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A les preocupacions despertades pels alts preus del petroli s’han afegit els decebe-
dors resultats d’alguns indicadors d’activitat dels Estats Units i de la Unió Europea.
El mateix Fons Monetari Internacional ha advertit del risc que la volatilitat del petroli
representa per a l’expansió de l’economia mundial. De tota manera, en el cas dels
Estats Units, està assumit un perfil de desacceleració al llarg del 2005, de manera
que els resultats indicats no fan més que confirmar les previsions existents. Així, el
Fons creu que el creixement del país nord-americà arribarà al 3,6% en el present exer-
cici, després del 4,4% del 2004. Al mateix temps, subratlla el perill que representa la
persistència dels dèficits exterior i pressupostari, desequilibris que repercuteixen a
nivell mundial i que comporten un risc potencial per a l’estabilitat del creixement futur.

També per a la zona de l’euro el Fons anticipa un menor creixement (del 2,0%
del 2004 a l’1,6% del 2005). Però, atès l’estancament que les grans economies conti-
nentals presenten en aquests primers mesos del 2005, fins i tot per complir el magre
creixement del producte interior brut previst és imprescindible una reactivació nota-
ble en el segon semestre. No obstant això, els indicadors no apunten en la direc-
ció de millora. Més aviat es detecta un progressiu empitjorament del sector exterior,
que s’afegeix a la falta de dinamisme de la demanda interna constatada en els últims
trimestres. Pel que fa als preus, la previsió presenta un avanç inferior al 2% el 2005,
gràcies a l’efecte antiinflacionista d’un euro fort i a la manca de pressió de la deman-
da interna.

Aquesta evolució de l’escenari macroeconòmic amb prou feines ha alterat les pre-
visions de pujades dels tipus d’interès de la Reserva Federal dels Estats Units.
No obstant això, sembla que el seu marge d’actuació s’ha reduït, a causa, d’una ban-
da, dels riscos d’una desacceleració de l’activitat més intensa del que estava previst i,
de l’altra, de la possible aparició de tensions inflacionistes derivades de la persistèn-
cia dels alts preus del petroli. En el cas del Banc Central Europeu, el pessimisme
que s’ha estès sobre la situació conjuntural ha començat a qüestionar les pers-
pectives de pujada dels tipus d’interès de referència en la part final de l’any.

Pel que fa a l’economia espanyola, s’estima que, en el primer trimestre, el
ritme de l’activitat ha estat similar a l’observat en els mesos finals del 2004.
En línies generals, el dinamisme de la inversió, tant en béns d’equipament com en
construcció, hauria contrarestat la tendència a una major moderació en el consum de
determinats béns i serveis. Aquesta tònica pot prosseguir en els següents trimestres,
de manera que, en aquestes circumstàncies, el sector exterior serà el que marcarà el
to de l’exercici. Ara com ara, el consens de previsions convergeix en el manteniment
d’una taxa de creixement del producte interior brut al voltant del 2,7% el 2005. Tot i
que l’alça del petroli és més intensa i es prolonga més del que estava previst al
començament, es continua confiant que aquestes tensions remetran en els propers
mesos, la qual cosa farà possible que, després del repunt esperat en la primera mei-
tat de l’any, la taxa d’inflació es moderi fins a situar-se per sota del 3% al final de
l’exercici.

27 d’abril de 2005

PERSPECTIVES ECONÒMIQUES PER AL 2005



Interrogants sobre l’evolució econòmica mundial

A l’abril han aparegut algunes ombres sobre les perspectives de l’econo-
mia internacional. De nou, el preu del petroli s’ha convertit en protagonis-
ta, en consolidar-se en els nivells de 50-55 dòlars per barril (qualitat «Brent»)
i amenaçar amb noves escalades. Tot i que fins ara la pujada ha estat ben
encaixada per les economies importadores d’energia, inevitablement ressor-
geixen els temors sobre els seus efectes en termes d’inflació i de creixe-
ment. A més a més, determinats indicadors d’activitat dels Estats Units apa-
reguts en les últimes setmanes han causat decepció, la qual cosa ha encès
algunes alarmes sobre la direcció de la principal economia mundial.

Aquests interrogants s’afegeixen a la persistència dels importants dese-
quilibris en l’economia mundial. Les cotes assolides en els últims trimes-
tres causen cada cop més inquietud, la qual cosa ha dut el Fons Monetari
Internacional, en el seu informe de primavera, a reconèixer que el preu
de l’expansió econòmica ha estat una ampliació excessiva dels desequili-
bris globals. Així, el dèficit exterior dels Estats Units exigeix com a contra-
partida un enorme flux d’entrada de capitals provinents, sobretot, de paï-
sos emergents. D’altra banda, els dèficits del sector públic no es limiten
als Estats Units, sinó que la major part de les principals economies desen-
volupades incorren en desequilibris pressupostaris rellevants.

La incertesa sobre la marxa de l’economia internacional ha afectat els
mercats financers. Les borses han experimentat una intensa correcció per
la por a una desacceleració econòmica. Així, després de les fortes pujades
del 2003 i del 2004, nombrosos índexs internacionals encaren el final del
primer quadrimestre del 2005 per sota de la par de l’exercici. Entre les
excepcions, la majoria de les borses europees, amb apreciables pujades
sobre el desembre en algunes places.

Així mateix, la preocupació per les tensions inflacionistes va motivar
que, cap al final de març, el rendiment dels bons a 10 anys dels Estats
Units marqués el nivell màxim des del juny del 2004. Es temia que la
Reserva Federal apugés el tipus d’interès oficial més agressivament del
que estava previst. No obstant això, amb posterioritat, la rendibilitat dels
bons nord-americans a llarg termini va tendir a flexionar a la baixa a
mesura que s’esvaïen aquests temors a causa de les dades que apuntaven
cap a un alentiment econòmic. D’altra banda, l’atonia econòmica a Euro-
pa va apropar la rendibilitat del deute públic alemany a llarg termini a la
cota mínima de les últimes dècades en la quarta setmana d’abril.
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Per la seva banda, des de mitjan març, el dòlar ha tendit a apreciar-se en
intensificar-se les expectatives alcistes de tipus d’interès. La seva cotització
va arribar a les 1,28 unitats per euro al començament d’abril. En esvair-se la
perspectiva d’una major duresa en la restricció monetària de la Reserva
Federal, el bitllet verd ha perdut força i ha tornat a la zona de les 1,30 uni-
tats per euro.

Els últims indicadors macroeconòmics no han servit per aclarir els
dubtes existents. Els Estats Units exhibeixen progressivament més i més
indicis de desacceleració, en especial per part del consum, i també apa-
reixen alguns senyals inflacionistes. El Japó no acaba de deixar enrere
l’actual etapa d’alentiment econòmic, en gran part per l’estancament del
sector exterior, una situació que no queda plenament compensada per la
incipient recuperació de la demanda interna. En aquesta tessitura, no dei-
xa de ser simptomàtic de la falta de dinamisme intern el retorn a la situa-
ció de deflació des del gener passat.

La nota positiva d’aquesta tònica generalitzada d’estancament o desac-
celeració internacional continua essent la Xina. Quan les previsions apun-
taven a un cert alentiment de l’activitat, s’ha conegut el creixement del
primer trimestre, el 9,5%, una taxa en línia amb la registrada en trimestres
anteriors. Aquest fort ritme de creixement respon, segons els indicadors
disponibles, no solament a la contribució del sector exterior, sinó també a
la creixent expansió de la demanda interna.

Per la seva banda, la zona de l’euro continua essent incapaç d’agafar el
relleu del binomi Estats Units-Xina com a motor de creixement global. Tot
i que l’entorn exterior no li és desfavorable, que les condicions monetà-
ries són molt laxes i que no hi ha tensions en els preus de consum, la
zona de l’euro no aconsegueix refer-se. En aquests primers mesos de
l’any, hem assistit a un nou estancament de la demanda interna, fonamen-
talment per l’atonia de la despesa de les llars, i a un preocupant empitjo-
rament del sector exterior. El mal moment del Vell Continent continua
tenint com a trists protagonistes les economies alemanya i italiana, per bé
que, en el primer cas, la conjuntura presenta alguns senyals esperançadors.

Economia espanyola: continuïtat del creixement

En obert contrast amb l’evolució dels seus socis de la zona de l’euro,
Espanya exhibeix un ritme d’activitat més elevat i manté un creixement
del 2,5%-3%. Però, si baixem a un nivell de detall, el panorama és més
desigual. Tot i que certs indicadors recents estan parcialment esbiaixats a
l’alça per l’avançament de la Setmana Santa, un cop corregit aquest efecte
es percep un cert alentiment en l’àmbit del consum. En canvi, la inversió
en béns d’equipament continua mostrant un sensible dinamisme. Des de
la perspectiva de l’oferta, la construcció i, amb menys intensitat, els ser-
veis (inclòs un turisme en recuperació) mantenen un to expansiu. En can-
vi, el sector industrial manté la seva atonia, una tendència que, segons es
desprèn de l’evolució de la cartera de comandes industrials, no sembla
que s’hagi de corregir a curt termini.
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La contrapartida al dinamisme intern de l’economia espanyola és
l’ampliació de certs desequilibris, fonamentalment en matèria de dèficit
exterior i d’inflació. Així, pel que fa al primer d’aquests desequilibris, el
dèficit comercial continua creixent mes rere mes. En termes de balança
de pagaments i en saldo acumulat dels dotze mesos fins al gener del
2005, el dèficit comercial se situava en nivells un 40% superiors als d’un
any enrere. Aquest deteriorament és degut a l’efecte combinat de l’elevat
afany importador, lògic en una situació de forta expansió de la demanda
interna, i de l’estancament exportador.

Les dificultats de l’exportació no són degudes només a factors conjun-
turals, com el mal moment dels mercats europeus. Per aquest motiu, el
passat 6 d’abril, el ministre d’Indústria, Turisme i Comerç va presentar al
Congrés un pla de xoc per afavorir la competitivitat internacional dels
sectors exportadors de l’economia espanyola. L’atenció principal d’aquest
pla se centra en promoure les exportacions cap als mercats emergents (la
Xina, Mèxic, el Marroc, Algèria, Rússia, etc.) i en potenciar segments amb
més valor afegit, com el tecnològic.

El toc d’alerta que deriva del desequilibri exterior no és l’únic avís de
la necessitat de millorar la competitivitat de l’economia espanyola. L’evo-
lució recent de la inversió estrangera directa també és motiu de preocu-
pació. Segons les dades del registre d’inversions exteriors del Ministeri
d’Indústria, Turisme i Comerç, l’any passat es va comptabilitzar una entra-
da neta de 7.187 milions d’euros, el 47,1% menys que el 2003 i la xifra
més baixa des del 1998. A més a més, una bona part de les entrades
d’inversió estrangera del 2004 es va dirigir a les anomenades «entitats de
tinença de valors estrangers», que no representen una inversió real al país.
Si s’exclouen aquestes inversions, la inversió neta va quedar només en
582 milions d’euros, el 89,8% menys que el 2003.

Pel que fa al segon desequilibri fonamental, la inflació, s’aprecia una
resistència notable de l’índex de preus de consum (IPC) a baixar del 3%
interanual (creixement del 3,4% interanual al març). Una situació similar
es constata en altres preus rellevants, com els industrials o els d’importa-
ció, en els dos casos amb creixements interanuals de l’ordre del 5%. Tot i
que l’encariment de l’energia és el responsable immediat del repunt infla-
cionista, la tendència recent d’ampliació del diferencial de preus de con-
sum amb la zona de l’euro apunta a dificultats específiques en el cas de
l’economia espanyola.

Per la seva banda, el mercat de treball continua mostrant un bon com-
portament. Tot i que l’inici de la Setmana Santa esbiaixa la informació dis-
ponible, les tendències de fons continuen essent de disminució de l’atur
registrat i d’acceleració de l’ocupació, segons es desprèn de l’augment
dels afiliats a la Seguretat Social. En aquest últim cas, l’increment és lide-
rat per la creixent importància de l’afiliació d’estrangers. Aquesta
importància ha estat confirmada per la revisió de les sèries de l’enquesta
de població activa, que han donat com a resultat un augment del nombre
d’empleats proper al milió, a causa gairebé íntegrament de l’actualització
del volum de treballadors estrangers.
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CRONOLOGIA 
2003

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

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

2,00%, la segona reducció de l’any.
novembre 1 Jean-Claude Trichet, anterior governador del banc central de França, relleva Willem F.

Duisenberg com a president del Banc Central Europeu.
2004

març 11 Tràgic atemptat terrorista a la xarxa ferroviària de rodalies de Madrid.
14 Victòria del Partido Socialista Obrero Español a les eleccions generals.

maig 1 Ampliació de la Unió Europea a deu nous Estats membres fins a un total de vint-i-cinc.
octubre 29 Els caps d’Estat i de govern dels 25 països membres de la Unió Europea firmen el tractat

pel qual s’institueix una constitució per a Europa.
novembre  2 George W. Bush és reelegit president dels Estats Units.
desembre 28 L’euro cotitza a 1,363 dòlars, el valor màxim des del llançament de la moneda única al

començament de 1999.
2005

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

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

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

22 La Reserva Federal apuja el tipus d’interès de referència en un quart de punt percen-
tual fins al 2,75%.

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 4 El preu del petroli qualitat Brent a un mes puja fins a un nivell rècord de 56,90 dòlars
per barril.

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.
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2 Reunió del Consell de Govern del Banc 
Central Europeu.

3 Índex de producció industrial (abril).

14 Índex de preus de consum (maig).

16 Enquesta trimestral de costos laborals (primer
trimestre). Índex de preus de consum
harmonitzats de la Unió Europea (maig).

24 Ingressos i despeses de l’Estat (maig).

27 Índex de preus industrials (maig).

29 Indicador avançat de l’IPCH (juny)

29/30 Reunió del Comitè de Mercat Obert 
de la Reserva Federal.

Maig

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

4 Reunió del Consell de Govern del Banc 
Central Europeu.

6 Índex de producció industrial (març).

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

13 Índex de preus de consum (abril).

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

24 Ingressos i despeses de l’Estat (abril).

25 Comptabilitat nacional trimestral 
(primer trimestre).

26 Índex de preus industrials (abril).

30 Indicador avançat de l’IPCH (maig).
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L’FMI espera creixe-

ments una mica supe-

riors al 4% el 2005 i el

2006, amb la volatili-

tat del petroli com a

risc més immediat.

Els Estats Units i la

Xina continuen essent

els motors del creixe-

ment global.

Previsions de l’FMI: el creixement es desaccelera

El Fons Monetari Internacional (FMI) ha mantingut les previsions de
creixement mundial per al 2005 en el 4,3%. El 2004 el creixement mundial
va quedar en el 5,1%. Durant la segona meitat del 2004, hi va haver una
desacceleració del creixement de la producció industrial i del comerç
internacional cap a nivells més moderats. Sembla que aquesta desaccele-
ració ha tocat fons, i les perspectives per al 2005 són d’un creixement
estable que es consolidarà el 2006. Dins aquest entorn expansiu, la volati-
litat del preu del petroli constitueix un risc cada cop més gran.

CONJUNTURA INTERNACIONAL

%

NOTA:
2005 i 2006
són previsions.
FONT:
Fons Monetari
Internacional.

EL CREIXEMENT DE L’ECONOMIA MUNDIAL ES CONSOLIDARÀ
Variació interanual del producte interior brut
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L’expansió és cada cop més desequilibrada. Els Estats Units i la Xina,
motors del creixement global, preveuen créixer el 3,6% i el 8,5% el 2005,
respectivament, percentatges revisats a l’alça des de les taxes del 3,5% i
del 8,0% previstes al setembre passat. Xina en particular no està moderant
el seu creixement. Per a les economies en desenvolupament, la previsió
és del 6,3%, també revisada a l’alça. En contrast, la zona de l’euro i el
Japó continuen amb creixements febles. Per al 2005, la zona de l’euro
preveu créixer l’1,6% i el Japó, el 0,8%, per sota del 2,2% i del 2,6% pre-
vistos, respectivament, al setembre del 2004. En els dos casos, s’esperen
creixements una mica més robusts per al 2006.



Les tensions inflacionistes continuaran essent moderades. En aquest
sentit, per al 2005 s’ha revisat lleugerament a la baixa les previsions
d’inflació per al conjunt de les economies avançades fins al 2,0%, i per al
2006 s’espera l’1,9%. El 2005 es preveu una inflació del 2,7% per als Estats
Units i de l’1,9% per a la zona de l’euro.
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Les tensions inflacio-

nistes són moderades.

PREVISIONS DE L’FMI
Variació anual en percentatge

2003 2004 2005 (1) 2006 (1)

PIB
Estats Units
Japó
Alemanya
França
Itàlia
Regne Unit
Espanya
Zona de l’euro
Economies avançades
Total mundial
Països en desenvolupament
Amèrica Llatina
Europa de l’Est i Central
Rússia
Xina

Preus al consum
Estats Units
Japó
Alemanya (2)

França (2)

Itàlia (2)

Regne Unit (2)

Espanya (2)

Zona de l’euro (2)

Economies avançades
Països en desenvolupament

Taxa d’atur (3)

Estats Units
Japó
Alemanya
França
Itàlia
Regne Unit
Espanya

Comerç mundial en volum (4)

Preu del petroli ($/barril) (5)

NOTES: (1) Previsions abril 2005.
(2) Índex de preus al consum harmonitzat.
(3) Percentatge de població activa.
(4) Béns i serveis.
(5) Mitjana dels preus spot de les qualitats Brent, Dubai i West Texas Intermediate oil. El preu mitjà del petroli en dòlars per barril va ser de 37,76 el 2004; el

preu previst és de 46,50 per al 2005 i de 43,75 per al 2006.
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EL COMERÇ MUNDIAL S’ACCELERA I CREIX AL 9%

El comerç mundial va continuar accelerant el seu creixement el 2004, amb el suport del
dinamisme econòmic global. Mesurat per les exportacions en volum, l’increment va ser 
del 9,0%, la taxa més elevada des del 2000, quan, amb un creixement del 10,5%, el comerç
mundial va assolir el rècord dels 30 últims anys. L’Organització Mundial del Comerç preveu
que el 2005 el comerç de mercaderies es desacceleri fins a taxes del 6,5%, a causa de la mode-
ració de l’expansió mundial iniciada en la segona meitat del 2004.

L’increment del comerç en termes de dòlars corrents va avançar el 21% en relació amb l’any
anterior, l’augment més important dels 25 últims anys, a causa del creixement en volum i de la
depreciació del dòlar. Aquest fort avanç va rebre el suport dels preus a l’alça del petroli i les pri-
meres matèries i de la força del comerç en equipament de telecomunicacions i ofimàtica.

L’evolució dels preus va ser el principal determinant de la distribució regional de l’evolució
del comerç de mercaderies en termes monetaris. Els preus dels combustibles i dels metalls van
augmentar més del 30%, de manera que la quota del comerç mundial dels països exportadors
de petroli i de primeres matèries va augmentar. En aquest sentit, l’Orient Mitjà, les exrepúbli-
ques soviètiques i Àfrica van presentar els creixements més intensos i també van experimentar
una lògica millora en els seus termes comercials. Begudes i fibres tèxtils van ser l’altra cara de
la moneda.

El creixement de les exportacions asiàtiques es va basar en la forta demanda interna dels
Estats Units. La Xina es va convertir en l’exportador més important de mercaderies a Àsia i en
el tercer del món, mentre que Nord-amèrica va ser l’única regió que va tenir un dèficit comer-
cial. Només als Estats Units aquest dèficit va arribar als 618.000 milions de dòlars, el 7% del
comerç mundial de mercaderies.

