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És com conduir un cotxe a cegues o, com a màxim, amb l’única ajuda del retrovisor.
Així és com sovint s’explica com es prenen les decisions de política monetària. No
veiem el que tenim davant (el futur), només veiem el que acabem de passar (i, a més
a més, les dades són rebudes amb retard), però hem de continuar avançant, amb el
risc de sortir de la carretera. Alguna cosa semblant degué sentir Jean-Claude Tri-
chet, president del Banc Central Europeu (BCE), quan el seu anunci d’apujar els ti-
pus d’interès de referència de l’euro va causar tant enrenou. Perquè les crítiques han
refermat. Amb prou feines comencem a notar l’escalfor d’una recuperació encara
molt fràgil a la zona de l’euro. Els preus superen el 2%, però només pel petroli, per-
què no hi ha expectatives d’alça de la inflació. Per tant, quina pressa hi ha per apujar
els tipus? Una pujada abans de temps no frustrarà l’esperada recuperació?

Cal destacar que és el primer cop que el banc emissor de l’euro anticipa clarament
el proper moviment de la seva política monetària, quelcom que fins ara era una ex-
clusiva de la Reserva Federal. Potser Trichet ha llegit alguna de les biografies, molt
elogioses, sobre Alan Greenspan aparegudes ara que el Mestre és a punt de retirar-se
del càrrec. I una de les virtuts que se li atorguen a Greenspan és la de la seva conne-
xió amb els mercats, la seva sintonia amb el món dels diners i les finances, que li
concedeix una credibilitat envejable. Per aconseguir-ho, cal ser transparent i predi-
cible, la qual cosa exigeix coherència al llarg del temps i una comunicació seriosa i
efectiva. Per tant, el preanunci de Trichet constitueix un element de transparència
que cal valorar positivament en una institució com el BCE, encara molt jove i crea-
da a imatge i semblança del Bundesbank, el banc central alemany, una institució
que no s’ha distingit precisament per la seva política de comunicació.

Però ja abans que Trichet efectués el seu anunci, els ministres d’Economia i Finan-
ces de l’Eurogrup havien advertit que era massa aviat, que l’economia no està per
orgues. I, quan va anar a explicar el seu punt de vista al Parlament Europeu, Trichet
va haver d’aclarir que no es tracta d’iniciar un seguit de pujades a l’estil de la Fed,
que, en un any i mig, ha aplicat dotze augments en el tipus d’interès de referència.
Però el cas és que el BCE no estava còmode amb uns tipus d’interès monetaris tan
baixos. Durant dos anys i mig, els ha mantingut en el 2%, amb fortes pressions per-
què encara els retallés més (la Fed els va abaixar fins a l’1%). Quan les dades han
confirmat la millora de l’economia de la zona de l’euro, el BCE no ha trigat gens a
abandonar els tipus mínims històrics.

Precipitada o no, la decisió del banc de Frankfurt serà rebuda amb alleujament per
les autoritats econòmiques i monetàries espanyoles. Espanya registra, juntament
amb Grècia i Irlanda, les taxes d’inflació més elevades de la zona de l’euro. Això sig-
nifica que els tipus d’interès reals, és a dir, els nominals sense la inflació, són nega-
tius. En una economia en què una bona part de les rendes estan indexades a la infla-
ció, aquesta conjuntura representa un estímul gairebé irresistible per augmentar la
despesa a base d’incrementar espectacularment l’endeutament, tant de les famílies
com de les empreses. Uns tipus d’interès una mica més alts poden començar a apai-
vagar aquesta dinàmica, sense provocar cap aturada de l’activitat. No és el remei òp-
tim, però és un pas. Benvinguts siguin.

28 de novembre de 2005

El BCE apuja els tipus. És aquest el moment?

Índex



Milloren les expectatives

L’economia internacional encara el final
del 2005 amb un ànim optimista. Els Es-
tats Units creixen sense dubtes i sense
que els agregats macroeconòmics s’hagin
vist afectats pels huracans de l’agost i del
setembre; les dades relatives al Japó con-
firmen la millora general de la seva eco-
nomia, gràcies a la recuperació de la de-
manda interna, i sembla que, per fi, la
zona de l’euro es recupera. A més a més,
la inflació preocupa una mica menys que
fa uns mesos, ja que el preu del petroli
ha baixat al novembre i no sembla que la
pujada dels hidrocarburs hagi contami-
nat la resta de preus.

No tot és de color de rosa, és clar. Gene-
ral Motors ha anunciat l’acomiadament
de 30.000 treballadors als Estats Units i
la reducció de la producció en un milió
d’unitats. Al mateix temps, els consumi-
dors nord-americans continuen com-
prant cotxes fabricats al Japó, en partides
que contribueixen a ampliar l’imparable
dèficit comercial de l’economia nord-
americana. Per no parlar de les entrades
de samarretes, pantalons i roba interior
fabricats a la Xina, articles per als quals
Washington ha aconseguit assolir un
acord de limitació d’importacions amb
el gegant asiàtic per tal de protegir el poc
que queda de la indústria tèxtil nord-
americana.

Però la indústria pateix a tots els països
desenvolupats per la pressió de costos a
la qual és sotmesa per les produccions
dels països emergents. És la globalització.
L’altra cara de la moneda és que, gràcies a
aquesta mateixa globalització, una bona

part dels articles consumits per les famí-
lies no pugen de preu, per la ferotge com-
petència dels productes importats. Això
dóna més poder adquisitiu a les famílies
i permet que, en conjunt, la suma sigui
positiva, si l’economia és prou flexible
per reconvertir-se. Als Estats Units, per
exemple, la taxa d’inflació subjacent, és a
dir, eliminant els components més volà-
tils, com l’alimentació i l’energia, no
passa del 2%, tot i les notables pujades
de les primeres matèries industrials i de
l’energia.

El control sobre la inflació és un element
clau per a l’estabilitat macroeconòmica i
per a la prolongació de la fase expansiva
del cicle. La Reserva Federal no va dub-
tar a l’hora de retallar dràsticament els
tipus d’interès monetaris quan va apa-
rèixer el risc de recessió. Però tampoc no
ha tremolat la mà de Greenspan a l’hora
d’apujar-los, un cop es confirma el crei-
xement i apareixen riscos inflacionistes.
Dotze pujades consecutives des del juny
del 2004 els ha dut al 4%, i no s’aturarà
aquí. Però difícilment s’enfilaran per da-
munt del 5% el 2006. La Reserva Federal
considera que el final de l’escalada és a
prop, ja que els tipus s’han situat en una
zona més neutra. D’altra banda, inquieta
l’aplanament de la corba (els tipus d’in-
terès a curt termini són gairebé iguals als
de llarg termini) i la seva possible inver-
sió (tipus curts superiors als llargs), una
situació que podria anunciar una futura
recessió.

Mentre uns (la Reserva Federal) arriben,
altres (el Banc del Japó i el Banc Central
Europeu) comencen la ruta del tensiona-
ment monetari. Sembla que l’emissor ja-
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LA SITUACIÓ ECONÒMICA

Perspectives favorables per
a l’economia internacional
en el tram final del 2005.

El risc d’inflació explica el
seguit de pujades de tipus
d’interès que la Reserva Fe-
deral ha aplicat en l’últim
any i mig.

Els bancs centrals del Japó i
de la zona de l’euro també
volen apujar els tipus d’in-
terès de referència.
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ponès, un cop consolidada la recuperació
nipona, desitja posar fi a la política mo-
netària de màxim relaxament (tipus al
zero per cent). El problema és que el país
encara està en deflació, perquè els preus,
tot i la pujada del petroli, continuen bai-
xant. Les intencions del governador del
banc central japonès han provocat una
agra discussió amb alguns membres del
partit governant, que no veuen tan clara
la recuperació japonesa i que no compre-
nen les preses per tancar el període de la-
xitud monetària.

Salvant les distàncies, quelcom semblant
passa a la zona de l’euro. El Banc Central
Europeu (BCE) està preocupat perquè la
liquiditat augmenta més enllà del que és
desitjable, el crèdit també i els preus su-
peren el límit del 2%. L’anunci de les da-
des de creixement del tercer trimestre,
una mica millors del que s’esperava, i la
difusió de les previsions de la Comissió,
relativament optimistes, han donat argu-
ments per anunciar la pujada dels tipus
d’interès. La reacció immediata de les au-
toritats econòmiques de l’Eurogrup (mi-
nistres d’Economia i Finances de la zona
de l’euro) ha estat de clar rebuig; algunes
organitzacions internacionals, com el
Fons Monetari Internacional o l’Organit-
zació per a la Cooperació i el Desenvolu-
pament Econòmics, s’han mostrat molt
crítiques, i els analistes s’han manifestat
més dividits.

Frustrarà la política monetària la inci-
pient recuperació de la zona de l’euro?
D’una banda, l’euro s’ha depreciat al llarg
del 2005, la qual cosa, en termes finan-
cers, equival a una retallada de tipus. No
creiem que l’alça de tipus el 2006 (mig o
tres quarts de punt, és a dir, sense arribar
al 3%) pugui avortar la desitjada millo-
ra. El 2006, la política monetària de la
zona de l’euro encara serà laxa, els països
han anunciat que ajornen l’ajustament
fiscal al 2007, la situació financera de les
empreses i de les famílies és, en general,

favorable, i l’entorn internacional serà ex-
pansiu. Cal recordar, a més a més, l’efecte
retardat que un tensionament de la políti-
ca monetària té sobre l’economia, de ma-
nera que els seus efectes no es notaran
fins ben entrat l’any vinent.

Ara com ara, els indicadors no deceben.
A França, el producte interior brut (PIB)
del tercer trimestre va créixer l’1,8%, una
sorpresa positiva, en què va intervenir de-
cisivament la millora de la demanda in-
terna. A Alemanya, la xifra de creixement
en el mateix període va ser de l’1,4% in-
teranual, força per damunt del 0,7% del
segon trimestre. Cal desitjar que el nou
govern de coalició consolidi la millora
de les expectatives de les empreses i dels
consumidors i que l’economia germàni-
ca mantingui el rumb.

Espanya: més creixement, 
més ocupació

En el cas de l’economia espanyola, la pu-
jada dels tipus d’interès no és mal rebu-
da. És una de les economies que més
creixen de la zona de l’euro i en què, des
de fa uns quants anys, el diferencial de
taxes de creixement en relació amb la
mitjana és àmpliament favorable. Unes
condicions monetàries una mica menys
laxes poden contribuir a moderar les
tensions inflacionistes i a contenir el
creixent desequilibri comercial.

Les dades corresponents al tercer trimes-
tre del 2005 són concloents. L’Institut
Nacional d’Estadística (INE) estima un
creixement del PIB del 3,5%, en taxa
interanual, el més elevat des del final del
2001. Les perspectives per als mesos fi-
nals del 2005 apunten al manteniment de
les principals tendències, de manera que
l’any acabarà amb un creixement de l’or-
dre del 3,4%, superior a les expectatives
existents al començament de l’exercici.
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El tensionament de la
política monetària no
pertorbarà la recuperació
econòmica de la zona de
l’euro.

En el cas de l’economia
espanyola, una política
monetària menys laxa
contribuirà a moderar les
tensions inflacionistes i a
contenir el desequilibri
comercial.

Les dades del tercer
trimestre tracen una
economia que creix amb
vigor, gràcies a una
demanda interna una mica
menys forta però encara
amb un sector constructor
pròsper i amb una despesa
de consum de les famílies
elevada.



Un element positiu de l’estimació de l’INE
és una certa disminució del desequilibri
entre la demanda interna i l’exterior, a
banda de la inesperada correcció que
l’INE ha efectuat de les xifres prèvies. En
concret, la forta embranzida del consum
de les famílies es va atenuar lleugera-
ment, en créixer al 4,4%, unes dècimes
per sota dels registres dels trimestres
precedents. La inversió en béns d’equi-
pament també es va desaccelerar després
d’haver assolit creixements de dos dígits
durant la primera meitat del 2005. En
canvi, el ritme d’expansió del consum pú-
blic i de la inversió en construcció, ja
prou elevat, es va accelerar lleugerament.
En el segon cas, el creixement interanual
es va situar en el 6,3% i va conservar així
el seu paper de locomotora de l’activitat.
Tenint en compte l’evolució dels princi-
pals indicadors d’activitat i la suau con-
tenció dels preus de l’habitatge, cal espe-
rar una moderació d’aquest fort ritme
expansiu en els propers mesos.

Com a causa i efecte del dinamisme de
l’oferta i la demanda trobem de nou l’e-
volució favorable del mercat de treball.
Segons l’enquesta de població activa de
l’INE, en l’any previ al tercer trimestre
del 2005, 930.000 persones es van incor-
porar al mercat de treball, un augment
del 5,1%. En termes de treball equivalent
a temps complet, les dades de la compta-
bilitat trimestral estimen un creixement
del 3,2%, és a dir, una mica menys de
600.000 llocs de treball en un any. La di-
ferència amb les dades de l’enquesta re-
flecteix la importància que ha adquirit el
treball a temps parcial, que ràpidament
s’ha configurat com un element clau d’in-
tegració laboral. D’altra banda, cal desta-
car el baix creixement de la productivitat
en l’esmentat trimestre, amb prou feines
el 0,3%, evolució vinculada a la prolifera-
ció dels esmentats contractes a temps
parcial i a la notable importància dels
contractes temporals, que sovint es gene-

ren als sectors amb menys valor afegit
dels serveis o a la construcció.

Si els llocs de treball que es creen no són
d’alt valor afegit, com a mínim tenen la
virtut de normalitzar un dels paràmetres
que tradicionalment ha inquietat més
l’economia espanyola: l’atur. Segons
l’enquesta del tercer trimestre, l’atur va
afectar 1,8 milions de persones, que re-
presentaven el 8,4% de la població acti-
va, un nivell que no s’assolia des de feia
molt anys. Aquesta xifra és fins i tot infe-
rior a la mitjana de la Unió Europea
(UE), per bé que caldrà esperar les dades
homogeneïtzades d’Eurostat, l’oficina
estadística de la UE, per certificar aquest
esdeveniment destacable.

Segons les dades més recents, el deteriora-
ment dels altres dos principals desequili-
bris de l’economia espanyola, la inflació i
el dèficit exterior, s’ha frenat una mica. El
descens del preu dels combustibles en les
últimes setmanes ha reduït la pressió so-
bre l’índex de preus de consum, que ara
podria tancar l’any una mica més lluny
del 4% del que s’esperava fa un parell de
mesos. Pel que fa al desequilibri exterior,
el bon to dels mercats exteriors a la UE i
la reculada de l’euro al llarg del 2005 han
acabat afavorint lleugerament les expor-
tacions espanyoles, les quals, pel que sem-
bla, a l’agost i al setembre van recuperar
una mica el to perdut.

Per la seva banda, els comptes de l’Estat
gaudeixen de bona salut. La recaptació
dels ingressos per impostos sobre la ren-
da, de societats i sobre el valor afegit du-
rant els deu primers mesos de l’any es va
incrementar el 14%, la qual cosa va per-
metre obtenir un notable superàvit en el
període indicat. La volatilitat de les da-
des mensuals impedeix valorar plena-
ment aquests resultats, però queden aquí
com una dada més del vigor del moment
econòmic.
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Al seu torn, el mercat de
treball continua creant un
alt volum d’ocupació, amb
una dràstica reducció de
l’atur, per bé que la
productivitat amb prou
feines augmenta.

La inflació és menys
negativa del que s’esperava,
el dèficit comercial ha
deixat d’empitjorar i la
situació financera dels
comptes públics sembla
francament favorable.
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CRONOLOGIA

AGENDA

2005
febrer 2 La Reserva Federal apuja el tipus d’interès de referència fins al 2,5%.

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

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

22 La Reserva Federal apuja el tipus d’interès de referència fins al 2,75%.
23 Els caps d’Estat i de govern dels països membres de la Unió Europea aproven la reforma del Pacte

d’Estabilitat i Creixement i introdueixen més flexibilitat.

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

maig 2 La lliura xipriota, el lat letó i la lira maltesa s’incorporen al Mecanisme de Tipus de Canvi.
3 La Reserva Federal apuja el tipus d’interès de referència al 3%.

juny 30 La Reserva Federal apuja el tipus d’interès de referència al 3,25%.

agost 9 La Reserva Federal apuja el tipus d’interès de referència al 3,5%.

setembre 1 El preu del petroli qualitat Brent a un mes puja fins a un nivell màxim històric de 67,48 dòlars per
barril.

17 Increment dels impostos especials que graven l’alcohol i el tabac per al finançament de la sanitat
(BOE 17-9-05).

20 La Reserva Federal apuja el tipus d’interès de referència al 3,75%.

octubre 4 L’índex de la borsa espanyola IBEX 35 anota un màxim anual (10.919,2), amb uns guanys acumulats
del 20,2%.

13 El govern aprova el Programa Nacional de Reformes d’Espanya.

novembre 1 La Reserva Federal apuja el tipus d’interès de referència al 4%.

Desembre
1 Reunió del Consell de Govern del Banc Central

Europeu.
2 Índex de producció industrial (octubre).

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

13 a 18 Sisena Conferència Interministerial de la
Organització Mundial de Comerç.

15 Índex de preus de consum (novembre).
15 a 16 Reunió del Consell Europeu.

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

20 Ingressos i despeses de l’Estat (novembre).
21 Enquesta trimestral de costos laborals

(tercer trimestre).
22 Enquesta continua de pressupostos familiars

(tercer trimestre).
26 Índex de preus industrials (novembre).
30 Indicador avançat de l’IPCH (desembre).

Gener 2006
10 Índex de producció industrial (novembre).

12 Reunió del Consell de Govern del Banc Central
Europeu.

13 Índex de preus de consum (desembre).

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

25 Índex de preus industrials (desembre).

27 Enquesta de població activa (quart trimestre).
PIB dels Estats Units (quart trimestre).

28 Indicador avançat de l’IPCH (gener).

31 Reunió del Comitè de Mercat Obert de la
Reserva Federal.
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La despesa pública
augmenta, més per les
administracions locals 
que per defensa.

La reducció de despeses 
no troba suports al Congrés.

Es confirma la fortalesa econòmica
dels Estats Units

L’expansió dels Estats Units continua
sense vacil·lacions. Una expansió que, ara
com ara, ajudada pel comportament del
mercat de treball, no crea tensions infla-
cionistes apreciables. El risc més impor-
tant continua essent l’escàs estalvi de les
llars i de l’administració, que genera un
dèficit exterior creixent, desequilibri que
encara no s’ha començat a ajustar.

En el tercer trimestre de l’any, el produc-
te interior brut (PIB) va créixer el 3,6%
interanual, segons la primera estimació
del Bureau of Economic Analysis, de ma-
nera que l’alentiment anunciat pels ana-
listes queda, com a mínim, per a més
endavant. Per components, el gran pro-
tagonista continua essent el consum pri-
vat, que va créixer al 3,8% interanual. La
inversió es pren un cert respir, tot i que l’ha-
bitatge conserva la força. El sector exterior
va empitjorar en relació amb el segon tri-
mestre per la davallada exportadora, però,
tot i que amb menys intensitat, va tornar a
contribuir positivament al creixement. Cal
esperar, però, nous deterioraments del dè-
ficit comercial, a causa de la reposició dels
nivells d’existències.

El repunt del consum i de la inversió pú-
blics mereix un esment a part. El consum
públic, de naturalesa més inflacionista,
creix en dòlars corrents el 7,2% inter-
anual, inserit en una dinàmica d’accele-
ració des del final del 2003. La causa no
cal buscar-la en els efectes del Katrina,
encara no plenament reflectits, ni tam-
poc en les despeses militars generades per
la guerra de l’Iraq, que s’han moderat des

dels forts increments de preparació de la
guerra que van culminar cap a la meitat
del 2003 amb la caiguda de Saddam Hus-
sein. El fet és que la despesa de les admi-
nistracions locals i estatals ha augmentat
des del començament del 2004 la seva
contribució al creixement i ha substituït
la despesa militar. Una contribució que
arriba ja als nivells del 2001, quan el sec-
tor públic donava suport a una econo-
mia en dificultats, situació ben diferent
de l’actual.

A la despesa governamental creixent, s’a-
fegeix el projecte de baixada dels impos-
tos de l’administració Bush. L’adminis-
tració, afeblida per la resposta al Katrina,
força mal valorada, i per alguns casos de
corrupció, va contribuir a les derrotes re-
publicanes a New Jersey i a Virgínia. Tot
plegat, al seu torn, va restar força i suport
al partit republicà, la qual cosa va provo-
car que fossin rebutjades al Congrés les
seves propostes de reducció de despeses
socials. Sense aquesta reducció de despe-
ses, la davallada d’impostos, tot i que po-
pular, és insostenible, i és que el sector
públic contribueix a la meitat del dèficit
per compte corrent. En aquest sentit, el
director del Fons Monetari Internacio-
nal, Rodrigo Rato, afirmava que, si no es
controla el desequilibri fiscal, les conse-
qüències poden ser importants.

Pel que fa a la demanda, les vendes al de-
tall de l’octubre van continuar mostrant
una innegable vitalitat. El vestit, les ven-
des als grans magatzems i el parament de
la llar van ser els components més forts,
mentre que l’automòbil va continuar a la
baixa. Una crisi que es concreta en els ne-
gatius resultats de Ford i de General Mo-
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CONJUNTURA INTERNACIONAL

Els Estats Units creixen 
al 3,6%, sense inflació 
però amb desequilibris.
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EVOLUCIÓ DEL PIB DELS ESTATS UNITS PER COMPONENTS

Percentatge de variació interanual en termes reals

PIB
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FONTS: Bureau of Economic Analysis i elaboració pròpia.
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tors. La «General», amb una quota al
mercat nord-americà que ha passat de la
meitat el 1980 a només una quarta part
en l’actualitat, podria reduir 30.000 llocs
de treball i perdre la seva posició de pri-
mer productor mundial, que passaria a
mans de Toyota. Els seus models no es ve-
nen com abans pel seu alt consum i per-
què són poc atractius, es venen perquè
els preus són baixos, amb marges molt
estrets, de manera que qualsevol dismi-
nució del volum de vendes té efectes
devastadors sobre el benefici. En clau po-
sitiva, la reculada de les vendes de com-
bustible en relació amb el mes de setem-
bre evidencia la tornada a una certa
normalitat. Coherents amb la bona mar-
xa present, les grans cadenes esperen una
bona temporada de vendes nadalenques.
Tot i aquests auguris, l’índex de confian-
ça del Conference Board no va millorar a
l’octubre el nivell de setembre, ja prou fe-
ble, i és que el consumidor no s’acaba de
fiar de la situació i potser pensa allò, ja
no tan cert, que el que és bo per a Gene-
ral Motors és bo per als Estats Units.

