elaboració pròpia.
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En relació amb el dòlar, l’euro va cotitzar a 1,205 dòlars el dia 29 de
juny, xifra que representa un descens de l’11,5% en relació amb el final
del 2004, i va tornar al nivell de setembre del 2004, en reiterar-se alguns
indicis d’atonia econòmica.

La lliura esterlina es va depreciar l’1,2% en relació amb un conjunt
ampli de monedes al maig, influïda per uns indicadors econòmics desfa-
vorables per a la indústria manufacturera, la perspectiva d’un moviment a
la baixa del Banc d’Anglaterra i la reducció de la majoria absoluta del par-
tit laborista en les eleccions legislatives. No obstant això, al juny la lliura
va reaccionar i el dia 23 del mes va anotar el nivell màxim des de l’agost
del 2004. Enfront del dòlar, però, el dia 14 de juny va registrar la cota
mínima des de l’octubre del 2004.
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El ien va registrar una depreciació acumulada fins al maig del 5,4% en
relació amb el dòlar i va pujar el 4,6% enfront de l’euro en el mateix perí-
ode. Al juny, va prosseguir la tònica de baixada enfront del dòlar i també
la d’apreciació en relació amb la moneda única europea.

El deute alemany a llarg termini, en mínims

El dia 28 de març, la rendibilitat dels bons a 10 anys del Tresor dels
Estats Units va anotar la cota màxima des del final de juny del 2004, en
pujar fins al 4,63%. Aquesta alça va ser propiciada pel temor que la Reser-
va Federal apugés el tipus d’interès de referència més del que estava pre-
vist. No obstant això, després el rendiment dels bons nord-americans a
llarg termini va tendir a baixar a mesura que remetia aquesta preocupació
en aparèixer indicadors que apuntaven a un alentiment econòmic i a una
certa moderació de la inflació. Així, el tipus d’interès dels bons nord-ame-

L’euro torna al nivell

del setembre del 2004

en relació amb 

el dòlar.



D’aquesta manera, durant l’últim any, mentre el tipus d’interès de
referència augmentava en 200 punts bàsics, la rendibilitat dels bons del
Tresor a 10 anys baixava en 84 punts bàsics, situació gens usual. Com a
factors addicionals als comentats més amunt, que expliquen aquesta evo-
lució, es pot esmentar l’existència d’una àmplia liquiditat global per unes
polítiques monetàries encara relaxades en general –els tipus d’interès a
curt termini continuen en el 0% al Japó–; una abundància relativa d’estalvi
en una situació d’excés de capacitat productiva instal·lada; la reducció de
la prima d’incertesa associada al guany de credibilitat dels bancs centrals;
un increment de la competència global que limita les pressions inflacio-
nistes, i, així mateix, la incertesa sobre el creixement futur de l’economia
dels Estats Units. En particular, les compres de bons dels Estats Units per
part de bancs centrals asiàtics que mantenen unes polítiques de tipus de
canvi fixos enfront del dòlar contribueixen al manteniment de rendiments
dels bons a llarg termini anormalment baixos.

En aquest context, a partir del començament de juny, la rendibilitat dels
bons del Tresor nord-americans a 10 anys va repuntar lleugerament fins al
4,13% cap a la meitat del mes. L’esvaïment de la perspectiva d’un final pro-
per dels increments dels tipus d’interès de la Reserva Federal i un cert
increment de l’optimisme pel que fa al cicle econòmic van impulsar aques-
ta evolució. No obstant això, amb posterioritat el rendiment dels bons va
tornar a caure en considerar els inversors que l’encariment del cru afectaria
més el creixement econòmic que la inflació.
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A Alemanya, el rendiment dels bons de l’Estat a 10 anys, després de
pujar fins al 3,79% el dia 14 de març, va encetar una tònica a la baixa. Les
decebedores xifres macroeconòmiques aparegudes van ajornar progressi-
vament el moment d’un gir monetari alcista a la zona de l’euro, i es van
esperonar les especulacions sobre una retallada del tipus oficial del Banc
Central Europeu. D’aquesta manera, la rendibilitat dels bons públics ale-
manys a 10 anys va registrar el nivell mínim de les últimes dècades el dia
24 de juny en baixar fins al 3,12%. No obstant això, amb posterioritat va
rebotar una mica. Per la seva banda, el diferencial de tipus d’interès a
llarg termini entre els Estats Units i Alemanya ha oscil·lat al voltant d’uns
80 punts bàsics en les últimes setmanes.
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LES PRIMES DE RISC DELS BONS DELS PAÏSOS EMERGENTS,
EN NIVELLS MÍNIMS
Diferencial de rendibilitat dels bons en relació amb el rendiment dels bons
del Tresor dels Estats Units a llarg termini
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La taxa de morositat global dels bons de baixa qualitat creditícia va
davallar fins a l’1,9% al maig i va anotar la cota mínima des del juliol de
1997, segons l’agència especialitzada Moody’s. De fet, la taxa de morositat
ha baixat notablement des del 2,3% del gener i el 3,6% de fa un any. La
perspectiva és que la morositat augmenti en els propers mesos, però molt
gradualment. Aquest entorn, juntament amb un renovat interès dels inver-
sors, atesos els nivells tan baixos de les rendibilitats del deute públic, va
propiciar que la prima de risc dels bons de baixa qualitat creditícia, mesu-
rada com la diferència entre el rendiment d’aquests bons i el del deute
públic a llarg termini, disminuís en les últimes setmanes i revertís parcial-
ment l’evolució dels mesos anteriors. D’altra banda, la prima de risc dels
bons dels països emergents, que també s’han beneficiat d’una demanda
creixent, ha baixat fins als nivells mínims dels últims anys, ateses la millo-
ra de la seva situació econòmica i la moderació de les perspectives de
pujades dels tipus d’interès dels Estats Units.

Les borses europees marquen els màxims 
dels últims anys al juny

Després de les fortes alces experimentades el 2003 i el 2004, la major
part de les principals borses internacionals van acabar el primer quadri-
mestre de l’exercici amb minusvàlues sobre el mes de desembre i lluny
dels màxims dels últims anys anotats al febrer o al començament de març.
Aquesta evolució va ser deguda a factors com l’encariment del preu del
petroli, la pujada del preu d’altres primeres matèries, la remuntada dels
tipus d’interès a llarg termini nord-americans a partir de mitjan febrer i els
dubtes sobre la marxa de l’economia mundial i especialment de la nord-
americana.

No obstant això, al maig va tenir lloc una reacció als mercats borsaris,
gràcies a uns resultats empresarials millors del que s’esperava, a la pers-
pectiva de menors pressions inflacionistes, amb les consegüents davalla-
des dels rendiments dels bons públics, i a cessions del preu del cru.
Aquest moviment alcista va prosseguir en les primeres setmanes de juny
en baixar més els tipus d’interès dels bons. Així, en la tercera setmana del
mes, nombroses borses europees van assolir les cotes màximes dels
últims anys tot i una nova escalada del preu de l’or negre. No obstant
això, els nous màxims històrics del preu del petroli registrats la setmana
següent van frenar una mica l’ímpetu alcista.

Als Estats Units, la situació de les borses va millorar en les primeres
setmanes de juny, tot i que la creació d’ocupació del maig va resultar pit-
jor del que s’esperava. Així, l’índex Standard & Poors 500 va recuperar la
par de l’exercici cap a la meitat de juny, però la va tornar a perdre més
tard. El tradicional índex Dow Jones Industrials va continuar presentant
guanys acumulats negatius sobre el mes de desembre. L’índex Nasdaq
general, representatiu dels valors tecnològics, va continuar experimentant
el comportament acumulat més negatiu. La relativa sobrevaloració de les
borses nord-americanes, els increments dels tipus d’interès de la Reserva
Federal i alguns resultats empresarials decebedors expliquen la pitjor evo-
lució d’aquest mercat en relació amb els europeus.
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Per sectors, l’evolució ha estat desigual. El sector de l’energia destaca
per les plusvàlues sobre el mes de desembre. Les companyies de serveis
públics i el sector sanitari i farmacèutic també han anotat notables puja-
des fins al juny. Al pol contrari, les minusvàlues més importants des del
començament de l’any s’han concentrat en les societats de materials de
consum no cíclic i de telecomunicacions.

L’índex DJ Eurostoxx 50, que inclou les firmes més grans de la zona
de l’euro, va acabar el mes de maig amb uns guanys acumulats del 4,3%,
que al juny han augmentat fins al 7,7%. El dia 23 de juny, aquest índex va
anotar el màxim dels tres últims anys. La perspectiva del manteniment
dels tipus d’interès del Banc Central Europeu en nivells molt baixos
durant un llarg període o fins i tot la seva reducció, amb la rendibilitat de
les obligacions a llarg termini en nivells mínims històrics, i la flexió a la
baixa de l’euro van millorar la perspectiva de beneficis per a les empreses
de la zona de l’euro. La crisi política a la Unió Monetària després del «no»
a la Constitució Europea a França i als Països Baixos amb prou feines va
tenir conseqüències en els parquets. Alguns moviments corporatius al sec-
tor bancari van animar les cotitzacions. Així, cap a la meitat de l’exercici,
les principals borses de la zona de l’euro mostraven notables plusvàlues,
encapçalades per les places de París i Amsterdam.
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El DJ Eurostoxx 50

marca el màxim dels

tres últims anys.

ÍNDEXS DE LES PRINCIPALS BORSES MUNDIALS
31-05-2005

Cotització a 29-6-05

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.

10.467,5 2,7 –2,9 2,7 –3,8 12,2

1.191,5 3,0 –1,7 6,3 –1,0 21,2

2.068,2 7,6 –4,9 4,1 –4,9 41,4

11.276,6 2,4 –1,8 0,4 0,8 9,0

4.964,0 3,4 3,1 12,0 6,1 9,7

3.076,7 5,0 4,3 12,4 7,7 1,4

4.460,6 6,6 4,8 13,8 7,7 4,6

4.120,7 5,3 7,8 12,3 10,7 8,6

364,7 4,7 4,8 8,2 10,1 –12,8

24.264,0 2,7 3,1 18,0 4,6 20,7

9.427,1 4,7 3,8 18,4 7,6 41,3

6.127,2 4,4 7,6 8,9 10,0 4,7

13.867,1 –0,3 –2,6 13,7 0,3 34,7

1.485,6 10,2 8,0 55,9 –0,1 292,0

25.207,0 1,5 –3,8 29,0 –4,1 125,6

L’alça del petroli

beneficia el sector 

de l’energia.



Pel que fa a la borsa espanyola, l’índex IBEX 35 va acabar el mes de
maig en terreny positiu, amb un ascens del 3,8% sobre el mes de desem-
bre. La pujada es va ampliar fins al 7,6% cap al final de juny i va servir
per superar les reculades del març i l’abril. El dia 23 de juny, l’IBEX 35 va
marcar el nivell màxim des del maig del 2001 i va recuperar la cota 9.700.
La bona marxa dels beneficis empresarials va influir en l’ànim dels inver-
sors. Cal destacar que, durant els sis primers mesos de l’any, només 7 de
les 35 accions de l’IBEX 35 s’han situat en números vermells en relació
amb el mes de desembre.
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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 Eurostoxx 50)

NOTA: Juny 2005, dia 29.        FONT: Thomson Financial Datastream.

TÒQUIO (Nikkei 225)LONDRES (Financial Times 100)

BUENOS AIRES (Merval)SÃO PAULO (Bovespa)
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L’IBEX 35 registra la

cota màxima des del

maig del 2001.



Fora de la zona de l’euro, l’índex Financial Times 100 de la Borsa de
Londres també aconseguia notables guanys cap a la meitat de l’any.
L’índex SMI de la borsa suïssa presentava una evolució brillant en el pri-
mer semestre. D’altra banda, l’índex Nikkei 225 del Japó va aconseguir
recuperar al juny la par de l’exercici, tot i quedar lluny del màxim anual
del març. Una pujada en la qualificació de bancs i unes perspectives més
clares per al sector exportador, a causa de la depreciació del ien enfront
del dòlar, van afavorir la recuperació borsària, tot i que l’alça del petroli
hi pesava en contra.