L’ampliació de la Unió Europea de 25 membres va estimular el comerç entre els països per-
tanyents a la Unió i les noves incorporacions. Un cop inclosos els fluxos comercials interns, la
Unió Europea va representar el 42% del comerç mundial de mercaderies.

%
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Els desequilibris exteriors i fiscals de les economies avançades persis-
teixen i constitueixen, juntament amb el petroli, el principal risc per al
2005. El 2004 el dèficit per compte corrent dels Estats Units va continuar
augmentant fins al 5,7% del producte interior brut. Així, els efectes mode-
radors de la depreciació del dòlar han estat compensats per la forta
demanda interna i per les pujades del petroli. Les balances fiscals de
molts països avançats continuen essent deficitàries, en especial als Estats
Units, a Europa i al Japó, tot i certes millores en aquestes dues últimes
zones. En aquest sentit, Canadà i l’Amèrica Llatina són notables excep-
cions.

En aquest context, els tipus d’interès hauran d’evolucionar a l’alça i
evidenciaran un retorn a polítiques fiscals més neutrals. No obstant això,
la lentitud de l’ajustament i una major aversió al risc en el deute corpora-
tiu no fan preveure grans pujades per als propers mesos en els tipus a
llarg termini del deute públic.

Els preus de les primeres matèries, exclòs el petroli, es van moderar
notablement al final del 2004. El petroli va tenir el 2004 importants alces a
causa de la forta activitat econòmica global, de mancances temporals en
l’oferta i d’incerteses polítiques. Per al 2005, la tornada a taxes de creixe-
ment més baixes haurien d’ajudar a estabilitzar els preus. No obstant això,
les mancances energètiques de la Xina i els baixos nivells de reserves fan
preveure una evolució volàtil que dependrà d’avatars polítics i de l’actitud
dels països productors.

Estats Units: creixen els senyals de desacceleració

En els primers mesos del 2005, l’economia americana ha continuat pre-
sentant un nivell d’activitat vigorós, tot i que una mica per sota dels
nivells del 2004. Entre els indicadors més recents de la demanda, cal des-
tacar que el robust ritme de les vendes al detall del març es va moderar
amb un avanç del 5,8% interanual, una mica per sota de la taxa del
febrer, del 7,8%. La producció industrial de béns de consum del març va
registrar un moderat increment del 2,4% interanual, en la tònica dels
últims mesos. Les vendes d’automòbils del mateix període es van recupe-
rar del mal inici de l’any i van avançar el 3,8%. Dins una tendència encara
a la baixa, aquest indicador presenta clars indicis d’estar frenant el seu
deteriorament. Per la seva banda, la producció industrial de béns d’equi-
pament va créixer el 8,7% interanual, lleugerament per damunt del regis-
tre del febrer.

L’índex de confiança del consumidor del març es va situar en els 102,4
punts, per sota dels 104,4 punts del febrer. La tònica general és d’estabilitat,
de manera que perd força la recuperació iniciada al començament del
2003. El component de la situació present, en el nivell dels 115,6 punts, va
continuar donant mostres de fortalesa, però el d’expectatives, amb un nivell
de 93,7 punts, va ser clarament inferior als 96,1 punts del mes anterior.

9Servei d’Estudis de ”la Caixa” - INFORME MENSUAL - maig 2005

Els desequilibris de

les balances per

compte corrent i fis-

cals continuen essent

un risc.

Els tipus d’interès ani-

ran a l’alça, però sen-

se grans pujades.

La volatilitat del preu

del petroli continuarà.

Als Estats Units, les

vendes al detall crei-

xen el 5,8% i es frenen

les vendes d’automò-

bils.

La confiança del con-

sumidor se situa en

els 102 punts i alen-

teix la seva recupera-

ció.



10 Servei d’Estudis de ”la Caixa” - INFORME MENSUAL - maig 2005

L’indicador d’activitat

manufacturera 

se situa en 

els 55,2 punts.

Pel costat de l’oferta, l’índex d’activitat manufacturera de l’Institute of
Supply Management del març va millorar lleugerament les perspectives del
mes passat. L’índex general va quedar gairebé invariat en els 55,2 punts,
però el component de noves comandes va pujar de 55,8 a 57,1 punts.
L’índex d’activitat no manufacturera va ser el més alcista i va passar de 59,8
a 63,1 punts. Amb aquestes dades, la valoració del sector empresarial de
l’economia americana al març, sempre mantenint un biaix positiu, va ser
millor que la del mes anterior, tot i que pitjor que la de la primera meitat
del 2004.

LA RECUPERACIÓ DE LA CONFIANÇA DEL CONSUMIDOR S’ATENUA
Índex de confiança del consumidor
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ESTATS UNITS: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

2004 2005
2003 2004
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PIB

Vendes al detall

Confiança del consumidor (*)

Producció industrial

Venda d’habitatges unifamiliars

Índex activitat industrial (ISM) (*)

Taxa d’atur (**)

Preus de consum

Balança comercial (***)

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

(***) Saldo acumulat de 12 mesos. Milers de milions de dòlars en mitjana mensual.
FONTS: OCDE, organismes nacionals d’estadística i elaboració pròpia.
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L’altre indicador de l’oferta, la producció industrial, va créixer el 3,9%
interanual al març, taxa moderada, tot i que una mica superior al 3,3% del
febrer. Per la seva banda, els habitatges iniciats del mateix període van
recular el 8,2%. Aquest fet contrasta amb els forts ritmes de creixement
del començament de l’any, amb taxes del 13,2% i del 17,6% per al gener i
el febrer, respectivament.

El mercat de treball va tenir al març un comportament menys vigorós
que al febrer. S’hi van afegir 110.000 llocs de treball no agraris, enfront
dels 243.000 del mes anterior, després de ser revisats a la baixa. El sector
de serveis hi va afegir 86.000 llocs de treball, i les manufactures en van
perdre 8.000 i van tornar a la tònica de feblesa que ha dominat l’ocupació
del sector en aquesta recuperació. Tot i la dada general, relativament flui-
xa, l’avanç del total de llocs de treball no agraris va ser de l’1,6% inter-
anual, en línia amb els increments dels últims mesos. En aquest mateix
ordre de coses, l’alça de l’atur del març va baixar al 5,2.

La inflació del març va tenir un comportament alcista. L’índex general
va avançar a una taxa del 3,1% interanual, enfront del 3,0% del febrer. En
relació amb el febrer, l’índex desestacionalitzat va augmentar un fort 0,6%.
Energia i despeses en hotels es van situar entre els components més infla-
cionistes. El component subjacent, sense alimentació ni energia, va que-
dar gairebé invariat en el 2,3% interanual i, en relació amb el mes de
febrer, va pujar el 0,4%. Els preus de producció van augmentar el 4,9%
interanual al març, dins una tendència alcista que s’ha reforçat en els
últims mesos.
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El sector exterior continua lluny de tocar fons. Al febrer, el dèficit
comercial va ser de 63.660 milions de dòlars, un altre rècord. El dèfi-
cit acumulat dels dotze últims mesos fins al febrer també va assolir un
nou màxim de 678.759 milions de dòlars. En el quart trimestre del 2004,
aquest dèficit comercial ja representava el 6,0% del producte interior brut
i la balança per compte corrent, el 6,3%.
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EL DETERIORAMENT DEL DÈFICIT COMERCIAL CONTINUA
Dèficit comercial sobre producte interior brut
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La recuperació de la demanda del Japó no es consolida

Els indicadors de demanda del febrer, per bé que una mica més febles
que els del mes anterior, van mantenir una moderada tendència de recu-
peració. Així, les vendes al detall van avançar l’1,0% interanual. Tot i
situar-se per sota del 2,1% del gener, la tendència d’aquest component
continua essent de clara millora. En un context semblant, les vendes
d’automòbils del març van recular el 0,3% interanual, però la tendència és
encara alcista, tot i que menys clara que en el cas anterior. Dins un to
més vigorós, la producció industrial de béns de consum es va accelerar al
febrer i va avançar al 5,0% interanual, molt per damunt de la taxa del
0,5% registrada al gener i coherent amb la via de recuperació des dels
baixos nivells de mitjan 2002.

Pel que fa a l’oferta, la producció industrial va avançar al febrer el
3,7% interanual i va millorar clarament la taxa del gener, la qual, però, va
ser revisada a l’alça fins al 2,2%. Aquestes taxes, tot i millorar clarament,
se situen encara força per sota de les del començament del 2004, quan
l’expansió japonesa semblava més ferma. Les comandes de maquinària
del febrer van mantenir una evolució apàtica i van tornar a recular el
0,2% (al desembre, s’havia registrat un increment del 10,6%). El nombre
de fallides del març va repuntar, ja que van fer fallida 1.140 empreses, 126
més que al febrer. No obstant això, en els dotze mesos fins al març, el



total de fallides es va reduir fins a les 13.186, enfront de les 13.375 dels
dotze mesos fins al febrer.
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El sector de l’habitatge va presentar reculades generalitzades. Els habi-
tatges iniciats al febrer van créixer el 0,3% interanual, en franca desaccele-
ració enfront del 6,6% del gener, tot i que sense arribar a trencar l’evolu-
ció alcista. A Tòquio els preus dels habitatges venuts al març van davallar
el 7,0%. Per la seva banda, el nombre d’habitatges venuts a la capital va
baixar el 20,3% en el mateix període. Aquestes xifres trenquen momentà-
niament la lleugera tendència alcista que presentava el sector.

La taxa d’atur del febrer va augmentar lleugerament fins al 4,7% de la
força laboral. El nombre d’ocupats no agrícoles va créixer el 0,5% inter-
anual i va repetir la bona evolució del mes anterior. El sector serveis va
tenir al gener el 4,5% més de llocs de treball que en el mateix període de
l’any anterior, mentre que el sector manufacturer va perdre l’1,8% dels
empleats. Al febrer, la productivitat del treball es va accelerar i va créixer
el 3,3% interanual.

Els preus al consum del febrer van recular el 0,3% interanual, la qual
cosa continua deixant l’economia japonesa en deflació. No obstant això,
la tendència encara és de recuperació cap a uns nivells moderats d’infla-
ció. Al febrer, els preus dels productes no duradors van avançar el 0,3%
interanual, en clara desacceleració en relació amb els mesos anteriors, i
els dels duradors van recular el 3,2%.

La balança comercial dels dotze mesos fins al febrer va registrar un
superàvit de 13,9 bilions de iens, dins un procés d’estancament. Al febrer,
el creixement de les exportacions va ser del 4,1% interanual, registre cer-
tament feble en comparació amb el 7,7% del mes anterior. Les importa-
cions van créixer al febrer a una taxa del 9,8%, molt més alta, tot que
també per sota del 12,0% registrat al gener.

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

2004 2005
2003 2004

I II III IV Gener Febrer

PIB

Vendes al detall

Producció industrial

Índex activitat empresarial (Tankan) (*)

Habitatges iniciats

Taxa d’atur (**)

Preus de consum

Balança comercial (***)

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

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

1,4 2,6 4,1 3,1 2,3 1,0 – ...

–1,9 –0,6 0,2 –1,9 –0,3 –0,5 2,1 1,0

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

–21,0 –0,5 –5,0 0,0 2,0 1,0 – –

0,6 2,6 5,2 –3,5 9,4 –0,1 6,6 0,3

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

–0,3 0,0 –0,1 –0,3 –0,1 0,5 –0,1 –0,3

12,3 14,1 13,2 14,0 14,5 14,1 14,1 13,9



El creixement del Brasil es manté en nivells elevats

En el quart trimestre del 2004, el creixement de l’economia brasilera va
continuar essent vigorós, però va registrar una certa desacceleració en
relació amb el tercer trimestre. El producte interior brut (PIB) va créixer a
una taxa del 4,8% interanual, per sota del 6,2% del trimestre anterior. El
consum privat va seguir un patró semblant i va avançar el 5,3%, enfront
del 5,9% del trimestre previ. El consum públic, en canvi, es va accelerar
lleugerament fins al 0,8% interanual, taxa encara reduïda en comparació
amb els altres components, però que trenca la línia de desacceleració dels
trimestres anteriors.

La inversió va avançar el 9,2% interanual, ritme alt però que representa
una notable desacceleració en relació amb el 19,7% del trimestre anterior,
lleugerament revisat a la baixa. En termes intertrimestrals anualitzats,
aquest component va baixar el 14,8%, xifra notable malgrat la volatilitat
de la taxa intertrimestral.
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BRASIL: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

2004 2005
2003 2004

I II III IV Gener Febrer Març

PIB

Producció industrial

Taxa d’atur São Paulo (*)

Preus de consum

Balança comercial (**)

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

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

0,5 5,2 4,0 5,8 6,2 4,8 – ... –

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

19,9 18,8 19,8 19,8 18,2 17,6 16,7 17,1 ...

17,0 6,3 7,6 5,4 6,3 5,9 5,9 5,9 6,1

24,8 33,7 27,1 29,4 32,1 33,7 34,3 35,1 35,9
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El sector exterior va mantenir l’evolució positiva dels trimestres ante-
riors. Les exportacions del quart trimestre van créixer el 15,9% interanual,
molt en la línia de la bona evolució del 2004. Les importacions van patir
una desacceleració, coherent amb la situació de la demanda interna. Així i
tot, van créixer el 12,9%, enfront del 18,8% del tercer trimestre.

Els indicadors mensuals d’oferta van continuar perdent força en relació
amb la situació de mitjan 2004. La producció industrial del febrer va aug-
mentar el 4,4% interanual, molt per sota dels creixements de l’estiu, pro-
pers al 10%. La producció industrial de béns de capital va créixer al febrer
un magre 1,1% interanual, també en un procés de franca desacceleració
des del juny del 2004. La utilització de la capacitat productiva va baixar
lleugerament fins al nivell dels 80,6 punts.

CONSUM PRIVAT

2003 2004

EVOLUCIÓ DEL PIB DEL BRASIL PER COMPONENTS
Percentatge de variació interanual

FORMACIÓ BRUTA DE CAPITAL FIX

2003 2004

PIB

2003 2004

CONSUM PÚBLIC

2003 2004

2003 2004
IVIIIIII I IVII III

2003 2004
IVIIIIII I IVII III

2003 2004
IVIIIIII I IVII III

2003 2004
IVIIIIII I IVII III

IMPORTACIONS DE BÉNS I SERVEIS

2003 2004

EXPORTACIONS DE BÉNS I SERVEIS

2003 2004

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

2003 2004
IVIIIIII I IVII III

2003 2004
IVIIIIII I IVII III
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0,6

–5,1

10,9

9,3

18,1

–1,7

14,3

1,4

0,1

–0,2

0,8
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Pel costat de la demanda, les vendes al detall també van continuar
perdent força i, al febrer, van créixer l’1,3% interanual, per sota de la taxa
del 6,2% del gener i molt lluny ja del 9,0% de tot el conjunt de l’any 2004.
Amb un biaix més a la baixa a curt termini, les vendes d’automòbils van
mantenir el mal començament de l’any i al febrer van tornar a recular el
10,8% interanual.

Els preus al consum del març van augmentar el 6,1% interanual, lleu-
gerament per damunt del 5,9% del febrer, però van mantenir la línia de
moderació que ha predominat el 2004. La taxa d’atur de São Paulo es va
situar al febrer en el 17,1% de la població activa i va repetir en el nivell
del mes de desembre, per damunt, però, del 16,7% del gener.

La balança comercial va ser l’indicador més positiu per a l’economia
brasilera. En els dotze últims mesos fins al febrer va arribar als 35.878
milions de dòlars, amb el suport d’un fort creixement exportador basat en
manufactures i en primeres matèries.

Es manté el vigor de la recuperació argentina

L’economia argentina va créixer el 9,1% interanual en el quart trimestre
i va intensificar la seva recuperació. El consum privat va seguir la mateixa
tònica i es va incrementar el 9,1%. El consum públic va intensificar el seu
repunt i va créixer el 6,5%, una taxa que, de tota manera, és encara lluny
dels ritmes d’avanç dels altres agregats.

La formació bruta de capital fix es va desaccelerar en relació amb els
forts ritmes d’avanç de la primera meitat del 2004. Així i tot, en el quart
trimestre, la inversió va créixer un vigorós 23,9% en relació amb el mateix
període de l’any anterior.

El sector exterior es va continuar recuperant amb intensitat. El creixe-
ment de les exportacions es va accelerar fins al 16,8%, enfront del 9,2%
del trimestre anterior. Per la seva banda, les importacions, seguint la rela-
tiva moderació inversora, es van desaccelerar i van créixer el 27,8%, força
per sota del 38,2% del tercer trimestre.

Els indicadors de demanda van tenir un comportament clarament
expansiu. Les vendes al detall a la regió de Buenos Aires van créixer al
febrer el 17,7% interanual. Per la seva banda, les vendes d’automòbils es
van incrementar el 35,4% al març. En els dos casos, es va produir una
desacceleració, fet natural a mesura que es consolida la recuperació i
s’allunya dels mínims del 2002.

Els indicadors d’oferta van seguir una evolució de creixement sostin-
gut. La producció industrial es va accelerar al febrer i va avançar el 7,6%
interanual, enfront del 6,1% del gener. Els sectors més actius van ser la
indústria química, amb una taxa de creixement del 7,3%, i la de minerals,
amb increments del 9,5%. Al sector de la construcció, l’indicador ISAC va
créixer al febrer el 6,4%, taxa molt propera al 6,9% del mes anterior, però
netament inferior als ritmes del 2004.
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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

2004 2005
2003 2004

I II III IV Gener Febrer Març

PIB

Producció industrial

Taxa d’atur (*)

Preus de consum

Balança comercial (**)

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

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

CONSUM PRIVAT

2003 2004

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

FORMACIÓ BRUTA DE CAPITAL FIX

2003 2004

PIB

2003 2004

CONSUM PÚBLIC

2003 2004

2003 2004
IVIIIIII I IVII III

2003 2004
IVIIIIII I IVII III

2003 2004
IVIIIIII I IVII III

2003 2004
IVIIIIII I IVII III

IMPORTACIONS DE BÉNS I SERVEIS

2003 2004

EXPORTACIONS DE BÉNS I SERVEIS

2003 2004

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

2003 2004
IVIIIIII I IVII III

2003 2004
IVIIIIII I IVII III
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12,5 7,5 7,7 7,7 8,2 6,4 6,1 7,6 ...

17,3 18,8 14,4 14,8 13,2 12,1 ... ... ...
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15,7 12,1 14,4 13,5 12,6 12,1 12,3 12,0 ...



Els preus al consum van continuar repuntant i, al març, van créixer el
9,1% interanual, enfront del 8,1% del gener i del 4,4% del conjunt del
2004. D’altra banda, el superàvit comercial s’estabilitza i, en els dotze
mesos fins al febrer, es queda en els 11.977 milions de dòlars. En exporta-
cions, les manufactures agrícoles van tornar a ser el sector més dinàmic i
van créixer el 12,0% interanual, seguides de les manufactures industrials,
amb un increment del 9,9%, mentre que l’energia i les primeres matèries
augmentaven a un ritme menor, 6,0% i 7,1%, respectivament. En importa-
cions, els components més dinàmics van ser els béns de capital, amb un
avanç del 5,5%, i els béns intermedis, amb el 8,6%.