Pel que fa a l’oferta, la producció indus-
trial va evidenciar una certa recuperació,
però les taxes de creixement són encara
baixes. No obstant això, els empresaris
fan gala de més confiança que els consu-
midors, segons es desprèn de l’índex
d’activitat manufacturera de l’Institute for
Supply Management de l’octubre. Tant
en manufactures com en serveis, els opti-
mistes ja tornen a predominar clarament
sobre els pessimistes.

El sector de l’habitatge continua essent,
en aquests moments, un dels pilars de l’e-
conomia nord-americana. Si el preu dels
immobles de segona mà va pujar al se-
tembre el 14,1% interanual, les vendes
tampoc no van cedir i van augmentar el
7,2%. És significatiu que, ara com ara, no
hi ha reduccions en les dimensions dels
immobles, més aviat el contrari. A dife-
rència del cas espanyol, els preus no s’ex-
pressen per metre quadrat, sinó per habi-
tatge adquirit, de manera que, si es
compressin immobles més petits, els
preus pujarien menys. Així i tot, alguns,

Els empresaris veuen 
les coses amb optimisme.

Ara com ara, l’habitatge 
és un pilar que dóna suport
al consum.
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ESTATS UNITS: LA DESPESA DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL SUBSTITUEIX LA DE DEFENSA

Contribució al creixement interanual del PIB nominal
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FONTS: Bureau of Economic Analysis i elaboració pròpia.
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El consum és 
el protagonista 
del creixement.



basant-se en el fet que els habitatges ini-
ciats van recular el 2,3% interanual a l’oc-
tubre, veuen símptomes d’alentiment al
mercat. No obstant això, atesa l’evolució
dels preus i de les vendes, encara és aviat
per parlar d’una veritable desacceleració
del sector.

L’ocupació és una altra variable que avan-
ça amb vigor. A l’octubre, es van crear
56.000 nous llocs de treball. L’avanç va ser
inferior a l’esperat, però va ser compen-
sat per la cancel·lació gairebé total de la
pèrdua inicialment observada al setem-
bre. El fet és que avui la població ocupa-
da és l’1,4% superior a la de fa un any, i
els efectes del Katrina sobre l’ocupació
han estat gairebé nuls. Els salaris van re-
cuperar a l’octubre el 0,4% de poder ad-
quisitiu en relació amb el mes de setem-
bre, però la tònica encara és de contenció,
amb el suport dels baixos sous de la im-
migració, que ha augmentat en els últims
mesos. En clau molt positiva cal esmen-
tar la bona dada de la productivitat labo-
ral, que, en el tercer trimestre, va repun-
tar al 3,0% interanual, fet que arrodoneix

el caràcter antiinflacionista del mercat la-
boral nord-americà.

La inflació de l’octubre va baixar del
4,7% al 4,3% interanual a causa del rela-
tiu relaxament dels preus energètics. El
component subjacent, que exclou l’ener-
gia i l’alimentació i és l’exponent més fi-
del de la tendència general, es va quedar
gairebé invariat en el 2,0%. Els preus de
producció van seguir una evolució simi-
lar i es van desaccelerar del 6,9% al 5,9%.
Cal destacar que els components subja-
cents són els que marquen la tendència,
una situació molt diferent a la dels anys
setanta, quan tots els preus acabaven se-
guint el component energètic. L’energia,
que continua tenint una innegable im-
portància estratègica, ha patit, des de la
meitat dels anys vuitanta, una reducció
progressiva del seu pes en el consum pri-
vat. Si, a aquesta situació, afegim les polí-
tiques monetàries, el canvi en les expec-
tatives inflacionistes i els efectes de la
globalització, es comprèn la menor sen-
sibilitat del nivell general de preus en-
front dels de l’energia.

L’ocupació continua forta 
i creix la productivitat.
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ESTATS UNITS: ELS GRANS MAGATZEMS VEUEN LES COSES AMB OPTIMISME

Vendes al detall als grans magatzems, variació interanual (*)

NOTA: (*) Sèrie de cicle-tendència.
FONTS: Departament de Comerç i elaboració pròpia.
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La inflació es modera arran
del relaxament dels preus
energètics.



El dèficit comercial va tornar a marcar
nous màxims i va superar els 738.000 mi-
lions de dòlars en els dotze mesos fins al
setembre. Les importacions es recupe-
ren, no solament per l’entrada de petroli
encara car, sinó per la lògica necessitat

de reposar els nivells d’existències, que,
en els últims mesos, havien baixat osten-
siblement. Així mateix, i això és el que és
greu, les exportacions són ara les que s’a-
lenteixen.
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El dèficit exterior empitjora
per la feblesa exportadora.

2004 2005
2003 2004

III IV I II Juliol Agost Setembre Octubre

PIB real

Vendes al detall

Confiança del consumidor (*)

Producció industrial

Índex activitat manufacturera 
(ISM) (*)

Venda d’habitatges unifamiliars

Taxa d’atur (**)

Preus de consum

Balança comercial (***)

NOTES: (*) Valor.

(**) Percentatge sobre població activa.

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

FONTS: OCDE, organismes nacionals d’estadística i elaboració pròpia.
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ESTATS UNITS: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

Es diu que els nord-americans solen fer les coses sense estar-se de res. Últimament, també se’ls atribueix una
certa exuberància, en cèlebre frase d’Alan Greenspan, governador sortint de la Fed. Grandesa i exuberància so-
nen a tòpic, però descriuen bé l’actual cruïlla de la locomotora econòmica mundial, que creix el 3,8%. El con-
sumidor nord-americà, caricaturitzat injustament com a devorador d’hamburgueses amb gustos extravagants,
aporta tres quarts d’aquest creixement i, a més a més, compensa els estalviadors compulsius d’altres parts del
món. Cal preguntar-se si aquesta exuberància de la despesa és racional i si un canvi en les condicions econòmi-
ques alteraria els actuals desequilibris.

Cap factor, pres aïlladament, explica del tot aquesta situació, però l’alça del preu de l’habitatge, afavorida per
uns tipus d’interès fins ara baixos, pot ajudar a clarificar-la. Un sector immobiliari en auge dóna suport al crei-
xement general per mitjà de tres vasos comunicants. La despesa d’inversió en habitatge estimula l’activitat d’al-
tres sectors; els preus alts dels immobles, per efecte riquesa, donen ales als consumidors, i, en tercer lloc, el refi-
nançament de les hipoteques amb uns tipus d’interès més baixos representa una injecció de liquiditat per a les
llars. El cas és que, fins ara, aquests tres vasos comunicants han estat fluint a un nivell molt superior al normal.

Una exuberància racional i tres vasos comunicants
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ESTATS UNITS: EL PREU DE L’HABITATGE TORNA A PUJAR

Preu de l’habitatge respecte al PIB nominal, 1999 = 100
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FONTS: Office of Federal Housing Enterprise Oversight, Bureau of Economic Analysis i elaboració pròpia.
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La inversió en habitatge no solament representa el 6% del PIB en termes corrents, el màxim dels últims 50
anys, sinó que suposa el 9,1% del creixement del PIB. En el segon trimestre del 2005, els preus van créixer al
13,4%, i, en àrees emblemàtiques, com la conurbació de Nova York o Califòrnia, l’avanç va arribar al 17,6% i al
21,5%, respectivament. Des del 1999, els preus han pujat el 21% més que el PIB. Lluny de frenar-se, la venda
d’habitatges de segona mà avança encara amb força, clar exponent del vigor del mercat. El tercer vas comuni-
cant, els refinançaments, són noves hipoteques que, aprofitant uns tipus d’interès més baixos, amplien el capi-
tal prestat sense variar en excés la quota. L’ampliació no és per comprar immobles, sinó per a despeses de con-
sum. En el segon trimestre del 2005, segons la Mortgage Bankers Association, la meitat del total prestat en
hipoteques van ser refinançaments, que, tot i ja no marcar màxims, representen l’11% del PIB i el 16% de la
despesa de consum. Mentre pugui fluir, sembla que la locomotora del consum té molt de gas.

Veient tant màxim històric, estem assistint a un fenomen irracional? La resposta és no. La inversió en habitatge
ha substituït la inversió en noves tecnologies, que venia d’un període de registres molt alts seguit d’un crash
borsari. No és estrany que l’habitatge hagi constituït, doncs, una atractiva inversió alternativa. Els preus dels
actius no són torres de Babel que han de caure inexorablement i, a més a més, són aquí la conseqüència d’un
doble èxit, d’eficiència bancària i dels baixos tipus, fruit de la victòria contra la inflació. En els primers anys
vuitanta, per comprar un pis es pagava taxes bancàries de constitució d’hipoteques del 2,5% del capital prestat,
i ara només la setena part. El tipus d’interès hipotecari ha passat del 16% al 6%. Considerant, a més a més,
l’augment del termini d’amortització mitjà, les quotes hipotecàries en termes reals han pujat un moderat 10%
des del 1999 i se situen el 14% per sota dels màxims de 1989 i el 20% per sota dels de 1982. El refinançament de
les hipoteques augmenta, evidentment, el deute de les llars, però als Estats Units el 73% de les hipoteques con-
cedides són a tipus fix, a diferència del cas espanyol, on predominen els tipus variables. Vistes així, les coses no
donen tan vertigen.
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ELS BAIXOS TIPUS D’INTERÈS ALIMENTEN ELS REFINANÇAMENTS

%

FONTS: Federal Housing Finance Board, Mortgage Bankers Association i elaboració pròpia.
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L’exuberància és, doncs, racional, però el problema és que una única variable pot tallar simultàniament el flux
dels tres vasos comunicants. Amb tipus més alts, la saba del refinançament s’assecaria. A més a més, avui la
sensibilitat de les quotes hipotecàries en relació amb el tipus d’interès és alta. Una pujada de l’1% dels tipus in-
crementaria l’11% les quotes de les noves adquisicions, no es crearien morosos entre els qui ja gaudeixen de ti-
pus fixos, però les vendes i els preus patirien. La inversió en habitatge, amb més costos financers i menys expec-
tatives d’apreciació, també disminuiria.

Sense aquesta empenta, amb unes llars que no estalvien i que han d’afrontar el pagament del deute contret, ja
en el màxim històric del 14% de la seva renda disponible, al consum i, conseqüentment, al creixement li que-
darien poques possibilitats. Cal recordar que el saldo viu hipotecari gairebé iguala ja el deute de les empreses,
situació que no s’havia donat mai abans. I, si els llums s’apaguen als Estats Units, molts altres ho poden passar
malament. Fins ara, els tipus hipotecaris no s’han vist gaire afectats per les successives pujades de la Reserva
Federal, però això podria començar a canviar, com ho demostren els tímids signes de moderació en alguns in-
dicadors avançats, com els habitatges iniciats. L’exuberància és racional, però això no significa que estigui lliu-
re de perills. Avui, el risc del creixement és la seva extraordinària dependència del tipus d’interès.

La recuperació es revifa al Japó, però
no els preus

Hidenao Nakagawa, cap polític del partit
liberal democràtic que governa al Japó,
ha tingut una agra discussió amb Toshi-
hiko Fukui, governador del banc central
japonès, sobre la intenció d’aquest últim

de reduir la laxitud monetària al Japó. El
fet és que Nakagawa té més dubtes que
Fukui sobre la força del creixement, dub-
tes compartits també pel primer ministre
Koizumi. És difícil saber qui dels dos té
raó. La situació japonesa és certament in-
sòlita, per a la seva història recent i per a
qualsevol observador. La demanda inter-
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na es consolida, cada cop més, com el
principal motor d’un creixement més i
més intens, però, al mateix temps, persis-
teix la davallada dels preus, quelcom que
precisament hauria de descoratjar aques-
ta demanda.

Tot i aquestes discussions, l’economia ja-
ponesa va créixer el 2,9% interanual en el
tercer trimestre, amb el suport del con-
sum privat i de la inversió. Però el sector
exterior, locomotora tradicional de l’eco-

nomia, va tornar a restar força al creixe-
ment. Aquesta reactivació del creixement
té, però, un taló d’Aquil·les en els preus.
El deflactor del PIB va recular l’1,2% en
termes interanuals, fet que va comportar
que, en relació amb el trimestre anterior,
el creixement nominal anualitzat quedés
en el 0,7%. Uns preus a la baixa compor-
ten l’ajornament de les compres, perquè
en el futur seran més barates. Així, sor-
prèn encara més la robusta evolució del
consum privat. El banc central considera

INFORME MENSUAL

EVOLUCIÓ DEL PIB DEL JAPÓ PER COMPONENTS

Percentatge de variació interanual en termes reals

PIB
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FONTS: Institut de Recerca Econòmica i Social i elaboració pròpia.
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El Japó té una recuperació
cada cop més sòlida, creix 
al 2,9%..., però la deflació
persisteix.
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Les comandes de
maquinària creixen, però 
la producció industrial
decau.

Les vendes al detall
s’alenteixen.

que, al final d’enguany, els preus ja esta-
ran pujant, però l’evolució del deflactor
del PIB ho fa cada cop més difícil.

Tot i les bones dades del PIB, els últims
indicadors de demanda no apunten a un
creixement robust. Les vendes al detall es
desacceleren i al setembre repeteixen gai-
rebé els valors del mateix període de l’any
anterior, tot i que sense arribar a trencar
la tendència alcista. La venda d’automò-
bils també confirma aquest baix perfil, ja
que, a l’octubre, va baixar per quart mes
consecutiu. La imatge és lluny de ser la
d’una economia a tota màquina.

Pel costat de l’oferta, la brillantor és una
mica més intensa. Les comandes de ma-
quinària del setembre es van recuperar
amb força i van créixer el 17,6% inter-
anual, tot i que la xifra està una mica dis-
torsionada per l’explosiva recuperació de
les comandes exteriors, afectada per grans
encàrrecs singulars, com vaixells i trens.
La producció industrial va repuntar, però
encara avança a nivells molt moderats.
Les fallides empresarials de l’octubre

tampoc no van ser especialment bones,
amb un repunt en relació amb el mes de
setembre, però aquí es manté la tendèn-
cia positiva.

El mercat de l’habitatge sí és coherent
amb la força que reflecteixen els comptes
nacionals. La venda d’immobles a Tò-
quio va tornar a créixer a l’octubre per
damunt del 20% interanual per tercer
mes consecutiu. Tot i que els preus i els
habitatges iniciats segueixen una evolu-
ció més pausada a la resta del país, el
diagnòstic és de recuperació sostinguda.

Al difícil front de la inflació, els preus del
setembre van tornar a baixar el 0,3%
interanual. El futur immediat no presenta
perspectives esperançadores, ja que els
preus de Tòquio, indicador avançat de 
l’índex general, també van recular a l’oc-
tubre el 0,9%. Al mercat laboral, les coses
van millor. La taxa d’atur del setembre va
baixar al 4,2% de la població activa, resul-
tat que no es donava des del 1998, amb
l’1,2% més de llocs de treball no agrícoles
que en el mateix període de l’any anterior.

JAPÓ: PREOCUPA EL LLARG EPÍLEG DE LA DEFLACIÓ

Variació interanual del deflactor del PIB

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

2002 2003 2004 20051998 1999 2000 2001

L’habitatge s’enforteix a
Tòquio.

La deflació es resisteix 
a desaparèixer.
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El superàvit comercial japonès va conti-
nuar davallant al setembre, amb unes ex-
portacions que, tot i que venen de tocar
fons, encara no acaben de trobar el camí.

Brasil creix, però els perills aguaiten

L’economia brasilera creix el 3,7% inter-
anual, amb una inflació molt controlada.
Fins ara, la crisi de corrupció que pateix el
país no s’ha transmès a l’economia. No
obstant això, la situació podria canviar
amb les últimes pressions per a la dimissió

del ministre de Finances, Antonio Palocci,
responsable de la lluita contra la inflació i
màxim exponent de la línia d’austeritat de
l’administració Lula. En joc hi ha no sola-
ment l’estabilitat econòmica, sinó també
els interessos del deute extern.

Els últims indicadors mensuals de deman-
da indiquen un manteniment dels nivells
d’activitat. Les vendes al detall es mante-
nen, amb un creixement en el tercer tri-
mestre del 5,6% interanual, que millora
el resultat del període anterior. No obs-
tant això, la venda d’automòbils, influïda

2004 2005
2003 2004

II III IV I II Juliol Agost Setembre

PIB real

Vendes al detall

Producció industrial

Índex activitat empresarial 
(Tankan) (*)

Habitatges iniciats

Taxa d’atur (**)

Preus de consum

Balança comercial (***)

NOTES: (*) Valor.

(**) Percentatge sobre població activa.

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

FONTS: OCDE, organismes nacionals d’estadística i elaboració pròpia.
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3,3 5,3 7,8 6,6 1,6 2,7 0,3 –1,1 0,3 1,3

–21,0 –0,5 0,0 2,0 1,0 –2,0 1,0 – 2,0 –

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

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

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

12,0 13,7 13,7 14,1 13,7 13,3 12,2 11,8 11,2 10,9

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

III IV I II Juliol Agost Setembre Octubre

PIB real

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 6,0 4,7 3,1 3,7 – ... – –

0,1 8,3 10,4 6,3 3,9 6,1 0,5 3,8 0,2 ...

19,9 18,8 18,2 17,4 17,0 17,5 17,5 17,1 16,9 ...

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

24,8 33,7 32,1 33,7 35,9 38,3 39,9 40,1 41,3 41,9

BRASIL: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

El superàvit comercial 
no creix.

Al Brasil, la crisi política 
pot acabar afectant
l’estabilitat econòmica.
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sens dubte pels preus del petroli, fa dos
mesos que està estancada.

Pel costat de l’oferta, predominen, però,
les ombres, amb una producció indus-
trial que, al setembre, va repetir gairebé
els registres del mateix període de l’any
anterior i que, en el conjunt del tercer tri-
mestre, es va desaccelerar i va créixer
l’1,5%, percentatge molt modest. Atesa la
correlació d’aquest indicador amb el PIB,
les perspectives no són gaire brillants.
També la producció industrial de béns de
capital va seguir un patró semblant, amb
una clara tendència a la baixa, fet espe-
cialment preocupant si tenim en compte
la gran necessitat d’inversions que té el
país.

El costat positiu és que les pressions in-
flacionistes continuen controlades, amb
uns preus que, al setembre, van créixer el
5,4% interanual, registre molt benigne
per a l’economia brasilera. Per bé que l’a-
tur va continuar baixant i va arribar al
setembre fins al 16,9% de la població ac-

tiva, el lent ritme de descens pressiona el
govern i també el defensor de l’estabilitat
dels preus, Palocci.

El sector exterior del Brasil va seguir al
setembre a tota màquina, amb un supe-
ràvit de la balança comercial que voreja
els 42.000 milions de dòlars, el més elevat
de tot el continent americà. No obstant
això, la inversió directa es va assecar to-
talment al setembre i va reflectir potser
les primeres conseqüències de la crisi po-
lítica.

Argentina manté el vigor 
de la demanda

L’economia argentina aconsegueix man-
tenir un elevat ritme de creixement que 
li permet superar els nivells d’activitat
anteriors a les crisis del 2002. Tot i el crei-
xement de la demanda, es manté el supe-
ràvit comercial. El risc més gran de l’eco-
nomia argentina és la inflació creixent,
que afecta l’estabilitat macroeconòmica i

Les vendes al detall
resisteixen, però
l’estancament de 
la producció industrial 
és un mal presagi.

La inflació està sota control,
però l’atur continua alt.

BRASIL: UNA PRODUCCIÓ INDUSTRIAL FEBLE ÉS UN MAL PRESAGI

Variació interanual de la producció industrial i del PIB en termes reals

%

FONTS: IPEA i elaboració pròpia.
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El superàvit creix, però la
inversió directa s’atura al
setembre.
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els interessos del deute. En aquest con-
text, cal destacar la destitució del minis-
tre d’Economia Roberto Lavagna l’artí-
fex de la recuperació econòmica des de
2002 i fins ara l’interlocutor principal
amb el Fons Monetari Internacional.

En tot cas, els indicadors de demanda són
encara un clar exponent de la vigorosa
recuperació de l’economia, amb unes
vendes al detall que, al setembre, van
avançar el 27,0% interanual. Les vendes

en cadenes de supermercats es continuen
accelerant, i les d’automòbils creixen en-
cara per damunt del 30%.

Els indicadors d’oferta també mantenen
un nivell considerable d’activitat. La pro-
ducció industrial del setembre va avançar
el 6,1% interanual, que apunta a la conti-
nuïtat del creixement. La indústria mine-
ra i els metalls van tornar a ser els sectors
més actius, mentre que l’acer va continuar
baixant. L’indicador d’activitat industrial,

ARGENTINA: LA DEMANDA ES MANTÉ FORTA

Vendes minoristes en cadenes de supermercats (*)

Milions de pesos argentins
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FONTS: INDEC i elaboració pròpia.
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El fort creixement argentí 
es manté.

Les vendes al detall avancen
amb força.
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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.
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ARGENTINA: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari
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amb un avanç del 8,6%, continua mos-
trant durant el 2005 una tendència d’ac-
celeració que resumeix la continuïtat de
la recuperació.

La taxa d’atur del tercer trimestre va bai-
xar fins a l’11,1%, de manera que va pros-
seguir la recuperació del mercat de treball,
que pateix encara uns elevats nivells de
subactivitat. Els salaris també s’han acce-
lerat durant tot el 2005, fet que ha donat
suport a la demanda, però que també ha
comportat certs riscos inflacionistes.

En aquest sentit, els preus al consum es
continuen accelerant, i ja constitueixen
un risc seriós per a l’estabilitat macroeco-
nòmica. La inflació del setembre va arri-

bar a avançar el 10,7% interanual. Cal
atribuir aquests avanços als béns primaris
i nacionals, no als preus d’importació o
energètics. Fins i tot tenint en compte l’es-
pecial situació argentina, amb una recu-
peració més ràpida del que s’esperava ini-
cialment, la inflació a l’alça és, en aquests
moments, el punt més feble del país.