Els mercats emergents presentaven una evolució semestral diversa. La
Borsa de Hong Kong va aconseguir presentar lleugeres plusvàlues sobre
el desembre cap al final de juny. Així mateix, el mercat mexicà va marcar
una alça considerable, tot i col·locar-se lluny del màxim històric del març.
Per la seva banda, la borsa argentina va experimentar un comportament
desfavorable al juny, de manera que els guanys acumulats es van evapo-
rar. La borsa brasilera, que va acabar el mes de maig en terreny negatiu,
es va apropar al final del primer semestre sense aconseguir sortir dels
números vermells.
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Notables guanys de la

borsa mexicana en els

sis primers mesos de

l’exercici.

La borsa suïssa presen-

ta resultats brillants.
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L’activitat econòmica

manté un ritme

expansiu accelerat…

…amb l’ostensible

excepció de la indús-

tria, immersa en un cli-

ma de clar pessimisme.

ACTIVITAT ECONÒMICA

L’activitat econòmica continua en franca expansió

En el segon trimestre del 2005, l’activitat econòmica espanyola ha
mantingut un ritme expansiu similar a l’observat durant els tres mesos
precedents, d’acord amb l’evolució dels principals indicadors d’activitat.
En aquest sentit, el consum d’electricitat (corregit de diferències de calen-
dari i temperatura), que reflecteix amb força precisió el nivell d’activitat
general, presenta un perfil de creixement accelerat en els últims mesos.
En un pla més general, l’indicador sintètic d’activitat (elaborat pel Ministe-
ri d’Economia a partir d’un conjunt ampli d’indicadors parcials) mostra
igualment una tendència de fons ascendent.

CONJUNTURA ESPANYOLA

L’ACTIVITAT ECONÒMICA MANTÉ UN CREIXEMENT SOSTINGUT
Variació interanual de l’indicador sintètic d’activitat

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

%
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3,5
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1,5

La indústria, que no aconsegueix sortir de l’atonia, és una clara excep-
ció dins del bon clima general. Durant els quatre primers mesos de l’any,
l’índex de producció industrial (filtrat de diferències de calendari) va créi-
xer amb prou feines el 0,2% interanual, en un context de clar pessimisme.
Així ho reflecteix l’indicador de confiança del sector, que va caure al maig
al nivell dels 7 punts negatius, el més baix dels tres últims anys. En el
mateix sentit, l’índex PMI, elaborat a partir de les respostes dels gestors



de compres, va caure a 49,2 punts a l’abril (apunta a un to contractiu
quan se situa per sota dels 50 punts).

L’evolució és particularment negativa a les branques de la indústria
tèxtil, confecció i pelleteria i cuir, amb importants descensos en els res-
pectius índexs de producció (entre el 9% i el 15% interanual) durant els
quatre primers mesos. La reculada del 5,4% corresponent a l’índex de
vehicles a motor és també molt significativa, sobretot si tenim en compte
l’elevada ponderació d’aquesta activitat en l’índex general. Al costat posi-
tiu, cal destacar els augments registrats en edició (7,7%) i en productes
metàl·lics (1,0%).
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El sector tèxtil i de

confecció i, amb

menys intensitat, els

vehicles a motor mos-

tren una evolució

molt negativa.

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

NOTA: Sèrie
de cicle-tendència
corregida de
diferències
de calendari.
FONTS: INE
i elaboració pròpia.
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A la construcció, en canvi, el clima és molt diferent, amb perfils de
creixement accelerats a gairebé tots els indicadors, com en el cas tan
representatiu del consum de ciment. La licitació pública també ha registrat
un volum molt elevat en els últims mesos, gràcies, fonamentalment, a la
realitzada per les administracions autonòmiques i locals. En aquestes cir-
cumstàncies, el sentiment de confiança del sector continua essent molt
elevat, i s’expressen opinions molt favorables sobre la situació de la carte-
ra de comandes.

Pel que fa als serveis, el to general també continua essent força posi-
tiu. En un pla general, el gir alcista que mostra l’indicador sintètic del
Ministeri d’Economia s’emmarca en el comportament favorable de l’indi-
cador de confiança del sector. Les tecnologies de la informació i la comu-
nicació i els serveis a empreses són els sectors més dinàmics, d’acord amb
l’evolució dels índexs de xifres de negoci elaborats per l’Institut Nacional
d’Estadística.

A la construcció, en

canvi, regna l’optimis-

me…

…igual que als ser-

veis.



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

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

2004 2005
2003 2004

II III IV I Abril Maig

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, AENA, Institut Nacional d’Estadística, Banc d’Espanya, Comissió Europea, Ministeri de Foment, Ministeri d’Indústria,
Comerç i Turisme, Ministeri d’Economia i elaboració pròpia. 

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

1,4 1,6 2,4 2,2 0,4 0,3 0,0 ...

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

79,1 79,8 79,3 80,5 80,5 79,4 – 79,5

6,2 6,6 6,6 6,0 4,7 0,7 2,2 ...

4,8 3,8 2,4 3,8 3,9 –0,2 16,0 11,3

10,3 13,6 8,0 16,0 24,0 23,7 20,0 15,0

21,4 8,0 9,2 14,9 0,5 3,7 ... ...

–10,9 17,9 –9,4 65,6 37,4 5,9 ... ...

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

–1,0 2,8 –0,6 1,4 10,0 7,4 0,0 5,4

4,4 3,8 –2,4 5,2 8,5 –0,8 ... ...

1,7 –3,5 6,2 –8,5 –16,7 –14,3 –3,2 ...

7,5 7,8 6,7 6,5 8,3 8,4 5,4 11,0

7,5 7,3 6,8 9,0 5,7 2,5 ... ...

Tenint en compte aquesta informació, el comerç i el transport també
mantenen un ritme expansiu notable. En canvi, el turisme mostra un
avanç més moderat. El sector turístic es continua basant, de fet, en el
dinamisme de la demanda interior. En canvi, l’afluència de visitants
estrangers no s’acaba de traduir en un creixement significatiu de les per-
noctacions en establiments hotelers i dels ingressos comptabilitzats a la
balança de pagaments i apunta a una probable retallada de la despesa
mitjana per turista.

Des de la perspectiva de la demanda, les dades disponibles apunten a
una certa moderació del ritme de consum de béns, principalment dura-
dors, compensada per un major dinamisme de la demanda de serveis. Del
gener a l’abril, la producció de béns de consum va créixer el 0,5% inter-
anual, mentre que, durant el mateix període, l’augment de les importa-
cions d’aquests béns va ser del 6,5%, percentatge encara elevat, però en
clara desacceleració en relació amb les taxes precedents.

El dinamisme de la

demanda interior con-

tinua impulsant el

sector turístic.

El consum de béns

duradors tendeix a

moderar-se…
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INDICADORS DE DEMANDA
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior

2004 2005
2003 2004

II III IV I Abril Maig

Consum

Producció de béns de consum (*)

Importació de béns de consum (**)

Matriculacions d’automòbils

Crèdit al consum de béns duradors

Indicador de confiança 
dels consumidors (***)

Inversió

Producció de béns d’equipament (*)

Importació de béns d’equipament (**)

Matriculació de vehicles industrials

Comerç exterior (**)

Importacions no energètiques

Exportacions

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

(***) Enquesta de la Comissió Europea: diferència entre els percentatges de respostes positives i negatives.
FONTS: ANFAC, Institut Nacional d’Estadística, Banc d’Espanya, Ministeri d’Economia, Comissió Europea i elaboració pròpia.

0,2 –0,2 –0,7 0,1 0,1 0,1 1,8 ...

10,9 13,4 17,2 9,7 8,3 6,5 6,8 ...

3,8 9,8 9,5 5,3 4,7 –0,0 6,6 7,1

1,6 5,5 4,8 4,4 9,2 8,8 – –

–13,7 –10,8 –9,3 –11,7 –10,3 –9,7 –11,0 –11,0

0,6 1,8 3,7 4,7 –1,7 –0,8 2,0 ...

14,8 14,9 4,3 19,2 29,0 28,6 50,5 ...

13,5 11,7 13,1 9,4 9,4 9,2 23,7 17,3

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

6,9 5,2 3,7 6,7 4,3 –3,1 5,6 ...

En termes reals (descomptant la inflació), l’índex de vendes del comerç
al detall va créixer l’1,7% interanual durant els quatre primers mesos de
l’any, taxa molt similar a la registrada durant la segona meitat del 2004.
D’altra banda, les matriculacions d’automòbils van augmentar al voltant del
2,8% en els cinc primers mesos, per sota, en aquest cas, de les taxes anota-
des el 2004. Així i tot, tant la dada del maig com l’acumulat dels cinc pri-
mers mesos són, en termes quantitatius, els més alts de la història i eviden-
cien el dinamisme del mercat interior espanyol. D’altra banda, prossegueix
l’auge de les vendes de motocicletes (del gener al maig, les matriculacions
d’aquests vehicles van doblar les d’un any abans), influït, en aquest cas,
pels recents canvis normatius en els permisos de conducció.

Finalment, la demanda d’inversió en béns d’equipament continua en
franca expansió, segons es desprèn del fort creixement de les importa-
cions de béns d’aquesta naturalesa (el 34,6% interanual del gener a l’abril)
i del considerable augment de les matriculacions de vehicles industrials
(13,8% durant els cinc primers mesos). La fortalesa de la demanda interna
de béns de consum i inversió contrasta amb la feblesa de les exporta-
cions, que, en termes reals, van caure el 0,9% interanual durant els quatre
primers mesos.

…però, en línies gene-

rals, la demanda inte-

rior continua mostrant

un gran dinamisme.

La inversió en béns

d’equipament continua

en franca expansió.



Augmenta la producció agrària el 2004

El valor de la producció agrària va créixer el 4,6% el 2004, segons les
dades avançades pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, arran de
l’augment en quantitat (el 5,9%) i del descens global dels preus (1,3%).
L’augment de la producció agrària s’explica, principalment, per l’avanç de
la producció vegetal, que va créixer el 9,2% en termes reals, enfront del
modest increment de la producció animal (0,4%).

El valor de les produccions vegetals es va enfilar fins als 26.609 milions
d’euros, el 5,5% més que en l’any precedent, com a resultat de l’augment
físic esmentat i d’un descens dels preus de l’ordre del 3,5%. Aquesta situa-
ció és exactament la inversa a l’observada el 2003, any en què la caiguda
de la producció es va combinar amb un considerable avanç dels preus.
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La producció agrària

creix gairebé el 6%

real el 2004…

MACROMAGNITUDS AGRÀRIES
Milions d’euros corrents

% de variació
2003 2004

Valor Preu Real

Producció branca agrària

Producció vegetal

Producció animal

Altres activitats

Total

Consums intermedis

Valor afegit brut

Amortitzacions

Altres subvencions

Altres impostos

Renda agrària

FONT: Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

25.229,6 26.608,7 5,5 –3,5 9,2 61,9

14.215,9 14.628,3 2,9 2,4 0,4 34,0

1.691,0 1.771,1 4,7 2,2 2,4 4,1

41.136,4 43.008,2 4,6 –1,3 5,9 100,0

14.165,7 14.887,1 5,1 4,2 0,9 34,6

26.970,7 28.121,1 4,3 – – 65,4

3.287,4 3.571,4 8,6 – – 8,3

2.504,9 2.585,8 3,2 – – 6,0

152,9 158,2 3,5 – – 0,4

26.035,4 26.977,2 3,6 – – 62,7

% de
participació

…gràcies a l’avanç de

les produccions vege-

tals…

L’avanç de la producció vegetal s’explica per l’augment de les quanti-
tats de la majoria de productes. Cal destacar el fort increment de la pro-
ducció d’oli d’oliva, que va experimentar un augment en quantitat del
63,2% i un descens dels preus del 14,0% en relació amb l’any precedent,
resultat que s’emmarca en les oscil·lacions característiques d’aquest pro-
ducte. Cal recordar que, en la campanya anterior, es va registrar una cai-
guda de la producció propera al 40%, acompanyada d’un notable ascens
dels preus.