Primeres matèries: després dels màxims, 
caiguda i nou ascens del preu del petroli

El dia 4 d’abril, el petroli de qualitat «Brent» per a lliuraments a un mes
va cotitzar a 56,9 dòlars per barril, el seu màxim històric. Des d’aquest
moment, es va assistir a una important inflexió a la baixa del preu, que es
va situar en nivells de l’ordre dels 50 dòlars per barril cap a la mei-
tat d’abril, seguida d’un repunt fins als 53 dòlars per barril al final
d’aquest mes. Els valors dels últims dies del mes representaven un aug-
ment del 32% des del començament de l’any o del 58% en relació amb un
any abans.
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Aquesta evolució s’explica, fonamentalment, pels canvis en el ritme
d’acumulació de les existències de cru i benzina als Estats Units registrat
durant el mes d’abril i per una certa moderació de la demanda, que es
pot explicar per factors estacionals. Inicialment, el major marge entre
oferta i demanda de petroli i de productes derivats i l’ampliació de les
existències es van reflectir en la caiguda del preu del barril. Aquesta evo-
lució va impulsar el tancament de nombroses posicions especulatives, la
qual cosa va reforçar la correcció de la cotització de l’or negre. No obs-
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tant això, una part d’aquesta reculada es va perdre quan noves dades van
mostrar una disminució de les existències nord-americanes.

La resta de primeres matèries s’han mostrat menys expansives que en
els mesos anteriors. Així, l’índex «The Economist» en dòlars va caure a
l’abril gairebé el 4% interanual, percentatge que cal comparar amb la cai-
guda del 0,5% interanual del març, gràcies a la contenció de tots els seus
components. Concretament, les caigudes interanuals més intenses les van
registrar les primeres matèries alimentàries. Tot i aquesta tendència
recent, els metalls van continuar situats a l’abril en nivells d’augment
interanual notables, de l’ordre del 16% interanual.
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La UE creixerà el 2,0%

el 2005 i s’accelerarà

al 2,3% el 2006.

Previsions de la Comissió Europea: 
s’ajorna la recuperació

La Comissió Europea anticipa en les seves previsions de primavera una
pèrdua moderada de ritme econòmic el 2005 al conjunt dels 25 països de
la Unió Europea (UE). Després de créixer el 2,4% el 2004, s’espera que el
creixement es desacceleri fins al 2,0% enguany, per bé que es confia que
repuntarà fins al 2,3% el 2006. Una tendència similar exhibirà la zona de
l’euro, el creixement de la qual (2,0% el 2004) se situarà en l’1,6% el 2005.
Per al 2006, l’executiu comunitari preveu un augment del producte inte-
rior brut (PIB) del 2,1% a la zona de l’euro. Cal destacar que, a causa del
major nombre de dies treballats, el PIB del 2004 no és estrictament com-
parable amb el d’altres anys. Un cop calculat el PIB en termes homoge-
nis, la zona de l’euro va créixer l’1,8% el 2004 i, d’acord amb les previ-
sions, ho farà l’1,7% el 2005.

UNIÓ EUROPEA

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

Diferència amb
la tardor

Previsions actuals primavera 2005
de 2004 (2)2002 2003

2004 2005 2006 2004 2005

Producte interior brut

Consum

Inversió

Ocupació

Taxa d’atur (3)

Inflació (4)

Saldo públic (% del PIB) (5)

Deute públic (% del PIB)

Saldo per compte corrent (% del PIB)

Creixement del PIB a 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 tardor del 2004.
(3) Percentatge de la població activa.
(4) Índex de preus de consum harmonitzat.
(5) Inclou els ingressos de les llicències UMTS en l’any 2002.

FONT: Comissió Europea.

0,9 0,6 2,0 1,6 2,1 –0,4 –0,1

0,7 1,1 1,3 1,6 1,8 –0,1 –0,2

–2,4 –0,5 2,1 2,8 3,7 –0,4 0,1

0,5 0,2 0,6 0,7 0,9 –0,2 0,0

8,2 8,7 8,8 8,8 8,5 –0,1 –0,1

2,3 2,1 2,1 1,9 1,5 0,0 –0,2

–2,4 –2,8 –2,7 –2,6 –2,7 –0,1 –0,2

69,5 70,8 71,3 71,7 71,9 0,6 1,0

1,2 0,6 0,6 0,6 0,6 –0,2 –0,2

1,1 1,0 2,4 2,0 2,3 –0,3 –0,1

La tèbia evolució econòmica esperada a la zona de l’euro s’explica,
sobretot, per la pèrdua de ritme de l’activitat durant la segona meitat del
2004. A partir d’aquí, es confia que, a mesura que avanci el 2005, la
demanda interna i, en especial, la inversió recuperin una part del terreny
perdut. Així i tot, el drenatge del sector exterior el 2005 impedirà que

La feblesa de la sego-

na meitat del 2004

condiciona la recupe-

ració…



l’expansió de la demanda interna comporti un creixement més intens del
PIB. En canvi, el 2006 serà precisament la contribució positiva del sector
exterior la que facilitarà una acceleració moderada del PIB. El patró de la
recuperació anterior no difereix gaire del que s’espera per a la UE en
conjunt.

Els factors que contribuiran a aquesta suau recuperació són, segons la
Comissió, l’expansió del comerç mundial, unes polítiques econòmiques
acomodatícies, la baixa inflació, l’ampliació dels beneficis empresarials,
unes condicions financeres favorables, les reduïdes tensions inflacionistes
i l’avanç de les reformes estructurals. Pel que fa als riscos per a la recupe-
ració, cal destacar, entre altres, l’amenaça de nous augments en el preu
del petroli, la forta volatilitat que acompanya aquest mercat en els últims
anys i la inestabilitat dels tipus de canvi, que la Comissió vincula al dese-
quilibri dels Estats Units en matèria de dèficit per compte corrent.
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PREVISIONS MACROECONÒMIQUES DELS PAÏSOS DE LA ZONA DE L’EURO
Primavera 2005

PIB (*) Inflació (**) Atur (***)

2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006

Bèlgica

Alemanya

Grècia

Espanya

França

Irlanda

Itàlia

Luxemburg

Països Baixos

Àustria

Portugal

Finlàndia

Zona de l’euro

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

(***) Percentatge de la població activa.
FONT: Comissió Europea.

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

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

4,2 2,9 3,1 3,0 3,2 3,2 10,3 10,5 10,3

2,7 2,7 2,7 3,1 2,9 2,7 10,8 10,4 10,3

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

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

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

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

1,3 1,0 2,0 1,4 1,3 –3,0 4,7 5,2 5,0

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

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

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

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

L’acceleració de l’activitat no comportarà, segons l’informe de la
Comissió, un increment de les tensions en preus, ja que s’espera que
l’efecte antiinflacionista d’un euro fort i d’una evolució més positiva de les
primeres matèries, llevat del cru, es manifesti plenament en els propers
exercicis. El 2005 l’índex de preus de consum (IPC) harmonitzat se situarà
per sota del 2% tant a la zona de l’euro com a la UE en conjunt, tendèn-
cia a la baixa que s’intensificarà el 2006. Per la seva banda, el mercat
laboral es veurà dominat per l’estabilitat, amb creixements de l’ocupació
moderats, per sota de l’1% anual en els dos exercicis, i per una reducció
continguda de la taxa d’atur. Al front de les finances públiques, també
s’espera una millora significativa, de manera que el dèficit públic se

A la inflació sota con-

trol se li contraposa

un mercat laboral poc

dinàmic.

…que dependrà,

sobretot, del sector

exterior.



situarà, tant a la zona de l’euro com a la Unió, per sota del 3% del PIB,
però sense grans reduccions dels desequilibris fiscals.
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Per països, destaca el

baix creixement d’Ale-

manya i d’Itàlia i la

positiva evolució dels

nous estats membres.

PREVISIONS MACROECONÒMIQUES DELS PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA 
FORA DE LA ZONA DE L’EURO
Primavera 2005

PIB (*) Inflació (**) Atur (***)

2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006

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 per als Estats Units i el Japó, que és l’índex de preus de consum nacional.

(***) Percentatge de la població activa.
FONT: Comissió Europea.

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

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

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

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

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

6,7 6,4 5,9 1,1 2,9 2,6 10,8 10,2 9,7

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

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

5,3 4,4 4,5 3,6 2,1 2,3 18,8 18,3 17,6

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

5,5 4,9 5,2 7,4 3,7 2,9 18,0 17,6 16,8

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

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

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

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

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

2,7 1,1 1,7 0,0 –0,1 0,2 4,8 4,4 4,1

L’evolució del creixement previst per al 2005 per països reflecteix
l’existència de tres grups diferenciats. Un primer grup el formarien els
estats membres amb un creixement esperat que es podria situar al voltant
de la meitat de la mitjana de la Unió, és a dir, dues de les grans econo-
mies –Alemanya i Itàlia–, Portugal i els Països Baixos. En oberta contrapo-
sició amb els anteriors, un segon grup de països el formen els que, com a
mínim, duplicaran el creixement de la UE. Es tracta de gairebé tots els
membres de l’Europa Central i Oriental i Irlanda. Finalment, la resta de
països es mouran en un rang de creixement que va del 2% al 3%.



Zona de l’euro: alentiment econòmic 
en el primer trimestre

La zona de l’euro va travessar un baix nivell d’activitat en el primer tri-
mestre del 2005. Els indicadors de demanda disponibles apunten a
l’estancament de la demanda interna i, en especial, del consum. Així,
l’evolució de les vendes al detall es va mantenir, en la mitjana de gener-
febrer, en ritmes de creixement baixos i similars als del quart trimestre del
2004. La baixa intensitat de la despesa de les llars queda realçada pel
manteniment de la confiança del consumidor en el nivell dels 13 punts
negatius durant el quart trimestre del 2004 i el primer del 2005. En aquest
context de feblesa interna, cal valorar positivament l’incipient repunt de la
inversió empresarial que, pel que sembla, es desprèn de la recuperació
de la producció industrial de béns d’equipament en la mitjana de gener-
febrer, quan aquest component va créixer el 2,0% interanual.
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El sector industrial

pateix especialment la

falta de demanda.
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La feble conjuntura de la zona de l’euro té un reflex sectorial desigual.
La indústria és, amb diferència, el sector que ha patit de forma més clara
la falta de demanda. Això explica el deteriorament creixent que presenta
l’enquesta de confiança industrial, que ha caigut quatre punts durant el
primer trimestre. En una línia similar apunten les reculades anotades per
l’indicador de clima industrial, situat en el nivell dels 0,2 punts al febrer,
inferior al registre de 0,4 punts del gener, ja prou feble. Per tot plegat, no
sorprèn la pèrdua de ritme exhibida per la producció industrial al febrer
(augment del 0,6% interanual, enfront del 0,2% del gener). En canvi,
segons es desprèn de la relativa estabilitat dels respectius índexs de con-
fiança sectorial, la construcció i els serveis es mostren més estables.

A la zona de l’euro,

l’estancament de la

demanda interna es

manté en el primer

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

2004 2005
2003 2004

I II III IV Gener Febrer Març

PIB

Vendes al detall

Confiança del consumidor (*) 

Producció industrial

Sentiment econòmic (*)

Taxa d’atur (**)

Preus de consum

Balança comercial (***)

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

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

0,5 1,8 1,5 2,2 1,8 1,6 – ... –

0,3 0,1 0,4 0,0 0,0 0,1 –0,6 1,0 ...

–18 –13,8 –14 –14 –14 –13,0 –13 –13 –14

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

93,4 100,0 98,6 99,9 100,6 100,9 100,8 98,8 97,4

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

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

80,4 81,7 76,5 89,0 86,0 75,1 70,3 66,4 ...

FORTS DIFERENCIALS D’INFLACIÓ A LA UNIÓ EUROPEA
Percentatge de variació interanual de l’índex de preus de consum harmonitzat, març del 2005

6,6Letònia

Estònia

Luxemburg

Espanya

Lituània

Hongria

Eslovènia

Polònia

Grècia

Bèlgica

Malta

Àustria

Xipre

Eslovàquia

Portugal

França

Itàlia

Irlanda

Alemanya

Regne Unit (*)

Països Baixos

Dinamarca

República Txeca

Finlàndia

Suècia

0 21

NOTA: (*) Febrer
de 2005.
FONTS: Eurostat
i elaboració pròpia. 3 4 5 6 7
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La inflació, per la seva banda, continua relativament continguda si con-
siderem l’evolució del petroli. Així, mentre el component d’energia s’acce-
lerava gairebé fins al 9% interanual al març, l’índex de preus de consum
(IPC) harmonitzat general es mantenia en el 2,1% interanual, sense canvis
en relació amb el mes de febrer.

Coherent amb la tònica d’escàs ritme econòmic, el mercat laboral es
mostra poc dinàmic. L’ocupació creix a un ritme moderat (augment inter-
anual del 0,7% en el quart trimestre del 2004, última dada disponible), i la
taxa d’atur continua oscil·lant en nivells lleugerament inferiors al 9% de 
la població activa. Concretament, al febrer la taxa d’atur va sumar una
dècima percentual i es va situar en el 8,9%.

Per la seva banda, la demanda externa ha començat el 2005 en una
tònica menys expansiva que al final del 2004, com es reflecteix en la
reducció del superàvit comercial acumulat de 12 mesos des dels 73.100
milions d’euros del desembre als 66.400 milions del febrer. Tot i que les
exportacions continuen creixent (augment proper al 4% interanual en el
segon mes de l’any), el major dinamisme importador (increment inter-
anual del 9% al febrer) provoca la reducció del superàvit comercial.

Alemanya: activitat sota mínims

L’economia germànica ha patit en els primers mesos de l’any una sen-
sible falta de dinamisme econòmic, tot i que sembla que també s’ha con-
solidat la impressió que la conjuntura ha deixat d’empitjorar. Si tenim en
compte el problema més important de l’actual etapa econòmica, la falta
de dinamisme del consum privat, els últims indicadors mostren que el
nivell continua essent baix, però amb una primera tendència a recuperar-
se. Després de caure el 2,2% interanual en el quart trimestre, les vendes
al detall van augmentar el 0,3% interanual en la mitjana de gener-febrer.
Així i tot, la reculada de la confiança del consumidor fins al març fa que
el procés de recuperació de la despesa de les llars no es consideri conso-
lidada. Més ferma és la inflexió alcista del component de béns d’equipa-
ment de la producció industrial, que, després de deixar enrere les caigu-
des interanuals del novembre i del desembre, va registrar increments
superiors al 3% interanual en els mesos de gener i febrer.

Des de la perspectiva de l’oferta, no s’albira cap millora en relació amb
els mesos anteriors. La producció industrial continua creixent a un ritme
contingut (1,5% interanual al febrer), una tendència que no s’invertirà a
curt termini, segons es desprèn dels tres mesos consecutius, de febrer 
a abril, de descensos de l’indicador IFO d’activitat empresarial. Així i tot,
la situació és pitjor al sector de la construcció, ja que el seu principal indi-
cador anticipat, els permisos de construcció de nous habitatges, ha caigut
més del 30% interanual al desembre i al gener. El descens de l’indicador
de confiança del sector serveis, més de cinc punts entre febrer i març,
completa un panorama sectorial negatiu.
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Alemanya mostra un

baix ritme d’activitat,

per bé que sembla
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La producció indus-
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atès l’encariment del
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Milers de milions d’euros

2002 20042001 2003
M J S D M J S D M J S D JM

FONTS: Deutsche
Bundesbank
i elaboració pròpia.
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El limitat pols de la demanda interna permet explicar la moderació de
les tensions inflacionistes (l’IPC germànic es va situar al març en l’1,8%
interanual, percentatge similar a l’1,7% interanual del febrer) i el ràpid
empitjorament de la taxa d’atur, que va sumar tres dècimes percentuals al
març i es va situar en el 12,0% de la població activa. Per la seva banda, la
demanda externa continua representant l’únic contrapunt positiu a l’ato-
nia interna. El superàvit de la balança comercial, en saldo acumulat de 12
mesos, es va situar al febrer en 157.400 milions d’euros, xifra que cal
comparar amb els 155.400 milions d’euros del quart trimestre. Aquesta
xifra deriva de la conjunció d’unes exportacions que continuen creixent a
ritmes relativament elevats i unes importacions que es desacceleren pro-
gressivament.

Notable deteriora-

ment de la taxa

d’atur, que puja 

al 12% al març.

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

2004 2005
2003 2004

I II III IV Gener Febrer Març

PIB

Vendes al detall

Producció industrial

Índex d’activitat
empresarial (IFO) (*)

Taxa d’atur (**)

Preus de consum

Balança comercial (***)

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

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

–0,1 1,0 0,9 1,4 1,2 0,6 – ... –

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

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

91,7 95,7 96,4 95,7 95,4 95,2 96,4 95,4 94,0

10,5 10,8 10,4 10,5 10,7 10,8 11,4 11,7 12,0

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

129,8 149,3 137,4 150,5 154,0 155,4 155,9 157,4 ...



França: el consum es refreda

En els últims mesos, l’economia francesa ha registrat un cert refreda-
ment del pols econòmic, arran, sobretot, d’un consum menys expansiu.
Així, el consum intern ha passat de créixer el 6,1% interanual al desembre
al 4,0% al març. Tot i que hi coincideixen altres factors, sembla que
l’estancament del mercat de treball és un element determinant d’aquest
alentiment. Atesos els últims indicadors disponibles, amb la taxa d’atur
situada per damunt del 10% (10,1% al febrer) i l’ocupació gairebé sense
créixer (augment interanual del 0,1% en el quart trimestre), no s’espera
que aquesta tendència es pugui invertir a curt termini.

Tot i que l’abast de la desacceleració no hauria de ser excessiu, les
perspectives sectorials han empitjorat recentment, com ho evidencia
l’evolució negativa dels indicadors de confiança de la indústria i dels ser-
veis. Els indicadors quantitatius disponibles confirmen l’evolució dels
anteriors. Així, i esmentant només el més representatiu del sector secun-
dari, la producció industrial s’ha desinflat a mesura que avançava el pri-
mer trimestre i s’ha desaccelerat l’1,2% interanual al febrer, enfront del
2,7% del gener. Pel que fa a la construcció, els habitatges iniciats i els per-
misos de construcció autoritzats constaten una disminució de l’activitat
sectorial.
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Estabilitat dels preus

de consum, però

pujada dels preus 

de producció.

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

2004 2005
2003 2004

I II III IV Gener Febrer Març

PIB

Consum intern

Producció industrial

Taxa d’atur (*)

Preus de consum

Balança comercial (**)

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

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

0,5 2,4 2,0 3,2 2,0 2,3 – ... –

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

–0,5 1,8 0,6 2,9 2,0 1,6 2,7 1,2 ...

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

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

0,2 –0,1 0,2 0,2 –0,1 –0,5 –0,9 –1,0 ...

Pel que fa als preus, la tònica més recent reflecteix una divergència
creixent entre els preus de consum, continguts, i els de producció, nota-
blement més expansius. Tot i haver repuntat tres dècimes percentuals,
l’IPC del mes de març es va situar en l’1,9% interanual, però, un cop des-
comptades les partides més volàtils, la taxa resultant era de només l’1,2%
interanual. En canvi, els preus de producció romanen ancorats en ritmes
d’avanç superiors al 4% interanual des del setembre passat (4,5% inter-
anual al febrer).

El consumidor francès

ajusta la seva despe-

sa, en part a causa de

la falta de millora del

mercat laboral.

La confiança industrial

i de serveis se’n

ressent.



Itàlia: deteriorament d’expectatives

La conjuntura italiana continua immersa en una situació present de
feblesa, a la qual se suma un creixent empitjorament de les perspectives
futures. Així, a la pèrdua de ritme de l’indicador de sentiment econòmic,
que ha caigut quatre punts entre els mesos de gener i març i que reflec-
teix un baix ritme d’activitat contemporània, s’afegeix el fet que l’indica-
dor compost d’indicadors avançats hagi caigut l’1,2% interanual al febrer,
la qual cosa anticiparia que el baix dinamisme econòmic es prolongarà en
els propers mesos.