La balança comercial va continuar donant
motius de satisfacció i va mantenir els ni-
vells de superàvit, amb unes exportacions
que avancen per damunt del 38%, centra-
des en manufactures agrícoles. Així, el
creixement exportador compensa unes
importacions també creixents, fruit de la
vigorosa demanda interna.

El superàvit comercial es
manté per la força
exportadora.

La inflació, prop de l’11%,
és un risc cada cop més
gran.

La indústria creix 
i l’ocupació es continua
recuperant.
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Previsions de la Comissió Europea:
recuperació limitada

Primer, la història. Després d’haver regis-
trat el 2004 el creixement més intens en
quatre anys, l’economia de la Unió Euro-
pea (UE) va entrar en un clot durant el
primer semestre d’enguany, quan el pro-
ducte interior brut (PIB) amb prou fei-
nes va presentar un avanç mitjà de
l’1,4%. Darrere d’aquest negatiu com-
portament hi havia el responsable habi-
tual, la persistent atonia de la demanda
interna.

A partir d’aquí, la Comissió Europea, en
les previsions de tardor, espera una pro-
gressiva recuperació que permetrà assolir
un creixement a la UE del 2,1% el 2006 i

de l’1,9% a la zona de l’euro, per després
tornar a accelerar-se el 2007, fins al 2,4%
i el 2,1%, respectivament. Això implica
que l’economia europea se situarà el 2006
i el 2007 per damunt del creixement po-
tencial estimat per la mateixa Comissió,
la qual cosa dóna fe de les dificultats del
model econòmic europeu per assolir de
manera sostenible ritmes d’activitat en
línia amb les altres grans economies glo-
bals, com els Estats Units o la Xina.

En què es basa aquest escenari? La Co-
missió identifica com a primera causa de
la reactivació el manteniment d’una po-
lítica econòmica molt acomodatícia, que
combina la laxitud de la política monetà-
ria del Banc Central Europeu (BCE) i una
política fiscal poc restrictiva. En aquest

UNIÓ EUROPEA

Previsions actuals tardor 2005 Diferència amb la
primavera de 2005 (2)

2003 2004 2005 2006 2007 2005 2006

Producte interior brut

Consum

Inversió

Ocupació

Taxa d’atur (3)

Inflació (4)

Saldo públic (% del PIB)

Deute públic (% del PIB)

Saldo per compte corrent (% del PIB)

Creixement del PIB en la UE-25

NOTES: (1) Variació anual en percentatge llevat d’indicació expressa.

(2) Un signe «+»(«–») significa una xifra positiva més alta (més baixa) o una negativa més baixa (més alta) comparat amb la primavera de 2005.

(3) Percentatge de la població activa.

(4) Índex de preus de consum harmonitzat.

FONT: Comissió Europea.

0,7 2,1 1,3 1,9 2,1 –0,3 –0,2

1,1 1,6 1,4 1,4 1,9 –0,2 –0,4

0,9 2,3 1,7 3,1 3,2 –1,1 –0,6

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

8,7 8,9 8,6 8,4 8,1 –0,2 –0,1

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

–3,0 –2,7 –2,9 –2,8 –2,8 –0,3 –0,1

70,4 70,8 71,7 71,7 71,8 0,0 –0,2

0,5 0,6 0,0 –0,1 –0,1 –0,6 –0,7

1,2 2,4 1,5 2,1 2,4 –0,5 –0,2

PROJECCIONS MACROECONÒMIQUES DE LA ZONA DE L’EURO (1)

Tardor 2005

Després de l’aturada del
primer semestre del 2005,
la Comissió Europea preveu
una recuperació progressiva,
de manera que la Unió
Europea creixerà per
damunt del 2% el 2006 
i el 2007…
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sentit, la reducció del dèficit públic a la
zona de l’euro, amb prou feines equiva-
lent a una dècima del PIB, deriva de for-
ma gairebé exclusiva del major ritme de
creixement, sense implicar cap ajusta-
ment pressupostari.

Un segon factor que actuarà de suport a
la recuperació serà la positiva evolució
econòmica internacional. Tot i que es
preveu una certa desacceleració del crei-
xement global en relació amb el ritme ex-
cepcional del 2004, l’economia mundial
encara superarà el 4% el 2005 i el 2006,
mentre que el comerç internacional s’in-
crementarà més del 7% en els dos anys,
la qual cosa beneficiarà les economies ex-
portadores de la Unió.

Finalment, altres elements acabaran de
configurar un marc favorable per a l’ex-
pansió econòmica: la satisfactòria evolu-
ció dels beneficis empresarials, unes con-
dicions financeres benignes i una certa

contenció del tipus de canvi (en termes
efectius nominals) que ajudarà l’expor-
tació.

Algunes amenaces poden, però, alterar
aquest escenari relativament optimista.
La més evident és l’encariment del petro-
li. La Comissió Europea no espera un
canvi substancial en aquest front. Des-
prés de créixer el preu del barril el 45% el
2005, la qual cosa situa la mitjana anual
en uns 55 dòlars, el 2006 s’assistirà a una
pujada addicional del 12%, de manera
que, en la mitjana de l’exercici, el preu
serà de 61,4 dòlars. El 2007 amb prou fei-
nes es moderarà de manera marginal,
fins als 60,3 dòlars per barril.

Així i tot, els efectes d’aquest procés so-
bre els preus seran moderats, ja que, pel
que sembla, no incrementa les expectati-
ves d’inflació dels agents econòmics. Així,
la inflació de la zona de l’euro passarà del
2,3% del 2005 al 2,2% el 2006 i a l’1,8%

…gràcies a una positiva
combinació de factors:
política econòmica
acomodatícia, entorn
internacional favorable,
bons beneficis empresarials,
condicions financeres
propícies i un tipus de canvi
més baix.

PIB (*) Inflació (**) Atur (***)

2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007

Bèlgica

Alemanya

Grècia

Espanya

França

Irlanda

Itàlia

Luxemburg

Països Baixos

Àustria

Portugal

Finlàndia

Zona de l’euro

NOTES: (*) Percentatge de variació real.

(**) Percentatge de l’índex de variació de preus de consum harmonitzat.

(***) Percentatge de la població activa.

FONT: Comissió Europea.
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1,5 1,8 2,3 2,0 2,1 1,9 9,6 9,3 8,9

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

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

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

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

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

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

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

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

PREVISIONS MACROECONÒMIQUES DELS PAÏSOS DE LA ZONA DE L’EURO

Tardor 2005

Al costat dels riscos, la
principal amenaça continua
essent l’elevat preu del
petroli, tot i que l’evolució
de la inflació no es veurà
sensiblement afectada. 



el 2007. La Unió Europea en conjunt ex-
perimentarà una tendència similar i pas-
sarà del 2,3% del 2005 a l’1,9% el 2007.

Finalment, convé fer un breu repàs per
països, per contrastar les notables dife-
rències de creixement que es produeixen
al si de la Unió. El 2006, tres de les quatre
grans economies de la UE –Alemanya,
França i Itàlia– creixeran per sota de la
mitjana comunitària, que serà, recor-
dem-ho, del 2,1%. La quarta, la britàni-
ca, la superarà amb prou feines en dues
dècimes percentuals. Espanya, per la seva
banda, superarà el 3% el 2006. A la zona
alta del creixement, se situaran, al costat
d’Irlanda, la majoria de les economies de
l’ampliació, amb Letònia exhibint el rit-
me d’avanç del PIB més intens de la UE,
el 7,7%.

Zona de l’euro: sorpresa positiva 
en el tercer trimestre

Des de feia mesos, tot apuntava a una mi-
llora de l’activitat en el tercer trimestre.
Les dades no han decebut. Gràcies a un
creixement superior al previst a Alema-
nya i França, l’avanç del PIB a la zona de
l’euro ha assolit en el tercer trimestre l’1,5%
interanual, quatre dècimes percentuals
per damunt del ritme del segon trimes-
tre. En termes intertrimestrals anualit-
zats, més útils per detectar la tendència
més recent, l’acceleració del creixement
encara és més visible, ja que s’ha passat
de l’1,2% del segon trimestre al 2,6% del
tercer.

Sense conèixer encara el desglossament
per components, els últims indicadors
coneguts ens aporten informació sobre
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PIB (*) Inflació (**) Atur (***)

2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007

República Txeca

Dinamarca

Estònia

Xipre

Letònia

Lituània

Hongria

Malta

Polònia

Eslovènia

Eslovàquia

Suècia

Regne Unit

UE-25

UE-15

EUA

Japó

NOTES: (*) Percentatge de variació real.

(**) Percentatge de variació de l’índex de preus de consum harmonitzat, excepte pels Estats Units i Japó, que és l’índex de preus de consum nacional.

(***) Percentatge de la població activa.

FONT: Comissió Europea.

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

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

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

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

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

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

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

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

3,4 4,3 4,5 2,2 2,3 2,5 17,8 16,8 15,5

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

5,1 5,5 6,3 2,9 3,6 2,1 16,7 16,2 15,8

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

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

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

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

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

2,5 2,2 1,8 –0,2 0,3 2,0 4,5 4,2 4,2

PREVISIONS MACROECONÒMIQUES DELS PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA FORA DE LA ZONA DE L’EURO

Tardor 2005

Continua el baix creixement
d’Alemanya, França i Itàlia;
el Regne Unit amb prou
feines se situarà per
damunt de la mitjana; tots
ells lluny d’Espanya que
superarà el 3% de
creixement el 2006.

La zona de l’euro emet el
primer senyal clar de sortir
del clot: el creixement del
tercer trimestre és de
l’1,5%, sensiblement millor
del que s’esperava.
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els factors que hi ha darrere de la recupe-
ració europea. Segons es desprèn de la
decebedora evolució dels indicadors de
consum, amb les vendes al detall creixent
només el 0,6% en el tercer trimestre i
amb la confiança del consumidor sense
millorar en un any, la despesa de les llars
no ha estat un element determinant en
aquesta expansió de l’activitat.

En canvi, el comportament relatiu més
positiu de la inversió, que es desprèn, per
exemple, del to més positiu del compo-
nent de béns d’equipament de la produc-
ció industrial en el tercer trimestre (crei-
xement del 2,1% interanual, resultat que
consolida el repunt del primer semestre
del 2005), hauria de ser un dels factors
que ha actuat com a motor del creixe-
ment.

Més incerta és l’evolució del sector exte-
rior. Tot i que l’exportació no ha funcio-
nat malament en els últims mesos (avanç
del 9,3% interanual en el tercer trimes-

tre), la intensificació del dinamisme im-
portador (increment interanual del
14,1% en aquest tercer trimestre) pot ha-
ver compensat amb escreix l’embranzida
exportadora.

I, si la situació contemporània de deman-
da confirma la recuperació, els indicadors
d’oferta ens informen que l’expansió be-
neficia el conjunt dels sectors productius.
Així, la producció industrial ha consoli-
dat la tendència a la reactivació en assolir,
en el tercer trimestre, un creixement de
l’1,3% interanual, per damunt del 0,5%
del període abril-juny.

Els serveis també registren un ritme més
intens d’activitat. A l’octubre, l’indicador
de confiança del sector terciari es va si-
tuar en el nivell dels 14,5 punts, el més alt
des del juliol del 2001. Fins i tot la cons-
trucció es pot estar endinsant en una via
més dinàmica, si es confirma la recupera-
ció de l’indicador de confiança sectorial,
que es va situar en el nivell dels 8 punts

Darrere d’aquest bon
resultat hi ha la recuperació
inversora i el to acceptable
de les exportacions.

CREIXEMENT A L’ALÇA A LA ZONA DE L’EURO

Variació del producte interior brut en termes reals

%
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FONTS: Eurostat i elaboració pròpia.

Respecte al mateix període
de l’any anterior

Respecte al trimestre
anterior, anualitzada

L’expansió beneficia totes
les grans branques
d’activitat, de manera que,
com a novetat, 
la construcció s’afegeix 
a la recuperació industrial 
i dels serveis.



negatius a l’octubre, enfront dels 9,5 punts
negatius del tercer trimestre.

Menys novetats ofereixen dos altres fronts
rellevants, els preus i el mercat laboral. Pel
que fa als preus, l’índex de preus de con-
sum (IPC) harmonitzat va créixer a l’oc-
tubre el 2,5% interanual, amb prou feines
una dècima menys que al setembre. Mal-
grat que gairebé tot el tensionament de
preus deriva de l’energia –un cop des-
comptada, la taxa resultant és de l’1,5%,
en línia amb els registres dels mesos ante-
riors–, el cert és que els nivells actuals són
clarament superiors a la referència que el
BCE considera indicativa d’estabilitat de
preus (2% interanual).

Quant al mercat laboral, la falta de millo-
res substantives en matèria d’atur i l’es-
càs ritme de creació d’ocupació són en-
cara els elements que el caracteritzen.
Així, al setembre, la taxa d’atur es va si-
tuar en el 8,4% de la població activa, una
dècima menys que a l’agost, mentre que
l’ocupació creixia en el segon trimestre el
0,7% interanual, sense canvis en relació
amb el trimestre anterior.

Alemanya: el nou govern estrena
recuperació

Alemanya ja té nova Canceller –Angela
Merkel, que va aconseguir la investidura
al Bundestag el passat 22 de novembre–,
nou govern –amb vuit ministres del Par-
tit Socialdemòcrata i set ministres dels
partits Democratacristià i Socialcristià, a
més del lloc de Canceller– i nou acord de
govern per a la legislatura. Ha estat el fruit
de gairebé dos mesos de negociació, que,
en l’àmbit econòmic, tenia com a única
finalitat aconseguir treure Alemanya de la
crisi i establir les bases d’un creixement
futur més intens.

Caldrà esperar per veure si el programa
econòmic del nou govern representa una
ajuda decisiva per consolidar plenament
una recuperació que ja està en marxa i
per garantir unes reformes de prou calat
que assegurin la competitivitat futura de
l’economia germànica i mitiguin els colls
d’ampolla que afronta, en especial l’en-
velliment de la població i la modernitza-
ció del seu estat del benestar. És aquest el
paquet econòmic que Alemanya necessi-
tava per solucionar els seus problemes?

Els preus de consum es
mantenen per damunt de la
referència del BCE i
marquen una alça del 2,5%
interanual a l’octubre, i el
mercat laboral segueix
sense oferir senyals
apreciables de millora.
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2004 2005
2003 2004

III IV I II Juliol Agost Setembre Octubre

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 1,8 1,9 1,6 1,3 1,1 – 1,5 – –

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

–18 –13,8 –14 –13,0 –13,2 –14,4 –15 –15 –14 –13

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

93,3 99,9 100,5 100,9 99,0 96,3 97,5 97,8 98,6 100,5

8,7 8,9 8,8 8,8 8,8 8,7 8,5 8,5 8,4 ...

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

80,3 80,2 84,5 72,9 64,2 50,6 43,1 38,5 37,4 ...

ZONA DE L’EURO: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

Amb la investidura d’Angela
Merkel com a Canceller, 
es tanca una àrdua
negociació sobre el programa
econòmic.
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El passat mes de juny, la Lliga Nord, un dels partits de la coalició de Silvio Berlusconi, va proposar que Itàlia
trenqués amb l’euro i que recuperés l’antiga lira italiana, tot vinculant-la amb el dòlar. La proposta va ser im-
mediatament rebutjada des de tots els àmbits i va ser atribuïda al caràcter excèntric i extravagant de la Lliga.
Però més d’un degué pensar que, sense l’euro, sense les rigideses ni els condicionants que imposa la pertinença
a la moneda única, la conjuntura italiana no seria tan desastrosa com ho és ara. El fet és que els països amb
baix creixement de la zona de l’euro desitgen uns tipus d’interès més baixos, una moneda més feble i més mar-
ge de maniobra fiscal, mentre que als països amb més creixement els convé més el contrari. En efecte, hi ha una
notable dispersió en els ritmes de creixement del PIB i de les taxes d’inflació corresponents als membres de la
zona de l’euro, tal com es pot apreciar al gràfic adjunt. I aquesta asincronia en els cicles dels respectius països
complica notablement la tasca de l’autoritat monetària europea. En el primer semestre del 2005, els països que
lideraven el creixement a la Unió Econòmica i Monetària (UEM) eren Grècia, Espanya i Irlanda (situats, para-
doxalment, a la perifèria geogràfica i econòmica de la Unió), amb uns ritmes d’avanç del PIB superiors al 3%
interanual en el primer semestre del 2005.

Una per a tots i tots per a una

0,5

4
% de variació interanual de l’IPC harmonitzat

–0,2

2,5

3,5

ÀMPLIA DISPERSIÓ EN EL CREIXEMENT I LA INFLACIÓ A L’EUROZONA

Any 2005 (*)

1,5

3

NOTA: (*) PIB primer semestre de 2005, IPC mitjana gener-setembre 2005.

FONTS: Eurostat i elaboració pròpia.

% de variació interanual del PIB
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Darrere d’aquests tres països, se situaven Àustria, Bèlgica i França, amb ritmes de creixement que van de
l’1,5% al 2%, superiors encara a la mitjana de la zona de l’euro (1,2%). Per sota d’aquesta mitjana, queden Fin-
làndia, els Països Baixos i Alemanya (amb increments entre el 0,5% i l’1%) i, ja en posicions molt endarrerides,
Portugal i Itàlia, amb creixements gairebé nuls. En matèria d’inflació, s’observa una dispersió similar i s’aprecia
un excés d’inflació en relació amb l’objectiu del 2% a Grècia, Espanya i Bèlgica, i amb accents més preocupants
a Portugal i Itàlia, tenint en compte el baix nivell de creixement d’aquests dos països. De tota manera, cal des-



DESEMBRE 2005 25INFORME MENSUAL

LA DIVERGÈNCIA CÍCLICA ENTRE ELS PAÏSOS DE LA UEM ES REDUEIX

Desviació estàndard entre las bretxes de producció de cada país (llevat dels casos extrems
d’Irlanda i Luxemburg)

FONT: Comissió Europea.

0,5

1

2

3

8280

1,5

2,5

84 86 88 90 92 94 96 98 00 028381 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03

%

En aquestes circumstàncies, quina és la política monetària òptima? El BCE ha d’atendre la situació de la UE en
conjunt, sense poder satisfer totalment les necessitats específiques de cada país concret. Com es tradueix això a
la pràctica? Doncs en el fet que la política monetària actual resulta molt folgada per al reescalfament d’algunes
economies, com l’espanyola i la grega, però excessivament restrictiva per a l’estancament que pateixen altres
països (en particular, Alemanya i Itàlia). Aquesta contradicció se situa un altre cop al centre de les crítiques a la
UEM, ara que el BCE es veu empès a apujar el tipus d’interès per neutralitzar les expectatives inflacionistes de-
rivades de l’alça del preu del petroli.

És oportú recordar aquí el debat suscitat als mitjans acadèmics sobre la idoneïtat de la UEM en els anys previs
al seu inici. A partir de la teoria sobre les àrees monetàries òptimes, desenvolupada, entre altres, per Mundell,
McKinnon i Kenen, es va insistir en el fet que la integració fiscal, la mobilitat del factor treball i la flexibilitat
dels salaris eren alguns dels requisits indispensables per afrontar amb èxit les situacions de divergència real en-
tre els països candidats. En general, l’escepticisme era la nota predominant a les anàlisis procedents de l’altra
banda de l’Atlàntic. Eichengreen i Bayoumi, entre d’altres, van advertir que la Unió Europea era lluny de ser
una àrea monetària òptima, amb la qual cosa la renúncia a una política monetària i a un tipus de canvi nacio-
nals dificultaria molt l’absorció de shocks asimètrics d’oferta i demanda. Lògicament, l’opinió de la Comissió
Europea (CE) era ben diferent, tal com va quedar explicitada al document Un mercat, una moneda de 1990. Se-
gons la CE, els beneficis que reportaria la Unió (desaparició dels costos de transacció en operacions de canvi de
moneda, eliminació del risc de tipus de canvi, integració dels mercats financers, augment de la transparència
de preus i de la certesa sobre la seva evolució futura, etc.) superarien amb escreix els desavantatges indicats.

tacar que, segons la Comissió Europea, malgrat les notables diferències subsistents i els alts i baixos patits, tant
la dispersió de la inflació com la divergència cíclica (mesurada per la desviació estàndard de les bretxes de pro-
ducció de cada país) han tendit a disminuir en els últims anys, com es reflecteix al gràfic adjunt.
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L’acord de govern tancat el passat 11 de
novembre i avalat per sengles congressos
extraordinaris de l’SPD (els socialdemò-
crates) i la CDU/CSU (els democratacris-
tians) té com a mesura estrella una refor-
ma fiscal que ha de permetre que el dèficit
públic alemany passi del 4,0% del PIB del
2005 a situar-se per sota del 3% el 2007.

Per això s’ha decidit apujar el tipus de
l’impost sobre el valor afegit (IVA) del

16% actual al 19% el 2007 i destinar dos
terços de l’augment de la recaptació, esti-
mat en 20.000 milions d’euros, a reduir el
dèficit públic federal i els dels estats fede-
rats. El terç restant s’utilitzarà per reduir
els costos laborals no salarials mitjançant
la rebaixa del cost de l’assegurança per
atur. L’augment d’impostos es completa
amb l’increment del 3% de la fiscalitat a
la qual es veuen sotmeses les rendes més
elevades de les persones físiques.

S’acceptava, això sí, que, a causa de les diferents posicions de partida dels països candidats, la convergència ple-
na en inflació i sincronització cíclica només s’assoliria a mitjà i a llarg termini.

Després de gairebé sis anys de funcionament de la UEM, es constata que, en termes de creixement, els seus re-
sultats han estat pitjors que els registrats als Estats Units i al Regne Unit. La UEM mostra un grau de rigidesa
molt superior al de les esmentades economies anglosaxones i tampoc ha estat capaç de controlar els dèficits
públics. Però no tota la responsabilitat s’ha d’atribuir a la moneda única. Des d’un primer moment, va quedar
clar que un component essencial per assolir l’èxit de la UEM era dur a terme les reformes estructurals necessà-
ries als mercats de productes i factors per aconseguir augmentar l’eficiència i la flexibilitat de les economies de
la zona de l’euro. I aquí és on els avanços han estat insuficients per les enormes resistències que genera qualse-
vol política en aquest sentit. Enyorar les monedes nacionals i culpar l’euro no és més que una argúcia per defu-
gir l’assumpció de la pròpia responsabilitat.