L’augment de la producció cerealística (24,4%) va ser degut als incre-
ments de l’ordi (22,0%), la civada (16,6%) i el blat de moro (9,4%), amb
pujades poc rellevants dels preus en tots els casos. El comportament indi-
cat va estar influït per les abundants pluges registrades al començament
de l’any, però que no van continuar al llarg de la campanya. S’aparten de
la pauta general la caiguda de la producció de sègol, propera al 10%, i el
descens del preu de l’arròs, proper al 20%.

…principalment l’oli

d’oliva…

…els cereals…
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La producció d’hortalisses també va mantenir una evolució força posi-
tiva, amb un augment real del 6,8%, compensat parcialment per un des-
cens dels preus que va limitar-ne l’augment en valor al 3,7%. De manera
diferent, la producció de patates es va reduir l’1,4%, però el fort augment
dels preus va permetre un augment en valor del 14,2%. Al costat negatiu,
cal situar la caiguda de la producció de fruites (12,0%), acompanyada, a
més a més, per un descens en els preus (2,3%). En el cas del vi i del
most, l’augment en quantitat (3,7%) va quedar anul·lat pel descens dels
preus, i es va produir, de fet, una disminució en valor del 2,0% en relació
amb l’any anterior.

Pel que fa al balanç de la producció animal el 2004, l’augment en valor
del 2,9% és degut, fonamentalment, al recorregut alcista dels preus (2,4%),
ja que la producció física es va mantenir gairebé estable, com s’ha comentat
al començament. Al capítol de la producció de carn, l’augment en valor
(3,4%) s’explica, sobretot, pel creixement global dels preus (2,8%), particu-
larment els corresponents al porcí, que van patir una pujada del 8,6%, coin-
cident, en aquest cas, amb un lleuger augment de la producció.

El comportament del boví va ser una mica diferent, amb un augment
en quantitat de l’1,7%, acompanyat d’un descens dels preus del 3,0%. El
cas invers es va donar en l’oví i en el cabrum, amb una reculada de la
producció de l’1,0%, compensada per un avanç de magnitud similar dels
preus (1,1%). Per la seva banda, la producció d’aus va registrar avanços
moderats tant en quantitat (1,0%) com en preus (1,4%).

Al capítol dels productes animals, el moderat avanç en valor (1,3%) res-
pon a comportaments molt heterogenis dels diferents components. Mentre
que el descens de la producció de llet (2,1%) va ser compensat amb escreix
per la pujada dels preus (5,3%), l’increment de la producció d’ous (4,1%) va
ser insuficient per absorbir la caiguda patida pels preus (5,2%).

PRODUCCIÓ VEGETAL
Milions d’euros corrents

% de variació
2003 2004

Valor Preu Real

Cereals

Plantes industrials

Plantes farratgeres

Hortalisses

Patata

Fruites

Vi i most

Oli d’oliva

Altres

Total

FONT: Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

4.499,0 5.465,2 21,5 –2,4 24,4 20,5

1.442,5 1.462,2 1,4 –2,6 4,0 5,5

603,4 658,7 9,2 8,5 0,6 2,5

7.631,4 7.913,5 3,7 –2,9 6,8 29,7

558,6 637,9 14,2 15,8 –1,4 2,4

6.313,5 5.429,6 –14,0 –2,3 –12,0 20,4

1.300,1 1.274,1 –2,0 –5,5 3,7 4,8

2.158,3 3.029,9 40,4 –14,0 63,2 11,4

722,8 737,6 2,1 2,1 0,0 2,8

25.229,6 26.608,7 5,5 –3,5 9,2 100,0

% de
participació

…i les hortalisses,

mentre que, en canvi,

cauen les produccions

de fruites i patates.

La producció de carn

s’estanca, amb un

augment considerable

dels preus del porcí…

…que contrasta amb

el descens dels corres-

ponents al boví.

Avanç moderat en

valor d’altres produc-

tes animals.
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Per la seva banda, els consums intermedis van créixer en valor el
5,1%, a causa, principalment, de l’augment dels preus (4,2%), enfront d’un
creixement molt moderat en quantitat (0,9%). Les subvencions netes als
productes van pujar a 3.851,2 milions d’euros, amb un augment de l’1,6%
en relació amb l’any anterior, mentre que la resta de subvencions van
arribar als 2.585,8 milions, el 3,2% més que el 2003. Al final, la renda
agrària total va pujar a 26.977 milions d’euros, el 3,6% més que el 2003, la
qual cosa equival a un lleuger descens a preus constants. Així i tot, grà-
cies al creixement de la productivitat, la renda per unitat de treball any va
augmentar l’1,9% en termes reals.

Pel que fa al 2005, les perspectives actuals són força pessimistes. Des-
prés de les gelades de l’hivern, la sequera (la pitjor que es recorda en 60
anys) ha perjudicat greument els cultius de secà i comença a fer perillar
les terres de regadiu. Les cabanyes extensives de boví i d’oví pateixen
també seriosos perjudicis per la falta de pastures, que repercuteix en
l’augment dels costos de producció per la necessitat de suplir-les amb
pinsos. A més a més, també es tem que, tot i les ajudes habilitades, la
pujada del preu dels carburants incideixi negativament sobre la renda
agrària.

PRODUCCIÓ ANIMAL
Milions d’euros corrents

% de variació
2003 2004

Valor Preu Real

Carn i bestiar

Boví

Porcí

Equí

Oví i cabrum

Aus 

Altres

Total

Productes animals

Llet

Ous

Altres

Total

Total

FONT: Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

2.609,0 2.575,1 –1,3 –3,0 1,7 17,6

4.164,1 4.540,2 9,0 8,6 0,4 31,0

43,6 45,5 4,2 0,0 4,2 0,3

1.787,5 1.790,4 0,2 1,1 –1,0 12,2

1.631,8 1.670,5 2,4 1,4 1,0 11,4

418,5 398,4 –4,8 –5,3 0,5 2,7

10.654,5 11.020,0 3,4 2,8 0,6 75,3

2.294,4 2.364,8 3,1 5,3 –2,1 16,2

1.094,6 1.080,2 –1,3 –5,2 4,1 7,4

172,5 163,3 –5,3 –5,3 0,0 1,1

3.561,4 3.608,3 1,3 1,4 –0,1 24,7

14.215,9 14.628,3 2,9 2,4 0,4 100,0

% de
participació

La renda agrària creix

el 3,6% nominal, equi-

valent a un lleuger des-

cens en preus cons-

tants.

La sequera enfosqueix

les perspectives per 

al 2005.
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El ritme d’augment

d’afiliació a la Segure-

tat Social s’accelera

bruscament arran de

la regularització de

treballadors estran-

gers.

Les altes entre la pobla-

ció estrangera creixen

el 28%, mentre que,

entre els espanyols,

l’augment és del 2,2%.

MERCAT DE TREBALL

La fermesa de l’ocupació es manté abans de l’estiu

El nombre d’afiliats en alta a la Seguretat Social va augmentar en
212.272 al maig, xifra molt superior a la del mateix mes del 2004, i va dur
la xifra total fins als 17,8 milions, un màxim històric. Aquest fort augment
és degut, sobretot, al procés de regularització de treballadors estrangers
iniciat el passat mes de febrer, que, només al maig, ha representat 88.979
noves altes. Per aquest motiu el ritme de creixement de l’afiliació a la
Seguretat Social s’ha accelerat bruscament fins al 3,8% interanual. Des-
comptant aquestes altes, que no constitueixen nova ocupació sinó només
aflorament de la ja existent, l’afiliació hauria crescut el 3,3%, taxa que
mostra la solidesa del mercat laboral.

LA REGULARITZACIÓ ACCELERA L’AFILIACIÓ
A LA SEGURETAT SOCIAL
Total d’afiliats en alta a la Seguretat Social

20022001 2003
M J S D M J S D M J S D
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M
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i Assumptes Socials.
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L’avanç de l’afiliació a la Seguretat Social, al marge d’aquest procés 
de regularització, s’ha basat en la incorporació de treballadors estrangers
al sistema. Al maig, la xifra total d’afiliats estrangers es va situar en
1.364.003, el 28,4% més que en el mateix període del 2004. Aquest incre-
ment contrasta vivament amb l’augment de l’afiliació entre els espanyols,
el 2,2% interanual, xifra que indica amb més fiabilitat la tònica de fons de
creixement de l’ocupació a Espanya.
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La construcció i els

serveis mantenen un

dinamisme notable.

Les contractacions

registrades a l’INEM

cauen moderadament

entre els mesos de

gener i maig.

El ritme de descens 

de l’atur registrat

s’intensifica, també

amb les noves xifres

del SISPE.

Les noves sèries no

alteren la tendència

preexistent.

Per sectors, el creixement més intens es va apreciar a la construcció,
amb el 8,0%, i als serveis, on l’avanç de l’afiliació va arribar al 4,9% inter-
anual. L’ocupació industrial, per la seva banda, va continuar reculant, tot i
que a taxes molt moderades.

Les col·locacions registrades a l’Institut Nacional d’Ocupació (INEM)
van augmentar amb força al maig. Malgrat tot, en el conjunt dels cinc pri-
mers mesos, els contractes registrats presentaven un balanç moderada-
ment negatiu en pesar més el descens dels contractes temporals, el 2,9%,
que l’increment dels indefinits, el 3,1%. El treball a temps parcial va pre-
sentar, per la seva banda, un increment moderat. Així i tot, aquestes xifres
s’han d’interpretar amb precaució, ja que hi ha una gran variabilitat en la
durada dels contractes que els fa heterogenis pel que fa a temps de tre-
ball equivalent.

L’atur registrat continua baixant

El nombre d’inscrits a les oficines dels Serveis Públics d’Ocupació va dis-
minuir en 88.552 al maig i va millorar lleugerament el registre del mateix
mes de l’any precedent. Aquestes xifres són les primeres que es publi-
quen segons el nou Sistema d’Informació dels Serveis Públics d’Ocupació
(SISPE) i que han tingut com a efecte l’increment de les xifres d’atur regis-
trat disponibles fins ara (vegeu requadre).

Aquesta nova sèrie no altera les tendències registrades en els últims
mesos, caracteritzades per un descens sostingut de l’atur. En efecte, se-
gons el SISPE, l’atur total al final de maig, 2.007.393 persones, va conti-
nuar baixant a un ritme apreciable, el 4,0% interanual, gairebé un punt
superior al del mes precedent.

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

2004 2005
2003 2004

II III IV I Abril Maig

Afiliats a la Seguretat Social

Assalariats

Indústria

Construcció

Serveis

No assalariats

Total

Població ocupada (*)

Llocs de treball (**)

Contractes registrats (***)

Indefinits

Temporals

Total

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

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

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

–0,5 –0,5 –0,5 –0,6 –0,5 –0,9 –0,7 –0,8

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

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

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

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

4,0 3,9 3,6 3,8 4,1 5,1 – –

2,5 2,7 2,5 2,7 2,9 3,0 – –

–1,0 11,8 16,3 18,2 4,4 0,6 5,0 ...

3,9 11,4 13,7 14,7 4,0 –9,8 5,3 ...

3,4 11,5 13,9 15,0 4,0 –8,8 5,3 ...
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CANVIS EN EL MESURAMENT DE L’ATUR REGISTRAT

L’entrada en vigor del Sistema d’Informació dels Serveis Públics d’Ocupació, a partir del
mes de maig del 2005, ha permès integrar la informació pròpia de cada servei públic d’ocupa-
ció (estat i autonòmics) i, a més a més, ha possibilitat la coordinació de les actuacions i de les
estratègies comunes orientades a afavorir la inserció laboral i l’estudi del mercat de treball
espanyol.