Darrere d’aquesta feblesa contemporània i futura, hi ha una demanda
interna que no respon, especialment a causa de la falta de dinamisme del
consum (al gener, les vendes al detall van caure el 2,5% interanual). L’ato-
nia cíclica es reflecteix, sobretot, al sector industrial, com es constata en la
negativa evolució de la producció industrial. Al febrer, aquest indicador
va recular el 2,4% en termes interanuals, caiguda idèntica a la del gener.
D’altra banda, els preus de consum es van mantenir estables fins al març
(l’IPC va créixer l’1,9% interanual en aquest mes i en els dos anteriors), i
la taxa d’atur repetia en el 8,0% de la població activa en el quart trimestre
del 2004, nivell en què es mantenia des del segon trimestre d’aquest any.
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Al Regne Unit, creixe-

ment del 2,8% en el

primer trimestre.

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

2004 2005
2003 2004

I II III IV Gener Febrer Març

PIB

Vendes al detall

Producció industrial

Taxa d’atur (*)

Preus de consum

Balança comercial (**)

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

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

0,4 1,0 0,7 1,2 1,2 0,8 – ... –

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

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

8,4 8,0 8,2 8,0 8,0 8,0 – ... –

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

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

A Itàlia, el mal

moment present es

combina amb unes

expectatives poc

esperançadores.

El consum no reaccio-

na i la producció

industrial continua

caient.

Regne Unit: la inversió agafa el relleu del consum

L’economia britànica ha exhibit, durant el primer trimestre de l’any, un
ritme similar al del final del 2004, ja que, després de créixer el 2,9% inter-
anual en el quart trimestre, s’ha desaccelerat una dècima percentual, fins
al 2,8% interanual, en el primer trimestre del 2005. Tot i que encara no
s’ha fet públic el desglossament per components de la demanda, els indi-
cadors coneguts fan pensar que aquesta tendència és deguda al fet que
l’alentiment del consum no és tan dramàtic, ja que les vendes al detall
van créixer per damunt del 3,5% interanual al gener i al febrer i la con-
fiança del consumidor ha repuntat al febrer i al març. A més a més, la
inversió ha recuperat terreny. En aquest sentit apunta, si més no, l’accele-
ració de la producció industrial de béns d’equipament, que ha passat



d’avançar l’1,1% interanual a l’octubre al 4,2% interanual al febrer. El dina-
misme de la demanda interna té una contrapartida en la forta embranzida
de les importacions, que provoca un deteriorament constant del saldo de
la balança comercial. Al febrer, el dèficit comercial acumulat de 12 mesos
va ser de 58.400 milions de lliures esterlines, xifra que cal comparar amb
els 50.700 milions de lliures del quart trimestre.
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Sembla que el deterio-

rament industrial es

conté, segons es des-

prèn de l’evolució més

positiva de la produc-

ció i de les comandes.

Atur reduït i inflació

relativament 

moderada.

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

2004 2005
2003 2004

I II III IV Gener Febrer Març

PIB

Vendes al detall

Producció industrial

Taxa d’atur (*)

Preus de consum

Balança comercial (**)

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

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

2,2 3,1 3,0 3,6 3,1 2,9 – 2,8 –

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

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

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

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

–46,3 –54,4 –50,3 –53,4 –56,2 –57,7 –57,8 –58,4 ...

Des de la perspectiva de l’oferta, l’element més destacable és l’estabi-
lització del sector secundari. Sense arribar a abandonar la zona dels des-
censos interanuals, la producció industrial ha registrat dos mesos seguits
de descensos mínims (reculada del 0,1% interanual al gener i al febrer).
La recuperació de la cartera de comandes industrials fins al març sembla
indicar que aquesta incipient aturada del deteriorament es podria conso-
lidar.

El manteniment de la taxa d’atur en nivells moderats (2,7% de la
població activa al març, una dècima percentual per damunt del registre
del febrer) i unes tensions inflacionistes no excessives si tenim en compte
l’entorn d’expansió de l’activitat (l’IPC va créixer el 2,4% interanual al
març, percentatge que cal comparar amb el 2,1% del febrer) completen
un escenari econòmic positiu en termes generals.
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La Reserva Federal

probablement conti-

nuarà apujant el tipus

d’interès de manera

gradual…

MERCATS MONETARIS I DE CAPITAL

La Reserva Federal, preocupada per les tensions
inflacionistes

Els alts nivells assolits pel preu del petroli i d’altres primeres matèries
han enterbolit les perspectives econòmiques globals i han plantejat un
dilema als bancs centrals. Atesa la incertesa sobre l’efecte de l’encariment
de l’or negre sobre el creixement econòmic i sobre la inflació, s’ha com-
plicat el plantejament de les polítiques monetàries. Fins ara, les autoritats
monetàries han reaccionat tenint en compte les característiques de les
seves economies. Entre els principals bancs centrals, la Reserva Federal
dels Estats Units apunta a una continuació gradual del tensionament
monetari. En canvi, a la zona de l’euro, el Banc Central Europeu proba-
blement es prendrà un temps abans de decidir un canvi de posició, a cau-
sa de la fragilitat del feble creixement de l’activitat.

MERCATS FINANCERS

Mitjanes mensuals Valors diaris

20022001

NOTA: Els tipus arriben fins al 25 d’abril.
FONTS: Banc d’Espanya i Thomson Financial Datastream.

Estats Units
UEM

Japó

2003 2004 D F M A

TIPUS D’INTERÈS A CURT TERMINI: PUGEN ELS NORD-AMERICANS
Tipus d’interès interbancaris a 3 mesos, en percentatge anual
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TIPUS D’INTERÈS A CURT TERMINI ALS MERCATS NACIONALS
Mitjanes mensuals, en percentatge anual

Zona de l’euro Estats Units Japó Regne Unit Suïssa

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

2004

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

2005

Gener

Febrer

Març (*)

Abril (1)

NOTES: (*) Xifres provisionals.
(1) Dia 25.
(2) Tipus d’interès marginal. Últimes dates de variació del tipus mínim: 6-3-03 (2,50%), 5-6-03 (2,00%).
(3) Últimes dates de variació: 30-6-04 (1,25%), 10-8-04 (1,50%), 21-9-04 (1,75%), 10-11-04 (2,00%), 14-12-04 (2,25%), 2-2-05 (2,50%), 22-3-05 (2,75%).
(4) Últimes dates de variació: 6-2-03 (3,75%), 10-7-03 (3,50%), 6-11-03 (3,75%), 5-2-04 (4,00%), 6-5-04 (4,25%), 10-6-04 (4,50%), 5-8-04 (4,75%).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2,07 2,17 2,30 2,25 2,47 0,00 4,75 4,78 0,75

2,06 2,15 2,31 2,25 2,64 0,00 4,75 4,79 0,74

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

2,05 2,14 2,34 2,59 2,99 0,00 4,75 4,90 0,75

2,05 2,13 2,23 2,75 3,16 0,00 4,75 4,77 0,76

Subhastes
BCE (2)

Nivell
objectiu de
la Reserva
Federal (3)

Tipus
d’intervenció

Banc 
d’Anglaterra (4)

Euríbor

Als Estats Units, el «Beige Book» del 20 d’abril, elaborat per la Reserva
Federal, dibuixa un panorama de creixement econòmic moderat, però
sembla que les tensions inflacionistes s’han intensificat. En aquest marc, la
Reserva Federal probablement continuarà apujant els tipus d’interès de
referència en 25 punts bàsics en les properes reunions previstes, la prime-
ra de les quals se celebrarà el dia 3 de maig.

Després del comunicat posterior a l’última pujada del tipus d’interès
oficial del 22 de març fins al 2,75%, el mercat va apreciar un to més
agressiu i va descomptar una tònica d’increments més intensos del que
estava previst. Així, el tipus d’interès dels dipòsits interbancaris a un any
dels Estats Units va pujar considerablement fins al 3,83% el dia 29 de
març. No obstant això, aquestes expectatives es van corregir posterior-
ment en publicar-se diversos indicadors econòmics desfavorables.
D’aquesta manera, el rendiment dels dipòsits interbancaris a un any nord-
americans va baixar posteriorment fins a situar-se en el 3,55% al final de
la quarta setmana d’abril. Així i tot, aquest tipus d’interès es col·locava
gairebé dos punts per damunt de dotze mesos abans.

Les expectatives

sobre una agressiva

pujada del tipus

d’interès de referència

de la Reserva Federal

es corregeixen a la

baixa.

…en un marc de crei-

xement econòmic

moderat.



A la zona de l’euro, el Consell de Govern del Banc Central Europeu
(BCE) no va modificar els tipus d’interès directors en la reunió del dia 7
d’abril. El BCE va constatar que les perspectives de creixement a curt ter-
mini no són gaire clares, per bé que continua esperant una expansió
moderada a més llarg termini. Pel que fa a la inflació, situada en el 2,1%,
lleugerament per damunt de l’objectiu a mitjà termini, va continuar indi-
cant l’existència de riscos alcistes, derivats de l’evolució del cru i de la
seva possible transmissió al conjunt de l’economia. Com a nota positiva,
les magnituds monetàries van flexionar molt lleugerament al febrer, tot i
que l’excessiva liquiditat continua constituint un risc inflacionista a mitjà
termini.

L’euríbor a dotze mesos va pujar 3 punts bàsics de mitjana mensual al
març fins al 2,34%. No obstant això, en les primeres setmanes d’abril, ha
presentat una trajectòria descendent, coherent amb la intensificació de la
preocupació pel creixement econòmic. Així, al començament de l’última
setmana del mes, l’euríbor a un any era del 2,23%, 6 punts bàsics per
damunt de la mateixa data del 2004. El mercat, d’aquesta manera, ha ajor-
nat l’inici del gir alcista fins al proper exercici.

El dòlar experimenta alts i baixos

La divisa dels Estats Units es va apreciar l’1,6% en el primer trimestre
del 2005 en relació amb un conjunt ampli de monedes, després d’haver
patit una intensa caiguda en l’últim trimestre del 2004. Aquesta evolució,
però, no va estar lliure de vaivens. D’una banda, el dòlar va estar sotmès
a una forta pressió a la baixa a causa de l’important i creixent dèficit exte-
rior per compte corrent i de les notícies de diversificació de les reserves
de divises per part de nombrosos bancs centrals. No obstant això, un crei-
xement econòmic relativament notable i l’ampliació del diferencial de
tipus d’interès al seu favor en relació amb altres divises després dels suc-
cessius increments del tipus d’interès de referència de la Reserva Federal
van jugar al seu favor.

En les últimes setmanes de març, la moneda nord-americana va ser
impel·lida per la intensificació de les expectatives alcistes dels tipus
d’interès dels Estats Units. No obstant això, cap a la meitat d’abril, va
aparèixer un seguit d’indicadors que van mostrar una caiguda de la con-
fiança del consumidor i un empitjorament de l’activitat manufacturera,
amb el rerefons d’uns preus del petroli elevats. D’aquesta manera, la
moderació de les perspectives de creixement econòmic i de pujades dels
tipus d’interès va incidir negativament sobre el dòlar.

L’euro va recular el 2,7% en el primer trimestre del 2005 en relació
amb el conjunt dels seus principals socis comercials després d’una consi-
derable apreciació en el quart trimestre del 2004. El feble creixement
econòmic de la zona de l’euro el va perjudicar. No obstant això, en les
primeres setmanes d’abril, aprofitant la feblesa d’altres divises, com el
dòlar, l’euro va frenar la seva davallada. Així, l’euro va recuperar la cota
d’1,30 dòlars, després d’haver baixat fins a 1,28 dòlars al començament
d’abril.
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tud pel creixement
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TIPUS DE CANVI DE LES PRINCIPALS MONEDES
Març 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. 

107,2 2,5 105,3 0,3 1,5 –2,9 105,8

1,889 –1,6 1,903 0,8 –1,4 4,1 1,911

1,196 2,7 1,176 –1,3 2,7 –7,9 1,188

1,210 –2,1 1,216 –1,9 –0,2 –8,5 1,237

11,18 0,8 11,16 0,2 –0,4 1,2 11,05

109,7 1,1 108,9 –0,6 0,0 –4,7 109,5

1,296 –2,2 1,318 1,3 –1,7 7,5 1,297

138,4 0,3 138,8 1,6 –0,3 4,2 137,3

1,549 0,6 1,550 0,0 0,9 –1,1 1,544

0,689 –0,2 0,693 0,4 –0,4 3,2 0,679

9,143 0,9 9,090 0,1 1,2 –1,6 9,152

7,450 0,1 7,447 0,1 0,2 0,0 7,449

4,081 4,5 4,022 0,9 –2,7 –15,6 4,203

29,96 0,7 29,80 –0,5 –2,7 –9,7 30,36

247,2 2,2 245,0 0,5 –0,3 –3,3 250,0

105,2 –0,6 105,9 0,7 –1,0 2,4 104,9

Tipus de
canvi

% de
variació

mensual (2)

Tipus de
canvi
mitjà

% variació (2)

Mensual s/desembre 2004 Anual

Tipus
de canvi
25-4-05

L’EURO REACCIONA DAVANT LA FEBLESA DEL DÒLAR
Dòlars d’Estats Units per euro

Mitjanes mensuals Canvis diaris

NOTA: Les dades arriben fins al 25 d’abril. FONTS: OCDE, Thomson Financial Datastream i elaboració pròpia.
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La lliura esterlina va pujar el 2,2% en el període gener-març del 2005
en termes globals. En les primeres setmanes d’abril, es va continuar apre-
ciant en general. Així, enfront del dòlar i de l’euro, la moneda britànica va
anotar guanys fins al començament de l’última setmana del mes. El dife-
rencial de tipus d’interès al seu favor, amb el tipus de referència situat en
el 4,75%, va donar suport a la divisa del Regne Unit.
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Apreciació de la lliura

esterlina.

EL IEN REMUNTA ENFRONT DEL DÒLAR
Iens per dòlar

Mitjanes mensuals Canvis diaris

NOTA: Els tipus arriben fins al 25 d’abril. FONTS: OCDE, Thomson Financial Datastream i elaboració pròpia.
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El ien es va depreciar el 4,3% enfront del dòlar en el primer trimestre
en un marc d’incertesa sobre l’economia japonesa. En el mateix període,
la moneda nipona va pujar el 0,9% en relació amb l’euro. En les primeres
setmanes d’abril, el ien va recuperar terreny enfront del dòlar i continuava
guanyant posicions enfront de la moneda única europea.

El rendiment del deute alemany a llarg termini baixa 
a mínims

La rendibilitat dels bons a 10 anys dels Estats Units va assolir la cota
màxima des del final de juny del 2004 el dia 28 de març en arribar al
4,63%. Aquest increment va ser impulsat per la preocupació que les ten-
sions inflacionistes motivessin que la Reserva Federal apugés el tipus
d’interès oficial més agressivament del que estava previst. No obstant
això, amb posterioritat el rendiment dels bons nord-americans a llarg ter-
mini va tendir a disminuir progressivament a mesura que s’anaven esvaint
aquests temors amb dades que apuntaven a un alentiment econòmic.

El ien remunta enfront

del dòlar i de l’euro.

La rendibilitat dels

bons del Tresor dels

Estats Units a 10 anys

baixa en les primeres

setmanes d’abril.
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Els transvasaments

cap al deute públic

alemany a llarg termi-

ni fan que la seva ren-

dibilitat caigui fins al

3,4% cap a mitjan

abril.

A Alemanya, el rendiment dels bons de l’Estat a 10 anys, després de
pujar fins al 3,79% el dia 14 de març, va emprendre una via a la baixa. Els
febles indicadors econòmics publicats, sobretot a Alemanya, van allunyar el
moment d’un gir monetari restrictiu a la zona de l’euro, de manera que va
remetre la pressió alcista sobre la rendibilitat del deute públic a llarg termi-
ni. D’aquesta manera, el rendiment dels bons públics germànics a 10 anys
va lliscar fins al 3,44% el dia 18 d’abril, molt a prop del nivell mínim de les
últimes dècades anotat al febrer d’enguany, en produir-se transvasaments
de capitals cap al deute públic a la recerca de refugi. Per la seva banda, el
diferencial de tipus d’interès a llarg termini entre els Estats Units i Alemanya
es va anar ampliant per les diferents perspectives de les polítiques monetà-
ries fins a col·locar-se en 91 punts bàsics el dia 8 d’abril. D’aquesta manera,
aquest diferencial va marcar el màxim des del juny del 2000.

La taxa de morositat global dels bons d’alt rendiment va baixar fins al
2,2% al març, des del 2,3% registrat en l’últim trimestre del 2004, segons
l’agència de qualificació Moody’s. Així i tot, es preveu que la morositat
dels bons repunti en els propers mesos. Així, la prima de risc dels bons
de baixa qualitat creditícia, mesurada com la diferència entre el rendiment
d’aquests bons i el del deute públic a llarg termini, va continuar pujant en
les primeres setmanes d’abril i va tornar als nivells de març del 2004.

Mitjanes mensuals Valors diaris
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4

NOTA: Els tipus arriben fins al 25 d’abril.
FONTS: Banc d’Espanya i Thomson Financial Datastream.
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ELS TIPUS D’INTERÈS A LLARG TERMINI TORNEN A BAIXAR
Rendibilitat dels bons públics a 10 anys, en percentatge anual

Augment de l’aversió

al risc.
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Les borses pateixen una sacsejada per la incertesa
sobre l’economia internacional

La majoria de les principals borses internacionals van acabar el primer
trimestre de l’exercici amb guanys acumulats sobre el mes de desembre,
en alguns casos notables, però lluny dels màxims dels últims anys anotats
al febrer o al començament de març. L’escalada del preu del petroli, que
va registrar màxims històrics al març, i d’altres primeres matèries i el
repunt dels tipus d’interès a llarg termini nord-americans a partir de mit-
jan febrer van causar estralls al març, en especial als Estats Units i a força
mercats emergents.

En les primeres setmanes d’abril, les borses van continuar experimen-
tant ensurts. Per bé que el preu del cru va cedir una mica, es continuava
mantenint en cotes altes amb indicis de permanència. I, si els rendiments
dels bons van flexionar a la baixa, va ser per les expectatives de desacce-
leració del creixement econòmic, la qual cosa va acabar afectant els mer-
cats borsaris. D’aquesta manera, després de les fortes pujades del 2003 i
del 2004, nombroses borses encaraven el final del primer quadrimestre
per sota de la par de l’exercici.

Els principals índexs dels Estats Units van anotar els pitjors comporta-
ments. La relativa sobrevaloració de les accions nord-americanes, els
recents increments dels tipus d’interès nord-americans i un seguit de
resultats empresarials decebedors expliquen aquest comportament dife-
rencial. Així, tant l’índex Standard & Poor’s 500 com el tradicional Dow
Jones Industrials van perdre el 2,6% en el primer trimestre de l’any.
L’índex Nasdaq general, representatiu dels valors tecnològics, va patir una
davallada del 8,1%. Aquestes minusvàlues van augmentar en les primeres
setmanes d’abril amb els dubtes sobre la marxa de l’economia.

Per sectors, l’evolució va ser desigual. El sector energètic va recollir
importants plusvàlues sobre el desembre. Les companyies de serveis
públics van aconseguir notables avanços fins al començament de l’última
setmana d’abril. Finalment, el sector sanitari i farmacèutic també aconse-
guia situar-se en terreny positiu. Al pol contrari, les minusvàlues més

L’increment del preu

del petroli, amb els

riscos que representa

per a la inflació i el

creixement…

…perjudica els mer-

cats borsaris.