2004 2005
2003 2004

III IV I II Juliol Agost Setembre Octubre

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.

–0,2 1,1 1,1 0,5 0,6 0,7 – 1,4 – –

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

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

91,7 95,7 95,4 95,1 95,3 93,3 95,1 94,7 96,0 98,8

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

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

130 149 154 155 157 154,4 156,0 156,3 159,1 ...

ALEMANYA: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

La mesura fonamental 
del programa és una pujada
de l’IVA en tres punts, que,
amb altres ajustaments 
de la tributació personal,
hauria de situar el dèficit
públic per sota del 3% 
del PIB el 2007.



La resta de mesures de l’acord tenen
menys calat. De les propostes inicials de
flexibilització del mercat de treball, no-
més s’ha salvat l’ampliació del període de
prova dels nous contractes dels nous me-
sos actuals als 24 mesos. Així mateix, es
retalla moderadament l’assegurança d’a-
tur, tot i que s’amplia la quantitat de la
prestació per als aturats dels Länder de
l’Est. També s’ha pactat l’augment de l’e-
dat de jubilació a partir del 2012 per arri-
bar als 67 anys el 2035. Finalment, s’ha
aprovat un programa d’inversió pública
de 35.000 milions d’euros per als propers
quatre anys.

Aquestes mesures poden ser insuficients
per complir el que hauria de ser el seu
doble objectiu: consolidar la recuperació
i impulsar les reformes microeconòmi-
ques que permetin incrementar el creixe-
ment potencial de l’economia germàni-
ca. Així, l’ajustament fiscal pot tenir un
efecte negatiu sobre el principal element
que es troba a faltar en la incipient reac-
tivació alemanya a la qual estem assistint
des del final de l’estiu, la despesa de les
llars.

Pel que fa a la millora de les bases com-
petitives de l’economia germànica, l’apli-
cació d’una part de l’augment de la re-
captació a la reducció dels costos laborals
no salarials va en la bona direcció, però
la seva quantitat, insuficient, tindrà un
efecte escàs a mitjà i a llarg termini.

Quant a la modernització dels sistemes
públics de pensions i de salut pública,
l’única mesura prevista –l’augment de
l’edat de jubilació– es queda molt curta
per afrontar els reptes futurs de l’estat del
benestar, i el seu llarg període d’implan-
tació fa dubtar de la seva eficàcia.

Tot el que s’ha dit no implica, però, que
la recuperació hagi de descarrilar a causa

de la gestió del govern. En els aspectes fo-
namentals, el patró de la reactivació se-
guirà les tendències actuals. El detall del
creixement del PIB en el tercer trimestre,
quan es va assolir l’1,4% interanual
(0,7% en el segon trimestre), mostra que
el canal exportació-inversió, és a dir, la
translació de l’increment de la demanda
exterior a un augment de la inversió, fun-
ciona. Així, la inversió es va incrementar
el 0,9% interanual (amb el factor nou i
positiu que, a més de l’acceleració de la
inversió en béns d’equipament, la cons-
trucció també es va recuperar), mentre
que el sector exterior aportava l’1,2% al
creixement del PIB. Quina és l’assignatu-
ra pendent? El consum, que continua sen-
se créixer.

En aquest sentit, es poden valorar positi-
vament els escassos indicadors disponi-
bles relatius al quart trimestre. La con-
fiança del consumidor va repuntar a
l’octubre gairebé tres punts, i la suau des-
acceleració dels preus de consum, del
2,5% interanual del setembre al 2,3% de
l’octubre, hauria de facilitar que la des-
pesa de les llars es recuperi. No obstant
això, i malgrat la reducció en una dècima
percentual a l’octubre, fins a l’11,6%, es
troba a faltar una disminució significati-
va de la taxa d’atur.

Finalment, cal acabar amb les dades més
recents de l’activitat empresarial, espe-
cialment pel seu caràcter anticipador de
l’evolució futura de l’economia germàni-
ca. La producció industrial es va accelerar
al setembre fins al 3,6% interanual, mà-
xim des del setembre del 2004. La conso-
lidació de l’indicador IFO empresarial en
els elevats nivells actuals (de l’ordre dels
98 punts a l’octubre i al novembre) i la
clara recuperació de les comandes indus-
trials avalen la continuïtat de la recupera-
ció empresarial a Alemanya.

L’ajustament fiscal pot
afectar negativament el
consum privat, precisament
l’element que ha fallat en
els últims anys, alhora que
no s’ataquen de soca-rel els
desequilibris creixents que
afecten les pensions i el
sistema públic de salut.

Així i tot, la recuperació
alemanya del tercer
trimestre ofereix un perfil
més positiu que en ocasions
anteriors, amb una evolució
cada cop més satisfactòria
de la demanda externa i de
la inversió.
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França: sobtada acceleració 
de l’activitat

Tot i que els indicadors feien pensar que
el cicle francès havia tocat fons en el se-
gon trimestre, la realitat ha trencat a l’alça
les previsions més optimistes. En el tercer
trimestre, el PIB ha sorprès amb un crei-
xement de l’1,8% interanual, set dècimes
percentuals superior al del trimestre pre-
cedent. Darrere d’aquesta inflexió alcista
hi ha, pel costat de la demanda interna,
l’acceleració del consum privat, del con-

sum públic i de la inversió, de manera que
només l’aportació negativa de les existèn-
cies ha actuat com a fre del creixement in-
tern. Pel que fa al sector exterior, el creixe-
ment de les exportacions ha afavorit una
reducció de la contribució negativa de la
demanda externa al seu mínim des del
primer trimestre del 2003.

Ara la qüestió rellevant és analitzar si som
davant de quelcom més que d’un solitari
bon trimestre. Els indicadors del quart
trimestre, tot i que escassos, deixen entre-

EVOLUCIÓ DEL PIB D’ALEMANYA PER COMPONENTS

Percentatge de variació interanual

FONTS: Oficina Federal d’Estadístiques i elaboració pròpia.
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Importacions de béns i serveis

Formació bruta de capital fix

2003 2004

2004

IVIIIIII III

2005

I II 2003 2004

2004

IVIIIIII III

2005

I II

2003 2004

2004

IVIIIIII III

2005

I II 2003 2004

2004

IVIIIIII III

2005

I II

2003 2004
2004

IVIIIIII III

2005
I II 2003 2004

2004
IVIIIIII III

2005
I II

–0,2

1,1
1,2

1,6

1,1

0,5 0,6 0,7

1,4

0,1
0,2 0,3

–0,4

–0,1

1,1

0,2 0,2
0,0

0,1

–1,6

–0,8

–1,4

–1,2

–2,9

–0,1

–0,7

–1,4
–1,7 –1,9

–0,5

–1,6

–0,7
–0,3

0,9

2,3

8,3
6,8

12,8

7,2 6,6
5,4

3,2

8,6
5,0

6,1

2,8

6,3

8,8

6,6

3,7
4,1

6,0

–0,1

–1,7

El creixement del PIB
francès en el tercer
trimestre trenca a l’alça 
les previsions més
optimistes i arriba a l’1,8%,
gràcies a la recuperació 
de la demanda interna 
i a una menor detracció 
del sector exterior…



…i tot fa pensar que el
quart trimestre també
registrarà un ritme
d’activitat positiu, tot
plegat sense que els
desequilibris inflacionistes
es posin de manifest.

veure que aquesta tònica positiva no s’in-
terromprà de sobte. La recuperació dels
indicadors de confiança de la indústria i
dels serveis a l’octubre ratifica que els dos
sectors continuaran consolidant la ten-
dència a l’expansió iniciada en el tercer
trimestre. Igualment, el manteniment de
la confiança del consumidor en aquest
mes d’octubre en nivells similars als del
període agost-setembre sembla confirmar
que la despesa de les llars torna a exercir el
paper central que ha representat en el crei-
xement gal en els últims anys.

Un element addicional que permetrà mi-
llorar les perspectives de creixement serà
l’escàs tensionament dels preus. A l’octu-
bre, l’IPC gal cedia quatre dècimes per-
centuals i se situava en l’1,8% interanual,
una xifra prou moderada. Però és que, un
cop descomptades les partides més volà-
tils de l’índex (que inclouen l’energia), la
taxa resultant era encara més contingu-
da, del 0,9% interanual.

No obstant això, aquests bons indica-
dors, tants els referits a la comptabilitat
nacional com els mensuals, han quedat
en un segon pla davant del protagonisme
que han adquirit els desgraciats incidents
als suburbis de les principals ciutats fran-
ceses. Sense pretendre explicar aquí un fe-
nomen que supera l’anàlisi estrictament

de l’actualitat econòmica, sí és cert que
convé destacar alguns aspectes vinculats
amb el cicle francès i amb les seves pers-
pectives immediates.

Una primera consideració és que l’esclat
posa de manifest una de les febleses del
patró recent de creixement gal: les difi-
cultats per generar ocupació i de dismi-
nuir l’atur, en especial als col·lectius més
vulnerables, àmpliament representats als
barris afectats pels disturbis. Cal recor-
dar que, al setembre, la taxa d’atur nacio-
nal era del 9,8% de la població activa,
però que la dels joves superava el 20%, i
que, segons certes estimacions, el nivell
d’atur en algunes de les zones afectades
se situava per damunt del 40%.

Una segona reflexió fa referència al possi-
ble efecte de l’esclat social sobre les ten-
dències de l’economia. Tant per la via
d’un possible deteriorament de la con-
fiança com pel seu impacte sobre el pres-
supost, s’estima un resultat gairebé mar-
ginal. Així, tot i el notable procés de debat
social i públic que el conflicte ha generat,
no sembla que la via de recuperació de la
confiança empresarial i del consumidor
hagi de registrar una caiguda significati-
va. El conjunt de mesures pal·liatives que
l’executiu ha decidit impulsar i que, se-
gons certes estimacions, se situarien en
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2004 2005
2003 2004

III IV I II Juliol Agost Setembre Octubre

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 1,8 2,0 1,8 1,1 – 1,8 – –

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

–0,4 1,8 1,8 1,5 0,7 –0,5 –1,1 1,5 0,2 ...

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

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

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

FRANÇA: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

Aquesta positiva evolució
econòmica ha quedat
superada per l’atenció que
han rebut els disturbis
socials viscuts als suburbis
de les ciutats franceses,
que, així i tot, no tindran un
impacte negatiu apreciable
sobre la despesa pública ni
sobre la confiança
empresarial i del
consumidor.
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uns 300 milions d’euros com a màxim
tampoc no afectarà l’esforç de consolida-
ció pressupostària, ja que, de fet, es des-
viaran d’altres partides de despesa ja
anunciades.

Regne Unit: activitat al ralentí, però
més inflació

En el tram final del 2005, l’economia bri-
tànica continua sense deixar enrere els
seus problemes recents. Tot i que, en el ter-
cer trimestre, el PIB va créixer l’1,7%
interanual, dues dècimes més que en el se-
gon, les perspectives d’activitat continuen
essent contingudes. El puntal del model
de creixement britànic en els últims anys,
el consum privat, continua ancorat en una
etapa de feblesa històrica: en el tercer tri-
mestre, va créixer l’1,6% interanual, nivell
similar al ritme del segon trimestre, en el
que representa el seu mínim en més de
deu anys. Per aquest motiu, el comporta-
ment relatiu més positiu de la inversió
(creix el 2,8% interanual, sis dècimes més
que en el segon trimestre) i de l’exporta-
ció amb prou feines s’ha traslladat a un
increment del creixement.

L’evolució de la despesa de les llars és preo-
cupant, ja que el mercat de treball pre-
senta una taxa d’atur propera als mínims

històrics (2,8% a l’octubre). Amb les ven-
des al detall avançant a un ritme històri-
cament contingut (augment de l’1,5%
interanual a l’octubre) i amb la confiança
del consumidor, també a l’octubre, ero-
sionant-se fins a caure per sota del nivell
dels quatre punts negatius, res no sembla
indicar que la inflexió alcista de la despe-
sa de les llars estigui a la vora.

I, si el consum no es revifa, la punxada de
la producció industrial de béns d’equipa-
ment al setembre (caiguda del 0,4% inter-
anual), que apunta a una inversió ranque-
jant, encara és més preocupant. En
aquesta situació, la recuperació exporta-
dora, que capitalitza un entorn global po-
sitiu i una certa depreciació de la lliura, es
queda curta per compensar la feblesa de
la demanda interna. En tot cas, si es man-
té l’actual ritme de les exportacions (crei-
xement per damunt del 10% interanual
en els trimestres segon i tercer), el sector
exterior pot acabar de consolidar la recu-
peració quan el consum repunti.

Els indicadors d’oferta tampoc no apor-
ten senyals clars de millora. El sentiment
econòmic, el més global de tots, va recu-
lar a l’octubre més d’un punt i va posar
sota sospita la prometedora recuperació
del setembre. Darrere d’aquest mal com-
portament hi ha uns serveis i una indús-

2004 2005
2003 2004

III IV I II Juliol Agost Setembre Octubre

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.

2,5 3,2 3,0 2,5 1,7 1,5 – 1,7 – –

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

–0,5 0,8 0,4 0,0 –1,1 –1,8 –1,4 –1,5 –1,1 ...

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

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

–46,8 –55,3 –57,4 –59,7 –61,5 –62,6 –62,1 –62,6 –63,1 ...

REGNE UNIT: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

Regne Unit: preocupant
feblesa del consum privat,
que se situa en els mínims
en més de deu anys i que,
juntament amb la feble
conjuntura industrial,
apunta a un ritme de
creixement moderat…
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tria que no acaben d’aixecar el vol. En
aquest sentit, és significatiu que la pro-
ducció industrial se situés al setembre en
l’1,1%, per sota del nivell d’un any abans,
i trenqués les previsions d’un repunt que
utilitzaven la majoria dels analistes.

En aquesta conjuntura d’activitat gairebé
plana, la inflació es manté en nivells ame-
naçadors. L’IPC es va situar a l’octubre en
el 2,4% interanual. Més enllà del mateix
valor, preocupa el fet que altres preus de
l’economia, com els de producció, es mos-
trin també relativament tensionats (crei-
xement del 2,6% interanual a l’octubre).

Per al banc central anglès, el dilema és
notori. El consum se situa en el seu pitjor
moment en anys, la manufactura no ai-
xeca el cap i la política fiscal tendirà a tor-
nar-se més contractiva al mateix temps
que les mesures anunciades de contenció
de la despesa es consolidin. Però també
és cert que la inflació es manté en nivells
quatre dècimes percentuals per damunt
de la referència que explícitament té as-
signada el Banc d’Anglaterra. Ara com
ara, l’opció ha estat mantenir sense va-
riar els tipus, però potser l’economia ne-
cessiti alguna cosa més per tornar a la via
del creixement.

…sense que els preus enfilin
cap a una etapa de menys
tensionament i trenquin a
l’alça l’objectiu oficial de la
política monetària del Banc
d’Anglaterra.

Aquest combinat de
tensionament inflacionista i
activitat en baix to complica
la política monetària, que es
debat entre tallar d’entrada
les expectatives
inflacionistes o contribuir a
recuperar el creixement.



Imminent pujada dels tipus d’interès
del Banc Central Europeu

Una inflació per damunt del nivell desit-
jat i uns tipus d’interès baixos o molt bai-
xos a la majoria de països impulsen un
major grau de restricció en les polítiques
monetàries. A la zona de l’euro, fins al mo-
ment d’escriure aquestes línies, el tipus
d’interès de referència roman en el 2%,
però es dóna per segur un increment l’1
de desembre. Així mateix, al Japó, el de-
bat sobre la conveniència d’acabar la polí-
tica dels tipus d’interès propers al 0% està
en marxa. L’excepció és el Banc d’Angla-
terra, perquè l’economia britànica està
més avançada en el cicle econòmic, i els

seus tipus d’interès es col·loquen en el
4,50%.

Als Estats Units, el Comitè de Mercat
Obert de la Reserva Federal va incremen-
tar el tipus d’interès de referència de nou
en 25 punts bàsics en la reunió del dia 1
de novembre, tal com s’esperava. Va ser la
dotzena pujada consecutiva des de l’inici
del gir alcista començat al juny del 2004.
D’aquesta manera, el tipus d’interès ob-
jectiu dels dipòsits interbancaris a un dia
es va situar en el 4%, quatre cops més que
al començament de juny del 2004. Al seu
comunicat de premsa, la Reserva Federal
suggeria que continuaria augmentant els
tipus d’interès en les properes reunions,
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MERCATS FINANCERS

Mercats monetaris i de capital

Els temors a una inflació
que superi els objectius
justifiquen la restricció 
de la política monetària.

LA RESERVA FEDERAL APUJA EL TIPUS D’INTERÈS DE REFERÈNCIA FINS AL 4%

Tipus d’interès de referència de la política monetària
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atès que considerava que la política mo-
netària encara era massa acomodatícia.

D’altra banda, Ben Bernanke, que, a par-
tir del dia 1 de febrer, substituirà Alan
Greenspan al capdavant de la Reserva Fe-
deral, va manifestar en declaracions da-
vant del Comitè Bancari del Senat que
donaria suport a una política monetària
continuista. Tot i que va dir que estava a
favor de publicar un objectiu d’inflació,
va indicar que no es precipitaria a l’hora
d’adoptar-lo.

En aquest context, el tipus d’interès dels
dipòsits interbancaris nord-americans a
un any va pujar fins al 4,80% cap a la mei-

tat de novembre i va anticipar que el tipus
d’interès oficial pujarà fins al 4,75% en el
proper exercici.

A la zona de l’euro, el dia 3 de novembre,
el Consell de Govern del Banc Central Eu-
ropeu (BCE) no va variar els tipus d’inte-
rès. No obstant això, el president Jean-
Claude Trichet va reiterar que els podien
apujar en qualsevol moment, ja que les
possibles pressions inflacionistes reque-
rien una gran vigilància. Altres dirigents
del BCE també van fer comentaris de to
alcista, a favor d’un moviment preventiu,
ja que «és millor prevenir que curar», com
va dir Christian Noyer, governador del
Banc de França. Així mateix, la publicació

Als Estats Units, el tipus
d’interès oficial continuarà
pujant.

En confirmar-se la
recuperació econòmica 
de la zona de l’euro, el BCE
considera que es donen les
condicions per al gir alcista
de la política monetària.
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Zona de l’euro Estats Units Japó Regne Unit Suïssa

Nivell Tipus
objectiu de Tres mesos Tres mesos d’intervenció Tres mesos Tres mesos

Reserva (5) (5) Banc (5) (5)
Tres mesos Un any Federal (3) d’Anglaterra (4)

2004

Octubre

Novembre

Desembre

2005

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre (*)

Novembre (1)

NOTES: (*) Xifres provisionals.

(1) Dia 24.

(2) Tipus d’interès marginal. Últimes dates de variació del tipus mínim: 6-3-03 (2,50%), 5-6-03 (2,00%).

(3) Últimes dates de variació: 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%), 9-8-05 (3,50%), 20-9-05 (3,75%), 1-11-05 (4,00%).

(4) Últimes dates de variació: 10-7-03 (3,50%), 6-11-03 (3,75%), 5-2-04 (4,00%), 6-5-04 (4,25%), 10-6-04 (4,50%), 5-8-04 (4,75%), 4-8-05 (4,50%).

(5) Tipus d’interès interbancari d’oferta.

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

2,03 2,15 2,32 1,75 2,08 0,09 4,75 4,90 0,71

2,05 2,17 2,33 1,92 2,31 0,09 4,75 4,88 0,75

2,07 2,17 2,30 2,25 2,50 0,09 4,75 4,87 0,75

2,06 2,15 2,31 2,25 2,66 0,10 4,75 4,87 0,74

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

2,05 2,14 2,34 2,59 3,03 0,09 4,75 4,99 0,75

2,05 2,14 2,27 2,75 3,15 0,08 4,75 4,94 0,76

2,05 2,13 2,19 2,99 3,27 0,08 4,75 4,89 0,76

2,05 2,11 2,10 3,01 3,43 0,08 4,75 4,84 0,75

2,05 2,12 2,17 3,25 3,61 0,09 4,75 4,66 0,75

2,05 2,13 2,22 3,43 3,80 0,09 4,53 4,59 0,76

2,06 2,14 2,22 3,60 3,91 0,09 4,50 4,60 0,76

2,06 2,20 2,41 3,75 4,17 0,09 4,50 4,59 0,81

2,08 2,45 2,73 4,00 4,40 0,09 4,50 4,62 0,97

TIPUS D’INTERÈS A CURT TERMINI ALS MERCATS NACIONALS

Mitjanes mensuals, en percentatge anual

Euríbor (5)
Subhastes
BCE (2)



de les dades del creixement econòmic en
el tercer trimestre d’Alemanya, França i el
conjunt de la zona de l’euro, millors del
que s’esperava, i la feblesa de l’euro van
reforçar les expectatives alcistes.

D’aquesta manera, l’euríbor a un any, que
s’havia situat en el 2,41% a l’octubre de
mitjana mensual, es va incrementar fins
al 2,78% el dia 21 de novembre i va anti-
cipar una alça de 25 punts bàsics el dia 1
de desembre, una altra de la mateixa mag-
nitud en el primer trimestre i dues més
posteriorment fins arribar al 3%. El ma-
teix dia per la tarda, en la seva comparei-
xença trimestral davant el Parlament Eu-
ropeu, el president Trichet va confirmar
que el BCE estava llest per actuar d’im-
mediat, però, ateses les crítiques dels
diputats, va matisar que no hi havia cap
pla d’un seguit d’augments dels tipus d’in-
terès. Aquestes declaracions van motivar
una lleugera flexió dels tipus d’interès in-
terbancaris, de manera que, l’endemà,
l’euríbor es va situar en el 2,76%. Així, el
mercat continua descomptant pujades del

tipus d’interès de l’Eurosistema a partir
de desembre, per bé que no tan continua-
des com en el cas de la Reserva Federal,
que partia d’un nivell inferior (l’1%).