Així mateix, la implantació del SISPE introdueix una millora qualitativa important en la
forma de mesurar l’atur registrat. Aplicant els nous criteris, el total d’aturats varia al voltant
de 451.000 més, de mitjana, durant els quatre primers mesos del 2005, i s’estimen variacions
similars en les simulacions realitzades per als anys immediatament anteriors. En concret, per
al mes de gener d’enguany, s’identificaven 453.150 aturats addicionals, per les causes
següents:

• La inclusió dels demandants de nacionalitat estrangera (no integrats en el sistema anterior)
aporta 113.578 inscrits més.

• L’encreuament amb els fitxers actualitzats de la Seguretat Social identifica 314.984 aturats
més, que havien estat exclosos en el sistema anterior a causa d’incorreccions de classifica-
ció. Es tracta, fonamentalment, de demandants que declaraven comptabilitzar una pres-
tació a temps parcial amb una feina o bé que buscaven una segona feina o un treball
millor, etc., però que no constaven en alta a la Seguretat Social.

• L’actualització i la comprovació de les claus utilitzades per classificar els demandants de
feina representen una variació de 24.588 aturats més. La comprovació es realitza mit-
jançant encreuaments amb dades externes i la depuració de les dades d’identificació del
demandant. Afecta, principalment, els treballadors eventuals agraris subsidiats, els treballa-
dors afectats per expedients de regulació d’ocupació, els estudiants, etc., que s’ha comprovat
que ja no estan en aquesta situació.

ATUR REGISTRAT: S’INTENSIFICA EL DESCENS
Variació interanual de l’atur registrat

FONTS: Servei Públic
d’Ocupació
i elaboració pròpia.
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La millora de la situació va ser especialment visible a la construcció i
als serveis, tot i que la intensa reducció en els demandants d’una primera
feina va contribuir també al bon registre mensual. A la indústria, l’atur va
continuar baixant de manera moderada i estable.

El fort descens de l’atur al maig va afavorir que el balanç acumulat de
l’any mostrés uns resultats més favorables que el 2004. En efecte, el des-
cens acumulat es va situar en 105.322 persones, clarament per damunt del
registrat l’any anterior. Els bons resultats acumulats a la construcció i als
serveis, en aquest cas molt similars als del 2004, expliquen la millora de la
situació.

Les noves sèries d’atur situen la major part de comunitats autònomes
amb un nivell d’atur inferior al de l’any precedent, llevat de Navarra, La
Rioja i València, la qual cosa, de fet, no representa cap canvi en relació
amb la situació que reflectien les sèries anteriors. Els comportaments més
positius es continuen registrant a Madrid, on el descens interanual de
l’atur és especialment elevat, el 12,2%, i també a Castella i Lleó, el País
Basc, Extremadura o Andalusia, amb caigudes entre el 5% i el 7%.
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Millora visible de la

situació a la construc-

ció i als serveis.

El balanç acumulat

fins al maig és el més

favorable dels últims

anys.

Navarra, València i La

Rioja, úniques comu-

nitats autònomes

amb un atur superior

al del 2004.

Cal destacar que la introducció del SISPE no significa cap augment real de l’atur registrat,
sinó estrictament una millora de la informació utilitzada per elaborar l’estadística. Les comu-
nitats autònomes amb les diferències positives més importants al gener del 2005 són: Andalu-
sia (105.345 aturats més, el 29,7% d’augment en relació amb el sistema anterior), Catalunya
(68.794, 32,2%), Madrid (54.295, 30,0%), Comunitat Valenciana (42.155, 27,0%), Castella i
Lleó (21.561, 21,2%) i Canàries (21.379, 19,2%).

EL NOU SISTEMA DE MESURAMENT DE L’ATUR REGISTRAT
COMPTABILITZA GAIREBÉ 450.000 ATURATS MÉS
Nombre d’aturats registrats a les oficines de l’atur

FONTS: Ministeri
de Treball i
Assumptes Socials
i elaboració pròpia.
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Les pujades salarials es contenen

L’increment mitjà del cost salarial total per persona i mes segons
l’enquesta trimestral de costos laborals (ETCL) va mantenir la tònica de
moderació i es va situar en el 2,5% en el primer trimestre del 2005, una
dècima menys que en el trimestre anterior. Per quart trimestre consecutiu,
a més a més, va ser inferior també a l’augment de la inflació. Si al cost
salarial hi afegim altres costos laborals, com la Seguretat Social i altres
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Es modera l’augment

dels costos salarials,

però no el dels costos

laborals totals.

ATUR REGISTRAT PER SECTORS, SEXE I EDATS
Maig 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.

56.349 6.057 12,0 3.823 7,3 2,8

295.928 –7.654 –2,5 –6.856 –2,3 14,7

219.919 –32.780 –13,0 –12.473 –5,4 11,0

1.207.691 –57.094 –4,5 –34.178 –2,8 60,2

227.506 –13.851 –5,7 –33.624 –12,9 11,3

782.160 –95.860 –10,9 –58.176 –6,9 39,0

1.225.233 –9.462 –0,8 –25.133 –2,0 61,0

258.851 –9.962 –3,7 –17.880 –6,5 12,9

1.748.542 –95.360 –5,2 –65.429 –3,6 87,1

2.007.393 –105.322 –5,0 –83.308 –4,0 100,0

ELS SALARIS CREIXEN MENYS QUE LA INFLACIÓ
Variació anual dels indicadors representats

FONTS: INE
i elaboració pròpia.
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percepcions, l’increment del cost laboral total es va situar en el 3,0% i va
presentar un perfil de moderada acceleració. El determinant d’aquest
comportament van ser les percepcions en espècie, ja que el cost de la
Seguretat Social va augmentar en la línia de les retribucions salarials.
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INDICADORS DE SALARIS
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior

2004 2005
2003 2004

II III IV I II

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

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

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

3,5 3,0 2,9 2,9 3,0 2,9 2,9

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

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

4,4 3,3 2,9 3,3 3,3 3,2 ...

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

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

4,3 3,6 2,5 2,0 5,7 5,8 ...

5,4 3,6 3,5 3,4 3,0 4,2 ...

–0,5 –0,8 0,5 0,2 –3,0 –3,1 ...

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

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

La suau moderació dels costos salarials en el primer trimestre d’en-
guany va ser perceptible amb particular intensitat a la construcció, on
l’increment interanual va quedar en el 2,4%. Molt inferior va ser la desac-
celeració a la indústria, una dècima fins al 3,2%, mentre que als serveis el
cost laboral per treballador i mes va continuar creixent al 2,5% del trimes-
tre precedent. La moderació dels increments salarials no es va reflectir en
el cost per hora efectiva treballada, que va créixer el 5,8% en el trimestre,
més de dos punts per damunt de la mitjana de l’any precedent.

La menor pressió dels costos salarials s’aprecia també en les dades de
la comptabilitat nacional. Segons aquesta font, la remuneració mitjana
per assalariat va augmentar el 2,9% en el primer trimestre del 2005 i es
va moderar dues dècimes en relació amb el trimestre precedent. Aquesta
tendència va ser perceptible en les diferents branques d’activitat, tot i
que continuaven apareixent diferències sensibles entre els diferents sec-
tors. El creixement més important, al marge de les branques energèti-
ques, es va registrar a la indústria, el 3,6%, i als serveis no de mercat, el
3,3% interanual. La construcció va quedar en el 2,7% i els serveis de mer-
cat, en el 2,5%.

Menys pressió salarial

a la construcció i

increments elevats a

la indústria.

La comptabilitat nacio-

nal reflecteix també

una certa tònica de

moderació, tot i que

amb diferències apre-

ciables per sectors.



La pujada salarial mitjana pactada als convenis es va situar en el 2,9%
cap a la meitat del segon trimestre, segons les dades del Ministeri de Tre-
ball i Assumptes Socials. Aquest increment és inferior al realment satisfet
el 2004, que va arribar al 3,6% per l’impacte de la clàusula de salvaguar-
da. Per sectors, la construcció i la indústria van presentar l’increment més
elevat, el 3,0%. Als serveis, l’augment salarial es va situar en el 2,8%.
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Els convenis es firmen

amb increments infe-

riors als de l’any ante-

rior.
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La taxa d’inflació cau

al 3,1% al maig grà-

cies al tabac, l’energia

i els aliments frescos.

PREUS

Energia i aliments moderen l’IPC al maig

La taxa anual d’inflació va experimentar una sobtada caiguda al maig
després de tres mesos consecutius d’ascens i es va situar en el 3,1% inter-
anual, quatre dècimes per sota del mes precedent. Aquest comportament
favorable s’explica per la forta desacceleració del preu del tabac, que va
incidir positivament en la inflació subjacent, i també per l’apreciable
moderació dels preus dels aliments frescos i de l’energia.

LA TAXA D’INFLACIÓ ES MODERA PUNTUALMENT AL MAIG
Variació interanual de l’IPC
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La desacceleració de la inflació subjacent, dues dècimes de punt fins al
2,6% interanual, no va ser més intensa perquè els preus dels serveis van
rebotar a l’alça després de la notable moderació del mes anterior. Els
preus dels hotels, dels viatges organitzats i de determinats serveis mèdics
van ser els que van experimentar una acceleració més important i van
contribuir de manera decisiva a elevar el creixement interanual del preu
dels serveis fins al 3,8% interanual.

Els serveis reboten 

a l’alça després del

parèntesi de l’abril.



L’efecte de l’alça dels serveis va ser atenuat pels preus dels béns indus-
trials no energètics, que van mostrar la seva línia habitual de gran mode-
ració i van situar la taxa de creixement en el 0,9% interanual, una dècima
per sota del mes anterior i en el mateix nivell que un any abans. Cal des-
tacar, dins d’aquest component, que l’alça habitual dels preus del vestit i
calçat davant la temporada de primavera va ser inferior a la del 2004, la
qual cosa ha afavorit la contenció dels preus del conjunt.
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ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM

2004 2005

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

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

FONT: Institut Nacional d’Estadística.

–0,7 –0,7 2,3 –0,8 –0,8 3,1

0,0 –0,7 2,1 0,3 –0,6 3,3

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

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

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

0,2 2,2 3,5

–0,8 1,4 3,4

0,4 1,8 3,3

0,2 2,0 3,2

1,0 3,1 3,6

0,2 3,3 3,5

–0,1 3,2 3,2

ENERGIA I ALIMENTS FRESCOS, CLAUS DE LES TENSIONS
DE L’IPC
Variació interanual de l’IPC per components
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El bon comportament de l’IPC al maig en termes interanuals va ser
completat, tal com estava previst, per la intensa desacceleració del preu
dels combustibles i dels aliments frescos. En el primer cas, els bons resul-
tats van ser deguts, principalment, a l’efecte graó, ja que els preus van
disminuir lleugerament al maig enfront del notable augment del mateix
mes del 2004. En el cas de l’alimentació, la moderació d’alguns productes
carnis, de les hortalisses i de les patates va ser decisiva en aquest sentit.
Així i tot, l’índex conjunt de productes energètics i els aliments frescos va
continuar creixent a un ritme molt elevat, el 5,0% interanual, tot i que
amb diferències entre la mateixa energia, el 6,8%, i l’alimentació sense
elaborar, el 3,0%.
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L’efecte graó afavo-
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ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM PER GRUPS DE COMPONENTS
Maig

% 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.