Les borses nord-ame-

ricanes pateixen…

…tot i que els sectors

energètic i de serveis

públics anoten una

evolució positiva.

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

2004 2005
2002 2003

II III IV Gener Febrer Març 25 abril

Estats Units

Japó

Alemanya

França

Itàlia

Espanya

Regne Unit

Suïssa

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

4,65 4,04 4,64 4,34 4,21 4,26 4,20 4,55 4,25

1,27 0,99 1,59 1,64 1,45 1,36 1,40 1,46 1,26

4,80 4,10 4,26 4,13 3,80 3,59 3,57 3,73 3,45

4,88 4,13 4,31 4,16 3,83 3,58 3,59 3,76 3,50

5,04 4,24 4,47 4,31 3,94 3,72 3,68 3,84 3,60

4,96 4,12 4,31 4,17 3,82 3,59 3,58 3,73 3,47

4,93 4,53 5,14 5,05 4,71 4,62 4,66 4,88 4,57

3,02 2,47 2,74 2,70 2,38 2,14 2,09 2,22 2,08



importants van correspondre a les companyies de tecnologia de la infor-
mació, al consum no cíclic i a les telecomunicacions.
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ÍNDEXS DE LES PRINCIPALS BORSES MUNDIALS
31-03-2005

Cotització a 25-4-05

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.

10.503,8 –2,4 –2,6 1,4 –5,0 2,1

1.180,6 –1,9 –2,6 4,8 –4,1 6,5

1.999,2 –2,6 –8,1 0,3 –10,3 13,8

11.669,0 –0,6 1,6 –0,4 –3,6 –4,9

4.894,4 –1,5 1,7 11,6 1,1 –6,4

3.055,7 –0,1 3,5 9,6 1,2 –16,4

4.348,8 0,0 2,2 12,8 –0,2 –16,0

4.067,8 1,0 6,5 12,2 4,5 –10,4

369,6 –1,3 6,2 9,1 2,6 –30,3

24.642,0 1,0 4,7 21,1 1,8 1,6

9.258,8 –1,4 2,0 15,5 0,3 11,4

5.929,7 0,0 4,2 5,5 3,6 –10,5

13.516,9 –4,8 –5,0 6,6 –3,4 20,5

1.400,4 –10,2 1,8 16,5 –0,5 226,2

26.610,0 –5,4 1,6 20,2 –3,7 90,1

Les tensions políti-

ques amb la Xina fan

que el Nikkei 225 per-

di la par de l’exercici.

L’índex DJ Eurostoxx 50, que inclou les firmes més grans de la zona
de l’euro, va acabar el mes de març amb una alça acumulada del 3,5%.
No obstant això, en les primeres setmanes d’abril, aquests guanys van dis-
minuir. Entre les principals borses de la zona de l’euro, algunes es
col·locaven amb sensibles pujades sobre el desembre, com París i Amster-
dam, mentre que Frankfurt mostrava números vermells.

Fora de la zona de l’euro, l’índex Financial Times 100 de la Borsa de
Londres aconseguia mantenir-se en terreny positiu al començament 
de l’última setmana d’abril. L’índex SMI de la borsa suïssa presentava un
bon registre en el mateix període. L’índex Nikkei 225 del Japó, que va
acabar el primer trimestre amb un augment de l’1,6% sobre el mes de
desembre, va passar a zona de pèrdues a l’abril, perjudicat per les ten-
sions polítiques entre la Xina i el Japó, que podrien afectar les empreses
exportadores nipones.

L’índex Eurostoxx 50

aconsegueix guanys

modestos.
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ÍNDEX NASDAQ DELS ESTATS UNITS

BORSES INTERNACIONALS
Índexs al final del mes

MADRID (IBEX 35)

NOVA YORK (Standard & Poor’s 500)

ZONA EURO (DJ Euro Stoxx 50)

NOTA: Abril 2005, dia 25. FONT: Thomson Financial Datastream.

TÒQUIO (Nikkei 225)LONDRES (Financial Times 100)

BUENOS AIRES (Merval)SÃO PAULO (Bovespa)
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Pel que fa a la borsa espanyola, l’índex IBEX 35 també va patir una
caiguda al març, tot i que el balanç trimestral es va saldar amb una alça
del 2,0%. No obstant això, a l’abril va perdre posicions i al començament
de l’última setmana del mes es va apropar a la cota 9.100, lluny del
màxim de 9.634,3 punts anotat cap a la meitat de febrer. Cal destacar que
13 de les 35 accions que formen part de l’índex IBEX 35 s’han col·locat
en números vermells en el que portem d’any.

L’IBEX 35 es manté

per damunt del nivell

del començament 

de l’any.
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L’impuls de la

demanda d’inversió

estimula el creixe-

ment de l’activitat.

ACTIVITAT ECONÒMICA

Es manté el signe expansiu de l’activitat 
en el primer trimestre

En el primer trimestre del 2005, l’economia espanyola va continuar
creixent a un ritme relativament sostingut, d’acord amb l’evolució dels
principals indicadors d’activitat. Cal tenir en compte, però, el biaix alcista
que ha comportat, en aquest període, l’avançament al mes de març de les
festivitats de Setmana Santa, principalment en les activitats relacionades

CONJUNTURA ESPANYOLA

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

2004 2005
2003 2004

I II III IV Gener Febrer Març

Indústria

Consum d’electricitat (1)

Índex de producció industrial (2)

Indicador de confiança a la indústria (3)

Utilització capacitat productiva (4)

Imp. béns interm. no energ. (5)

Construcció

Consum de ciment

Indicador de confiança
a la construcció (3)

Habitatges (visats obra nova)

Licitació oficial

Serveis

Vendes comerç al detall

Turistes estrangers

Ingressos turisme

Mercaderies ferrocarril (Tm-km)

Tràfic aeri passatgers

Consum de gasoil automoció

NOTES: (1) Corregit dels efectes de laboralitat i temperatura.
(2) Filtrat de diferències del calendari laboral.
(3) Enquesta de la Comissió Europea: diferència entre els percentatges de respostes positives i negatives.
(4) Enquesta de Conjuntura: percentatge d’utilització inferit de les respostes.
(5) En volum.

FONTS: Xarxa Elèctrica Espanyola, OFICEMEN, SEOPAN, AENA, Institut Nacional d’Estadística, Banc d’Espanya, Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme i elaboració
pròpia.

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

1,4 1,6 1,4 2,4 2,2 0,4 1,0 –0,5 ...

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

79,1 79,8 78,7 79,3 80,5 80,5 – 79,4 –

6,2 6,6 9,2 6,6 6,0 4,7 9,4 –1,3 ...

4,8 3,9 5,6 2,4 3,8 3,9 –0,2 2,2 –2,7

10,3 13,6 6,3 8,0 16,0 24,0 17,0 26,0 28,0

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

–10,9 17,9 –3,0 –9,4 65,6 37,5 64,9 –37,7 ...

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

–1,0 3,0 2,7 0,3 1,4 10,0 5,3 –0,8 18,7

3,7 1,0 4,0 –2,2 –0,2 3,9 7,4 ... ...

1,7 –3,5 6,4 6,2 –8,5 –16,7 ... ... ...

7,5 7,8 11,0 6,7 6,5 8,3 9,8 2,9 12,2

7,5 7,3 7,8 6,8 9,0 5,7 1,9 ... ...



amb el turisme, el comerç i el transport. Un cop descomptat aquest efec-
te, s’aprecia una tendència a l’alentiment del creixement en alguns indica-
dors, sobretot en els referits al consum. En canvi, la demanda d’inversió
en béns d’equipament i en construcció continua mostrant un gran dina-
misme.

Des de la perspectiva de l’oferta, la indústria continua en la fase
d’estancament observada en els últims mesos. Així, en el període comprès
entre gener i febrer del 2005, l’índex de producció general va créixer
només el 0,3% interanual de mitjana, una dècima per sota, fins i tot, de
l’increment corresponent a l’últim trimestre del 2004. En el mateix sentit,
l’indicador de confiança del sector va empitjorar en els mesos de febrer i
març i va passar a una mitjana de 4,5 punts negatius, amb un deteriora-
ment significatiu de la cartera de comandes.

A la construcció, en canvi, el clima continua essent molt positiu, amb
l’indicador de confiança situat en màxims històrics en els últims mesos.
En línies generals, s’observa un notable impuls de l’obra pública licitada i
un avanç sostingut del nombre d’habitatges inclosos en visats d’obra
nova. En canvi, el consum de ciment s’ha frenat en els primers mesos del
2005, tot i que la tendència de fons continua essent alcista.
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La indústria continua

immersa en l’atonia…

…situació que con-

trasta amb el vigor 

de la construcció.

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

2004 2005
2003 2004

I II III IV Gener Febrer Març

Consum

Producció de béns de consum (*)

Importació de béns de consum (**)

Matriculacions d’automòbils

Crèdit al consum de béns duradors

Indicador de confiança 
dels consumidors (***)

Inversió

Producció de béns d’equipament (*)

Importació de béns d’equipament (**)

Matriculació de vehicles industrials

Comerç exterior (**)

Importacions no energètiques

Exportacions

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

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

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

10,9 13,4 19,7 17,2 9,7 8,3 3,4 12,0 ...

3,8 9,8 20,9 9,6 5,3 4,7 6,1 –0,7 –3,6

1,6 5,5 3,7 4,8 4,4 9,2 – – –

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

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

14,8 14,9 5,2 4,3 19,2 29,0 21,7 18,6 ...

13,5 11,7 14,9 13,1 9,4 9,4 15,1 8,1 5,8

8,8 9,8 12,1 9,5 8,9 9,0 8,8 5,2 ...

6,9 5,2 6,3 3,7 6,7 4,3 –3,1 –0,1 ...



Als serveis, el to general també és positiu, amb creixements notables en
algunes activitats, en especial les relacionades amb les tecnologies de la
informació i la comunicació. A l’extrem oposat, els serveis a empreses man-
tenen una tònica de desacceleració apreciable. En el primer trimestre, el
balanç del turisme ha estat força satisfactori, tot i que la comparació inter-
anual no sigui tan representativa en aquest cas, arran de la diferent ubica-
ció en el calendari de la Setmana Santa esmentada més amunt. L’activitat
dels transports també s’ha de sotmetre a les mateixes consideracions.

Pel costat de la demanda, el consum mostra alguns signes de modera-
ció. En concret, les matriculacions d’automòbils de turisme van baixar el
0,1% interanual durant el primer trimestre del 2005, amb l’atenuant, en
aquest cas, que la comparació s’efectua amb l’elevada xifra registrada un
any abans. L’índex de producció de béns de consum, amb un descens del
0,4% interanual al gener i febrer, i les importacions de béns d’aquesta natu-
ralesa, el ritme d’expansió de les quals es va desaccelerar moderadament
durant aquest període, també confirmen la pèrdua de dinamisme apuntada.
En aquest context, l’indicador de confiança dels consumidors ha frenat últi-
mament la tendència de recuperació apuntada amb anterioritat, tot i que,
ara com ara, no presenta un deteriorament addicional significatiu.
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El dinamisme de les

tecnologies de la

informació i la comu-

nicació, fet destacat 

al sector de serveis.

Alguns indicadors

relatius al consum

mostren signes de

moderació…

…a diferència dels

relatius a la inversió

en béns d’equipa-

ment, que continuen

en franca expansió.
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En sentit contrari, l’evolució dels indicadors relatius a la inversió en
béns d’equipament és clarament expansiva; les importacions creixen a
taxes reals superiors al 20% en els últims mesos, i les matriculacions de
vehicles també van en augment. La producció interior, que va caure el
2,7% interanual durant els dos primers mesos de l’any, és l’excepció, però
aquest descens respon, sobretot, a la feblesa de la demanda exterior.



Madrid encapçala el creixement regional 
en els últims anys

La comunitat de Madrid ha estat la més dinàmica en els deu últims
anys. En efecte, la seva contribució al producte interior brut (PIB) espa-
nyol es va situar en el 17,4% el 2004, sis dècimes de punt per damunt del
valor registrat el 1995, segons la comptabilitat regional elaborada per
l’Institut Nacional d’Estadística. Aquest increment de quota tan intens con-
trasta, a l’extrem oposat, amb la pèrdua de pes relatiu de Catalunya en el
conjunt espanyol, que ha baixat al 18,4% del PIB el 2004 des del 18,9%
del 1995, per bé que continua essent la primera comunitat en termes de
pes econòmic.
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Madrid guanya pes

econòmic en el con-

junt d’Espanya, 

i Catalunya recula

gairebé en la mateixa

proporció.

Andalusia, Canàries,

València, Múrcia 

i Balears també

guanyen pes específic

en l’economia

espanyola des del 1995.

Madrid dobla el PIB

per habitant d’Extre-

madura.

MADRID, ANDALUSIA I CANÀRIES GUANYEN PES
EN L’ECONOMIA ESPANYOLA
Variació en punts percentuals de la participació del PIB de la comunitat
sobre el PIB espanyol entre 1995 i 2004

Madrid

Andalusia

Canàries

Comunitat Valenciana

Múrcia

Balears

Cantàbria

Extremadura

Ceuta i Melilla

País Basc

Navarra

La Rioja

Castella-la Manxa

Aragó

Astúries

Galícia

Castella i Lleó

Catalunya –0,54

FONTS: INE
i elaboració pròpia. 0,75–0,75 –0,45 –0,30 0 0,15 0,45

–0,53

–0,30

–0,25

–0,19

–0,14

–0,01

–0,00

0,00

0,02

0,03

0,03

0,17

0,19

0,25

0,30

0,41

0,56

–0,60 –0,15 0,30 0,60

D’altra banda, el balanç d’aquests últims anys és clarament favorable
per a les comunitats d’Andalusia, Canàries, València, Múrcia i fins i tot
Balears, en aquest últim cas tot i que en els tres últims anys la conjuntura
ha estat poc favorable. A l’extrem oposat, perden pes, en el conjunt
d’Espanya, Castella i Lleó, Galícia, Astúries, Aragó i Castella-la Manxa. La
resta de comunitats es mantenen relativament neutrals.

En termes de PIB per habitant, Madrid continua liderant el mapa espa-
nyol, amb 25.855 euros, més del doble del valor d’Extremadura, que se
situava en el 66,2% de la mitjana espanyola. Les comunitats forals de
Navarra i el País Basc segueixen a poca distància relativa la comunitat 



de Madrid i se situen al voltant d’un 25% per damunt de la mitjana espa-
nyola. Tot seguit es col·loquen Catalunya, Balears, La Rioja i Aragó, que
superen també la mitjana. A l’extrem oposat, i al marge d’Extremadura,
les regions amb un potencial econòmic menor són Andalusia, Galícia i
Castella-la Manxa, amb un PIB per càpita que se situa al voltant del 80%
del conjunt espanyol.

Pel que fa a l’exercici 2004, que, en el conjunt d’Espanya, va represen-
tar un creixement del 2,7%, la comunitat autònoma més dinàmica va ser
Navarra, amb un creixement del 3,4%, percentatge que representa la con-
tinuïtat de la tònica del 2003. Un fort creixement industrial i una activitat
intensa al sector energètic i als serveis públics expliquen aquesta supre-
macia dins el conjunt espanyol.

En un segon nivell, amb taxes properes al 3%, cal esmentar algunes de
les economies regionals més grans, com Andalusia, el País Basc, Galícia i
Madrid, i les petites comunitats uniprovincials, com Múrcia, La Rioja 
i Cantàbria. L’intens creixement va ser impulsat, en el cas andalús, per
l’extraordinària expansió de la construcció i pel suport dels serveis
públics, i no va ser més gran per la forta reculada del valor afegit agríco-
la. Molt similars van ser el cas gallec i el madrileny, tot i que una mica
més equilibrats sectorialment. La indústria i l’energia, en canvi, van ser els
motors de l’economia al País Basc. A La Rioja, el dinamisme va provenir
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Navarra lidera el

creixement regional 

el 2004.

Andalusia, el País

Basc, Galícia i Madrid

creixen al voltant 

del 3%.

PRODUCTE INTERIOR BRUT PER COMUNITATS AUTÒNOMES
Any 2004

Andalusia

Aragó

Astúries

Balears

Canàries

Cantàbria

Castella-la Manxa

Castella i Lleó

Catalunya

Comunitat Valenciana

Extremadura

Galícia

Madrid

Múrcia

Navarra

País Basc

La Rioja

Ceuta i Melilla

TOTAL

FONTS: INE, Eurostat i elaboració pròpia.

110.404 13,8 3,0 3,6 14.876 76,5

24.568 3,1 2,6 2,8 21,128 108,6

17.339 2,2 2,0 2,2 16.633 85,5

19.709 2,5 1,7 1,6 22.888 117,6

32.743 4,1 2,8 2,9 17.687 90,9

10.191 1,3 2,9 3,1 19.153 98,4

27.042 3,4 2,1 2,8 15.504 79,7

44.518 5,6 2,7 2,6 18.199 93,5

146.599 18,4 2,5 2,5 23.175 119,1

77.481 9,7 2,4 3,0 18.374 94,4

13.996 1,8 2,8 3,2 12.886 66,2

42.421 5,3 3,0 2,5 15.482 79,6

138.671 17,4 2,9 3,2 25.855 132,9

19.779 2,5 2,9 3,6 16.793 86,3

13.544 1,7 3,4 3,4 24.690 126,9

50.486 6,3 3,0 2,8 24.364 125,2

5.962 0,7 2,9 2,9 21.941 112,8

2.436 0,3 2,2 2,9 16.617 85,4

798.672 100,0 2,7 2,9 19.456 100,0

% variació real

2004 1999-2004

Producte interior brut

Milions
% sobred’euros

totalcorrents

PIB per habitant

Euros
Mitjana Espanya = 100

corrents 2004
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de la construcció i, sobretot, de l’energia, mentre que a Cantàbria el sec-
tor més actiu va ser la indústria. Múrcia, finalment, va perdre el lideratge
de l’any anterior per la desacceleració de la construcció.

En un tercer nivell, amb taxes d’expansió del PIB al voltant de la mitja-
na espanyola, figura un conjunt de comunitats d’estructura econòmica
molt diversa i amb pautes de creixement diferenciades: Extremadura,
Canàries i Castella i Lleó, en la mitjana espanyola o una mica per damunt,
i, d’altra banda, Aragó, Catalunya i València, per sota, a raó, successiva-
ment, d’una dècima de punt menys cadascuna. A les tres primeres, cons-
trucció i serveis públics van créixer per damunt de la mitjana regional i, a
Castella i Lleó, la indústria va donar suport a la resta d’activitats. Un cas 
a part el constitueixen Catalunya i València, on el mal any industrial va
ser parcialment compensat pel bon to dels serveis públics en el primer
cas i de la construcció en el segon. A Aragó, el creixement es va basar en
la construcció i en els serveis públics.

Menys intens, al voltant del 2%, va ser el creixement a Castella-la Manxa
i Astúries, tot i que en els dos casos el favorable clima industrial va com-
pensar la feblesa relativa en altres sectors. Finalment, i ja per tercer any
consecutiu, Balears va tornar a ocupar el furgó de cua, amb un creixement
de l’1,7%. El relatiu estancament del turisme (els serveis van créixer l’1,2%)
va ser pal·liat, en part, per la construcció, que va remuntar el vol després
d’haver reculat l’any anterior.