Com era d’esperar, els senyals del Banc
del Japó d’un proper aixecament de la
política monetària de màxima relaxació
no van caure bé en els cercles econòmics
oficials. Així, Hidenao Nakagawa, res-
ponsable de la política econòmica del
Partit Democràtic Liberal, en el poder, va
arribar a amenaçar amb la retirada de la
independència a l’institut emissor japo-
nès mitjançant una nova llei. D’aquesta
manera, possiblement s’ajorni la restric-
ció monetària fins a la consolidació de la
reactivació econòmica en curs.

D’altra banda, el dia 27 d’octubre, el Banc
de Nova Zelanda va apujar el tipus d’in-
terès de referència en 25 punts bàsics fins
al 7%. Sis dies més tard, el Banc de No-
ruega va incrementar el tipus d’interès
oficial pel mateix import fins al 2,25%.

Després de la pujada de
tipus de l’1 de desembre,
n’hi haurà d’altres al llarg
del 2006.

Discussió política al Japó
sobre el final dels tipus
d’interès del 0%.
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Sota el patró or, la funció del banc central era mantenir el valor de la moneda en relació amb l’or en els termes
definits legalment (tantes lliures esterlines per unça d’or, per exemple). Es tractava d’un principi clar i fàcil
d’entendre, i el sistema va funcionar entre les acaballes del segle XIX i el començament del XX. A Milton Fried-
man, premi Nobel d’Economia el 1976, li agradava el patró or per la seva simplicitat, predictibilitat i credibili-
tat. Però, sobretot, perquè treia de les mans dels polítics la gestió de la política monetària. Milton Friedman era
conscient de la impossibilitat de tornar al patró or i per aquest motiu, al començament dels anys seixanta, de-
fensava que l’actuació d’un banc central es guiés per una fórmula simple i coneguda pel públic, amb un marge
mínim de discrecionalitat per a les autoritats monetàries.

Aquestes propostes no van ser escoltades. Al llarg dels anys seixanta, setanta i vuitanta del segle passat, les polí-
tiques monetàries es van caracteritzar per la seva discrecionalitat, en un entorn de notables canvis econòmics,
financers i tecnològics. I amb importants impactes externs, com les crisis energètiques. Però, al seu torn, van
ser uns anys d’alta inflació, amb taxes de dos dígits a bona part dels països desenvolupats. El descontrol de la
inflació va obligar a replantejar els principis i les estratègies de les polítiques monetàries, i es va optar per un
camí intermedi entre la regla fixa (tipus patró or o una altra) i la discrecionalitat. La referència només podia

Els bancs centrals s’obren a la societat
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BCE Reserva Federal Banc del Japódels Estats Units

Objectius

Especificació d’un objectiu Estabilitat de preus No Estabilitat de preus
primordial

Quantificació de l’objectiu primordial No superar el 2% No No
a mitjà termini

Estratègia

Indicadors rellevants Valor de referència per No No
al creixement d’M3

Variable instrumental Tipus d’interès Nivell objectiu del tipus Actius de caixa perquè 
interbancari a d’interès dels fons federals el tipus interbancari diari 
molt curt termini s’apropi al 0% quan hi hag

deflació

Publicació de previsions d’inflació Projeccions Sí Sí

Publicació dels models Alguns Sí Alguns
macroeconòmics

Indicacions sobre mesures futures A vegades Avaluació riscos A vegades

Rendició de comptes

Compareixences al Parlament Com a mínim Com a mínim 2 a l’any Com a mínim 2 a l’any
trimestralment

Informes públics Mensual Mensual Mensual

Participació de representants President de l’ECOFIN No Ministre de Finances i 
del govern en reunions i Comissió de l’Agència de Planificació 
de l’òrgan del banc central Econòmica
(com a observadors)

Publicació resum de les actes No Tres setmanes més tard Unes cinc setmanes més tard

Publicació actes detallades No Cinc anys més tard No

Conferències de premsa Mensual No Mensual

FONTS: BCE, Reserva Federal dels Estats Units, Banc del Japó i elaboració pròpia.

TRANSPARÈNCIA I RENDICIÓ DE COMPTES DELS PRINCIPALS BANCS CENTRALS

ser l’estabilitat de la moneda o, dit d’una altra manera, l’establiment d’un objectiu d’inflació baix i estable,
amb el qual el banc central s’havia de comprometre decididament. Per complir aquest objectiu de manera co-
herent al llarg del temps, era imprescindible que els bancs centrals fossin independents del poder polític.

La independència del poder polític i el compromís amb un objectiu d’inflació obliguen que el banc central –els
membres del qual no són escollits democràticament, sinó per nomenament directe– sigui transparent i comu-
niqui clarament el perquè de les seves actuacions. En la recepció d’Any Nou que Jean-Claude Trichet, president
del BCE, va oferir a la premsa al començament del 2005, afirmava que una comunicació eficient «redueix les
expectatives inflacionistes dels mercats financers i del públic», «contribueix a la correcta formació dels preus
als mercats financers», «redueix la incertesa sobre els tipus d’interès futurs» i fins i tot «millora el funciona-
ment del mercat de treball». Ben Bernanke, que probablement succeirà Alan Greenspan al capdavant de la Fed,
afirmava fa un parell d’anys que l’actuació de la política monetària es podia dividir en dues parts: «el que fa»,
és a dir, els aspectes operatius d’aquesta política, com la determinació dels tipus d’interès, i «el que diu», és a
dir, com s’explica al públic. A aquesta última funció, sens dubte, li atorgava una importància molt més gran.
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Com es comuniquen els banquers centrals amb la societat? És habitual que el responsable de la política mone-
tària comparegui periòdicament davant el Parlament per explicar la seva actuació. El governador o els mem-
bres del Consell intervenen en fòrums públics o realitzen declaracions en què llancen els missatges conve-
nients. Es publiquen informes, butlletins, previsions, opinions o actes de reunions que ajuden a entendre
l’actuació del banc central. Però encara trobem diferències notables en l’actuació dels bancs centrals, no ja en
termes d’estratègia, sinó en termes de pura comunicació. Per exemple, el BCE no publica les actes de les reu-
nions del Consell, al contrari del que fan la Fed, el Banc d’Anglaterra o el Banc del Japó. I, mentre el Banc
d’Anglaterra és completament transparent a l’hora de fixar l’objectiu específic d’inflació, el BCE apunta a un
objectiu a mitjà termini i la Fed no en quantifica cap. La discussió sobre quin és el millor sistema continua
obert, però, en tot cas, al llarg dels anys noranta i primers d’aquest segle la transparència i la comunicació han
millorat notablement. Els bancs centrals ja no són institucions reservades i distants, sinó que s’han obert a la
societat, i els resultats positius són a la vista.

Si durant l’Edat Mitjana els cavallers croats van buscar incansablement el Sant Grial, el calze de la Passió, po-
dríem dir que, avui en dia, els banquers centrals tracten de trobar la fórmula ideal que aconsegueixi mantenir
la inflació baixa i el creixement de l’economia elevat. Però la tasca no és senzilla. La política monetària busca
assolir objectius no sempre compatibles, com un creixement econòmic real elevat i estable, una taxa alta d’o-
cupació i l’estabilitat dels preus. Per això influeix sobre les condicions financeres de l’economia mitjançant di-
versos instruments, entre els quals hi ha els tipus d’interès. És precisament el nivell dels tipus d’interès que fixa
el banc central la variable més coneguda i usada per avaluar l’actuació dels diferents bancs centrals o el grau de
restricció d’una política monetària. Quin és, llavors, el nivell adequat dels tipus d’interès?

Una de les respostes que més èxit ha tingut és l’anomenada regla de Taylor. Va ser proposada el 1993 pel profes-
sor John B. Taylor de la Universitat d’Stanford dels Estats Units, un acadèmic amb un coneixement a fons dels
mercats monetaris, adquirit treballant d’analista a la consultora novaiorquesa Townsend-Greenspan, presidida
llavors per Alan Greenspan. Què diu la regla de Taylor? Es tracta d’una simple equació que determina el tipus
d’interès de referència del banc central en funció d’uns pocs paràmetres econòmics. Aquest tipus d’interès serà
igual a la suma de quatre elements. Primer, del tipus d’interès real d’equilibri, que és el compatible amb el crei-
xement a llarg termini; segon, la taxa d’inflació objectiu; tercer, la desviació de la inflació en relació amb l’objec-
tiu del banc central, i, finalment, la bretxa de producció, o desviació percentual del producte interior brut del
període en relació amb la via potencial. Els dos últims sumands estan ponderats per sengles factors.

La regla de Taylor va adquirir popularitat des de la seva aparició perquè era relativament senzilla i permetia fer
previsions dels tipus d’interès dels bancs centrals amb unes poques variables. El professor Taylor va calibrar la
regla de política monetària que du el seu nom amb dades de l’economia nord-americana des del 1984 fins al

Política monetària. Un vestit a mida?
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1992, i en aquell període l’ajustament era bo. Es va comprovar, a més a més, que semblava que altres bancs cen-
trals ajustaven ex-post la seva política monetària al dictat de la regla de Taylor.

REGLA DE TAYLOR I TIPUS DE LA RESERVA FEDERAL: TENDÈNCIA ALCISTA
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NOTA: Les desviacions de la inflació i de la bretxa de producció estan ponderades per 1,5 i 0,5, respectivament. La inflació està

mesurada pel deflactor del PIB.

FONTS: Reserva Federal i elaboració pròpia.
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Tipus d’interès a curt termini
segons la regla de Taylor

Tipus de referència de la Fed
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Ara bé, la utilitzen els bancs centrals per establir els tipus d’interès? Tot i que la regla de Taylor pot replicar la
trajectòria dels tipus d’interès de referència per a alguns països com els Estats Units i Nova Zelanda durant al-
guns períodes, els bancs centrals no reconeixen explícitament que segueixin una regla de política monetària.
Els bancs centrals argumenten que una regla de política monetària com la de Taylor no recull altres variables
rellevants, com, per exemple, els indicadors d’enquestes i de confiança, l’evolució de les finances públiques i
del mercat de treball, el rendiment del deute públic, el preu d’altres actius financers, el crèdit i el tipus de can-
vi. També esgrimeixen que no es pot confiar gaire en regles basades en conceptes o indicadors susceptibles de
considerables errors de mesurament, com la bretxa de producció. En tot cas, el que és evident és que el BCE no
segueix la regla de Taylor, com es pot apreciar al següent gràfic.

Per cert, amb la regla de Taylor es pot realitzar l’exercici de calcular quins serien ara els tipus d’interès a curt
termini a Espanya si la política monetària fos autònoma. Doncs, bé, suposant que el Banc d’Espanya hagués es-
tablert un objectiu del 2%, com l’actual, resulta que el tipus d’interès de referència del banc emissor es col·lo-
caria per damunt del 7%. No hi ha dubte que la situació conjuntural de l’economia espanyola, amb aquest ni-
vell de tipus d’interès, seria substancialment diferent.



La Reserva Federal dóna ales al dòlar

La moneda nord-americana es va apre-
ciar el 3,8% en els deu primers mesos de
l’any enfront d’un ampli conjunt de divi-
ses. En les primeres setmanes de novem-
bre, el dòlar ha continuat pujant amb el
suport d’un diferencial de tipus d’interès
al seu favor enfront de moltes monedes i
amb expectatives que s’ampliï en els pro-
pers mesos. Els inversors i els especula-
dors continuen preferint els actius nord-
americans, i d’aquesta manera el bitllet
verd ha pogut evitar fins al moment les
pressions a la baixa derivades de l’aug-
ment del desequilibri exterior. Tot i que,
a curt termini, el dòlar pot continuar pu-
jant, a mitjà termini les perspectives no
són gaire esperançadores, ja que el des-
equilibri exterior s’haurà de corregir, en
part mitjançant la depreciació del dòlar,

sobretot en relació amb les monedes asià-
tiques.

L’euro, per la seva banda, va caure el 6,1%
durant el període gener-octubre enfront
de les divises dels principals socis comer-
cials de la zona de l’euro, després d’una
important alça en l’últim quadrimestre
del 2004. En les primeres setmanes de no-
vembre, va prosseguir la feblesa de la mo-
neda única europea, afectada per un dife-
rencial de tipus d’interès en contra seu en
relació amb una majoria de divises i pels
disturbis a França. En particular, l’euro va
cedir sensiblement enfront de l’embranzi-
da del dòlar. Així, el dia 15 de novembre,
l’euro es pagava a 1,167 dòlars, la cotitza-
ció més baixa en dos anys. Posteriorment,
la intensificació de les expectatives d’un
gir alcista immediat del Banc Central Eu-
ropeu va frenar aquesta tendència.
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NOTA: Les desviacions de la inflació i de la bretxa de producció estan ponderades per 1,5 i 0,5, respectivament. La inflació està

mesurada per l’IPCH.

FONTS: Banc Central Europeu i elaboració pròpia.
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LA REGLA DE TAYLOR EXIGIRIA QUE EL BCE APUGÉS ELS TIPUS
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L’ampliació del diferencial
de tipus d’interès dóna
suport al dòlar.

El ien continua cedint al
novembre en ajornar-se el
moment esperat del final
dels tipus al 0%.



El ien va baixar el 7,4% durant els deu pri-
mers mesos de l’any enfront de les divises
més importants. En les primeres setmanes
de novembre, la moneda japonesa es va
continuar afeblint en ajornar-se el mo-
ment esperat del final de la política mone-
tària de tipus d’interès propers al 0%.

La cessió del preu del cru modera els
rendiments dels bons

La rendibilitat dels bons del Tresor dels Es-
tats Units va augmentar fins al 4,66% el
dia 4 de novembre, la cota més alta des de
l’inici del gir restrictiu de la Reserva Fede-

ral cap al final de juny del 2004. El rendi-
ment dels bons públics nord-americans
va ser empès per la intensificació de les ex-
pectatives alcistes dels tipus d’interès ofi-
cials nord-americans després del comuni-
cat de la Fed que obria les portes a nous
increments. No obstant això, més tard es
van frenar una mica les expectatives de les
alces dels tipus d’interès oficials en publi-
car-se dades moderades d’inflació amb la
cessió a la baixa del preu del petroli.

D’aquesta manera, al final de la quarta
setmana de novembre, el tipus d’interès
dels bons del Tresor dels Estats Units a deu
anys se situava al voltant del 4,5%. Així i

Aplanament de la corba 
de tipus d’interès als Estats
Units.
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TIPUS DE CANVI DE LES PRINCIPALS MONEDES

Octubre 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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1,182 1,2 1,177 –0,1 –3,3 –5,6 1,172
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1,202 –0,2 1,201 –2,0 –10,4 –3,8 1,178

139,6 2,5 138,1 1,5 –0,8 1,5 140,0

1,546 –0,7 1,549 0,0 0,8 0,4 1,550

0,677 –0,8 0,681 0,6 –2,0 –1,5 0,683

9,536 2,2 9,422 0,9 4,9 4,0 9,511

7,462 0,0 7,462 0,0 0,4 0,3 7,462

3,979 1,5 3,923 0,2 –5,1 –9,2 3,925

29,60 0,1 29,67 1,2 –3,1 –5,8 29,16

250,5 0,4 251,8 2,4 2,5 2,1 251,8
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tot, cal contemplar aquest moviment
com una fase de correcció dins d’una ten-
dència alcista. No obstant això, es cons-
tata l’aplanament de la corba de tipus
d’interès nord-americana, ja que el pen-
dent 10 anys-3 mesos ha passat de 166

punts bàsics al començament de l’exerci-
ci a uns 11.

El rendiment dels bons de l’Estat alemanys
a deu anys va pujar fins al 3,52% el dia 18
de novembre i va recuperar les cotes de
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NOTA: Les dades arriben fins al  24 de novembre.
FONTS: OCDE, Thomson Financial Datastream i elaboració pròpia.
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L’EURO MARCA EL NIVELL MÍNIM DELS ÚLTIMS DOS ANYS ENFRONT DEL DÒLAR
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REDUCCIÓ DEL DIFERENCIAL DE TIPUS D’INTERÈS A LLARG TERMINI ENTRE EL DÒLAR I L’EURO

Rendibilitat dels bons públics a 10 anys, en percentatge anual
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NOTA: Els tipus arriben fins al 24 de novembre.
FONTS: Banc d’Espanya i Thomson Financial Datastream.
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La cessió del preu del
petroli i el vigorós
creixement dels beneficis
empresarials animen les
borses.

l’abril en augmentar les probabilitats
d’un augment del tipus d’interès del Banc
Central Europeu el dia 1 de desembre.
Després, la rendibilitat dels bons públics
germànics va flexionar lleugerament a la
baixa en frenar-se l’abast de la pujada
dels tipus de l’Eurosistema després d’u-
nes declaracions del president Jean-
Claude Trichet davant del Parlament
Europeu. Així i tot, durant les primeres
setmanes de novembre, el diferencial a
llarg termini entre el dòlar i l’euro es va
reduir des dels 117 punts bàsics del final
d’octubre fins a uns 111 punts bàsics al
final de la quarta setmana de novembre.

Les borses es revifen i encaren amb
optimisme el final de l’exercici

Les borses van patir correccions generalit-
zades a l’octubre en un context de temors
inflacionistes i d’expectatives creixents
d’alces dels tipus d’interès. No obstant
això, gràcies a una davallada del preu de
l’or negre i a la publicació d’uns resultats
empresarials millors del que s’esperava,
els mercats borsaris han reaccionat en les
primeres setmanes de novembre. D’a-
questa manera, nombroses borses han
marcat les cotes màximes dels últims
anys, i els inversors encaren el final de
l’any amb optimisme, ja que, en la majo-

ria dels casos, poden tancar l’any amb
guanys sensiblement superiors als previs-
tos al començament de l’exercici.

En aquest marc, els principals índexs de
les borses dels Estats Units van tornar a
recuperar la par de l’exercici al novembre
i van aconseguir modestos avanços sobre
el mes de desembre, fet al qual va contri-
buir la flexió a la baixa dels rendiments
del deute públic a llarg termini. El balanç
acumulat per sectors presenta notables
disparitats. El sector energètic, a causa, so-
bretot, de les revaloracions de les petro-
lieres per l’encariment del petroli, i les
companyies de serveis públics van acon-
seguir importants plusvàlues sobre el
desembre. Al pol contrari, les empreses
de telecomunicacions i de consum cíclic,
com automòbils, són les que han mostrat
les davallades més intenses al llarg de l’e-
xercici.

L’índex DJ Eurostoxx 50, que engloba les
societats més grans de la zona de l’euro,
va col·locar-se en el nivell màxim dels úl-
tims tres anys en la quarta setmana de
novembre. La feblesa de l’euro, en la me-
sura que representava una millora de la
competitivitat de les exportacions, con-
trarestava l’efecte negatiu del repunt dels
tipus d’interès sobre els beneficis empre-
sarials. D’aquesta manera, l’índex DJ Eu-

El rendiment dels bons 
de l’Estat alemanys puja 
en anticipar-se una alça 
del tipus d’interès 
de l’Eurosistema.
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2005
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I II III Octubre 24 novembre

Estats Units

Japó

Alemanya
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Itàlia

Espanya

Regne Unit

Suïssa

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

4,04 4,31 4,34 4,21 4,25 4,50 4,51

0,99 1,50 1,41 1,28 1,36 1,54 1,44

4,10 4,07 3,63 3,35 3,19 3,26 3,41

4,13 4,10 3,64 3,38 3,23 3,29 3,44

4,24 4,24 3,75 3,53 3,40 3,45 3,61

4,12 4,10 3,63 3,36 3,18 3,27 3,48

4,53 4,93 4,72 4,50 4,32 4,40 4,20

2,47 2,57 2,15 2,04 1,90 1,93 2,17

TIPUS D’INTERÈS A LLARG TERMINI ALS MERCATS NACIONALS

Deute públic a 10 anys, mitjana del període, en percentatge anual

Els índexs nord-americans
recuperen la par de
l’exercici.



rostoxx 50 presentava guanys substan-
cials sobre el mes de desembre. Algunes
places de la zona de l’euro ostentaven
plusvàlues superiors al 20% des del ge-
ner, encapçalades per les borses alema-
nya, francesa i holandesa.

Pel que fa a la borsa espanyola, en les pri-
meres setmanes de novembre, l’índex
IBEX 35 va recuperar el to i la cota 10.500,
tot i que sense arribar al màxim de l’inici
d’octubre. Tot i que els espectaculars re-
sultats empresarials dels tres primers tri-
mestres de l’exercici van donar-li suport,
una operació societària d’adquisició valo-
rada negativament pel mercat li va restar
vigor. Així i tot, al final de la quarta setma-
na del mes, l’índex selectiu espanyol acon-
seguia un avanç superior al 17% sobre el
mes de desembre.

Fora de la zona de l’euro, l’índex Finan-
cial Times 100 de la Borsa de Londres va
anotar el nivell màxim des de l’agost del
2001 en la quarta setmana de novembre.
L’índex SMI de la borsa suïssa va assolir la
cota màxima des del juny del 2001 en
l’última setmana de novembre i va lide-
rar les alces entre les principals borses del
Vell Continent, amb una pujada superior
al 30% en relació amb el desembre. D’al-
tra banda, en la mateixa setmana, l’índex
Nikkei 225 de la borsa japonesa, impulsat
per la millora de les perspectives econò-
miques i pel relaxament dels rendiments
dels bons, va registrar el nivell màxim des
del desembre del 2000. D’aquesta mane-
ra, l’índex nipó aconseguia uns guanys su-
periors al 28% des del gener.

Pel que fa als mercats emergents, alguns,
com Mèxic, Corea del Sud i Brasil, van

L’IBEX 35 aconsegueix uns
guanys acumulats superiors
al 17%.

La borsa suïssa aconsegueix
una alça superior al 30%
sobre desembre.

42 DESEMBRE 2005 INFORME MENSUAL 

Cotització a 24-11-05
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.