116,6 0,4 0,1 1,6 1,7 4,7 3,2

120,0 4,1 0,0 4,6 3,5 5,4 4,4

118,9 1,4 1,1 1,0 0,1 2,0 1,2

114,0 0,3 0,0 2,2 3,1 3,4 5,1

108,2 0,4 0,5 0,8 1,2 1,4 2,1

106,0 0,0 0,2 –0,5 0,3 0,1 1,0

114,1 1,6 0,1 5,2 3,9 5,5 4,7

92,1 –0,1 –0,1 0,4 –1,0 –0,7 –2,0

101,8 –1,3 –0,4 –1,1 –1,4 0,0 –0,4

117,0 0,0 0,0 0,5 0,5 4,0 4,2

118,8 0,0 0,3 2,3 2,4 4,0 4,3

114,3 0,1 0,1 2,5 2,7 3,1 3,1

115,1 1,0 0,1 2,7 2,0 3,7 3,4

120,9 0,8 0,0 0,5 1,7 7,0 3,0

112,7 0,5 0,2 2,0 1,8 2,9 3,0

109,7 1,0 0,3 2,0 1,6 2,2 2,2

113,5 2,5 –0,2 6,4 5,6 6,6 6,8

116,8 3,3 –0,3 8,2 7,1 8,5 8,6

108,4 0,6 0,5 0,6 0,3 0,9 0,9

116,2 –0,1 0,1 2,1 2,1 3,8 3,8

113,1 0,4 0,3 1,7 1,4 2,7 2,6

113,7 0,6 0,2 2,0 1,8 3,4 3,1

Índexs
(*)



La reducció de la inflació al maig, igual que les alces dels mesos ante-
riors, continua posant de manifest l’elevada influència sobre l’IPC dels
seus components més aleatoris, la qual cosa dificulta la previsió. Pel que
fa a l’energia, el recent afebliment de l’euro en un context de preus ele-
vats del cru fa que les expectatives no siguin gaire favorables fins al final
de l’any, llevat del mes d’octubre si tenim en compte la trajectòria dels
preus dels combustibles en el mateix període de l’any anterior. Pel que fa
als aliments frescos, la situació és menys previsible, però el modest aug-
ment de preus registrat entre els mesos de juny i desembre del 2004 no
augura desacceleracions significatives de la taxa interanual d’aquest com-
ponent de l’IPC, en particular en un context de climatologia adversa.

Complementàriament, i pel que fa a les possibilitats de reducció de la
inflació subjacent, res fa pensar que els serveis puguin coadjuvar de
manera significativa, a menys que es doni un declivi apreciable del con-
sum, ara com ara fora de les previsions generalitzades. Els béns indus-
trials no energètics, per la seva banda, creixent a cotes tan baixes, difícil-
ment restaran alguna dècima a l’índex general en un context de pressió
relativa de costos i d’acceleració moderada dels preus d’importació. Final-
ment, no cal descartar una possible moderació dels aliments elaborats,
segons es desprèn del comportament dels preus a l’engròs de l’alimenta-
ció. En qualsevol cas, l’impacte sobre l’IPC seria de poca importància rela-
tiva fins al final de l’any.
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MILLORA EL DIFERENCIAL AMB LA ZONA DE L’EURO
Diferència en la variació interanual de l’índex de preus de consum harmonitzat

FONTS: Institut
Nacional d’Estadística
i elaboració pròpia.
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El diferencial d’inflació amb els països de la zona de l’euro es va
reduir sensiblement al maig i va quedar en 1,1 punts, segons l’índex de
preus de consum harmonitzat (IPCH). Per components, els diferencials
més amplis en contra d’Espanya es produïen en l’alimentació, el transport
i els hotels, cafès i restaurants. En canvi, en els grups de medicina i oci i
cultura, l’augment dels preus era una mica inferior a Espanya que al con-
junt de la zona de l’euro.



Preus a l’engròs: tendències dispars

Els preus industrials van experimentar una intensa desacceleració al
maig, i el seu ritme de creixement va cedir fins al 4,2% interanual, vuit
dècimes per sota del registre del mes precedent. La moderació dels preus
de l’energia, dels béns intermedis no energètics i, amb menys pes, dels
aliments ha estat decisiva en aquest sentit. No obstant això, aquesta
moderació pot durar poc a causa de les tensions que encara persisteixen
en els preus del cru.

Un altre element de tensió és l’augment sostingut dels preus de les
manufactures de consum no alimentàries, que, mes rere mes, sucumbei-
xen a la pressió progressiva dels costos de producció. Al maig, aquest
component va assolir una taxa interanual del 4,3%, quatre punts percen-
tuals superior a la d’un any enrere. En contrapartida, els preus dels béns
d’equipament mantenen una tònica de moderació que pot contribuir a
assossegar la situació.
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INDICADORS D’INFLACIÓ
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior

Índex de preus industrials Preus d’importació
Preus

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

2004

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

2005

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

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

Deflactor
del PIB

(*)

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

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

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

12,0 4,0 3,2 1,3 4,8 7,1 1,4 –2,9 3,2 3,3 –

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

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

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

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

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

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

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

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

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

... 5,0 2,8 2,0 3,7 14,5 ... ... ... ... –

... 4,2 2,5 2,1 3,3 11,0 ... ... ... ... ...

D’altra banda, els preus d’importació van mantenir un increment nota-
ble a l’abril, de manera que, en el conjunt del primer quadrimestre, la
pujada va quedar en el 5,1% en relació amb el mateix període de l’any
anterior. Els productes energètics i també, tot i que amb menys pes, la
resta de béns intermedis van determinar aquest comportament. Molt més

Els preus d’importació

creixen el 5% per

l’energia, però la resta

de productes presenta

una certa moderació.



moderat va ser l’augment dels preus dels béns de consum, l’1,9% acumu-
lat. Els béns de capital, en canvi, van caure amb intensitat.

Finalment, els preus agraris van experimentar una intensa alça al març
i van repetir el comportament del mes anterior pel fort impacte de la cli-
matologia sobre els productes agrícoles, que van situar el seu augment
mitjà en el trimestre per damunt del 18%. Aquest augment tan important,
que no s’ha transferit totalment al consumidor final, va ser parcialment
compensat pels preus dels productes ramaders, que van patir una sensi-
ble caiguda.
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agraris fins al març.



SECTOR EXTERIOR

El dèficit comercial es continua ampliant

El dèficit comercial va moderar molt lleugerament el ritme de creixe-
ment a l’abril gràcies a una certa recuperació de les exportacions, tot i
que sempre en un context d’augment sostingut de les importacions. De
tota manera, el balanç del sector exterior en el primer quadrimestre va
continuar essent negatiu i clarament més desfavorable que el registrat en
el mateix període de l’any anterior. En efecte, el desequilibri comercial va
arribar als 23.327 milions d’euros i va superar en un 41,8% el del període
gener-abril del 2004.
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El dèficit comercial
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EL DÈFICIT COMERCIAL S’AGREUJA
Saldo acumulat de dotze mesos

FONTS: Ministeri
d’Economia
i elaboració pròpia.
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Les importacions van arribar als 72.663 milions d’euros en el primer
quadrimestre i van créixer el 13,3% en relació amb el 2004. L’increment
en volum va ser menor, el 7,8%, a causa de l’augment dels preus, el 5,1%,
imputable, sobretot, als derivats del petroli. En efecte, el cru importat
durant els quatre primers mesos de l’any va tenir un cost mitjà de 239,4
euros per tona, el 29,9% més que el 2004. Les importacions no energèti-
ques, en canvi, van pujar el 2,3%.

Les importacions man-

tenen l’auge i pateixen

l’impacte de la factura

petroliera.



El component més dinàmic de les compres exteriors el van constituir els
béns de capital, amb un creixement acumulat del 34,6% en volum, gràcies
a l’increment de les compres de material de transport, principalment vai-
xells i aeronaus, i de motors. A una certa distància es van situar les impor-
tacions de béns energètics, que van augmentar el 12,3% real, i les de béns
de consum no alimentari, amb el 8,4%. En aquest cas, automòbils, joguines,
mobles, calçat i confecció van ser els productes amb més augments. Els
béns intermedis no energètics van quedar en un increment real del 2,2%,
mentre que els aliments van recular lleugerament.
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COMERÇ EXTERIOR
Gener-abril 2005

Importacions Exportacions Saldo

Milions
% variació %

Milions
% variació %

Milions

Taxa de

d’euros
anual en partici-

d’euros
anual en partici-

d’euros

cober-

valor pació valor pació
tura (%)

Per grups de productes

Energètics

Béns de consum

Alimentaris

No alimentaris

Béns de capital

Béns intermedis 
no energètics

Per àrees geogràfiques

Unió Europea 15

Zona de l’euro

Altres països

Rússia

Estats Units

Japó

Amèrica Llatina

OPEP

Resta

TOTAL

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

9.357 40,7 12,9 1.662 12,5 3,4 –7.695 17,8

20.540 8,5 28,3 19.342 –1,3 39,2 –1.198 94,2

4.030 0,8 5,5 6.607 0,6 13,4 2.577 163,9

16.510 10,4 22,7 12.735 –4,0 25,8 –3.775 77,1

8.291 27,8 11,4 4.008 –1,3 8,1 –4.283 48,3

34.475 7,6 47,4 24.323 8,0 49,3 –10.152 70,6

43.851 9,1 60,3 35.608 3,4 72,2 –8.243 81,2

38.199 9,0 52,6 30.091 4,5 61,0 –8.109 78,8

28.812 20,4 39,7 13.728 3,8 27,8 –15.084 47,6

1.648 59,7 2,3 316 14,3 0,6 –1.332 19,2

2.525 4,4 3,5 1.771 –1,6 3,6 –754 70,1

2.038 9,3 2,8 385 –17,4 0,8 –1.653 18,9

2.995 22,8 4,1 2.186 4,4 4,4 –809 73,0

5.009 35,0 6,9 1.273 20,9 2,6 –3.736 25,4

14.597 17,1 20,1 7.796 3,5 15,8 –6.801 53,4

72.663 13,3 100,0 49.336 3,5 100,0 –23.327 67,9

Les importacions de

béns d’equipament 

i les energètiques

presenten més dina-

misme.

Per àrees geogràfiques, les compres a la Unió Europea de 25 membres
(UE-25) van augmentar el 4,9% en volum, mentre que el ritme d’avanç de
les procedents de la resta del món es va enfilar fins al 12,8%. Aquestes
compres van ser impulsades pel dinamisme de les procedents de la Xina i
també per les de l’antiga Unió Soviètica, el Pròxim Orient i Mèxic, en
aquests casos pel petroli, principalment.

Les exportacions van arribar als 49.336 milions d’euros en els quatre
primers mesos, el 3,5% més que en el mateix període del 2004. Aquest
augment va ser degut, totalment, als preus, que, amb un increment del
4,5%, van compensar el descens real del 0,9%. El descens en volum va



ser una mica superior en les vendes a la UE-25, l’1,2%, enfront del 0,2%
de les dirigides a tercers països. La caiguda de les vendes a la UE es va
concentrar en els nous membres, tot i que les diferències van ser poc sig-
nificatives. Dins de la UE, però, el dinamisme dels mercats francès i ale-
many contrasta amb la reculada de l’italià, del britànic o del de Benelux.
Fora de la UE, van continuar tenint dificultats les vendes al Japó i, amb
menys intensitat, als Estats Units.

Per productes, la reculada de les vendes exteriors va ser generalitzada,
llevat dels béns intermedis, els quals van mantenir un increment mínim,
explicable pel dinamisme de les de ferro i acer. La feblesa més notòria es
va evidenciar en les vendes exteriors d’aliments, les quals, probablement,
van patir l’impacte de la climatologia desfavorable. Les de béns de capital
també van disminuir, afectades pel balanç negatiu de les de vaixells i
d’equipaments d’oficina. Entre els béns de consum, cal destacar les recu-
lades de les vendes exteriors d’automòbils i de calçat i el to relativament
favorable dels components d’automòbil.