Fort creixement dels beneficis de les empreses 
no financeres el 2004

El 2004 es va accelerar el ritme expansiu de l’activitat productiva,
d’acord amb les dades de la Central de Balanços Trimestral (CBT) del
Banc d’Espanya. El valor afegit brut (VAB) del conjunt d’empreses no
financeres que formen part de la mostra de la CBT va créixer el 6,1%
nominal (l’increment més important des del 2000), enfront del 4,3% regis-
trat el 2003. Si s’eliminen de l’agregat els resultats de les empreses de refi-
natge i comercialitzadores de carburants (influïts pel comportament alcista
dels preus del petroli), el creixement del 2004 es redueix al 4,7%, però es
manté igualment per damunt del 3,6% corresponent al 2003.

El comerç va ser el sector d’activitat que va registrar el creixement més
intens del VAB (7,7%), tot i que inferior en dues dècimes al de l’any pre-
cedent. A la resta de sectors, els increments van ser comparativament
menors, però netament superiors als registrats el 2003. Així, al sector
industrial, el creixement del VAB es va apropar al 6%, gràcies, fonamen-
talment, a la demanda d’inversió en béns d’equipament i a l’aportació
neta de l’activitat exterior. Les empreses enquadrades en la transformació
de vidre, ceràmica i metalls, la indústria química i la indústria de material
i equipament elèctric, electrònic i òptic van tenir un comportament molt
expansiu, amb creixements del VAB situats entre el 8,5% i el 9,5%.
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Les empreses del sector de transports i comunicacions van intensificar
també el ritme expansiu del VAB, fins al 4,5%, prop d’un punt percentual
més que el 2003, a causa del dinamisme del subsector de telecomunica-
cions (especialment als segments de telefonia mòbil i ADSL). El creixe-
ment del VAB generat per les empreses del sector de l’energia (6,5% el
2004, enfront del 2,7% del 2003) va estar determinat per les circumstàn-
cies de les empreses de refinatge esmentades més amunt. En canvi, al
subsector d’electricitat i gas, el VAB va experimentar un lleuger descens
(0,4%), imputable a l’augment de la competència al mercat del gas i a
l’increment del cost que van suportar les empreses d’electricitat, derivat
d’una menor utilització de les centrals hidroelèctriques.
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COMPTE DE RESULTATS DE LES EMPRESES NO FINANCERES
Taxes de variació anual

2002 2003 2004

Valor de la producció

Consums intermedis

Valor afegit brut (VAB)

Despeses de personal

Resultat econòmic brut d’explotació

Ingressos financers

Despeses financeres

Amortitzacions i provisions d’explotació

Resultat ordinari net

Plusvàlues i ingressos extraordinaris

Minusvàlues i despeses extraordinàries

Impost sobre beneficis

Resultat net
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En l’exercici considerat, les despeses de personal van créixer el 2,9%,
un punt percentual menys que el 2003, a conseqüència de la reducció de
plantilles (influïda per l’ajustament realitzat per una gran empresa del sec-
tor de telecomunicacions que té una important representació en la mostra
de la CBT) i de la moderació de les remuneracions mitjanes, que van créi-
xer el 3,1%, gairebé mig punt menys que el 2003.

L’augment de l’activitat i la moderació dels costos de personal van per-
metre que el resultat brut d’explotació cresqués el 8,6%, gairebé el doble
que el 2003. A més a més, l’increment dels dividends procedents de les
filials estrangeres, la nova reducció dels costos financers (descens del
4,0%, a causa, fonamentalment, dels tipus d’interès més baixos) i la lleu-
gera disminució de les amortitzacions (resultat d’algunes desinversions i
de canvis en les polítiques d’algunes grans empreses) van comportar que
el resultat ordinari net, el més representatiu de l’activitat de les empreses,
augmentés el 21,7%, l’increment més intens registrat en els últims anys.

Discret balanç de la indústria automobilística 
espanyola el 2004

La indústria automobilística espanyola va tancar l’exercici 2004 amb un
balanç discret. La producció d’automòbils de turisme va arribar a
2.402.501 unitats i va créixer un modest 0,1% interanual, i la corresponent
a vehicles industrials va patir una significativa reculada (al voltant del
3,0%), segons les dades de l’Associació Espanyola de Fabricants
d’Automòbils i Camions (ANFAC). En conjunt, el total de vehicles produïts
(automòbils de turisme i vehicles industrials) va pujar a 3.012.174 unitats,
amb un descens interanual del 0,6%, enfront de l’increment del 5,8%
registrat en l’exercici anterior. Espanya continua essent el setè productor
mundial de vehicles a motor i el tercer de la Unió Europea (UE).

La reculada de la producció el 2004 s’explica pel mal comportament
de les vendes a l’exterior, que van caure en conjunt el 0,6%. Per modali-
tats, les exportacions de vehicles industrials i tot terreny van registrar un
descens superior al 4%, mentre que les relatives a automòbils de turisme
van créixer un modest 0,4%. Aquest pobre resultat obeeix, principalment,
a la feblesa de la demanda de la UE, a la qual es destina gairebé el 88%
de les exportacions (representatives, al seu torn, de més de les tres quar-
tes parts de la producció total). En canvi, la demanda de turismes a Espa-
nya va assolir màxims històrics, la qual cosa va consolidar el mercat espa-
nyol com el cinquè de la UE en ordre d’importància. El nombre de
matriculacions d’aquests vehicles va pujar a 1.517.518 unitats –de les
quals gairebé una quarta part es va acollir a les ajudes del Pla Prever–,
amb un creixement del 9,8% en relació amb l’any anterior. D’aquesta
xifra, al voltant del 71% correspon a turismes importats, la quota dels
quals al mercat interior no para d’augmentar any rere any.
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Per classes, el creixement de la demanda nacional el 2004 va ser espe-
cialment significatiu en els vehicles monovolum (39,1%) i en els de gam-
ma alta (10,8%). Els creixements van ser més moderats als segments mitjà
i baix (entre el 3% i el 5%). En un capítol diferent, cal destacar el fort aug-
ment de la demanda de vehicles tot terreny, que es va apropar a les cent
mil unitats, amb un increment anual del 18,9%, la qual cosa significa tri-
plicar les vendes del 1989.
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pròpia.

LES EXPORTACIONS, FACTOR CLAU AL SECTOR DE L’AUTOMÒBIL
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LA DEMANDA DE TURISMES ASSOLEIX MÀXIMS HISTÒRICS
I LA PRODUCCIÓ S’ESTANCA
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Continua creixent, a més a més, la preferència pels automòbils amb
motor a gasoil. Les vendes de turismes d’aquesta classe van augmentar el
18,4% el 2004 (en contrast amb el descens del 3,3% dels moguts per ben-
zina) i van acaparar el 65% del total de matriculacions.

Per comunitats autònomes, la demanda es concentra, principalment, a
Madrid, Catalunya, Andalusia i la Comunitat Valenciana, tot i que el crei-
xement percentual més intens es va donar a Castella-la Manxa i Múrcia.
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MATRICULACIONS D’AUTOMÒBILS DE TURISME A ESPANYA
Any 2004

% sobre % variacióUnitats
total anual

Andalusia

Aragó 

Astúries

Balears

Canàries

Cantàbria

Castella i Lleó

Castella-la Manxa

Catalunya

Ceuta i Melilla

Comunitat Valenciana

Extremadura

Galícia

La Rioja

Madrid

Múrcia

Navarra

País Basc

TOTAL

FONT: ANFAC.

233.255 15,4 13,0

33.566 2,2 10,5

27.140 1,8 8,2

56.552 3,7 9,9

57.949 3,8 8,2

16.325 1,1 6,9

45.387 3,0 16,5

62.250 4,1 10,4

241.508 15,9 4,1

3.825 0,3 –0,3

182.317 12,0 9,9

21.832 1,4 12,0

71.750 4,7 6,7

7.014 0,5 9,6

341.079 22,5 12,9

39.781 2,6 14,7

16.339 1,1 5,2

59.649 3,9 3,8

1.517.518 100,0 9,8

Al novembre del 2004, el parc de turismes se situava en 20.153.900, el
4,1% més que en el mateix mes del 2003. Pel que fa a les perspectives
per al 2005, s’observa que el balanç dels dos primers mesos de l’exercici
en curs ha estat força negatiu. En les modalitats de turismes, les unitats
produïdes han disminuït l’11,5% en aquests dos mesos en relació amb el
mateix període del 2004. Quant al mercat interior, les matriculacions han
reculat lleugerament durant el primer trimestre del 2005 (0,1% en compa-
ració amb l’elevada xifra registrada un any abans).

El dinamisme del mercat espanyol el 2004 contrasta amb la moderació
de la demanda a la UE, on el creixement global de les matriculacions de
turismes es va limitar a l’1,6%. En canvi, la producció va tenir a la UE un
comportament una mica més expansiu que a Espanya, amb un augment
de l’1,7%, gràcies, fonamentalment, a l’aportació dels nous membres, sen-
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EL PARC D’AUTOMÒBILS CONTINUA AUGMENTANT
Nombre d’automòbils de turisme
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Al desembre del 2004, el component de l’índex de preus de consum
(IPC) referit als automòbils va registrar un creixement interanual del 2,2%,
un punt menys que l’IPC general, i va evidenciar l’important esforç realit-
zat pels principals constructors d’automòbils per ser més eficients i per
incrementar la competitivitat al mercat global. De fet, el comportament de
la indústria automobilística ha estat molt positiu en els últims anys i ha
aconseguit una presència comercial en més de 90 països. A Espanya,
igual que a la Unió Europea, un de cada deu llocs de treball depèn direc-
tament o indirectament de la indústria de l’automoció, que aporta gairebé
el 6% del PIB, segons els càlculs de l’ANFAC.

En els últims anys, el desenvolupament de noves tecnologies s’ha des-
tinat, principalment, a la seguretat i al medi ambient. D’acord amb l’esforç
realitzat, s’ha assolit avanços molt notables pel que a la seguretat dels
passatgers i dels vianants. El progrés ha estat també molt important en
l’eliminació d’emissions nocives, fins al punt que els vehicles actuals pro-
dueixen el 95% menys de CO2 que els fabricats el 1970, i, a més a més,
existeix el ferm compromís d’assolir noves reduccions en el futur. A mitjà
i a llarg termini, els nous reptes passen per l’aparició de nous models
amb energies sostenibles (basades, fonamentalment, en l’hidrogen i en les
cèl·lules de combustible), que permetin a la indústria automobilística un
desenvolupament continuat i plenament adaptat a les noves exigències
mediambientals.

L’increment de l’índex

de preus dels automò-
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MERCAT DE TREBALL

L’avançament de la Setmana Santa realça les xifres 
de l’ocupació

El nombre d’afiliats en alta laboral a la Seguretat Social va augmentar
en 93.532 al març, xifra que gairebé va doblar la del mateix mes del 2004.
Aquest fort augment, imputable a l’avançament de la Setmana Santa en el
calendari, va permetre que el ritme de creixement de les altes laborals a
la Seguretat Social augmentés en dues dècimes de punt fins al 2,9% inter-
anual. Aquesta suau acceleració no representa cap canvi important en les
coordenades d’avanç sostingut en què s’inscriuen les xifres d’afiliació en
els últims mesos.

NOU RÈCORD D’AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL
Total afiliats en alta a la Seguretat Social
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L’avanç de l’afiliació a la Seguretat Social es veu influït per la incorpo-
ració al sistema de població estrangera, tant procedent de la Unió Euro-
pea com de tercers països. Al març, la xifra total d’afiliats estrangers es va
situar en 1.154.173, el 15,2% més que en el mateix període del 2004.
Aquest increment contrasta força amb l’augment de l’afiliació entre espa-
nyols, el 2,1% interanual.
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UN MILIÓ MÉS DE LLOCS DE TREBALL

L’Institut Nacional d’Estadística ha introduït importants novetats metodològiques en
l’enquesta de població activa (EPA) que han de contribuir a augmentar-ne la fiabilitat com a
instrument estadístic del mercat de treball. Aquests canvis, efectius a partir de les dades corres-
ponents al primer trimestre del 2005, afecten tres aspectes diferents de l’enquesta.

En primer lloc, s’han revisat en profunditat les sèries de població utilitzades per l’enquesta
tot incorporant els resultats del cens de població elaborat el 2001. Així, l’EPA recull ara millor
la població resident estrangera, col·lectiu que ha augmentat extraordinàriament en els últims
anys arran del fort corrent immigratori. El resultat és que la població de 16 anys o més aug-
menta fins als 36,04 milions en el quart trimestre del 2004, és a dir, 1,56 milions més que en
l’estimació precedent.

L’augment de població implica un increment paral·lel d’actius, ocupats i aturats. En particu-
lar, la població activa augmenta en una proporció superior a la de la població total, la qual cosa
genera un increment de la taxa d’activitat de set dècimes de punt, fins al 56,7%. Els ocupats, per
la seva banda, creixen en 964.700 (el 5,6% més que amb l’estimació precedent) i els aturats, en
152.200, la qual cosa deixa la taxa d’atur en el 10,6%, dues dècimes per damunt de l’anterior.

El segon canvi pretén una major adaptació a la nova normativa de la Unió Europea i
representa, d’una banda, l’ampliació del nombre de variables de l’enquesta i, de l’altra, l’apli-
cació d’un sistema de submostres amb qüestionaris diferenciats: el bàsic, de periodicitat tri-
mestral, i un altre més extens i estructural, de periodicitat anual. Pel que fa a les noves varia-
bles, es podrà obtenir informació, entre altres aspectes, sobre la importància de la contractació
a través de les agències d’ocupació temporal, el paper de les oficines públiques d’ocupació en
la intermediació de la contractació o la conciliació entre vida laboral i familiar.

El tercer punt fa referència a canvis en el sistema de recollida d’informació. D’una banda,
se simplifiquen les preguntes que no admeten respostes interpretatives i se n’augmenta el nom-
bre. De l’altra, s’introdueix un sistema d’entrevistes assistit per ordinador i per via telefònica
que fa que el procés de l’enquesta sigui més àgil.

L’OCUPACIÓ SUPERA ELS 18 MILIONS
Ocupació estimada

FONTS: INE
i elaboració pròpia.
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Per sectors, el creixement més important es va apreciar a la construc-
ció, amb el 5,0%, però la recuperació més visible va tenir lloc als serveis,
on l’avanç de l’afiliació, a l’empara de l’inici de la temporada turística, es
va accelerar mig punt percentual fins al 4,7% interanual. L’ocupació
industrial, per la seva banda, va continuar reculant a una taxa una mica
més elevada que les dels mesos anteriors.
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INDICADORS D’OCUPACIÓ
Percentatges de variació sobre el mateix període de l’any anterior
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2003 2004

I II III IV I

Afiliats a la Seguretat Social

Assalariats
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Serveis

No assalariats

Total

Població ocupada (*)

Llocs de treball (**)

Contractes registrats (***)

Indefinits

Temporals

Total

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

(***) A l’INEM.
FONTS: Institut Nacional d’Estadística, Ministeri de Treball i Assumptes Socials, Institut Nacional d’Ocupació i elaboració pròpia.
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4,0 3,9 4,0 3,6 3,8 4,1 ...

1,7 2,1 2,1 2,0 2,1 2,2 ...

–1,0 11,8 10,0 16,3 18,2 4,4 0,6

3,9 11,4 14,4 13,7 14,7 4,0 –9,8

3,4 11,5 13,9 13,9 15,0 4,0 –8,8

Una mica menys favorable és la impressió que es desprèn de les xifres
de col·locacions registrades a l’Institut Nacional d’Ocupació (INEM), tot i
que, atesa la gran variabilitat de la durada dels contractes, cal considerar-
les amb una certa reserva. Així, els contractes registrats van disminuir
intensament al març i van deixar l’acumulat anual en un descens del
8,8%. Aquesta caiguda va ser especialment visible en les fórmules tempo-
rals i menys intensa en el treball a temps parcial.

L’atur registrat disminueix

El nombre d’aturats registrats a l’INEM va disminuir en 33.217 al març,
xifra que millora àmpliament el registre del mateix mes de l’any anterior.
D’aquesta manera, el descens del ritme interanual de variació de l’atur es
va intensificar fins al 3,4%, un punt i quatre dècimes per sota de la del
mes precedent.

La millora de la situació va obeir, sobretot, a l’avançament de la Setma-
na Santa en el calendari, segons es desprèn del comportament de l’atur
als serveis. En efecte, l’atur al sector terciari va caure de manera intensa al
març, gairebé el doble que en el mateix mes del 2004. Així i tot, el bon

La construcció manté

el to, i els serveis es

beneficien de l’efecte

calendari.



comportament de l’atur a la construcció, també amb un descens aprecia-
ble, i la reducció en els demandants d’una primera feina van contribuir al
bon registre mensual.

El descens de l’atur al març no va evitar que el balanç acumulat de l’any
fos encara desfavorable, tot i que millor que el del 2004. En efecte, l’incre-
ment acumulat en el primer trimestre, 13.874 persones, va ser, aproximada-
ment, la tercera part del registrat el 2004 i el més baix des del 2000.
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comunitats autòno-

mes amb un atur

superior al del 2004.

ATUR REGISTRAT PER SECTORS, SEXE I EDATS
Març 2005

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

Absoluta

Aturats

% Absoluta %

participació

Per sectors

Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

Primera ocupació

Per sexes

Homes

Dones

Per edats

Menors de 25 anys

Resta d’edats

TOTAL

FONTS: INEM i elaboració pròpia.

39.520 2.120 5,7 –2.228 –5,3 2,3

252.141 –973 –0,4 –7.584 –2,9 15,0

188.968 –10.360 –5,2 –659 –0,3 11,2

989.386 18.805 1,9 –23.704 –2,3 58,7

214.149 4.282 2,0 –25.367 –10,6 12,7

681.179 –14.451 –2,1 –23.118 –3,3 40,4

1.002.985 28.325 2,9 –36.424 –3,5 59,6

240.864 8.501 3,7 –29.363 –10,9 14,3

1.443.300 5.373 0,4 –30.179 –2,0 85,7

1.684.164 13.874 0,8 –59.542 –3,4 100,0

Per comunitats autònomes, la millora de la situació va ser generalitza-
da, tot i que d’intensitat diferenciada. Tot i la millora, tres comunitats,
Navarra, Catalunya i València, mantenien nivells d’atur una mica superiors
als del mateix mes de l’any anterior, a diferència de la resta de regions,
on el descens era la nota característica. Entre aquestes últimes comunitats,
la de Madrid va registrar el descens de l’atur més intens, l’11,8% inter-
anual, seguida de Cantàbria, Castella i Lleó, el País Basc, Extremadura o
Andalusia, amb caigudes entre el 5% i el 7%.
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La taxa d’inflació puja

una dècima de punt 

al març i queda 

en el 3,4%.

Alces de vestit i

calçat, habitatge,

transport i hoteleria;

descensos en comuni-

cacions i serveis

mèdics.

PREUS

Les tensions de preus no remeten

La taxa anual d’inflació es va accelerar lleugerament al març per segon
mes consecutiu i es va situar en el 3,4%, és a dir, en els nivells del passat
mes de maig i tres dècimes per damunt dels mínims relatius del gener. La
inflació subjacent (exclosos els aliments frescos no elaborats i l’energia)
també va sumar una dècima de punt en relació amb el mes anterior i va
tornar al 2,9%, nivell en què ha romàs en els últims mesos.

L’IPC ES TORNA A TENSAR
Variació interanual de l’IPC

FONT: Institut Nacional
d’Estadística.
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Els increments més intensos de l’índex de preus de consum (IPC) al
març es van registrar en els grups de vestit i calçat, habitatge, transport
personal i hoteleria. No obstant això, el descens dels preus dels serveis
mèdics i de comunicacions i la moderació de l’alimentació fresca gairebé
van neutralitzar aquestes alces, de manera que, al capdavall, l’augment en
el mes, el 0,8%, va ser només una dècima superior al de l’any precedent.