10.440,1 –1,2 –3,2 4,1 1,2 24,0

1.207,0 –1,8 –0,4 6,8 4,4 36,0

2.120,3 –1,5 –2,5 7,4 3,9 53,9

13.606,5 0,2 18,4 26,3 28,3 68,1

5.317,3 –2,9 10,4 15,0 14,5 32,0

3.320,1 –3,2 12,5 18,1 17,2 30,6

4.929,1 –2,3 15,8 24,5 21,9 56,2

4.436,5 –3,6 16,1 19,7 20,0 38,8

394,2 –2,2 13,2 19,3 20,0 16,9

25.061,0 –6,6 6,5 15,4 10,8 40,8

10.493,8 –3,0 15,6 24,7 17,1 62,6

7.036,7 2,0 23,6 31,2 31,3 44,8

14.386,4 –6,8 1,1 10,2 6,0 49,9

1.608,9 –5,1 17,0 25,0 18,6 235,3

30.193,0 –4,4 15,3 31,0 21,9 207,0

ÍNDEXS DE LES PRINCIPALS BORSES MUNDIALS

31-10-2005



anotar màxims històrics en la quarta set-
mana de novembre, a conseqüència del
bon moment econòmic i dels fluxos d’in-
versions internacionals que es dirigeixen
cap a aquests mercats. Altres mercats
emergents, com el d’Argentina, patien les

alces dels tipus d’interès internacionals i
no aconseguien recuperar els nivells del
començament d’octubre, però, de tota
manera, registraven substancials aug-
ments fins al novembre.
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BORSES INTERNACIONALS

Índexs al final del mes

NOTA: Novembre 2005, dia 24.

FONT: Thomson Financial Datastream.
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Nous màxims històrics dels
mercats borsaris de Mèxic,
Corea del Sud i Brasil.
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L’economia espanyola continua 
en franca expansió

En el tercer trimestre del 2005, el ritme de
creixement anual del PIB es va intensificar
fins al 3,5%, el més alt des del final del
2001, però amb una aportació una mica
més equilibrada de la demanda nacional i
del sector exterior, el qual va reduir a 1,7
punts la seva contribució negativa al crei-
xement del PIB (dues dècimes menys que
en el trimestre precedent) i va compen-
sar així la lleugera desacceleració del con-
sum i de la inversió. Les perspectives per
als mesos finals del 2005 apunten a la
continuïtat d’aquestes tendències, de ma-
nera que el creixement mitjà en el con-
junt de l’exercici actual es podria situar al
voltant del 3,4%, per damunt de les ex-
pectatives inicials.

El comportament més positiu del sector
exterior es va basar en la reducció del sal-
do negatiu dels intercanvis de béns i ser-
veis, la qual cosa s’explica, al seu torn, per
la suau acceleració de les exportacions i
per la lleugera pèrdua d’impuls de les im-
portacions. Arran de tot plegat, el dèficit
de les operacions corrents amb l’exterior
es va reduir al 6,9% del PIB (enfront del
7,5% anotat durant el primer semestre) i
la necessitat de finançament va baixar a
un nivell equivalent al 6% del PIB, en ter-
mes de comptabilitat nacional.

L’Institut Nacional d’Estadística (INE) ha
revisat el criteri per estimar l’aportació del
sector exterior. Des de l’últim canvi de
base de la comptabilitat nacional, l’INE
partia de la demanda interna, magnitud
que incorpora el consum dels no residents
a Espanya menys el dels espanyols a l’ex-

terior. Però aquests conceptes es compta-
bilitzen en realitat com una exportació o
una importació de serveis, respectiva-
ment. Per tant, el resultat comportava
una certa confusió sobre el pes efectiu de
la demanda nacional en el conjunt de l’e-
conomia i, a més a més, exagerava la con-
tribució negativa del sector exterior al
creixement del PIB.

Des de la perspectiva de la demanda,
s’observa que el ritme d’avanç interanual
del consum final de les llars es va reduir
al 4,4% en el període considerat, dues dè-
cimes menys que en el trimestre prece-
dent, a causa del menor dinamisme de la
despesa en alguns serveis i en béns dura-
dors. Aquest ritme de creixement (encara
alt si es mesura en termes històrics) es
continua basant en la favorable evolució
de l’ocupació (que, segons la comptabili-
tat nacional, continua creixent per da-
munt del 3%) i en la forta expansió del
crèdit associada als baixos tipus d’inte-
rès. Però, segons es desprèn de les ten-
dències actuals, és probable que el creixe-
ment del consum continuï moderant-se
en els propers mesos, sobretot si conside-
rem que, segons l’enquesta de la Comis-
sió Europea, la confiança dels consumi-
dors ha romàs estancada al llarg de tot
l’any en cotes molt baixes (prop dels 11
punts negatius).

D’altra banda, el creixement del consum
col·lectiu de les administracions públiques
es va accelerar al 4,6% interanual (tres dè-
cimes més que en el segon trimestre), a
causa de l’impuls registrat per les compres
corrents de béns i serveis. Pel que fa a la
inversió, el ritme expansiu del component
de béns d’equipament es va desaccelerar

INFORME MENSUAL  

CONJUNTURA ESPANYOLA

Activitat econòmica

La demanda nacional
continua impulsant
l’activitat econòmica amb
una contribució menys
negativa del sector exterior.

El PIB creix el 3,5% en 
el tercer trimestre del 2005,
la taxa més elevada des 
del final del 2001.

El ritme d’avanç del consum
es modera lleugerament, 
i l’alt ritme expansiu 
de la inversió en béns
d’equipament es frena…
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EVOLUCIÓ DEL PIB D’ESPANYA PER COMPONENTS

Percentatge de variació interanual (*)

PIB

2003 2004

2004

IVIIIIII III

2005

I

Consum de les llars

2003 2004

2004

IVIIIIII II

2005

III III

2004 2005 2004

Consum públic

III

2005

Inversió en béns d’equipament

2003 2004 IVIII IIIIII2003 2004 IVIII III III III

2004 2005 2004

Inversió en construcció Demanda nacional (**)

2003 2004 IVIIIIII II

2005

I2003 2004 IVIIIIII III III III

NOTES: (*) Dades corregides d’efectes estacionals i de calendari.

(**) Contribució al creixement del PIB.

FONT: Institut Nacional d’Estadística.
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(8,8% d’augment interanual, enfront del
10,4% anterior), fet comprensible si te-
nim en compte la forta embranzida dels
mesos anteriors. La pèrdua d’impuls
afecta també la inversió en maquinària i
en material de transport, principalment
al capítol de les importacions.

En canvi, el creixement de la formació
bruta en construcció es va accelerar suau-
ment (fins al 6,3% interanual), a causa,
principalment, de l’impuls de l’edifica-
ció. Així i tot, si tenim en compte les ten-

dències dels principals indicadors d’acti-
vitat (el consum de ciment i els visats
d’obra nova, entre altres), cal esperar una
atenuació del fort ritme expansiu d’a-
quest agregat en els propers mesos. Al
mercat immobiliari, els preus segueixen
també una trajectòria descendent, però
en tot cas molt moderada: el preu per
metre quadrat de l’habitatge lliure es va
incrementar el 13,4%, enfront del 15,7%
i del 13,9% anotats, successivament, du-
rant els dos primers trimestres de l’any.

EVOLUCIÓ DEL PIB D’ESPANYA PER SECTORS D’OFERTA

Percentatge de variació interanual (*)

Agricultura

2003 2004

2004

IVIIIIII III

2005

I

Energia

2003 2004

2004

IVIIIIII II

2005

III III

2004 2005 2004

Indústria

III

2005

Construcció

2003 2004 IVIII IIIIII2003 2004 IVIII III III III

NOTA: (*) Dades corregides d’efectes estacionals i de calendari.

FONT: Institut Nacional d’Estadística.
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…però la demanda 
en construcció tendeix 
més aviat a accelerar-se.
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ES DESACCELERA EL RITME EXPANSIU DEL CONSUM DE CIMENT

Variació interanual del consum de ciment
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NOTA: Sèrie de cicle-tendència.

FONTS: Oficemen, Ministeri d’Economia i Hisenda i elaboració pròpia.
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FONTS: ANFAC, Institut Nacional d’Estadística, Banc d’Espanya, Ministeri d’Economia i Hisenda, Comissió Europea i elaboració pròpia.
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Des del punt de vista de l’oferta, el creixe-
ment més intens correspon a l’activitat
constructora, en línia amb el que s’ha
apuntat més amunt. A la resta de sectors,
cal destacar que l’activitat de les branques
primàries va registrar una variació inter-
anual positiva (0,7%), que no es veia des
del començament del 2004, gràcies, sobre-
tot, al bon comportament dels cultius
d’estiu. No obstant això, les perspectives
són molt més pessimistes per a les collites
de tardor i d’hivern, condicionades fins
ara per una desfavorable conjuntura me-
teorològica (en especial pel que fa a la vi-
nya i l’olivar).

El valor afegit de les branques industrials
també es va incrementar lleugerament,
tot i que el creixement queda encara per
sota de l’1% interanual. Finalment, l’ac-
tivitat als serveis continua creixent a un
ritme molt estable (3,8%). En aquest sen-
tit, els serveis de mercat mostren un di-

namisme superior als de no mercat. En-
tre els primers, cal destacar la millora ex-
perimentada pel sector turístic i el dina-
misme de les activitats relacionades amb
les tecnologies de la informació i les co-
municacions.

En definitiva, es manté sense canvis apre-
ciables l’actual patró de creixement de
l’economia espanyola, basat en la fortale-
sa dels sectors productius menys expo-
sats a la competència internacional
(construcció i serveis), mentre que els re-
latius a béns manufacturats (que sí han
de competir al mercat global) reflectei-
xen un dinamisme molt inferior. Fora
d’això, l’evolució dels preus continua es-
sent el taló d’Aquil·les de l’economia es-
panyola: la taxa de creixement del deflac-
tor del PIB ha mantingut una trajectòria
d’acceleració constant en els dos últims
anys, fins al 4,4%, percentatge clarament
excessiu.
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A més de la construcció, 
els serveis privats 
són els més dinàmics.

Els preus mantenen 
una evolució excessivament
alcista.



L’ocupació manté el bon to al
començament del quart trimestre

El mercat de treball continua mostrant
un vigor notable. En els dotze últims me-
sos, 930.000 persones s’han incorporat al
món laboral, un augment del 5,1% se-
gons l’enquesta de població activa (EPA).
Una part d’aquest contingent té contrac-
te a temps parcial i la majoria, de caràc-
ter temporal. A més a més, es concentren
al sector terciari i a la construcció, de ma-
nera que fa l’efecte que l’ocupació que
crea l’economia espanyola no és de gran
qualitat.

La jornada reduïda és l’element clau d’in-
tegració laboral, en especial entre les do-
nes. Una mica més del 30% de l’ocupació
femenina correspon a aquesta modalitat.
Aquesta proporció dista de la presentada

per l’ocupació masculina, el 4,5% en el
tercer trimestre del 2005. La jornada a
temps parcial té una intensitat diferent
en funció del sector. El servei domèstic
lidera la utilització d’aquesta fórmula
contractual i concentra el 48% de l’ocu-
pació d’aquesta branca d’activitat. Els
serveis socials i personals, a empreses, la
pesca i l’hoteleria venen tot seguit, amb
quotes properes al 20%. A un nivell me-
nor se situen comerç, educació i serveis
sanitaris, amb una mica més del 12% de
l’ocupació total. Construcció, indústria i
administració pública, en canvi, presen-
ten taxes molt baixes de treball a temps
parcial, inferiors al 5%.

El segon punt de suport de l’auge del
mercat de treball és la contractació tem-
poral, que va avançar a un ritme inter-
anual del 13,1%, molt per damunt de la
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Mercat de treball

Es creen gairebé un milió de
nous llocs de treball en un
any, però predomina el
contracte temporal i a
temps parcial a la
construcció i als serveis.

POTENT CREACIÓ D’OCUPACIÓ EN EL TERCER TRIMESTRE

Variació interanual de l’ocupació estimada
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FONTS: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.
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La contractació de
treballadors estrangers
també ajuda a explicar el
fort auge de les xifres
d’ocupació.

contractació indefinida, fins a represen-
tar el 34,4% de l’ocupació assalariada (el
33,1% en el tercer trimestre del 2004).
Dins de l’ocupació assalariada, el sector
privat presenta un dinamisme superior al
públic, que, en total, va ocupar 2.913.600
persones, és a dir, el 18,5% de l’ocupació
assalariada o, el que és equivalent, el
15,2% de l’ocupació total.

En tercer lloc, la solidesa que mostra
l’EPA deriva del fort avanç de l’ocupació
a la construcció i als serveis, tot i que ta-
xes tan elevades poden ser difícils de
mantenir a curt termini. Dins dels ser-
veis, on el treball a temps parcial és relle-
vant, comerç, transport i comunicacions
presenten el to relatiu menys intens. En
canvi, els serveis a empreses i personals
mostren un gran dinamisme. La indús-
tria millora lleugerament, però es manté
en creixements modestos de l’ocupació,
l’1% interanual. Bon comportament tam-
bé a l’agricultura, sobretot per la substitu-
ció de jornades completes per parcials.

L’elevada taxa d’augment de l’EPA s’ex-
plica també per la importància de l’ocu-
pació estrangera, que, en els dotze últims
mesos, va copar el 43,6% de la nova ocu-
pació. La naturalesa del col·lectiu en-
questat pot aportar distorsions als resul-
tats. Considerant només el creixement
de l’ocupació entre els espanyols, el rit-
me d’augment queda reduït al 3,2%,
taxa menys dissonant en relació amb el
ritme d’expansió del producte interior
brut del 3,5% anticipat per la comptabi-
litat nacional.

D’altra banda, l’afiliació a la Seguretat
Social, també filtrada de l’impacte de la
regularització d’estrangers, ofereix un
perfil estable i en cotes més coherents
amb el ritme d’avanç de l’economia. A
l’octubre, el ritme d’increment de l’afi-
liació va arribar, en brut, al 5,4% i es va
moderar una dècima en relació amb el
mes precedent. Descomptant els estran-
gers donats d’alta arran del procés de re-
gularització, l’increment de l’afiliació
quedaria al voltant del 3,0%. L’afiliació

La indústria manté
creixements molt modestos,
l’1% interanual.

EL TREBALL A TEMPS PARCIAL, CLAU AL SECTOR DE SERVEIS

Milers de persones amb contracte a temps parcial

FONTS: INE i elaboració pròpia.

Homes Dones

450200 300 350250 400150100500

Comerç i reparacions

Activitats de les llars

Activitats immobiliàries i
serveis empresarials

Hoteleria
Altres activitats i
serveis personals

Educació

Activitats sanitàries
i serveis socials

Indústries manufactureres

Agricultura i pesca

Transport i comunicacions

Construcció

Administració pública i defensa

Intermediació financera

327,5

313,9

232,6

168,0

155,5

153,8

143,5

111,9

78,3

64,4

50,2

34,9

389,6



entre espanyols, indicador més estable,
va continuar creixent al 2,0%, el mateix
ritme dels tres mesos anteriors.

L’atur estimat per l’EPA, 1.765.000 per-
sones en el tercer trimestre, va caure el
15,5% en relació amb un any abans. La
sobtada pèrdua de ritme d’increment de
la població activa explica aquest brusc
descens de l’atur. D’aquesta manera, la
taxa d’atur es va situar en el 8,4%, un ni-
vell que no s’assolia des del final dels

anys setanta. Així i tot, es van mantenir
notables diferències entre els índexs cor-
responents a la població masculina i a la
femenina, el 6,5% i l’11,2%, respectiva-
ment. El nivell d’atur entre els menors
de 25 anys es va situar, per la seva banda,
en el 18,0%.

La bonança de la situació es reflecteix
també en l’escassa proporció del nombre
de llars en què tots els membres estaven
sense feina, que va caure fins al 2,5% del
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Variació trimestral Variació anual (*) Variació anual (**)

Absoluta % Absoluta % Absoluta %

Per sectors

Agricultura 

No agraris

Indústria

Construcció

Serveis

Per empleadors

Sector privat 

Sector públic

Per situació professional

Assalariats

Contracte indefinit

Contracte temporal

No assalariats

Empresaris empleadors

Empresaris no empleadors

Ajudes familiars 

Altres

Per temps d’ocupació

A temps complet

A temps parcial

Per sexes

Homes

Dones

TOTAL

NOTES: (*) Corregida de l’impacte dels canvis metodològics introduïts en el primer trimestre de 2005.

(**) Sense corregir de l’impacte d’aquests canvis.

FONTS: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.

992,2 5,6 0,6 25,7 2,7 28,0 2,9 5,2

18.199,0 290,6 1,6 904,2 5,3 1.034,2 6,0 94,8

3.311,0 48,2 1,5 34,2 1,1 88,0 2,7 17,3

2.396,3 57,0 2,4 179,7 7,9 113,4 5,0 12,5

12.491,7 185,4 1,5 690,3 5,9 832,8 7,1 65,1

16.277,5 226,1 1,4 ... ... 978,4 6,4 84,8

2.913,6 70,1 2,5 ... ... 83,6 3,0 15,2

15.749,5 309,4 2,0 950,4 6,4 873,6 5,9 82,1

10.333,1 27,8 0,3 304,6 3,1 384,9 3,9 53,8

5.416,4 281,6 5,5 645,9 13,1 488,7 9,9 28,2

3.421,4 –6,9 –0,2 –57,9 –1,8 189,8 5,9 17,8

977,0 5,7 0,6 ... ... 8,8 0,9 5,1

2.156,5 12,4 0,6 ... ... 157,5 7,9 11,2

287,9 –25,0 –8,0 ... ... 23,5 8,9 1,5

20,2 –6,3 –23,8 37,5 174,1 –1,4 –6,5 0,1

16.963,3 486,5 3,0 661,8 4,0 413,8 2,5 88,4

2.227,8 –190,3 –7,9 268,1 17,0 648,2 41,0 11,6

11.524,9 207,1 1,8 461,5 4,2 500,6 4,5 60,1

7.666,2 89,1 1,2 468,4 6,6 561,4 7,9 39,9

19.191,1 296,1 1,6 930,0 5,1 1.062,1 5,9 100,0

OCUPACIÓ ESTIMADA

Tercer trimestre 2005

%
participació

Ocupats
(milers)

Notable descens de l’atur,
que se situa en nivells
mínims en molts anys.
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total. La situació també millora en el cas
dels caps de família, per als quals la taxa
d’atur va cedir fins al 5,4%, i entre els
cònjuges i els fills de la persona de refe-
rència, tot i que les taxes d’atur, el 7,8% i

el 14,1%, respectivament, eren més eleva-
des. L’atur de llarga durada, és a dir, su-
perior a l’any, va afectar 522.300 perso-
nes, el 29,6% de la població sense feina.

EL DESCENS DE LA TAXA D’ATUR S’INTENSIFICA

Atur estimat sobre la població activa

8

9

10

12
%

11

FONTS: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.

2002 2003 2004 20052001

Per sexes

Homes 

Dones

Per edats

Menors de 25 anys 

Resta

Per situació personal

Atur de llarga durada

Busquen la seva primera feina

Resta

TOTAL

NOTES: (*) Corregida de l’impacte dels canvis metodològics introduïts en el primer trimestre de 2005.

(**) Sense corregir de l’impacte d’aquests canvis.

FONTS: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.

799,2 –90,9 –10,2 –150,3 –15,5 –171,3 –17,7 45,3 6,5

965,8 –88,8 –8,4 –187,2 –15,5 –244,5 –20,2 54,7 11,2

465,8 –42,3 –8,3 ... ... –72,4 –13,5 26,4 18,0

1.299,3 –137,3 –9,6 ... ... –343,3 –20,9 73,6 7,1

522,3 –71,4 –12,0 ... ... –64,6 –11,0 29,6 –

250,6 –7,5 –2,9 ... ... –97,6 –28,0 14,2 –

992,1 –100,8 –9,2 ... ... –253,6 –20,4 56,2 –

1.765,0 –179,7 –9,2 –337,5 –15,5 –415,8 –19,1 100,0 8,4

ATUR ESTIMAT

Tercer trimestre 2005

% sobre
població activa

Participació
%

Aturats
Variació trimestral Variació anual (*) Variació anual (**)

Absoluta % Absoluta % Absoluta %
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Atur registrat: la millora s’atenua

La impressió que s’ha assolit un cert lí-
mit superior en la tendència de millora
del mercat de treball que evidencien els
principals indicadors d’ocupació també
es constata en els registres de les Oficines
dels Serveis Públics d’Ocupació. En efec-
te, el nombre d’inscrits va augmentar a
l’octubre clarament per damunt del ma-
teix mes de l’any anterior. D’aquesta ma-
nera, al final del mes d’octubre l’atur va
arribar als 2.052.861 persones, segons el
Sistema d’Informació dels Serveis Pú-
blics d’Ocupació, i es va situar l’1,1% per
sota del mateix mes del 2004.

El suau deteriorament de la situació a
l’octubre va ser general en els diferents
sectors i va contribuir a debilitar el res-
pectiu balanç acumulat. Només en el cas
dels demandants d’una primera feina els
registres van caure amb més intensitat,
circumstància difícil d’interpretar, però
que pot respondre a un menor nombre
d’inscripcions, situació determinada per
un empitjorament d’expectatives de la
població que no ha treballat abans. El
descens total de l’atur fins a l’octubre va
ser de 59.854 persones, gairebé la meitat
que en els deu primers mesos del 2004.

L’atur registrat també
mostra un cert esgotament
de la tònica descendent.

Variació sobre Variació sobre el mateix
desembre 2004 període de l’any anteriorAturats

Absoluta % Absoluta %

Per sectors

Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

Primera ocupació

Per sexes

Homes

Dones

Per edats

Menors de 25 anys

Resta d’edats

TOTAL

FONTS: INEM i elaboració pròpia.

66.136 15.844 31,5 16.467 33,2 3,2

293.124 –10.458 –3,4 –2.194 –0,7 14,3

220.582 –32.117 –12,7 –7.443 –3,3 10,7

1.249.976 –14.809 –1,2 –1.270 –0,1 60,9

223.043 –18.314 –7,6 –28.509 –11,3 10,9

803.777 –74.243 –8,5 –30.284 –3,6 39,2

1.249.084 14.389 1,2 7.334 0,6 60,8

278.101 9.288 3,5 1.126 0,4 13,5

1.774.760 –69.142 –3,7 –24.076 –1,3 86,5

2.052.861 –59.854 –2,8 –22.949 –1,1 100,0

ATUR REGISTRAT PER SECTORS, SEXE I EDATS

Octubre 2005

%
participació
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Els combustibles donen un respir 
a l’IPC a l’octubre

L’índex de preus de consum (IPC) va ex-
perimentar un notable augment a l’oc-
tubre, tot i que inferior al del mateix mes
del 2004, la qual cosa va donar un cert
respir a la taxa interanual d’inflació, que
va cedir dues dècimes i es va situar en el
3,5%. En aquest sentit, la davallada del
preu dels combustibles va ser decisiva, i
els seus efectes no van ser més intensos
pel lleuger repunt dels aliments frescos i
de la inflació subjacent, ja per segon mes
consecutiu.