El dèficit corrent supera el 6% del PIB al març

La balança per compte corrent va presentar un dèficit de 6.560 milions
d’euros al març, el 64,1% superior al del mateix mes del 2004. L’ampliació
del dèficit comercial i de rendes i la reducció del superàvit per serveis
van superar amb escreix la correcció del dèficit de transferències corrents.
Aquestes dades corresponen a la sèrie històrica de la balança de paga-
ments revisada recentment pel Banc d’Espanya (vegeu el requadre
adjunt).
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EL DÈFICIT CORRENT CONTINUA EMPITJORANT
Saldo corrent acumulat de dotze mesos en percentatge del PIB

FONTS: Banc
d’Espanya, INE
i elaboració pròpia.
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LA NOVA SÈRIE DE LA BALANÇA DE PAGAMENTS AMPLIA EL DÈFICIT CORRENT

El Banc d’Espanya, en coordinació amb l’Institut Nacional d’Estadística, ha revisat la sèrie
històrica d’alguna de les principals rúbriques de la balança de pagaments per al període
1995-2004. Aquesta revisió té com a objectiu millorar la qualitat de la informació i incremen-
tar la coherència amb altres fonts, principalment les relatives als comptes de la resta del món
corresponents a la comptabilitat nacional.

Aquesta revisió, que ha afavorit una important disminució de la partida d’errors i d’omis-
sions de la balança de pagaments, n’afecta les diferents rúbriques, en particular la major part
de les operacions corrents. Menys significatius són els canvis en els comptes de capital i finan-
cer. En conjunt, la nova estimació representa afegir, de mitjana en els cinc últims anys, uns
6.200 milions d’euros al dèficit corrent anterior, és a dir, gairebé nou dècimes de punt de pro-
ducte interior brut per any.

L’aportació de la balança comercial a aquest increment del dèficit se situa en una mica
més de 1.900 milions d’euros de mitjana en els cinc últims anys. Aquest augment és degut,
principalment, a l’ajustament de les valoracions de les xifres d’importació i exportació i a la
incorporació d’operacions no comptabilitzades per no superar el llindar mínim de declaració
de comerç intracomunitari.

A la balança de serveis, les noves dades apunten a un superàvit menor que l’anterior a
causa de les xifres de la balança turística i també de la valoració dels nòlits. De mitjana, la
minoració del superàvit per serveis s’estima en 3.652 milions d’euros anuals des del 2000. La
balança de rendes inclou, per primer cop, una estimació dels beneficis reinvertits de la inver-
sió directa, la qual cosa representa una ampliació del saldo negatiu anterior. A la balança de
transferències, els efectes de la revisió són menys importants.

MÉS DÈFICIT CORRENT DESPRÉS DE LA REVISIÓ
Saldo corrent de la balança de pagaments en percentatge del PIB

FONTS: Banc
d’Espanya, INE
i elaboració pròpia.
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…i el dèficit comercial

contribueix a ampliar-

lo en un 75%.

El dèficit corrent del març va representar un nou pas en la tendència a
ampliar-se, i el saldo acumulat dels dotze últims mesos va continuar aug-
mentant de manera sostinguda fins a situar-se en 51.892 milions d’euros,
xifra equivalent al 6,1% del producte interior brut (PIB). L’intens deterio-
rament de la situació va obeir, sobretot, a l’ampliació del desequilibri
comercial, que ha contribuït al 75% de l’augment del dèficit corrent. La
resta va correspondre a la rúbrica de rendes, el 17% del total, i, amb
menys pes, al menor superàvit en serveis i transferències.

En el cas de la balança comercial, l’augment del desequilibri deriva
d’un creixement de les importacions molt superior al de les exportacions.
La progressiva reducció del superàvit per serveis, per la seva banda, està
determinada per una balança turística que pateix el progressiu increment
dels pagaments en un context d’estancament dels ingressos. El saldo per
transferències, tradicionalment positiu, ha canviat el signe per la davallada
de les transferències netes procedents de la Unió Europea i per l’incre-
ment de les remeses a l’exterior dels treballadors estrangers.

El modest augment

dels ingressos per

turisme i la forta

expansió dels paga-

ments deterioren el

superàvit de serveis.

BALANÇA DE PAGAMENTS
Acumulat 12 últims mesos en milions d’euros

Març Març
% variació2004 2005

Balança corrent

Balança comercial

Serveis

Turisme

Altres serveis

Total

Rendes

Transferències

Total

Compte de capital

Balança financera

Inversions directes

Inversions de cartera

Altres inversions

Total

Errors i omissions

Variació d’actius del Banc d’Espanya

NOTA: El saldo resultant de la suma de la balança corrent, del compte de capital i de la balança financera es compensa
per la variació d’actius del Banc d’Espanya més els errors i omissions.

FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.

–41.000 –57.939 41,3

26.940 25.981 –3,6

–3.880 –4.007 3,3

23.060 21.974 –4,7

–11.263 –15.246 35,4

–148 –681 360,1

–29.351 –51.892 76,8

7.510 8.572 14,1

–9.588 –25.238 163,2

10.779 90.080 –

21.677 –13.387 –

22.868 51.455 125,0

456 –234 –

–1.483 –7.901 432,9

El compte de capital, per la seva banda, va presentar al març un nota-
ble superàvit, que va permetre deixar el saldo acumulat del trimestre lleu-
gerament per damunt del mateix període de l’any anterior. En els dotze
últims mesos, el saldo acumulat es va situar en 8.572 milions d’euros, una
xifra insuficient per compensar l’important dèficit corrent. D’aquesta
manera, la necessitat de finançament de l’economia espanyola, resultant

Saldo positiu de la

balança de capital,

però insuficient per

compensar el dèficit

corrent.



dels saldos de les balances corrent i de capital, va pujar a 43.320 milions
d’euros, és a dir, el 5,1% del PIB, una xifra molt similar a la que dimana
de la nova sèrie de la comptabilitat nacional de base 2000.

En l’àmbit financer, cal destacar la recuperació de la inversió estrange-
ra directa a Espanya, tot i que no en immobles, i el dinamisme de la
inversió de cartera. Pel que fa a les sortides, la inversió espanyola directa
a l’exterior es va recuperar amb intensitat, també en l’àmbit immobiliari,
mentre que la de cartera va continuar caient amb força. Aquests movi-
ments, juntament amb altres operacions del sistema financer, principal-
ment préstecs i dipòsits, van generar un saldo positiu del compte finan-
cer, excloses les operacions del Banc d’Espanya. En efecte, les entrades
netes van pujar a 12.179 milions d’euros fins al març, el 5,9% més que en
el primer trimestre del 2004.
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Els ingressos impo-

sitius augmenten 

el 12% en l’acumulat

fins al maig.

SECTOR PÚBLIC

L’Estat manté el superàvit al maig

Els ingressos no financers de l’Estat van augmentar el 13,8% en els cinc
primers mesos del 2005 i van arribar als 53.369 milions d’euros. Aquesta
xifra no inclou els trams de la recaptació de l’impost sobre la renda de les
persones físiques i de la major part dels impostos indirectes cedits a les
comunitats autònomes i a les corporacions locals, de manera que resulta
poc significativa com a indicador de la capacitat d’ingrés de les adminis-
tracions per la via dels impostos generals. Un cop inclosos aquests ingres-
sos cedits, la recaptació va ascendir a 70.537 milions d’euros i va superar
en un 12,4% la del mateix període del 2004.

EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE L’ESTAT
Maig 2005

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.

3.840 65,2 53.369 13,8

1.232 45,5 23.481 14,4

338 52,3 5.744 31,2

2.291 52,7 26.767 18,7

1.586 5,2 7.344 2,9

1.826 28,8 7.201 –11,7

7.273 32,4 70.537 12,4

7.490 –0,6 49.880 12,0

–3.650 –29,9 3.489 47,2

–5.202 –14,7 7.215 81,3

L’avanç de la recaptació impositiva es va basar tant en els impostos
directes com indirectes. Els directes van acumular un augment del 16,1%
fins al maig per l’impuls de la recaptació de l’impost de societats. L’aug-
ment dels recursos procedents de l’impost sobre la renda de les persones
físiques (IRPF) va pujar al 14,4%.

La recaptació per

impostos directes creix

impulsada per l’impost

de societats i també

per l’IRPF.



Els ingressos procedents d’impostos indirectes van augmentar el 14,9%
en relació amb els cinc primers mesos del 2004, amb l’impost sobre el valor
afegit (IVA) com a principal recurs i amb un increment del 18,7%. El creixe-
ment va ser especialment elevat en la recaptació per operacions interiors,
un espectacular 22,7%, atribuïble en part al descens de les devolucions. Pel
que fa a la resta d’indirectes, cal destacar l’increment en els recursos proce-
dents de l’impost sobre l’alcohol i begudes derivades, amb el 10,2%, i, a
l’extrem oposat, el de l’impost d’hidrocarburs, amb el 0,5%, afectat per la
reducció del consum propiciada per l’alça dels preus dels combustibles. Els
ingressos per tràfic exterior, és a dir, els derivats dels aranzels de les impor-
tacions dels països no pertanyents a la Unió Europea, van augmentar també
amb força, el 20,5%.

Al marge dels recursos impositius, les taxes i preus públics van aug-
mentar el 12,3%, impulsades per la recaptació de la corresponent a la
reserva del domini públic radioelèctric. En canvi, els ingressos patrimonials
i les transferències de capital van disminuir intensament. Les corrents, per
la seva banda, es van situar gairebé en la cota de l’any anterior.

Els pagaments no financers de l’Estat, per la seva banda, van augmentar
el 12,0% i van ascendir a 49.880 milions d’euros. Aquesta xifra no inclou la
contrapartida dels ingressos corresponents als trams dels impostos cedits a
les comunitats autònomes i és complexa d’interpretar per la poca homoge-
neïtat de les dades. L’increment de la despesa va ser degut a les operacions
corrents i a les de capital. En el primer cas, els desencadenants de l’aug-
ment dels pagaments van ser les despeses financeres, les transferències
corrents i, amb menys pes, les despeses de personal, les quals van augmen-
tar el 7,3%. En el segon cas, cal destacar l’augment de les inversions reals.

El saldo acumulat de caixa de l’Estat fins al maig, és a dir, la diferència
entre els ingressos i els pagaments no financers, va ser positiu per un
import de 3.489 milions d’euros i superior en un 47,2% al del mateix pe-
ríode de l’any anterior. Aquest superàvit va ser anul·lat, però, per l’intens
augment net d’actius financers, situació que va generar una necessitat
d’endeutament de 2.155 milions d’euros. L’augment d’actius financers es
va concentrar en els dipòsits en institucions financeres i en les aporta-
cions patrimonials, les més importants a l’Administrador d’Infraestructures
Ferroviàries. En termes de comptabilitat nacional, el saldo pressupostari
també va ser positiu per 7.215 milions d’euros i molt superior al del
mateix període del 2004.
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El crèdit bancari a

empreses i famílies

creix a un ritme anual

del 19%.

ESTALVI I FINANÇAMENT

Les hipoteques continuen impulsant el crèdit 
al sector privat

El crèdit bancari a empreses i famílies va créixer el 18,7% a l’abril del
2005 en relació amb el mateix mes de l’any anterior. Aquesta taxa és gai-
rebé la mateixa que la registrada en el mes precedent i 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 estimulada pel favorable clima econòmic
i per unes condicions de finançament folgades, amb uns tipus d’interès
molt reduïts.

EL CRÈDIT A EMPRESES I FAMÍLIES AVANÇA A UN RITME VIU
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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Les caixes d’estalvis van continuar anotant taxes de variació anuals
més elevades que els bancs en aquest segment del mercat i van augmen-
tar el seu avantatge en quota de mercat. El crèdit al sector privat de les
caixes va augmentar el 21,1% en els dotze últims mesos fins a l’abril,
mentre que el de la banca va pujar el 16,9% en el mateix període.

El saldo creditici de

les caixes puja més

que el dels bancs.



La major part de l’augment del crèdit a empreses i famílies va provenir
de les hipoteques, que amb prou feines presenten signes d’alentiment.
D’aquesta manera, el crèdit hipotecari de bancs i caixes va créixer el
23,7% a l’abril del 2005, ritme anual similar al registrat al desembre del
2004. L’increment de les rendes de les llars, factors sociodemogràfics i els
baixos tipus d’interès impulsen el crèdit hipotecari. D’altra banda, cal des-
tacar el dinamisme del crèdit comercial, destinat al finançament del capi-
tal circulant de les empreses, que va anotar una variació anual del 24,5%.
Els arrendaments financers, la finalitat dels quals és finançar l’adquisició
de béns d’equipament i d’immobles per part d’empreses i de professio-
nals autònoms, també van experimentar un impuls notable, amb una
pujada interanual del 18,5%.
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Espectacular ascens

del crèdit comercial

en els dotze últims

mesos fins a l’abril.