La forta alça mensual en el grup de vestit i calçat, una mica més inten-
sa que al març del 2004, s’explica pel final de la temporada de rebaixes,
mentre que la pujada en habitatge obeeix als preus del gasoli de calefac-
ció, entre altres. El transport personal, al seu torn, es veu afectat per la
persistent alça dels combustibles, i, en el cas de l’hoteleria, l’avançament
de la Setmana Santa en el calendari ha fet jugar l’estacionalitat en contra
de l’IPC del mes de març. Aquestes alces puntuals, però, no alteren sensi-
blement les tendències dels grans blocs de l’IPC dels mesos precedents,
llevat de les dades relacionades amb l’alimentació fresca.
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La pujada de març no

representa una altera-

ció apreciable de les

tendències del fons 

de l’IPC.

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

0,6 2,0 3,4

0,2 2,2 3,5

–0,8 1,4 3,4

0,4 1,8 3,3

0,2 2,0 3,2

1,0 3,1 3,6

0,2 3,3 3,5

–0,1 3,2 3,2

LA INFLACIÓ SUBJACENT, S’APROPA AL 3%
Variació interanual de l’índex general de l’IPC sense energia ni aliments no elaborats

FONT: Institut Nacional
d’Estadística.
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En efecte, pel que fa als béns industrials no energètics, l’increment de
preus es va situar en l’1,0% interanual, gairebé en la línia dels mesos ante-
riors. Aquest increment tan modest s’explica per la caiguda de preus que
experimenten mercats com la informàtica, l’electrònica de consum, els
electrodomèstics o els jocs i joguines, sotmesos a forta competència i pro-
veïts per importacions de baix cost. En el cas de l’energia, en canvi, els
preus s’han mantingut en cotes elevades i creixents per l’alça del petroli i
la no continuïtat de l’apreciació de l’euro.
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Els béns industrials no

energètics mantenen

la tònica de modera-

ció, però l’energia

experimenta un nota-

ble increment.

L’acceleració dels

preus dels serveis res-

pon a l’avançament

de la Setmana Santa

en el calendari.

Els aliments frescos

recuperen un perfil a

la baixa després de les

dificultats patides en

els mesos d’hivern.

L’IPC es començarà a

moderar a partir de

l’abril.

L’AVANÇAMENT DE LA SETMANA SANTA TIRA DELS PREUS
DELS SERVEIS AL MARÇ
Variació interanual del component de serveis de l’IPC

FONTS: Institut
Nacional d’Estadística
i elaboració pròpia.
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3,8

4,4

La suau acceleració dels preus dels serveis, fins al 4,0% interanual,
obeeix purament al fenomen d’avançament en el calendari de les vacan-
ces de Setmana Santa, ja que les alces de preus més significatives es
donen en els hotels i restaurants i en el viatge organitzat. Fora d’això,
s’aprecien les resistències habituals en determinats serveis personals, les
quals, però, són parcialment compensades per la tendència a la baixa de
les comunicacions i dels serveis financers.

L’excepció la constitueixen els aliments frescos, que sembla que recu-
peren un cert aire a la baixa després de les alces atribuïdes a les
inclemències meteorològiques de l’hivern passat. La taxa interanual
d’aquest component va passar a créixer a un ritme anual del 2,9%, sis
dècimes menys que al febrer. D’altra banda, l’alimentació elaborada man-
té encara un creixement de preus elevat, afectat, al març, per la forta
acceleració del preu de l’oli.

L’alça de l’IPC del març no aporta dades rellevants que modifiquin el
panorama dels preus a Espanya. Només la moderació dels preus petro-
liers després de la Setmana Santa apunta a una millora del comportament
dels preus energètics, els quals, en els propers mesos, hauran de recon-
duir el seu creixement a taxes inferiors a les actuals. Els aliments frescos,



per la seva banda, tampoc no haurien de pressionar l’IPC a curt termini.
La inflació subjacent, finalment, hauria d’iniciar un suau descens a l’abril,
amb el suport de factors estacionals als serveis, que hauria de prosseguir
al llarg de l’any gràcies a l’eventual moderació dels aliments elaborats i
d’algun guany en els preus dels béns industrials no energètics.
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ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM PER GRUPS DE COMPONENTS
Març

% 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.

115,7 0,5 0,4 0,6 0,9 4,1 3,4

116,3 0,1 –0,0 0,4 0,3 1,3 5,4

107,6 2,8 3,2 –9,0 –9,4 1,1 1,6

112,4 0,5 0,8 1,5 1,7 2,5 4,4

106,9 0,4 0,3 –0,2 0,0 1,4 2,0

105,2 0,2 –0,7 –0,8 –0,4 0,6 0,6

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

92,3 –0,1 –0,8 –0,3 –0,8 –1,8 –1,2

103,2 0,3 0,8 –0,8 –0,1 0,1 0,6

116,9 0,0 0,0 0,4 0,5 3,9 4,2

118,0 0,5 0,9 1,6 1,8 4,0 4,4

113,9 0,2 0,3 2,1 2,3 2,9 3,0

113,9 0,3 0,4 1,1 1,0 2,4 4,0

119,5 0,8 0,3 –0,5 0,6 6,5 2,9

110,6 0,8 0,9 –0,2 –0,0 1,6 3,3

106,3 1,1 1,2 –1,6 –1,6 –0,2 2,7

110,7 1,5 1,9 2,5 3,1 –2,5 8,2

113,1 2,0 2,7 2,9 3,6 –3,8 10,5

104,8 0,9 1,0 –2,9 –3,0 0,5 1,0

115,8 0,5 0,6 1,5 1,7 3,6 4,0

111,3 0,6 0,7 –0,2 –0,2 2,2 2,9

111,9 0,7 0,8 0,0 0,2 2,1 3,4

Índexs
(*)

El diferencial d’inflació amb els països de la zona de l’euro va mante-
nir la tendència a l’ampliació al març i es va situar en 1,3 punts, segons
l’índex de preus de consum harmonitzat (IPCH), és a dir, quatre dècimes
més que al desembre del 2004. Per components, els preus creixen més a
Espanya, llevat de les despeses mèdiques, en aquest cas per l’intens
increment de preus d’aquest component a Alemanya i als Països Baixos.
El diferencial més ampli en contra d’Espanya, superior als dos punts per-
centuals, es registra en l’alimentació i en els transports. Tot seguit se
situen, amb 1,6 punts, el vestit i calçat i l’hoteleria.

El diferencial d’inflació

amb la zona de l’euro

puja una altra dècima

fins a 1,3 punts per-

centuals.



L’energia pressiona sobre els preus a l’engròs

Els preus industrials van prosseguir la suau tendència a l’acceleració al
març, i el seu ritme de creixement es va enfilar fins al 5,1% interanual,
dues dècimes per damunt del mes anterior. La pressió dels preus de
l’energia va ser decisiva en aquest comportament, ja que van prosseguir
les tensions al mercat de cru, tot i que aquest no va ser l’únic factor deter-
minant. Així, els preus dels béns d’equipament també van continuar mos-
trant una certa tendència a l’acceleració, ara com ara no preocupant si
tenim en compte el seu modest creixement, el 2,0% interanual. Aquestes
alces van ser compensades parcialment pels preus dels productes desti-
nats al consum, que es van situar de nou per sota del 3% en taxa inter-
anual, beneficiats per la contenció dels aliments.
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Moderació dels preus

a l’engròs dels béns

de consum.

Els preus d’importació

es frenen, però crei-

xen encara intensa-

ment, afectats pel

cost del cru.

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

Índex de preus industrials Preus d’importació
Preus

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

2003

Desembre 

2004

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

2005

Gener

Febrer

Març

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

Deflactor
del PIB

(*)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

... 4,9 3,1 1,9 5,6 11,0 5,4 1,0 –1,9 9,3 ...

... 5,1 2,8 2,0 4,9 13,1 ... ... ... ... –

Els preus d’importació es van moderar lleugerament al febrer, però van
continuar afectats pel preu del petroli, de manera que el seu creixement
interanual es va situar en un nivell encara elevat, el 5,4%. L’increment
dels productes no energètics, en canvi, va romandre en cotes relativament
inferiors, el 3,4%, i, en aquest sentit, cal destacar els béns intermedis no
energètics, amb el 6,5%. Els preus dels béns de consum van quedar en
l’1,0%, amb un comportament més alcista dels aliments (3,6%) en compa-
ració amb la resta (0,5%), i els d’inversió van mostrar un descens modest.
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El dèficit comercial

creix el 50% al gener.

SECTOR EXTERIOR

El dèficit comercial inicia el 2005 amb una forta alça

El dèficit comercial de l’economia espanyola va créixer intensament en
el primer mes del 2005 en mantenir-se la pressió de les importacions 
en un context d’estancament de les exportacions. El desequilibri comer-
cial al gener va superar en un 50,4% el del mateix mes de l’any anterior i
es va situar en els 5.280 milions d’euros.

COMERÇ EXTERIOR
Gener 2005

Importacions Exportacions Saldo

Milions
% variació %

Milions
% variació %

Milions

Taxa de

d’euros
anual en partici-

d’euros
anual en partici-

d’euros

cober-

valor pació valor pació
tura (%)

Per grups de productes

Energètics

Béns de consum

Alimentaris

No alimentaris

Béns de capital

Béns intermedis 
no energètics

Per àrees geogràfiques

Unió Europea 15

Zona de l’euro

Altres països

Rússia

Estats Units

Japó

Amèrica Llatina

OPEP

Resta

TOTAL

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

2.131 23,8 13,2 438 34,3 4,0 –1.693 20,6

4.514 6,8 27,9 4.323 –3,3 39,6 –191 95,8

857 –4,7 5,3 1.611 –0,7 14,8 753 187,9

3.657 9,7 22,6 2.713 –5,9 24,9 –945 74,2

1.630 19,7 10,1 782 –17,1 7,2 –848 48,0

7.909 14,6 48,9 5.361 8,2 49,2 –2.548 67,8

9.470 12,1 58,5 8.069 3,8 74,0 –1.400 85,2

8.301 12,7 51,3 6.771 5,3 62,1 –1.530 81,6

6.715 16,5 41,5 2.835 –3,1 26,0 –3.880 42,2

375 89,3 2,3 58 17,1 0,5 –317 15,5

569 –6,0 3,5 400 9,6 3,7 –169 70,3

539 44,1 3,3 82 –24,8 0,7 –457 15,2

632 14,1 3,9 453 –22,8 4,2 –180 71,6

1.143 7,0 7,1 248 8,6 2,3 –895 21,7

3.457 16,6 21,4 1.594 0,3 14,6 –1.862 46,1

16.185 13,9 100,0 10.905 1,9 100,0 –5.280 67,4



Les importacions van créixer el 13,9% nominal al gener i van arribar
als 16.185 milions d’euros. L’increment en volum va ser una mica menor,
el 8,5%, a causa de l’augment dels preus, el 5,0%, imputable, en bona
part, als derivats del petroli. El cru importat en el primer mes de l’any va
tenir un cost mitjà de 210 euros per tona, el 17,0% més que al gener del
2004, i les importacions no energètiques van pujar el 3,4%.

El component més dinàmic de les compres exteriors el van constituir
els béns de capital i intermedis, gràcies a les compres de motors i
d’equips informàtics en el primer cas i de productes minerals, ferro, acer 
i productes químics en el segon. Les de béns de consum no alimentari, en
canvi, van moderar sensiblement el ritme de creixement, fins al 6,4% real.
Per àrees geogràfiques, les compres a la Unió Europea de vint-i-cinc
membres (UE-25) es van moderar fins al 5,3% real, a diferència de les
procedents de la resta del món, el ritme d’avanç de les quals es va incre-
mentar fins al 13,2%.

Les exportacions van arribar als 10.905 milions d’euros al gener, l’1,9%
més que en el mateix mes del 2004. Aquest augment va ser degut, total-
ment, als preus, que, amb un increment del 5,1%, van compensar el des-
cens real del 3,1%. El descens en volum va ser especialment visible en les
vendes fora de la UE-25, el 6,2%.

Per productes, la reculada de les vendes exteriors va ser generalitzada,
llevat de les de béns intermedis, que van mantenir un increment mínim.
La feblesa més notòria es va evidenciar en les vendes exteriors de béns
de capital, afectades per la important caiguda de les de material de trans-
port i maquinària d’oficina. Entre els béns de consum, cal destacar les
intenses reculades de les vendes exteriors d’automòbils i calçat. Final-
ment, les d’aliments també van caure amb força.

El saldo corrent, cada cop més negatiu

La balança per compte corrent va presentar un dèficit de 4.155 milions
d’euros al gener, cinc cops més que en el mateix mes del 2004. En aquest
sentit, l’ampliació dels dèficits comercial i de rendes i la caiguda del
superàvit per transferències van ser claus i van compensar amb escreix la
suau millora del saldo per serveis. Aquest mal resultat va reforçar 
la tendència a l’ampliació del desequilibri exterior, que, en els dotze
últims mesos, va pujar a 42.884 milions d’euros.

L’intens deteriorament de la situació en els dotze últims mesos (el dèfi-
cit acumulat s’ha doblat en relació amb els dotze mesos anteriors) obeeix,
principalment, a l’ampliació del desequilibri comercial, que ha contribuït
al 70% de l’ampliació total del dèficit. La resta correspon a la rúbrica de
rendes i, amb menys pes, a la davallada dels superàvits acumulats en ser-
veis i a les transferències.
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Les importacions

mantenen l’auge i

pateixen l’impacte de

l’increment de la fac-

tura petroliera.

Moderació de les

importacions de béns

de consum i reculada

dels aliments.

Les exportacions

cauen el 3,1% real,

impulsades per les

destinades a tercers

països.

Reculada de les expor-

tacions, llevat de les

de béns intermedis.

Nou impuls del dèficit

corrent al gener.

El dèficit comercial,

principal determinant

d’aquesta alça, però la

resta de rúbriques

també contribueixen a

l’ampliació.



El superàvit per serveis, 25.305 milions d’euros en els dotze últims
mesos, va caure el 7,3% en relació amb l’any precedent, disminuït per un
saldo turístic decreixent arran de l’increment dels pagaments en un con-
text d’estancament dels ingressos. D’altra banda, el superàvit per trans-
ferències, tradicionalment elevat, s’ha convertit en dèficit arran de les
menors transferències netes procedents de la Unió Europea i de les reme-
ses dels treballadors residents a Espanya cap a l’estranger.
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L’estancament dels

ingressos per turisme

i l’expansió dels paga-

ments provoquen una

caiguda del superàvit

per aquest concepte.

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

Gener Gener
% variació2004 2005

Balança corrent

Balança comercial

Serveis

Turisme

Altres serveis

Total

Rendes

Transferències

Total

Compte de capital

Balança financera

Inversions directes

Inversions de cartera

Altres inversions

Total

Errors i omissions

Variació d’actius del Banc d’Espanya

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

FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.

–38.141 –53.571 40,5

29.596 28.356 –4,2

–2.305 –3.051 32,3

27.290 25.305 –7,3

–10.689 –13.411 25,5

819 –1.208 –

–20.721 –42.884 107,0

7.650 8.792 14,9

674 –26.722 –

–15.424 81.844 –

33.591 –11.291 –

18.841 43.831 132,6

–6.014 –5.240 –12,9

244 –4.499 –

El compte de capital, per la seva banda, va presentar al gener un
superàvit més elevat que el del mateix mes de l’any anterior. En el con-
junt dels dotze últims mesos, el saldo va ser també positiu per un import
de 8.792 milions d’euros i el 14,9% superior al del període equivalent del
2004. Aquesta millora va ser imputable, principalment, als ingressos pro-
cedents de la Unió Europea, tot i el notable increment dels pagaments.

El compte financer, excloses les operacions del Banc d’Espanya, va
registrar unes entrades netes de 2.279 milions d’euros, molt inferiors a les
de l’any precedent. Les entrades de capital van procedir, sobretot, de la
inversió exterior de cartera i d’altres inversions, tot i que en els dos casos
les xifres van ser inferiors a les del 2004. La inversió espanyola directa
empresarial es va continuar recuperant, igual que la inversió estrangera a
Espanya, en aquest cas, però, sense els immobles.

Les transferències de

la UE apuntalen la

balança de capital.

Recuperació de la

inversió espanyola

directa a l’exterior 

i de l’estrangera a

Espanya, però no 

en immobles.
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NOVA RECULADA DE LA INVERSIÓ ESTRANGERA DIRECTA A ESPANYA

El 2004 la inversió estrangera directa neta a Espanya es va reduir gairebé a la meitat. Segons
les dades del registre d’inversions exteriors del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, l’any pas-
sat es va comptabilitzar una entrada neta de 7.187 milions d’euros, el 47,1% menys que el 2003
i la xifra més baixa des del 1998. Cal recordar que aquest registre recull només la inversió direc-
ta en empreses i que, per tant, no inclou els préstecs entre matriu i filial o les compres d’immobles.

El descens de la inversió estrangera directa neta va ser conseqüència, sobretot, de les desin-
versions estrangeres, que van consistir majoritàriament en vendes totals o parcials d’empreses
espanyoles a inversors nacionals, i també, tot i que amb menys força, de les reduccions de
capital. Per tant, si tenim en compte les dades d’inversió brutes (sense descomptar les desinver-
sions), l’import de la inversió estrangera a Espanya el 2004 va ascendir a 17.857 milions
d’euros, xifra molt semblant a la del 2003.

Una bona part de les entrades d’inversió estrangera el 2004 es va dirigir a les anomenades
«entitats de tinença de valors estrangers». Es tracta de societats establertes a Espanya l’objectiu
de les quals és la tinença d’accions de societats estrangeres, aprofitant així el favorable règim
fiscal que es va establir l’any 2000 per atreure seus d’empreses multinacionals, i que, per tant,
no representen una inversió real en el país. Si s’exclouen aquestes inversions, la inversió neta
va quedar només en 582 milions d’euros, el 89,8% menys que el 2003.

Els principals països d’origen últim de les inversions estrangeres van ser el Regne Unit
(18,1% del total), Mèxic (17,7%), els Estats Units (17,0%), França (11,2%), Portugal (9,5%) i
els Països Baixos (7,7%). Per sectors de destinació, cal destacar la fabricació de ciment, el
comerç al detall, les assegurances, l’electricitat i l’immobiliari. Per comunitats autònomes,
Madrid continua absorbint la major part d’aquest flux, ja que l’«efecte seu», és a dir, la comp-
tabilització de la inversió al lloc on s’ubica la seu social de la companyia, és determinant. El
2004 Madrid va rebre el 40% de la inversió bruta total, seguida de la Comunitat Valenciana,
que va rebre el 20%. Tot seguit, es va situar Catalunya, amb el 14%. La resta de comunitats es
van col·locar ja a una distància considerable. En els últims anys, mentre que Madrid ha rebut
aproximadament el 50% del total, amb algunes oscil·lacions, la tendència de Catalunya ha
estat de clar descens.

LES DESINVERSIONS DESLLUEIXEN ELS RESULTATS DEL 2004

19971996 1998

NOTA: (*)
Deduïdes les
desinversions.
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Els ingressos imposi-

tius augmenten el

12% en el primer tri-

mestre.

La recaptació per

impostos directes

creix gairebé el 20%,

però hi intervenen fac-

tors de calendari.