La suau inflexió a l’alça de la inflació
subjacent, que va pujar una altra dècima

de punt fins a situar-se en el 2,6%, no va
ser aliena a les tensions mostrades pels
preus dels béns industrials no energètics,
que, d’alguna manera, van començar a
recollir certes pressions en els costos de
producció. Així i tot, la importància rela-
tiva en el consum final de productes im-
portats a preus moderats va continuar
compensant, en certa manera, aquestes
alces, i el creixement interanual d’aquest
component es va mantenir en cotes molt
contingudes, l’1,1%.

De manera similar, els preus dels serveis
també es van moure lleugerament a l’al-
ça, tot i que dins el seu patró de compor-
tament dels últims mesos, és a dir, molt
estables en una taxa interanual una mica

INFORME MENSUAL  

Preus

Les tensions de fons en els
preus augmenten lentament
a remolc dels efectes
indirectes de la pujada dels
carburants i de les primeres
matèries.

2

4,5
%

2002 2003

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

2004

M J

2005

3,5

4

MODERACIÓ PUNTUAL DE L’IPC

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

S

2,5

3

M J S D

2001

FONT: Institut Nacional d’Estadística.

Índex general Índex general menys
aliments frescos i energia
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superior al 3,5%. Les alces de preus en
certs serveis públics (sanejament, trans-
port, ensenyament, etc.), l’augment pro-
gressiu del cost dels serveis financers i els
increments intensos en determinats ser-
veis personals, de reparacions o de la llar,
expliquen l’estabilitat en cotes tan eleva-

des d’aquest component tan rellevant de
l’IPC.

L’alimentació elaborada tampoc no va
contribuir positivament a l’IPC de l’oc-
tubre en frenar-se la tendència a la baixa
registrada des del final del primer tri-

INFORME MENSUALINFORME MENSUAL

ELS BÉNS INDUSTRIALS NO ENERGÈTICS AJUDEN A MODERAR L’IPC

Variació interanual del component de l’IPC de béns industrials (*)

NOTA: (*) Sense productes energètics.

FONTS: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.

0

1

%

2002 2003 2004 2005

2

3

2001

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

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 0,2 2,1 3,1

–0,8 1,4 3,4 –0,6 1,5 3,3

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

0,2 2,0 3,2 0,6 2,5 3,7

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

0,2 3,3 3,5

–0,1 3,2 3,2

Aliments i begudes no
contribueixen a la contenció
de l’índex general.



En canvi, els carburants 
es comporten millor 
del que s’esperava.

mestre. L’alça de l’oli, del tabac i dels es-
pirituosos, en aquests dos últims casos
per motius fiscals, va determinar aquest
lleuger repunt. Així i tot, el balanç d’a-
quest component en el conjunt de l’any
és clarament positiu, en haver-se desac-
celerat el creixement dels seus preus en
més d’un punt en relació amb el tanca-
ment de l’exercici anterior.

Els aliments frescos, finalment, van reco-
llir, si més no parcialment, les tensions
de preus als mercats d’origen, i el seu ín-

dex es va col·locar, d’acord amb les pre-
visions, en màxims anuals, el 3,6% inter-
anual. La situació no va ser pitjor gràcies
a la caiguda del preu del pollastre, afectat
pels temors provocats per la grip aviària.
Probablement, aquest fenomen contri-
buirà positivament a l’IPC del novem-
bre, si no queda compensat per alces in-
tenses en aliments substitutoris.

L’única alegria va provenir del preu dels
carburants, que a l’octubre va caure lleu-
gerament, en contrast amb el fort ascens
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ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM PER GRUPS DE COMPONENTS

Octubre

% 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.

117,2 0,0 0,2 2,4 2,2 3,0 2,9

121,6 –0,0 0,2 5,5 4,9 5,7 4,9

118,2 8,5 8,9 –0,0 –0,5 2,8 1,6

117,0 0,9 0,6 4,2 5,9 4,6 5,8

108,5 0,5 0,4 1,1 1,5 1,6 2,2

106,4 0,1 0,0 0,1 0,7 0,2 0,8

119,9 1,2 –0,7 8,1 9,1 8,1 7,1

91,7 –0,1 –0,1 –0,2 –1,5 –0,9 –1,9

103,0 –0,9 –0,5 –0,2 –0,2 –0,2 –0,2

120,8 2,0 2,4 3,4 3,8 3,7 4,5

120,6 –0,0 –0,0 3,8 3,9 4,0 4,3

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

115,7 0,1 0,2 3,7 2,5 4,0 2,9

122,0 –0,0 0,2 0,9 2,7 1,8 3,6

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

112,1 2,6 1,8 3,0 3,8 3,7 3,5

123,9 2,6 –0,7 11,6 15,4 11,6 11,2

131,4 3,5 –0,9 15,3 20,4 15,3 14,6

108,4 2,6 2,8 0,3 0,3 1,3 1,1

117,7 0,0 0,1 3,4 3,4 3,6 3,8

113,8 0,9 1,1 2,4 2,1 2,9 2,6

115,4 1,0 0,8 3,1 3,4 3,6 3,5

Índexs
(*)



del mateix mes del 2004. Per aquest mo-
tiu, l’índex del grup energètic es va des-
accelerar notablement, gairebé quatre
punts percentuals, fins a l’11,2%, nivell
encara molt elevat.

A l’octubre, la moderació dels preus ha es-
tat una mica més intensa a Espanya que al
conjunt de la Unió Monetària, segons es
desprèn de l’índex de preus de consum
harmonitzat. En efecte, en aquest mes el
diferencial va cedir en una dècima i va
quedar en 1,1 punts percentuals. En
aquest sentit, la major contenció dels
preus del transport a Espanya va ser deci-
siva, tot i que el seu creixement va quedar
encara per damunt del de la zona de l’eu-
ro. A Espanya, els components amb un
comportament relatiu més favorable van
ser les begudes alcohòliques i el tabac, l’oci
i la cultura i els serveis mèdics.

Els preus en origen es contenen,
llevat de l’agricultura

Els preus industrials van moderar la seva
alça a l’octubre, però van continuar crei-
xent a un ritme molt elevat, el 4,9% inter-
anual. La intensa desacceleració dels
preus de l’energia va ser l’element deter-
minant d’aquesta contenció, que hauria
pogut ser més intensa si els preus dels
productes alimentaris no s’haguessin
comportat de manera poc favorable. En
canvi, les manufactures de consum i els
béns d’equipament van mostrar més esta-
bilitat en cotes relativament moderades.

Els preus d’importació també van conti-
nuar afectats pel preu del petroli, i el seu
creixement interanual acumulat va pujar
fins a quedar en una mitjana del 5,0%
per als nou primers mesos de l’any, tres
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El diferencial d’inflació 
amb la zona de l’euro queda
en 1,1 punts.

INDICADORS D’INFLACIÓ

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

Índex de preus industrials Preus d’importació

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

Total
consum capital intermedis

2004

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

2005

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

NOTA: (*) Dades brutes corregides.

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

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

–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 4,2

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

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

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

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

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

–11,9 4,4 2,2 2,1 3,1 13,5 5,3 3,6 –1,3 7,7 –

5,1 4,6 2,1 1,9 3,0 15,7 8,2 0,6 10,4 11,7 –

9,2 4,9 2,5 1,8 2,9 16,3 6,1 –0,2 –0,4 11,0 4,3

... 5,4 2,6 1,9 3,2 17,9 4,3 –0,6 4,2 7,0 –

... 4,9 3,0 1,8 3,0 15,2 ... ... ... ... –

Deflactor
del PIB

(*)

Preus
agraris

La tendència alcista dels
preus industrials s’atura.



punts i mig més que en el mateix perío-
de del 2004. Aquest impuls no va prove-
nir exclusivament de l’energia, sinó que
també va ser afavorit per les tensions en
la resta de béns intermedis industrials.
Els preus dels béns de consums, en can-
vi, es van moderar, i el seu augment mit-
jà va quedar en el 0,8%, taxa molt baixa,
però que, al capdavall, contrasta amb el
descens experimentat el 2004.

Els preus agraris van tenir un comporta-
ment desfavorable a l’agost, però el seu
increment acumulat en els vuit primers
mesos, el 3,3%, va ser sis dècimes infe-
rior al del 2004. Tot i aquesta millora, les
expectatives no són positives, ja que serà
difícil millorar els registres del segon se-
mestre del 2004, la qual cosa contribuirà
a empitjorar el balanç d’enguany enfront
del registrat l’any anterior.

Moderació en els preus
d’importació i expectatives
poc favorables en els
agraris.
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Lleugers indicis de recuperació
exportadora en el tercer trimestre

Un cop acabat el tercer trimestre, un dels
trets més destacables dels intercanvis co-
mercials amb l’exterior va ser la incipient
recuperació de les exportacions en un
context de relativa moderació de les im-
portacions. En efecte, al setembre, les
vendes exteriors van avançar per segon
mes consecutiu per damunt del 10%, grà-
cies a la recuperació dels mercats exteriors
a la Unió Europea. Al mateix temps, tot i

créixer amb intensitat, les compres exte-
riors es van moderar, la qual cosa va faci-
litar un mínim alentiment de l’augment
del dèficit comercial, que, durant els nou
primers mesos del 2005, va arribar als
56.699 milions d’euros, el 30,7% per da-
munt del 2004.

La recuperació de les exportacions al se-
tembre va permetre incrementar-ne el
creixement acumulat al 4,8%, tot i que,
principalment, gràcies a l’increment de
preus, ja que l’augment en volum va que-

Sector exterior

El dèficit comercial continua
creixent a taxes molt
elevades, tot i que, gràcies
als mercats exteriors a la
UE, sembla que l'exportació
arrenca.

Importacions Exportacions Saldo

Milions % variació % Milions % variació % Milions
anual partici- anual partici-

d’euros en valor pació d’euros en valor pació d’euros

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.

23.450 39,3 13,9 4.458 21,2 4,0 –18.992 19,0

48.463 8,5 28,6 42.874 –0,8 38,1 –5.588 88,5

10.062 5,2 5,9 13.431 2,7 11,9 3.369 133,5

38.401 9,1 22,7 29.444 –4,2 26,2 –8.957 76,7

19.359 24,2 11,4 10.196 9,4 9,1 –9.163 52,7

77.887 5,8 46,0 54.932 7,5 48,8 –22.955 70,5

99.220 6,0 58,7 78.549 2,4 69,8 –20.671 79,2

86.623 6,3 51,2 65.624 2,2 58,4 –20.998 75,8

69.939 22,4 41,3 33.911 10,9 30,2 –36.028 48,5

3.780 46,1 2,2 763 18,2 0,7 –3.017 20,2

6.021 9,6 3,6 4.352 5,8 3,9 –1.669 72,3

4.342 4,2 2,6 866 –3,7 0,8 –3.476 19,9

7.697 22,4 4,6 5.403 4,8 4,8 –2.294 70,2

12.596 35,6 7,4 2.958 21,7 2,6 –9.638 23,5

35.501 21,2 21,0 19.568 12,8 17,4 –15.933 55,1

169.159 12,2 100,0 112.460 4,8 100,0 –56.699 66,5

COMERÇ EXTERIOR

Gener-setembre 2005

Taxa
de

cobertura
(%)
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dar en el 0,2%. El to més positiu de les
vendes exteriors es va concentrar als ter-
cers països, principalment els Estats
Units, el Japó, la Xina i l’antiga Unió So-
viètica i els països exportadors de petroli.
Les vendes a la Unió Europea van caure
gairebé el 2%. La millora del to exporta-
dor va ser generalitzat per productes,
però, en certs sectors importants, com
l’automòbil, les vendes es van situar cla-
rament per sota de l’any anterior.

Les importacions van mantenir al setem-
bre el to del mes anterior, i el seu creixe-
ment nominal es va enfilar fins al 12,2%,
equivalent al 6,9% en volum. Aquest in-
crement va variar sensiblement en funció
dels tipus de productes. D’una banda, les
compres exteriors de béns de consum van
tendir a una certa estabilització en cotes
relativament elevades, però molt infe-

riors a les de fa uns mesos, i reflecteixen
una certa moderació del consum. En el
cas de les de béns d’inversió, també sem-
bla que s’ha iniciat una certa inflexió, tot
i que el nivell encara és molt alt. Clara-
ment decreixent va ser la tendència de les
importacions de béns intermedis no ener-
gètics, que, en el tercer trimestre de l’any,
van créixer un modest 0,6% real, a remolc
del menor to industrial.

Prossegueix l’escalada del dèficit
corrent

El dèficit corrent es va continuar am-
pliant amb passes de gegant a l’agost a re-
molc del canvi de signe de la balança de
transferències i del major dèficit comer-
cial i de rendes, que no va ser compensat
per la millora de la balança de serveis. Per

Les importacions tendeixen
a perdre vigor, en particular
les de béns intermedis no
energètics.

El dèficit comercial obre una
bretxa en els comptes
exteriors que no és coberta
per un sector turístic poc
dinàmic.

Agost Agost % variació
2004 2005

Balança corrent

Balança comercial

Serveis

Turisme

Altres serveis

Total

Rendes

Transferències

Total

Compte de capital

Balança financera

Inversions directes

Inversions de cartera

Altres inversions

Total

Errors i omissions

Variació d’actius del Banc d’Espanya

NOTA: El saldo resultant de la suma de la balança corrent, del compte de capital i de la balança financera es compensa per la

variació d’actius del Banc d’Espanya més els errors i omissions.

FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.

–47.218 –65.516 38,8

26.366 25.524 –3,2

–4.640 –3.636 –21,6

21.726 21.888 0,7

–12.122 –17.395 43,5

739 –1.027 –

–36.875 –62.049 68,3

8.588 7.891 –8,1

–11.515 –26.678 131,7

39.645 80.381 102,8

15.439 478 –96,9

43.569 54.181 24,4

873 –1.021 –

–16.155 999 –

BALANÇA DE PAGAMENTS

Acumulat 12 últims mesos en milions d’euros



aquest motiu el dèficit acumulat en els
dotze últims mesos ha arribat als 62.049
milions d’euros, és a dir, el 7,1% del pro-
ducte interior brut.

El deteriorament de la situació va ser de-
gut a un empitjorament generalitzat de
les diferents rúbriques de la balança de
pagaments. En primer lloc, el dèficit co-
mercial en els vuit primers mesos de l’any
va pujar el 39,2% i va recollir la pujada
de la factura petroliera i l’auge de les im-
portacions en un context de feblesa ex-
portadora.

En segon lloc, el saldo per serveis va cau-
re el 2,3% arran dels pobres resultats d’u-
na balança turística que reflecteix la ma-
jor propensió a viatjar a l’exterior i el baix
nivell de despesa del turisme estranger.
Així, els ingressos per turisme van aug-
mentar només el 2,2% nominal, molt per
sota dels preus dels serveis turístics i de la
mateixa entrada de turistes estrangers (el
6%). Els pagaments, en canvi, van créixer
el 26,2%.

La balança de transferències, en canvi, va
millorar lleugerament i va tornar a un su-
peràvit mínim, molt inferior al correspo-
nent als vuit primers mesos del 2004. El
joc dels recursos públics procedents de la
Unió Europea ha facilitat aquest canvi, ja

que els enviaments d’emigrants a l’exte-
rior continuen pressionant aquesta rú-
brica de la balança. Finalment, ja en la ba-
lança de rendes, l’augment del dèficit es
pot atribuir a la caiguda dels ingressos i a
l’augment dels pagaments.

El compte de capital, per la seva banda,
va presentar a l’agost un superàvit infe-
rior al del mateix període de l’any ante-
rior arran de la davallada de les entrades
procedents de la Unió Europea. El saldo
acumulat dels vuit primers mesos va que-
dar també per sota del registrat en el ma-
teix període del 2004 i va ser insuficient
per cobrir el dèficit corrent. Per aquest mo-
tiu la necessitat de finançament de l’eco-
nomia espanyola, resultant dels saldos de
la balança corrent i de capital, va pujar a
37.377 milions d’euros en el període ge-
ner-agost, gairebé el doble de l’any ante-
rior.

En l’àmbit financer, la inversió estrange-
ra directa a Espanya va recular amb nota-
ble intensitat tant en l’àmbit empresarial
com en immobles, el 40% i el 18%, res-
pectivament. Només la inversió exterior
de cartera va progressar amb força. La in-
versió espanyola directa a l’exterior tam-
bé va caure, però no en immobles ni en
cartera.

S'enfonsa la inversió
estrangera a Espanya.
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Els ingressos públics creixen 
amb força fins a l’octubre

Els ingressos no financers de l’Estat van
mantenir un fort ritme d’augment a l’oc-
tubre i van arribar als 113.643 milions
d’euros en el conjunt dels deu primers
mesos de l’any, el 15,7% més que el 2004.
Aquesta xifra no inclou els 37.299 mi-
lions corresponents als trams de la recap-
tació de l’impost sobre la renda de les
persones físiques (IRPF) i de la major
part dels impostos indirectes cedits a les
comunitats autònomes i a les corpora-
cions locals, de manera que és poc signi-
ficativa com a indicador de la capacitat
d’ingrés de les administracions per la via
dels impostos generals. Un cop inclosos
aquests ingressos cedits, la recaptació puja

a 150.942 milions d’euros, xifra que re-
presenta un augment del 14,1% en rela-
ció amb l’any anterior.

La principal font de recursos va conti-
nuar essent la imposició directa, que va
créixer de manera espectacular, el 19,2%,
esperonada per la recaptació per l’impost
sobre la renda de les societats. Els ingres-
sos per renda de persones físiques, que
continuen essent el nucli fonamental d’a-
quest capítol, també van augmentar amb
força, el 16,7%.

Una mica inferior va ser l’increment dels
ingressos per impostos indirectes, amb
l’impost sobre el valor afegit (IVA) com a
principal figura. Cal destacar l’augment
de la recaptació d’aquest impost per ope-

INFORME MENSUAL  

Sector públic

Els ingressos públics creixen
sis punts per damunt del
nominal de l'economia…

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 del 2002.

(**) En termes de comptabilitat nacional.

FONTS: Ministeri d’Hisenda i elaboració pròpia.

21.550 15,8 113.643 15,7

7.042 17,5 46.725 16,7

10.069 23,1 28.957 25,4

7.833 6,8 45.565 12,7

1.801 24,4 15.232 4,7

1.202 –2,7 14.463 1,7

27.947 15,5 150.942 14,1

10.927 –15,8 99.421 4,6

10.623 89,0 14.222 357,4

11.907 64,8 20.015 156,2

EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE L’ESTAT

Octubre 2005
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racions interiors, el 23,6%, molt superior
a l’increment nominal de l’economia,
que s’explica per la falta d’homogeneïtat
en les dades. Entre els impostos especials,
la major part de les figures van progressar
a un ritme molt modest, llevat de l’impost
sobre el tabac, que recentment ha experi-
mentat un augment de tipus. La recapta-
ció pel d’hidrocarburs es va estancar,
afectada pel canvi en l’estructura del con-
sum de carburants. Finalment, els recur-
sos procedents del tràfic exterior van
créixer també amb força per l’auge im-
portador i, lògicament, per l’efecte de
l’alça del preu del petroli.

Al marge dels recursos impositius, les ta-
xes i preus públics van experimentar un
augment important, que contrasta amb
el descens dels ingressos patrimonials,
afectats per la davallada dels beneficis de-
clarats pel Banc d’Espanya. Les transfe-
rències corrents, per la seva banda, van
augmentar modestament, situació que
contrasta amb el fort descens de les de
capital.

Els pagaments no financers de l’Estat van
augmentar el 4,6% i van pujar a 99.421
milions d’euros. Aquesta xifra no inclou
la contrapartida dels ingressos correspo-
nents als trams dels impostos cedits a les
comunitats autònomes. Aquesta mode-
ració relativa de la despesa va ser deguda
al modest augment de les transferències
corrents i al descens de les compres de
béns i serveis.

El saldo de caixa de l’Estat fins a l’octubre,
és a dir, la diferència entre els seus ingres-
sos i els seus pagaments no financers, va
ser positiu per un import de 14.222 mi-
lions d’euros i molt superior al del mateix
període de l’any anterior. Aquest saldo,
tot i el significatiu augment net dels ac-
tius financers, va generar una capacitat
de finançament de 4.427 milions d’eu-
ros. En termes de comptabilitat nacional,
el saldo pressupostari va resultar també
positiu, molt superior al del mateix pe-
ríode del 2004, i va arribar a un import
de 20.015 milions d’euros.

…impulsats pels impostos
directes i l'IVA.

Notable superàvit dels
comptes públics fins a
l'octubre.
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El finançament al sector privat polsa
al ritme més fort dels cinc últims anys

Els tipus d’interès dels préstecs i crèdits
bancaris es van mantenir en nivells bai-
xos al setembre i en general, fins i tot,
van tendir a baixar lleugerament després
d’un suau repunt a l’agost. La mitjana
dels tipus d’interès de les famílies es va
col·locar en el 4,14%, prop del límit ano-
tat al juliol. La mitjana dels tipus d’interès
de les empreses es va situar en el 3,41% i
es va aproximar a la cota mínima del
juny. Els reduïts tipus d’interès actuals
s’expliquen per l’ancoratge del tipus d’in-
terès del Banc Central Europeu en el 2%
des del juny del 2003 i per un entorn ban-
cari competitiu.

Alguns tipus d’interès han començat a
pujar, en sintonia amb la perspectiva
d’un increment del tipus d’interès de
l’Eurosistema en els propers mesos. Així,
el tipus d’interès dels crèdits al consum
es va situar al setembre en el 8,5%, mig
punt més que al juliol. D’altra banda, a
l’octubre del 2005, el tipus d’interès dels
préstecs hipotecaris a més de tres anys
per a l’adquisició d’habitatge lliure del
conjunt d’entitats de crèdit es va incre-
mentar lleugerament en 3 punts bàsics
fins al 3,23%, només a 4 centèsimes del
mínim històric anotat a l’agost. Així, es
col·locava 11 punts bàsics per sota del
mateix mes del 2004.