CRÈDIT A EMPRESES I FAMÍLIES
Abril 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.

68.127 7.878 13,1 13.409 24,5 6,8

585.957 41.039 7,5 110.601 23,3 58,3

288.626 7.815 2,8 26.597 10,2 28,7

23.664 709 3,1 2.657 12,6 2,4

31.247 1.965 6,7 4.875 18,5 3,1

7.808 324 4,3 312 4,2 0,8

1.005.428 59.731 6,3 158.451 18,7 100,0

La ràtio de morositat de les entitats de crèdit va disminuir 2 centèsimes
fins al 0,78% a l’abril del 2005 i va marcar la cota mínima dels últims anys.
La taxa de dubtositat de bancs i caixes (excloses les altres entitats de crè-
dit) es va col·locar en el 0,65% i va anotar també un mínim històric.
D’altra banda, al març del 2005, la taxa de morositat hipotecària va repun-
tar lleugerament en un punt bàsic fins al 0,45% i es va situar 2 punts
bàsics per damunt del mínim del setembre del 2004.

Els tipus d’interès bancaris d’actiu es van mantenir en general en el
mes d’abril. D’aquesta manera, el tipus sintètic dels préstecs i dels crèdits
a les empreses i famílies, és a dir, la seva mitjana, va romandre en el
3,89%, 9 punts bàsics per sota de l’abril del 2004. El tipus d’interès sintètic
de les famílies va disminuir fins al 4,23%, 7 punts bàsics per sota de l’abril
del 2004. En canvi, el tipus sintètic de les empreses no financeres va pujar
en 5 punts bàsics fins al 3,53%, 11 punts bàsics menys que un any abans.

D’altra banda, al maig del 2005, el tipus d’interès dels préstecs hipote-
caris a més de tres anys per a l’adquisició d’habitatge lliure del conjunt
d’entitats de crèdit gairebé no es va modificar i es va situar en el 3,32%.
Així i tot, se situava 6 punts bàsics per damunt del mateix mes de l’any
anterior.

La taxa de morositat

de bancs i caixes ano-

ta un nou mínim

històric.

Els tipus d’interès
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…mentre que el dels

préstecs per a l’habi-

tatge se situa lleuge-

rament per damunt.



D’altra banda, el Banc d’Espanya ha informat recentment de les dades
del crèdit a les empreses i famílies referents al final del primer trimestre
del 2005, les quals permeten una anàlisi detallada des del punt de vista
de la seva finalitat. El crèdit canalitzat al finançament dels particulars va
pujar el 19,9% en relació amb un any abans, taxa superior en 1,2 dècimes
a l’anotada al desembre. El crèdit destinat a les activitats productives va
augmentar el 18,4% en relació amb el març del 2004, 1,1 punts més que
en el trimestre anterior. D’aquesta manera, la quota de les llars en relació
amb el crèdit bancari total va assolir un nou màxim històric del 46,8%.
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CRÈDIT PER FINALITATS AL SECTOR PRIVAT
Primer trimestre de 2005

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.

18.188 84 0,5 1.216 7,2

93.815 3.328 3,7 8.489 9,9

83.421 5.049 6,4 15.250 22,4

311.740 15.643 5,3 53.693 20,8

507.164 24.104 5,0 78.647 18,4

351.757 17.931 5,4 63.021 21,8

39.375 996 2,6 3.173 8,8

71.778 2.540 3,7 10.536 17,2

462.910 21.467 4,9 76.730 19,9

3.548 –129 –3,5 440 14,2

15.574 –1.943 –11,1 644 4,3

989.196 43.499 4,6 156.462 18,8

Entre els grans sectors econòmics, la construcció va ser el que es va
mostrar més dinàmic en els dotze últims mesos pel que fa a l’obtenció de
crèdit bancari, que va pujar el 22,4%, 3,2 punts més que tres mesos
abans. La demanda de crèdit dels serveis es va incrementar el 20,8%, 6
dècimes menys que en el trimestre precedent. La branca dels serveis que
va presentar una taxa interanual d’increment del crèdit més elevat va ser
la de les activitats immobiliàries, amb una alça del 42,4%. El finançament
cap a la indústria es va continuar recuperant i va presentar una taxa de
creixement anual del 9,9%, 4,5 punts més que al final del 2004. En canvi,
el crèdit al sector primari, és a dir, l’agricultura, ramaderia i pesca, va
pujar el 7,2% en relació amb el mateix trimestre del 2004, 3,2 punts
menys que la taxa registrada al desembre.



Pel que fa al finançament de les famílies, la compra i rehabilitació
d’habitatges va augmentar el 21,8% sobre el primer trimestre del 2004, 0,9
punts més que en el trimestre anterior. El crèdit per a l’adquisició de béns
de consum durador (automòbils, electrodomèstics, mobles, etc.) va pujar
el 8,8% en relació amb el mateix període, 0,5 punts menys que al final
del 2004. La resta dels fons dirigits a les llars (per a estudis, viatges, roba,
banquets, etc.) es va incrementar el 17,2% interanual, 3,5 punts més que
en el trimestre anterior.

Acceleració dels dipòsits bancaris del sector privat

Els dipòsits totals de les empreses i de les famílies residents en euros i
en moneda estrangera van créixer el 15,4% al final del primer quadrimes-
tre del 2005 en relació amb el mateix mes de l’any precedent, 0,1 punts
més que en el mes anterior i 1,2 més que al desembre. D’aquesta manera,
van registrar la taxa d’expansió anual més elevada, com a mínim, des del
començament de la dècada dels noranta. No obstant això, el seu incre-
ment en els dotze últims mesos, de 100.030 milions d’euros, va ser nota-
blement inferior a l’augment dels crèdits. Per compensar aquest desequili-
bri en els balanços, les entitats van realitzar emissions de valors i
titulitzacions i van acudir al mercat exterior.
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DIPÒSITS D’EMPRESES I FAMÍLIES A LES ENTITATS DE CRÈDIT
Abril 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.

196.330 9.191 4,9 28.000 16,6 26,2

158.768 833 0,5 13.545 9,3 21,2

169.871 9.404 5,9 14.509 9,3 22,7

147.799 20.331 15,9 55.552 60,2 19,7

69.925 –10.557 –13,1 –12.444 –15,1 9,3

742.693 29.203 4,1 99.161 15,4 99,2

6.155 308 5,3 869 16,4 0,8

748.848 29.511 4,1 100.030 15,4 100,0

Per modalitats de dipòsits, l’increment anual més intens, del 60,2%, va
correspondre als de termini a més de dos anys, que gaudeixen d’una boni-
ficació fiscal dels interessos del 40%. Els comptes a la vista van experimen-
tar una alça considerable del 16,6%, 3,5 punts més que al març, i els dipò-
sits en monedes diferents de l’euro també van anotar una notable pujada
del 16,4%. Per la seva banda, els comptes d’estalvi i els dipòsits a termini a
menys de 2 anys van pujar el 9,3% en els dotze últims mesos. En canvi, les
cessions temporals van caure el 15,1% des de l’abril del 2004. Els dipòsits
de les caixes d’estalvis van continuar augmentant a un ritme més viu que
els dels bancs, del 15,9% i del 14,7%, respectivament. D’aquesta forma, les

Augment més intens

dels dipòsits des del

començament de la

dècada dels noranta.



caixes van consolidar la seva preeminència en aquest segment del mercat,
amb una participació del 54,7%, enfront del 38,2% de la banca. Per la seva
banda, les cooperatives de crèdit tenien una quota del 6,9% del total, i el
0,2% restant corresponia a les financeres i a l’Institut de Crèdit Oficial.
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PROGRESSIÓ DEL PATRIMONI DELS FONS D’INVERSIÓ
Patrimoni total dels fons d’inversió mobiliària

FONT: Inverco.
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Pel que fa als tipus d’interès bancaris de passiu del sector privat, a
l’abril també es van mantenir en nivells baixos. Així, el tipus d’interès
sintètic de les societats no financeres va romandre en l’1,21% i es va
col·locar 4 punts bàsics per damunt del mateix mes de l’any anterior. El
tipus d’interès sintètic de les famílies va continuar en l’1,13%, gairebé
igual que en el mateix mes de l’any anterior.

Per la seva banda, el patrimoni dels fons d’inversió mobiliària es va
incrementar en 4.219 milions d’euros al maig fins als 229.806 milions
d’euros. Aquesta xifra representa un increment anual del 8,7%, segons les
dades de l’associació de gestores Inverco. L’augment del maig és atribuï-
ble, sobretot, a plusvàlues, ja que les subscripcions netes de participa-
cions –deduïdes les vendes– van pujar a 1.620 milions d’euros. En el pri-
mer quadrimestre, les entrades de diners es van acumular en la renda fixa
a curt termini i en els fons garantits, situació que evidencia l’aversió al risc
dels estalviadors. 

La rendibilitat mitjana ponderada dels fons d’inversió mobiliària en els
dotze últims mesos es va situar en el 4,0% i va superar la inflació. Gairebé
totes les categories de fons d’inversió mobiliària van aconseguir rendi-
ments anuals positius, llevat dels de renda variable del Japó.
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ris passius en l’últim

any.

El patrimoni dels fons
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Cau la participació del

producte agrari sobre

el PIB total.

Les explotacions

espanyoles són

menys rendibles 

que les europees.

Desenvolupament i transformació 
al sector agrari

L’augment de la productivitat, resultant de l’aplicació intensiva de capital
i tecnologia, i la demanda relativament rígida de la majoria de productes
agraris –el consum d’aliments creix menys que la renda– són els principals
factors que han determinat l’evolució històrica del sector agrari i la seva
constant pèrdua de pes en el conjunt de l’economia. En l’actualitat, la parti-
cipació del valor afegit brut de la branca agrària en el producte interior brut
(PIB) espanyol és inferior al 3,5% (1,5 punts menys que el 1990). Per les
mateixes causes, el nombre d’empleats al sector voreja actualment el 5% de
l’ocupació total, aproximadament la meitat que el 1990.

ESTUDIS ESPECIALS

ES REDUEIX EL PES DEL SECTOR AGRARI
Percentatge del PIB agrari sobre el total

FONTS: Ministeri
d’Agricultura,
Pesca i Alimentació
i elaboració pròpia.
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En conjunt, la superfície cultivable a Espanya ha disminuït durant els
últims 25 anys, però la corresponent a terres de regadiu –que inclou les
explotacions més rendibles– ha augmentat lleugerament. Les dues Caste-
lles i Andalusia copen gairebé el 70% de les terres de cultiu espanyoles. En
la dècada dels noranta, l’agricultura espanyola va patir un procés d’intensa
desaparició d’explotacions, paral·lel a l’increment de la dimensió física i
econòmica de les unitats que es van mantenir actives. Així i tot, però, de
mitjana, el marge brut total per explotació és actualment d’uns dos terços
del corresponent a la UE-15 i supera només els corresponents a Grècia,
Portugal i Itàlia. No és aliè a aquesta situació el fet que, a Espanya, les



grans explotacions (amb un marge brut superior a 120.000 euros) amb
prou feines arriben a l’1,5% del total, enfront de l’11% de França i del 8%
d’Alemanya.
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El sector agrari espa-

nyol és molt hetero-

geni.

Al voltant del 25% de

la renda agrària es

nodreix d’ajudes direc-

tes.

Espanya és el quart

productor agrari en el

context europeu.