SECTOR PÚBLIC

Superàvit dels comptes de l’Estat 
en el primer trimestre

Els ingressos no financers de l’Estat van augmentar el 13,8% en el pri-
mer trimestre del 2005 i van arribar als 31.019 milions d’euros. Aquesta
xifra no inclou els trams de la recaptació d’impostos indirectes cedits a les
comunitats autònomes i a les corporacions locals, de manera que és poc
significativa com a indicador de la capacitat d’ingrés de les administra-
cions per la via dels impostos generals. Un cop inclosos aquests ingressos
cedits, la recaptació va pujar a 41.320 milions d’euros i va créixer el 12,4%
en relació amb el 2004.

EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE L’ESTAT
Març 2005

Mes Acumulat de l’any

Milions
% variació

Milions
% variació

d’euros
s/mateix mes

d’euros
s/mateix mes

any anterior any anterior

Ingressos no financers

Ingressos no financers corregits (*)

IRPF

Impost de societats

IVA

Impostos especials

Resta

Total

Pagaments no financers

Saldo de caixa

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

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

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

5.439 36,2 31.019 13,8

3.114 14,7 15.195 14,0

133 – 854 642,6

2.676 45,1 16.889 19,1

1.374 4,6 4.280 4,1

1.576 8,5 4.102 –18,5

8.873 23,9 41.320 12,4

8.422 –10,9 34.030 15,1

–2.983 –45,3 –3.011 31,1

–5.192 –9,9 3.140 190,5

L’avanç de la recaptació impositiva es va basar tant en els impostos
directes com en els indirectes. Els directes van créixer el 18,8% en el tri-
mestre per l’impuls de la recaptació de l’impost de societats, augmentada
per la davallada de les devolucions. L’augment dels recursos procedents
de l’impost sobre la renda de les persones físiques va pujar fins al 14,4%,



increment no significatiu en intervenir-hi canvis en les retencions i factors
de calendari.

Els ingressos per impostos indirectes, per la seva banda, van créixer el
15,7% en relació amb el primer trimestre del 2004, amb l’impost sobre el
valor afegit, amb un increment del 19,1%, com a principal recurs. El crei-
xement va ser especialment elevat en la recaptació per operacions
d’importació, el 21,0%, arran de l’auge de les compres exteriors. Aquest
mateix auge incideix també en els ingressos per tràfic exterior, és a dir,
els derivats dels aranzels de les importacions procedents de països no
pertanyents a la Unió Europea. Entre la resta d’indirectes, cal destacar
l’increment en els recursos procedents de l’impost sobre l’alcohol i begu-
des derivades, amb el 26,5%, i, a l’extrem oposat, el de l’impost d’hidro-
carburs, el 0,8%, afectat, no cal dir-ho, per la reducció del consum atribuï-
ble a l’alça de preus dels combustibles.

Els pagaments no financers de l’Estat, per la seva banda, van augmen-
tar el 15,1% i van pujar a 34.030 milions d’euros. Aquesta xifra no inclou
la contrapartida dels ingressos corresponents als trams dels impostos
cedits a les comunitats autònomes i és complexa d’interpretar per la poca
homogeneïtat de les dades. L’increment de la despesa va ser degut a les
operacions corrents i de capital. En el primer cas, l’increment dels paga-
ments va ser propiciat per les despeses financeres i per les transferències
corrents; en el segon, per l’augment de les inversions reals.

El saldo de caixa no financer de l’Estat fins al març, és a dir, la diferèn-
cia entre els ingressos i els pagaments, va ser negatiu per un import de
3.011 milions d’euros, el 31,1% més que en el mateix període de l’any
anterior. Aquest dèficit, compensat en part per la disminució neta d’actius
financers, va generar una necessitat d’endeutament de 1.108 milions
d’euros, el 84,1% per sota de la del mateix període de l’any anterior. En
termes de comptabilitat nacional, en canvi, el saldo pressupostari va ser
positiu, 3.140 milions d’euros, gairebé el triple que el del primer trimestre
del 2004.
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El crèdit al sector pri-

vat puja més del

doble que al conjunt

de la zona de l’euro.

ESTALVI I FINANÇAMENT

El crèdit a empreses i famílies es continua expandint 
a un ritme elevat

El crèdit bancari al sector privat va augmentar el 17,9% al febrer del
2005 en relació amb el mateix mes de l’any anterior. Aquesta taxa és infe-
rior en 4 dècimes a la registrada al gener i se situa en el mateix nivell que
al desembre. D’altra banda, aquesta taxa és més del doble que la del con-
junt de la zona de l’euro. La demanda de crèdit bancari per part d’empre-
ses i famílies continua impulsada per un clima positiu del mercat laboral i
per unes condicions favorables de finançament, amb uns tipus d’interès
molt reduïts.

EL CRÈDIT AL SECTOR PRIVAT AVANÇA
A UN RITME ANUAL DEL 18%
Variació interanual del crèdit concedit per les entitats de crèdit a empreses i famílies

NOTA: Sèrie
de cicle-tendència.
FONTS: Banc
d’Espanya
i elaboració pròpia.

%
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La lleugera disminució de la taxa de creixement interanual del crèdit a
empreses i famílies al febrer va afectar tant les caixes d’estalvis com els
bancs, però aquests últims amb més intensitat. D’aquesta manera, les cai-
xes van continuar guanyant quota de mercat en aquest segment. Així, el
saldo de crèdits al sector privat per part de les caixes es va enfilar fins al
21,6% en els dotze últims mesos fins al febrer, mentre que el de la banca
va pujar el 15,1%.

El creixement del

crèdit a empreses i

famílies de les caixes 

és superior 

al de la banca.



La major contribució al creixement del crèdit a empreses i famílies va
ser la de les hipoteques, les quals, ara com ara, amb prou feines presen-
ten senyals de moderació. Així, el crèdit hipotecari de bancs i caixes es
va incrementar el 24,0% al febrer del 2005, una dècima menys que en el
mes precedent. Si hi afegim les titulitzacions i les altres entitats de crèdit,
la variació interanual va ser del 24,7%, segons les xifres proporcionades
per l’Associació Hipotecària Espanyola, una dècima menys que l’anotada
al gener. Unes majors rendes de les llars, variables sociodemogràfiques i
els baixos tipus d’interès animen la demanda de crèdit hipotecari. D’altra
banda, els arrendaments financers, dirigits al finançament de l’adquisició
de béns d’equipament i d’immobles per part de societats i de professio-
nals autònoms, també van pujar notablement, amb una alça interanual
del 16,9%.
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CRÈDIT A EMPRESES I FAMÍLIES
Febrer 2005

Saldo Variació any actual Variació 12 mesos

Milions Milions Milions
%

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

Crèdit comercial

Deutors amb garantia real (*)

Altres deutors a termini

Deutors a la vista

Arrendaments financers

Crèdits dubtosos

TOTAL

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

61.516 1.267 2,1 6.865 12,6 6,4

564.002 19.084 3,5 107.401 23,5 58,2

282.351 1.540 0,5 25.592 10,0 29,1

23.539 584 2,5 3.027 14,8 2,4

29.516 234 0,8 4.257 16,9 3,0

7.702 218 2,9 –6 –0,1 0,8

968.626 22.929 2,4 147.137 17,9 100,0

El saldo dels crèdits dubtosos es va incrementar lleugerament al febrer.
D’aquesta manera, la taxa de morositat de les entitats de crèdit es va
situar en el 0,80% al febrer del 2005, prop del mínim dels últims anys
registrat al desembre. D’altra banda, la taxa de dubtositat de bancs i cai-
xes (excloses les altres entitats de crèdit) es va col·locar en el 0,67%, tam-
bé a la vora de la cota mínima històrica de dos mesos abans.

Els tipus d’interès bancaris d’actiu van flexionar a la baixa al febrer, en
general. Així, el tipus sintètic dels préstecs i crèdits al sector privat va cau-
re 11 punts bàsics en relació amb el mes anterior i va marcar un mínim
històric, el 3,83%, 25 punts bàsics per sota de dotze mesos abans. El tipus
d’interès sintètic de les famílies va baixar 20 punts bàsics fins al 4,16% i va
igualar la cota mínima del maig del 2004. El tipus sintètic de les societats
no financeres es va reduir en 2 punts bàsics fins al 3,47%, 26 punts bàsics
menys que al febrer del 2004.



D’altra banda, al febrer del 2005 el tipus d’interès dels préstecs hipote-
caris a més de tres anys per a la compra d’habitatge lliure del conjunt
d’entitats de crèdit va augmentar molt lleugerament en 1 punt bàsic fins al
3,34%. No obstant això, se situava 2 punts bàsics per sota del mateix mes
de l’any passat.

Els dipòsits bancaris creixen més que els fons d’inversió

Els dipòsits totals d’empreses i famílies residents en euros i moneda
estrangera van augmentar el 12,7% al febrer del 2005 en relació amb el
mateix mes de l’any anterior, 1,3 punts menys que en el mes anterior. Així
i tot, el ritme de creixement dels dipòsits del sector privat continuava
essent notable. No obstant això, el seu increment en els dotze últims
mesos, de 81.409 milions d’euros, va ser considerablement inferior a
l’augment dels crèdits. Per compensar aquest desequilibri en els balanços,
les entitats van realitzar emissions de valors i titulitzacions i van acudir al
mercat interbancari exterior.

Per modalitats de dipòsits, la pujada anual més intensa, del 56,2%, va
correspondre als de termini a més de dos anys, que gaudeixen d’una
bonificació fiscal dels interessos del 40%. Els dipòsits en monedes dife-
rents de l’euro també van registrar una important alça interanual del
31,0%. No obstant això, els comptes a la vista, que van pujar el 13,1%,
van continuar ostentant la màxima participació en el total, del 26,2%.
D’altra banda, el saldo de les cessions temporals va patir una caiguda
anual del 14,5%.
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DIPÒSITS D’EMPRESES I FAMÍLIES A LES ENTITATS DE CRÈDIT
Febrer 2005

Saldo Variació any actual Variació 12 mesos

Milions Milions Milions
%

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

A la vista

D’estalvi (*)

A termini fins a 2 anys

A termini a més de 2 anys

Cessions temporals

Total

Dipòsits en monedes no euro

TOTAL

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

189.871 2.732 1,5 22.054 13,1 26,2

157.547 –388 –0,2 12.975 9,0 21,8

165.725 5.258 3,3 10.132 6,5 22,9

131.409 3.941 3,1 47.274 56,2 18,2

73.108 –7.374 –9,2 –12.438 –14,5 10,1

717.659 4.169 0,6 79.995 12,5 99,2

5.964 117 2,0 1.412 31,0 0,8

723.624 4.287 0,6 81.409 12,7 100,0

Pel que fa als tipus d’interès bancaris de passiu d’empreses i famílies,
en general van cedir molt lleugerament al febrer. Així, el tipus d’interès
sintètic de les empreses no financeres va baixar 4 punts bàsics fins a
l’1,21%, nivell gairebé idèntic al de dotze mesos abans. Per la seva banda,
el tipus d’interès sintètic de les famílies es va mantenir gairebé pla en
l’1,15%.
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EL PATRIMONI DELS FONS D’INVERSIÓ S’ALENTEIX
Patrimoni total dels fons d’inversió mobiliària

FONT: Inverco.
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Pel que fa al patrimoni dels fons d’inversió mobiliària, el seu valor es
va incrementar en 60 milions d’euros al març fins als 224.659 milions
d’euros, amb un creixement interanual del 6,5%. Aquest ascens és degut a
unes subscripcions netes de participacions –descomptant les vendes– de
378 milions d’euros, ja que en el mes, arran de la negativa evolució dels
mercats financers, es van produir minusvàlues. Les entrades netes de
diner al març es van concentrar en la renda fixa a curt termini, en els
garantits de renda variable i en els globals. Les sortides més importants
van correspondre als fons de diner. D’aquesta manera, van prosseguir les
pautes dels últims mesos. En el primer trimestre, les subscripcions netes
de participacions de fons d’inversió mobiliària van sumar 4.031 milions
d’euros.

La rendibilitat mitjana ponderada dels fons d’inversió mobiliària en els
dotze últims mesos ha estat del 2,8%. Gairebé totes les classes de fons
d’inversió mobiliària han aconseguit rendiments anuals positius, llevat de
la renda variable dels Estats Units i del Japó.
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La Xina ha estat

l’economia més gran

del món. Tornarà 

a ser-ho?

Xina: motor del creixement mundial

Durant 2.000 anys, la Xina ha estat l’economia més gran del món, però
al començament del segle XIX va començar el seu declivi. De representar
un terç del producte interior brut (PIB) mundial el 1820, va passar només
al 3% el 1950. No obstant això, des del final dels anys setanta, l’economia
xinesa ha tornat a recuperar la força perduda. El país més poblat del món
està creixent a unes taxes espectaculars, de manera que el valor del seu
PIB és ara semblant al de França. Però, si establim un rànquing per pari-
tats de poder adquisitiu, és a dir, depurant les diferències de preus en els
béns i serveis, l’economia xinesa seria avui la segona mundial, per darrere
dels Estats Units.

ESTUDIS ESPECIALS

RECUPERANT EL TERRENY PERDUT AL MÓN
Percentatge de participació en el total mundial

Població

PIB

Comerç mundial

Inversió estrangera
directa

NOTA: Les dades
del comerç mundial
fan referència al
2003 i són la suma
d’exportacions
i importacions.
FONTS:
Departament de
Comerç dels Estats
Units, Fons Monetari
Internacional
i elaboració pròpia. 0 15 255 20
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La població de la Xina arribava als 1.280 milions el 2002 i superava les
de l’Índia (1.049 milions d’habitants), la Unió Europea (378) o els Estats
Units (288). Tot i tenir la major població del món, amb el 21,9% del total
mundial, el seu PIB només arriba al 4,0% del total mundial, enfront del
29,1% dels Estats Units. No obstant això, en termes de volum, sense tenir
en compte el seu baix nivell de preus, la Xina és la segona economia del
món, amb el 13,7% del total mundial, i el seu creixement, també en
volum, és el 22,5% del creixement global del 2004, superior al 20,5% dels
Estats Units. Aquest creixement és especialment patent al comerç mun-
dial, on les exportacions i les importacions de la Xina en dòlars han pas-
sat de ser el 2,0% del total mundial el 1990 al 6,5% el 2003.

El PIB xinès és el 4%

del món, però, en

volum, representa

més del 22% del crei-

xement mundial.



La Xina és, en l’actualitat, una de les economies més dinàmiques del
món, pel seu creixement comercial i inversor. En aquest sentit, la Xina és,
de bon tros, el major receptor mundial d’inversió directa estrangera. Els
canvis institucionals són també rellevants. El pragmatisme de l’elit gover-
nant i de la població garanteix l’estabilitat política. Els passos fets el 2004
per garantir els drets de propietat i els intents de sanejament del sistema
bancari il·lustren aquest pragmatisme. A més a més, no hem d’oblidar
aquí la importància dinamitzadora de les altres Xines d’ultramar, és a dir,
de Hong Kong, Taiwan, Singapur, i d’altres com les dels Estats Units i
Malàisia, comunitats amb uns mercats financers desenvolupats i amb una
marcada vocació comercial. La seva afinitat cultural amb la Xina continen-
tal fa que siguin importants proveïdors d’inversió directa i d’un capital
humà d’alt nivell.

Pel que fa a l’oferta, en l’estructura del producte interior xinès, cal des-
tacar el pes de l’agricultura, l’enlairament de la indústria –principal motor
del creixement– i el reduït pes del sector de serveis. Com correspon a un
país emergent, sobresurt l’intens procés de relleu de l’agricultura per la
indústria, on les indústries pesants representen el 70% del total d’aquest
component. En el quart trimestre del 2004, el sector agrícola va créixer el
6,3% interanual, i la indústria, l’11,1%, mentre que els serveis van avançar
el 8,3%. Aquest fort creixement, basat en la indústria, té quatre conse-
qüències de pes.
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DISTRIBUCIÓ DEL PIB DE LA XINA PER SECTORS
Percentatge del PIB en termes corrents

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Agricultura

Indústria

Serveis

FONTS: Oficina Nacional d’Estadístiques de la Xina i elaboració pròpia.

16,0 15,4 14,2 13,6 13,3 12,6 13,2

51,5 51,4 52,1 52,1 52,2 54,3 55,0

32,5 33,2 33,7 34,2 34,5 33,1 31,9

En primer lloc, hi ha la naturalesa agrícola de la Xina. El 50% dels tre-
balladors són agrícoles, molt per damunt del 13% que representa el valor
afegit del sector. L’Índia té el 67% del treball en l’agricultura, però la seva
terra cultivable per persona és el 50% superior a la de la Xina. Aquesta
escassetat implica una baixa productivitat del treball i grans diferències de
renda entre les zones urbanes i les rurals. La mecanització del camp i la
substitució de llocs de treball agrícoles poc productius per ocupacions
industrials fan que sigui necessari crear 10 milions de llocs de treball, la
qual cosa obliga a mantenir altes taxes de creixement econòmic amb uns
baixos costos laborals.

En segon lloc, les empreses estatals, que el 1978 representaven el
gruix de la indústria pesant, encara tenen un pes superior al 40% de la
producció industrial. Aquests conglomerats generen pèrdues, i el seu
finançament per part dels bancs representa un risc per a l’estabilitat finan-
cera.



D’altra banda, la ràpida industrialització ha creat grans diferències de
desenvolupament entre les zones urbanes, on s’han realitzat les inversions
més importants, i les rurals. Una última conseqüència d’aquest gran
desenvolupament de la indústria, principalment pesant, és l’avidesa xine-
sa per obtenir primeres matèries, que ha incidit directament sobre els
mercats mundials.
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DISTRIBUCIÓ DEL PIB DE LA XINA PER AGREGATS DE DEMANDA
Percentatge del PIB en termes corrents

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Consum privat

Consum públic

Inversió

Existències

Sector exterior

FONTS: Oficina Nacional d’Estadístiques de la Xina i elaboració pròpia.

46,3 47,2 48,1 45,9 43,9 41,3

12,1 12,7 13,1 13,4 13,2 12,6

35,3 35,9 36,5 37,8 39,9 43,7

2,4 1,5 –0,2 0,6 0,3 0,1

3,9 2,7 2,5 2,3 2,7 2,3

Des de l’òptica de la despesa, la inversió, per damunt del 40% del PIB,
és el component dominant. En aquest sentit, el 2003 el creixement inver-
sor va ser el 77,0% del creixement total. Ara com ara, la inversió més ren-
dible ha estat la destinada a l’exportació, aprofitant els avantatges compa-
ratius del país, principalment els baixos costos laborals. El consum
interior de béns manufacturers està relativament endarrerit, però en sec-
tors com l’automòbil la demanda ja podria estar despertant.

Cal destacar, en aquest sentit, que la Xina és el líder mundial en la
recepció d’inversió directa forana, molt per davant d’altres grans econo-
mies emergents, i la tendència és a l’alça. El 2004 la inversió directa
estrangera a la Xina va ser de 57.000 milions de dòlars, el 24,6% del total
mundial, enfront del 10,4% del 1990. El Brasil i Mèxic, les principals eco-

Milers de milions de dòlars
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nomies de l’Amèrica Llatina, van atreure el 2004 un flux de 31.880 milions
de dòlars d’inversions directes estrangeres i l’Índia, l’altre gegant emergent
d’Àsia, 5.800 milions. El 2000 aquesta situació era molt diferent, ja que la
Xina absorbia unes inversions de 37.483 milions de dòlars, mentre que el
Brasil i Mèxic tenien 49.377 milions i l’Índia, 3.513 milions.

Les comunitats xineses dels Estats Units, Singapur i el mateix Taiwan
són, en gran part, responsables d’aquest flux creixent. El cas de