En aquest context de baixos tipus d’inte-
rès i amb l’impuls d’un clima econòmic

INFORME MENSUAL  

Estalvi i finançament

Els baixos tipus d’interès
dels préstecs impulsen la
demanda de crèdit bancari.
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FONT: Banc d’Espanya.

Tipus d’interès de préstecs i crèdits a llars. Noves operacions. Entitats de crèdit

5

LLEUGER REPUNT DEL TIPUS D’INTERÈS DEL CRÈDIT AL CONSUM

Habitatge Consum

S

6

7

8



DESEMBRE 2005 65INFORME MENSUAL

favorable, al setembre el finançament al
sector privat va avançar al ritme més alt
des de l’abril de l’any 2000, amb una
taxa de variació anual del 19,3%. Ara
com ara, l’anunciada desacceleració de la
demanda de crèdit continua brillant per
la seva absència, tot i que, probablement,
es doni quan pugin els tipus d’interès
reals, equivalents als tipus nominals
menys l’expectativa d’inflació.

El finançament a les empreses va aug-
mentar el 18,2% al setembre en relació
amb el mateix mes del 2004, la qual cosa
representa 5,3 punts més que la taxa
anual registrada al desembre. Pel que fa
als recursos dirigits a les famílies, es van
incrementar el 20,6% en relació amb el
mateix mes de l’any anterior. Del total
del finançament destinat a les famílies, la
major part va continuar corresponent a
les hipoteques, que van seguir augmen-
tant a un fort ritme. El crèdit al consum
(per comprar automòbils, motocicletes,
electrodomèstics, mobles, viatges, etc.)
també va augmentar considerablement.

Així, l’impost de les noves operacions de
crèdit al consum a les llars durant el pe-
ríode gener-setembre es va incrementar
el 21,5% en relació amb els mateixos
mesos de l’exercici precedent. Pel que fa
a la resta de finalitats, el total de les no-
ves operacions atorgades en els nou pri-
mers mesos del 2005 va experimentar
una taxa de variació anual del 14,1%.

Forta expansió dels dipòsits bancaris

Els dipòsits totals del sector privat van
augmentar a un ritme elevat al setembre
en relació amb el mateix mes del 2004,
molt superior al de la zona de l’euro. Els
dipòsits en monedes diferents de l’euro
van registrar l’increment anual més im-
portant. Els comptes a termini a més de
dos anys, que gaudeixen d’una bonifica-
ció fiscal dels interessos del 40%, també
van experimentar una alça espectacular.
D’altra banda, els comptes a la vista i
d’estalvi s’han incrementat l’11,5% en
els dotze últims mesos.

El finançament a les
empreses s’accelera fins 
a taxes del 18%.

L’import de les noves
operacions de crèdit al
consum fins al setembre
puja el 21% en relació amb
el mateix període del 2004.
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S’ACCELERA EL FINANÇAMENT TANT A LES EMPRESES COM A LES FAMÍLIES

Variació interanual del finançament total per sectors institucionals

12

13

14

15

21
%

2002 2003

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

2004

M J

2005

FONT: Banc d’Espanya.

Empreses no financeres Llars

16

17

18

19

20

2001

D M J S D S



En canvi, el patrimoni dels fons d’inver-
sió mobiliària es va situar en 241.305
milions d’euros al final d’octubre, amb
un decrement mensual de 763 milions.
Aquesta reculada va ser deguda a minus-
vàlues anotades per la negativa evolució
dels mercats financers en el mes, ja que
les subscripcions netes van sumar 1.077
milions d’euros. En relació amb el mes
de desembre, el patrimoni dels fons d’in-
versió mobiliària va pujar en 21.733 mi-
lions d’euros, el 9,9%. En els deu primers
mesos de l’exercici, les subscripcions ne-
tes van ser de 15.035 milions d’euros. La
rendibilitat mitjana anual ponderada dels
fons d’inversió mobiliària va resultar del
4,70%. Totes les categories de fons van re-
gistrar rendiments anuals positius, però
amb una gran variació. Els guanys més
elevats, del 46,0%, van correspondre als
fons de renda variable dels mercats emer-
gents.

D’altra banda, el dia 9 de novembre, va
entrar en vigor el nou reglament de les
institucions d’inversió col·lectiva mitjan-
çant el Reial Decret 1309/2005. D’aques-
ta manera, es concreten alguns aspectes
del nou marc legal per a les institucions

d’inversió col·lectiva d’acord amb la llei
35/2003, del 4 de novembre, que moder-
nitzava el marc jurídic per a aquestes en-
titats amb la introducció de més flexibi-
litat i la incorporació de les últimes
novetats comunitàries en la matèria. El
nou reglament representa algunes nove-
tats per als fons i societats d’inversió. Tot
seguit es relacionen les més rellevants.

Amb les noves normes es produeixen al-
guns canvis en la classificació. Així, des-
apareix la figura de les societats d’inver-
sió mobiliària de capital fix (SIM), amb
una nova denominació per a les societats
d’inversió col·lectiva de capital variable
(SICAV, anteriorment SIMCAV). Així
mateix, desapareix l’obligatorietat per a
les societats d’inversió de caràcter finan-
cer, representades per accions, a diferèn-
cia dels fons d’inversió, que els seus títols
representatius del capital s’hagin de ne-
gociar en borsa de valors. Ara es podran
cotitzar, a més a més, en un mercat espe-
cial organitzat a l’efecte o bé liquidar-se
de manera similar a la dels fons d’inver-
sió. D’altra banda, d’ara endavant pot
haver-hi fusions mixtes entre fons i so-
cietats d’inversió, si són de la mateixa

Augment espectacular 
dels dipòsits en monedes
diferents de l’euro i dels
comptes a termini a més 
de dos anys.

La rendibilitat mitjana
anual dels fons d’inversió
mobiliària se situa 
en el 4,7%.

S’obre una nova etapa 
per als fons i societats
d’inversió, amb els nous
fons d’inversió lliure 
i els cotitzats, entre altres
novetats.
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Saldo Variació any actual Variació 12 mesos

Milions Milions
%

Milions
%d’euros d’euros d’euros

A la vista i d’estalvi (**)

A termini fins a 2 anys (*)

A termini a més de 2 anys (*)

Cessions temporals

Total (*)

Dipòsits en monedes no euro

TOTAL (*)

NOTES: (*) A partir de juny de 2005 a conseqüència de l’entrada en vigor de la nova normativa comptable derivada de l’aplicació de les Normes Internacionals de Comptabilitat

es produeixen increments als dipòsits a termini com a contrapartida del reingrés a l’actiu de fons de titulització que s’havien tret fora del balanç, la qual cosa dificulta la seva

comparabilitat.

(**) Inclou els dipòsits amb preavís, segons definició del BCE.

FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.

375.922 30.848 8,9 38.904 11,5 44,3

183.313 22.846 14,2 27.717 17,8 21,6

203.529 76.061 59,7 94.068 85,9 24,0

72.901 –7.748 –9,6 –2.586 –3,4 8,6

835.664 122.006 17,1 158.102 23,3 98,5

12.343 6.496 111,1 7.092 135,1 1,5

848.007 128.502 17,9 165.193 24,2 100,0

DIPÒSITS D’EMPRESES I FAMÍLIES A LES ENTITATS DE CRÈDIT

Setembre 2005

%
participació



classe (financeres i no financeres), men-
tre que fins ara les societats d’inversió
només es podien fusionar entre elles,
igual que els fons.

Una altra novetat és el desenvolupament
de compartiments en els fons i societats
d’inversió. En general, hauran de tenir
un mínim de 20 partícips. Cada compar-
timent podrà tenir una política d’inver-
sions pròpia i un corresponent règim de
comissions i una rendibilitat diferent.

Es regulen els fons d’inversió lliures, els
anomentats hedge funds al món anglo-
saxó, els quals podran seguir estratègies
alternatives, amb menys restriccions que
els tradicionals. També s’introdueixen al
mercat espanyol els fons d’inversió cotit-
zats, les participacions dels quals cotit-
zen en borses de valors, i, per tant, el seu

valor varia al llarg de la sessió, a diferèn-
cia del valor liquidatiu tradicional. En
aquest sentit, també hi ha canvis. A partir
d’ara, el valor liquidatiu només podrà ser
el del mateix dia de la sol·licitud o de l’en-
demà (no el del dia anterior com abans) i
no podrà ser conegut prèviament per
l’inversor per tal d’evitar situacions de
possible arbitratge.

En un altre àmbit, el volum d’actius dels
fons de pensions va assolir la quantitat
de 68.584 milions d’euros al final del ter-
cer trimestre, segons les dades de l’asso-
ciació de gestores Inverco. D’aquesta ma-
nera, va créixer el 18,1% en relació amb
dotze mesos abans. Pel que fa a la rendi-
bilitat anual mitjana ponderada dels fons
de pensions, es va situar en el 9,0% al fi-
nal de setembre.

El volum d’actius dels fons
de pensions creix el 18% al
setembre en relació amb un
any abans.
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La perspectiva de moderades pujades de tipus d’interès el 2006 planteja la pregunta de quins seran els seus
efectes sobre la despesa de consum de les famílies i sobre la construcció, els dos grans pilars sobre els quals es
basa l’espectacular trajectòria del creixement de l’economia espanyola. Segons l’enquesta financera de les fa-
mílies del Banc d’Espanya, la proporció de llars endeutades és relativament elevada, el 43,6% del total, i el
deute mitjà pendent és de 22.000 euros, xifra que no és excessiva, ja que representa una proporció relativa-
ment modesta de la riquesa familiar, el 17,8% de mitjana. Aquesta situació varia, però, de manera notable se-
gons les famílies. Les llars més endeutades són les de nivell de renda més alt, on el cap de família té menys de
45 anys (gairebé els dos terços de les llars d’aquestes característiques estan endeutades), i aquelles en què tre-
ballen dos membres de la unitat familiar. Pel que fa a la solvència relativa, en canvi, el deute pot arribar a re-
presentar el 63% de la riquesa familiar en les famílies menys afavorides.

Més que el nivell de deute, el punt rellevant és la capacitat d’afrontar els compromisos derivats d’aquesta si-
tuació. Segons l’enquesta, les quantitats destinades al pagament de la càrrega del deute familiar (amortització
més interessos) pugen al 15,2% de la renda disponible de les llars endeutades. Aquesta xifra, relativament mo-
desta, augmentaria molt moderadament amb la previsible pujada de tipus i, per tant, no comprometria gaire
la capacitat de resposta financera de les famílies, llevat del cas de les rendes relativament baixes o de les llars
especialment vulnerables al canvi en trobar-se en cotes d’esforç elevades.

Alça de tipus, risc moderat per a la despesa familiar 

LA CÀRREGA PER DEUTE SUPERA EL 30% DE LA RENDA FAMILIAR A LES LLARS
AMB MENYS RENDA

Càrrega per deute sobre la renda familiar per cada percentil de nivell de renda

Menys de 20

FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.
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Segons el Banc d’Espanya, el percentatge de llars en situació vulnerable, és a dir, que destinen més del 40% de
la renda al pagament del crèdit, és relativament moderat, el 7,2% del total. Aquesta situació de vulnerabilitat
és sensiblement superior en el cas de les famílies amb menys renda, ja que la proporció arriba al 30,2%, i
apreciable en les llars de nivell mitjà baix (el 14,8% del total).

D’altra banda, són les llars més joves i les formades per gent més gran on es concentra la major proporció de
famílies amb una càrrega per deute superior al 40% de la renda familiar. En el primer cas, a causa del volum
de deute; en el segon, pel menor nivell relatiu de renda.
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En definitiva, doncs, una alça de tipus en l’economia espanyola no tindrà efectes homogenis sobre les llars es-
panyoles. Les dificultats més grans, en qualsevol cas, les patirà la població amb menys nivell de renda i de ri-
quesa i també les llars amb caps de família més joves, globalment inferiors als 45 anys, però en particular els
més joves de 35.

Des d’una perspectiva d’efectes sobre la demanda final, els més rellevants poden afectar el mercat immobilia-
ri, principalment per la via de moderar el ritme de demanda futura i, conseqüentment, el dels preus. La major
càrrega financera derivada de l’immobiliari podria repercutir marginalment sobre altres facetes del consum
privat, principalment sobre les despeses en els béns o serveis menys necessaris. L’ajustament, en qualsevol cas,
tendiria a realitzar-se per via qualitativa més que quantitativa, probablement amb viatges més barats en pe-
ríode de vacances o automòbils de gamma inferior en el cas de la compra de vehicle privat, per exemple. En
qualsevol cas, el resultat final de l’alça de tipus dependrà de la intensitat i de la distribució en el temps. En
aquest sentit, la gradualitat haurà de ser l’element clau d’aquest període de restricció monetària que s’apropa.



70 DESEMBRE 2005 INFORME MENSUAL  

ESTUDIS MES PÀGINA

CONJUNTURA INTERNACIONAL
L’Amèrica Llatina registra el 2004 el creixement més intens de la dècada gener 13
El comerç mundial s’accelera i creix al 9% maig 8

UNIÓ EUROPEA
Els països de l’ampliació redueixen el PIB per capita mitjà de la UE gener 20
La reforma del Pacte d’Estabilitat i Creixement abril 22
Situació pressupostària a la Unió Europea: sense perspectives de millora setembre 22

MERCATS FINANCERS
Nou màxim històric dels beneficis de les societats cotitzades en borsa el 2004 abril 37
El iuan es desvincula del dòlar setembre 35

CONJUNTURA ESPANYOLA

Activitat econòmica
Es redueixen els desequilibris territorials en renda disponible gener 41
El protocol de Kioto i l’economia espanyola març 42
Madrid encapçala el creixement regional en els últims anys maig 42
Fort creixement dels beneficis de les empreses no financeres el 2004 maig 44
Canvi de base i novetats metodològiques a la comptabilitat nacional juny 42

Sectors d’activitat
La indústria de béns d’equipament es recupera gener 43
Creix el mercat d’electrònica i telecomunicacions febrer 40
El turisme interior salva la campanya turística març 43
Discret balanç de la indústria automobilística espanyola el 2004 maig 46
Augmenta la producció agrària el 2004 juliol-agost 44
Transport: suau moderació de l’activitat setembre 47

Mercat de treball
Un milió més de llocs de treball maig 51
Canvis en l’enquesta de la població activa juny 53
Canvis en el mesurament de l’atur registrat juliol-agost 49

Sector exterior
Les trameses a l’exterior dels immigrants superen l’1% del PIB gener 62
Nova reculada de la inversió estrangera directa a Espanya maig 62
La nova sèrie de la balança de pagaments amplia el dèficit corrent juliol-agost 63

Estalvi i finançament
La taxa d’estalvi de les famílies se situa en el 10,6% gener 70

INFORME MENSUAL  

ÍNDEX 2005
Estudis especials i altres articles no regulars publicats 
a l'Informe Mensual



DESEMBRE 2005 71INFORME MENSUALINFORME MENSUALINFORME MENSUAL

ESTUDIS MES PÀGINA

ESTUDIS ESPECIALS
La pressió fiscal s’estabilitza als països desenvolupats gener 71
Augmenta l’endeutament de les famílies als països desenvolupats febrer 69
La recuperació de l’economia espanyola es consolida el 2004 març 70
Construcció i immobiliari: l’expansió compleix vuit anys abril 65
Xina: motor del creixement mundial maig 69
Els treballadors estrangers cobreixen la meitat dels nous llocs de treball maig 75
Considerable augment de l’endeutament de les famílies el 2004 juny 74
Desenvolupament i transformació al sector agrari juliol-agost 73
Prestacions per atur i eficiència del mercat laboral setembre 72

REQUADRES
Quin és l’impacte dels alts preus del petroli en el PIB i la inflació? octubre 12
El superàvit dels tres mites i de com la Xina ja fabrica rellotges octubre 15
Importants mancances espanyoles en matèria energètica octubre 47
Del pou de petroli a l’IPC. Com es transmet la pujada de preus del cru? octubre 59
Ràpid deteriorament de la balança exterior octubre 65
El misteri dels tipus d’interès novembre 36
La indústria automobilística espanyola, a la cruïlla novembre 43
Les exportacions espanyoles perden competitivitat novembre 57
L’Estat s’endeuta tot i el superàvit pressupostari novembre 64
El dèficit exterior vist des de dins, o on va l’estalvi que importem novembre 70
Una exuberància racional i tres vasos comunicants desembre 10
Una per a tots i tots per a una desembre 24
Els bancs centrals s’obren a la societat desembre 34
Política monetària. Un vestit a mida? desembre 36
Alça de tipus, risc moderat per a la despesa familiar desembre 68



72 DESEMBRE 2005 INFORME MENSUAL   

Totes les publicacions estan disponibles a
Internet:
www.estudis.lacaixa.es
Correu electrònic:
publicacionsestudis@lacaixa.es

■ INFORME MENSUAL
Informe sobre la situació econòmica

■ THE SPANISH ECONOMY MONTHLY REPORT
Versió anglesa de l’Informe Mensual

■ ANUARIO ECONÓMICO DE ESPAÑA 2005
Estadístiques municipals, provincials 
i autonòmiques

■ COL·LECCIÓ ESTUDIS ECONÒMICS

1. Estudi de l’OCDE sobre l’ocupació
(Exhaurit)

2. La defensa de la competència 
a Espanya i a Europa (Exhaurit)

3. Ètica i progrés econòmic (Exhaurit)
James M. Buchanan

4. La reforma del sistema públic 
de pensions a Espanya (Exhaurit)  
José A. Herce i Víctor Pérez-Díaz
Versió anglesa: Reform of the public
pension system in Spain

5. Població i activitat a Espanya:
evolució i perspectives (Exhaurit)
A. Blanes, F. Gil i J. Pérez

6. El sector bancari europeu:
panorama i tendències
Josep M. Liso (director),
Teresa Balaguer i Montserrat 
Soler

7. El desafiament de la moneda única 
europea (Exhaurit)  
Joan Elias (2a edició)

8. El futur de les pensions a Espanya:
cap a un sistema mixt José A.
Herce, Simón Sosvilla, Sonsoles
Castillo i Rosa Duce

9. Espanya i l’euro: riscos 
i oportunitats (Exhaurit)
Joaquim Muns (director), Susan M.
Collins, Manuel Conthe, Juergen B.
Donges, José Luis Feito, José Luis
Oller-Ariño i Alfredo Pastor
Versió anglesa: Spain and the euro:
risks and opportunities (Exhaurit)

10. L’opinió pública davant del sistema
de pensions (Exhaurit)  
Víctor Pérez-Díaz, Berta Álvarez-
Miranda i Elisa Chuliá

11. Els beneficis de la liberalització
dels mercats de productes
Antón Costas i Germà Bel (editors)

12. La succsessió a l’empresa familiar
Miguel Ángel Gallo

13. Beneficis fiscals a l’empresa 
familiar: patrimoni i successions
(Exhaurit)  Ernest de Aguiar

14. L’impacte de l’euro als mercats
financers  Enrique Vidal-Ribas
(director), Carmen Alcaide,
Javier Aríztegui, Robert N.
McCauley, Blas Calzada,
Francisco de Oña, Ignacio Ezquiaga
i León Benelbas

15. La cultura de l’estabilitat 
i el consens de Washington
Manuel Guitián i Joaquim Muns
(directors), Antonio Argandoña,
Miguel A. Fernández Ordóñez,
Paul Krugman i John Williamson

16. El sector bancari europeu:
panorama i tendències (2a part)
Josep M. Liso (director), Teresa
Balaguer i Montserrat Soler

17. La mesura de la inflació 
a Espanya  Javier Ruiz-Castillo,
Eduardo Ley i Mario Izquierdo

18. L’economia de l’art (Exhaurit)
Bruno Frey

19. La reforma de les pensions davant
la revisió del pacte de Toledo
José A. Herce i Javier Alonso
Meseguer

20. L’ampliació de la Unió Europea 
a l’Est d’Europa

21. Del ral a l’euro. Una història
de la pesseta José Luis García
Delgado i José María Serrano Sanz
(directors)

22. Com tractar amb Brussel·les.
El lobby a la Unió Europea  
Robin Pedler

23. Creixement i ocupació 
en les empreses industrials
Ángel Hermosilla i Natalia Ortega

24. La regulació del comerç
internacional: del GATT a l’OMC
(Exhaurit)  Montserrat Millet

25. Fallides i suspensions 
de pagaments: claus per 
a la reforma concursal
Fernando Cerdá i Ignacio Sancho

26. L’euro: balanç dels tres primers anys
Joan Elias (director), Pere Miret,
Àlex Ruiz i Valentí Sabaté

27. L’ampliació de la Unió Europea.
Efectes sobre l’economia espanyola
Carmela Martín, José Antonio
Herce, Simón Sosvilla-Rivero 
i Francisco J. Velázquez
Versió anglesa: European Union
enlargement. Effects on the Spanish
economy (Exhaurit)

28. Internet: situació actual 
i perspectives  Fèlix Badia

29. El govern de l’empresa (Exhaurit)
Vicente Salas Fumás

30. La banca a l’Amèrica Llatina.
Reformes recents i perspectives
Josep M. Liso, Montserrat Soler,
Montserrat Manero i Maria Pilar Buil

31. Els nous instruments de la gestió
pública  Guillem López Casasnovas 
(director), Jaume Puig-Junoy,
Juan José Ganuza i Ivan Planas Miret

32. La competitivitat de l’economia
espanyola: inflació, productivitat 
i especialització  Francisco Pérez
(director), Pilar Chorén, Francisco J.
Goerlich, Matilde Mas, Juliette
Milgram, Juan Carlos Robledo,
Ángel Soler, Lorenzo Serrano,
Deniz Ünal-Kesenci i Ezequiel Uriel

33. La creació d’empreses.
Un enfocament gerencial 
Josep Maria Veciana

34. Política agrària comuna: balanç
i perspectives  José Luis García
Delgado i M. Josefa García Grande
(directors)

PUBLICACIONS DEL SERVEI D’ESTUDIS