EXPLOTACIONS AGRÀRIES A LA UE
Distribució percentual de les explotacions de cada país, segons el seu nivell de beneficis

Beneficis (*) en milers d’euros

< 4,8 4,8 < 19,2 19,2 < 48 48 < 120 ≥ 120
Total

Alemanya 

Àustria

Bèlgica

Dinamarca 

Espanya

Finlàndia 

França

Grècia 

Irlanda

Itàlia 

Països Baixos

Portugal

Regne Unit 

Suècia

UE-15

NOTA: (*) Marge brut d’explotació.
FONTS: Eurostat i elaboració pròpia.

24,1 26,7 21,7 19,8 7,7 100

42,8 34,0 18,4 4,5 0,4 100

16,9 19,4 18,0 29,8 16,0 100

6,2 32,9 20,8 20,8 19,7 100

51,4 31,5 11,6 4,1 1,4 100

23,3 31,7 27,1 16,4 1,7 100

25,7 17,8 20,1 25,4 11,0 100

54,9 36,5 7,6 0,9 0,1 100

25,6 38,8 21,0 12,6 1,9 100

66,4 22,5 6,9 2,9 1,2 100

1,3 20,8 16,9 29,2 31,7 100

72,1 20,7 4,8 1,7 0,6 100

37,1 19,6 14,3 16,1 12,9 100

32,7 31,3 15,7 14,9 5,5 100

50,1 26,5 11,7 8,0 3,7 100

D’altra banda, l’heterogeneïtat és una de les principals característiques
del sector agrari espanyol. Hi conviuen segments molt innovadors i pro-
ductius (els referits, principalment, a hortalisses i a fruites), que amb prou
feines necessiten ajudes, amb altres que serien gairebé inviables sense 
les subvencions rebudes (cereals, cultius industrials, etc.), procedents en la
seva pràctica totalitat dels fons de la política agrària comuna (PAC) de 
la Unió Europea.

En conjunt, al voltant del 25% de la renda agrària es nodreix d’ajudes
directes. Si, a més a més, tenim en compte les ajudes indirectes rebudes
(desenvolupament rural, etc.) i altres subvencions implícites (preus de
l’aigua, fiscalitat diferencial de carburants i altres), el suport efectiu a la
renda agrària doblaria com a mínim la xifra anterior. Aquestes ajudes i,
amb menys pes, l’augment de la productivitat expliquen el progrés de la
renda agrària per ocupat, que, en quinze anys, ha augmentat més del 52%
en termes reals.

En el context europeu, Espanya és el quart productor agrari en ordre
d’importància, darrere de França, Itàlia i Alemanya. La península ibèrica,
igual que Itàlia i Grècia, destaca per l’important pes relatiu que tenen les
produccions vegetals en l’activitat agrària total. Les fruites i les hortalisses
representen la meitat de la producció agrícola, enfront de la tercera part
que assoleixen a la Unió Europea.



El subsector de les hortalisses és el més dinàmic (gràcies a l’aportació
de les modernes explotacions de cultius en reg per degoteig en hiverna-
cles), com ho indiquen els substancials avanços en rendiments i en preus
dels últims anys: entre 1995 i 2001, la producció va créixer en volum gai-
rebé el 22% i els preus van augmentar per damunt del 30%. En canvi, el
creixement de les unitats físiques (al voltant del 66% en el període indi-
cat) de l’altra producció capdavantera, la de fruita, va ser compensat en
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Dins de les produccions

vegetals, el subsector

de les hortalisses és el

més dinàmic…

MILLORA CONSTANT DE LA RENDA AGRÀRIA PER OCUPAT
Renda agrària per unitat de treball any, a preus constants

FONTS: Ministeri
d’Agricultura,
Pesca i Alimentació
i elaboració pròpia.
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PRODUCCIONS AGRÀRIES A LA UE
Any 2003, en milions d’euros corrents

Producció vegetal Producció animal Producció agrària total

França

Itàlia

Alemanya

Espanya

Regne Unit

Països Baixos

Grècia

Dinamarca

Bèlgica

Portugal

Irlanda

Àustria

Suècia

Finlàndia

Luxemburg

EUR-15

FONTS: Eurostat i elaboració pròpia.

35.856 24.024 64.229

27.151 14.755 43.808

19.604 18.986 40.149

23.959 13.490 39.009

8.867 13.020 23.635

10.619 7.559 20.048

8.638 2.818 11.893

3.234 4.529 8.132

3.579 3.757 7.420

3.854 2.493 6.354

1.296 4.324 5.924

2.578 2.472 5.618

2.095 2.315 4.734

1.697 2.174 4.199

87 153 256

153.113 116.871 285.406



part per la tendència a la baixa dels preus (el 23%). La mateixa tònica
(increment en volum i tendència a la baixa dels preus) es repeteix en
general a la resta de produccions vegetals.

Pel que fa a la ramaderia, el subsector de porcí és el que ha experi-
mentat el creixement més important en els últims anys i encapçala actual-
ment el rànquing del valor de la producció. En general, en els últims anys
s’han registrat avanços generalitzats en quantitat i preus a gairebé totes les
produccions, però amb alts i baixos notables derivats dels contratemps
patits en l’àmbit de la sanitat animal: pesta porcina africana, crisi de les
«vaques boges», etc.
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…mentre que el porcí

encapçala el rànquing

de les ramaderes.

S’AMPLIA EL SUPERÀVIT DEL COMERÇ EXTERIOR
AGRARI ESPANYOL
Valor de les importacions i exportacions agràries espanyoles

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

Milions d’euros
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Finalment, des d’una perspectiva general, l’evolució del comerç exte-
rior avala la competitivitat del sector agrari espanyol –dins sempre, no cal
dir-ho, dels paràmetres proteccionistes de la Unió Europea–. En l’actuali-
tat, s’exporta més de la meitat de la producció agrària espanyola, una
proporció que va en augment, i el superàvit comercial del sector continua
creixent.

Política agrària comuna

Les dues línies d’acció de la PAC són la política de preus i mercats,
mitjançant la secció Garantia del Fons Europeu d’Orientació i Garantia
Agrària (FEOGA), els objectius de la qual són garantir la renda dels agri-
cultors i un determinat nivell de producció, i la política de tipus estructu-
ral, per mitjà del FEOGA-Orientació.

Creix el superàvit

comercial agrari espa-

nyol.

La PAC sosté els

nivells de producció 

i de renda dels agri-

cultors.



En el conjunt del període 1994-2003, el sector agrari espanyol va rebre
58.330 milions d’euros de la Unió Europea (UE) en el marc de la PAC,
xifra equivalent a poc menys d’un terç del PIB agrari o a l’1% del PIB
total espanyol. Durant aquest període, els fons de la PAC per al nostre
país han crescut el 6% en taxa anual acumulativa.

Per productes, els cereals, l’arròs, l’oli d’oliva i l’oliva van acaparar, el
2003, la meitat dels fons del FEOGA-Garantia rebuts per Espanya. Si s’hi
afegeixen les ajudes rebudes pel boví, l’oví i el cabrum, s’arriba al 75%
dels fons del FEOGA-Garantia. La distribució geogràfica dels fons de la
PAC mostra una concentració important en tres comunitats autònomes
–Andalusia, Castella i Lleó i Castella-la Manxa–, que absorbeixen aproxi-
madament la meitat de les ajudes rebudes per Espanya el 2003.

El funcionament de la PAC ha estat objecte d’una important reforma,
aprovada el 2003, que entrarà parcialment en vigor el 2006 i que s’apli-
carà plenament a partir del 2007. En línies generals, es passa d’un sistema
de pagament per producció a un altre de pagament únic per explotació,
modulat en funció d’un seguit de paràmetres (nombre d’hectàrees, condi-
cions mediambientals, seguretat alimentària, benestar animal, etc.). La
reforma preveu algunes excepcions temporals (per exemple, la llet no
entra en el sistema fins al 2008) i límits en certs sectors.

A partir del 2007, hauran d’entrar en vigor les noves perspectives
financeres (és a dir, les directrius plurianuals de despesa de la UE), encara
objecte de negociació. Ara com ara, no es disposa de cap desglossament
per països que permeti anticipar el total d’ajudes que rebrà Espanya entre
2007 i 2013, per bé que s’anticipa una reducció no gaire dràstica dels
imports actuals. Sí se sap, però, l’import total que rebran els quinze Estats
de l’antiga UE enfront dels nous Estats membres. S’espera, en el període
2007-2013, una reducció del 12,5% en ajudes de mercat i directes per a la
UE-15 i el manteniment de les ajudes de desenvolupament rural durant
aquest període.
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CEREALS I OLI D’OLIVA ACAPAREN LA MEITAT DELS FONS
DE LA PAC A ESPANYA
Any 2003, en milions d’euros

Cereals i arròs

Farratges i llegums

Oli d’oliva i olives

Boví

Oví i cabrum

Fruites i hortalisses

Sector vitivinícola

Cotó

1.410

1.065

859

497

Resta

Oleaginoses

473

433

167

163

151

301FONTS: Ministeri
d’Agricultura,
Pesca i Alimentació
i elaboració pròpia. 4000 200 1.600600 1.400800 1.000 1.200
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DISTRIBUCIÓ DELS FONS DE LA PAC PER COMUNITATS
AUTÒNOMES
Any 2003, en milions d’euros

FEOGA- FEOGA-
Total

% sobre
Garantia Orientació el total

Andalusia

Aragó 

Astúries

Balears

Canàries

Cantàbria

Castella i Lleó

Castella-la Manxa

Catalunya

Comunitat Valenciana

Extremadura

Galícia

La Rioja

Madrid

Múrcia

Navarra

País Basc

No regionalitzat

TOTAL

FONTS: Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i elaboració pròpia.

1.773 146 1.919 26,4

528 0 528 7,3

64 20 84 1,2

20 0 20 0,3

230 20 250 3,4

33 14 48 0,7

917 152 1.070 14,7

806 70 876 12,1

366 0 366 5,0

153 67 220 3,0

616 51 667 9,2

131 55 186 2,6

38 – 38 0,5

55 0 55 0,8

94 43 138 1,9

135 2 137 1,9

63 – 63 0,9

399 198 597 8,2

6.422 840 7.262 100

FONS DE LA PAC. ASSIGNACIÓ PREVISTA
Ajudes de mercat i directes, en milions d’euros, a preus constants del 2004

FONTS:
Comissió Europea
i elaboració pròpia.
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El sector ja ha assumit, en línies generals, aquestes restriccions. Lògica-
ment, els capítols més afectats seran els que gaudeixen actualment d’un
grau de suport superior. Concretament, les produccions de cereals, oli,
proteaginoses (pèsols, faves, soja, tramussos, veces, etc.), oleaginoses
(gira-sol, colza, etc.) i alguns cultius industrials (cotó, entre altres). En
canvi, la incidència sobre productes peribles (fruites i hortalisses) i sobre
determinades produccions ramaderes (aus i porcí, entre altres) serà poc
significativa.

Al marge d’això, les preocupacions actuals giren al voltant del futur
dels acords subscrits en el marc de l’Organització Mundial del Comerç
(OMC), que persegueixen una major liberalització dels intercanvis de la
UE amb altres àrees comercials, molt competitives en determinades pro-
duccions, com el boví argentí, l’horta magribina o la gran producció cerea-
lística nord-americana, entre altres. Altres aspectes que se segueixen amb
atenció actualment són: l’escassa disponibilitat de mà d’obra, el recorregut
alcista d’alguns consums intermedis (energia, fertilitzants, etc.) i l’evolució
dels tipus d’interès a mitjà i a llarg termini, atès que l’endeutament del
sector s’ha doblat en els cinc últims anys.
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…i es confia que no tin-
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Carmela Martín, José Antonio Herce,
Simón Sosvilla-Rivero i Francisco J. Velázquez

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

28 - INTERNET: SITUACIÓ ACTUAL I PERSPECTIVES
Fèlix Badia

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

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

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

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

33 - LA CREACIÓ D’EMPRESES. UN ENFOCAMENT 
GERENCIAL
Josep Maria Veciana


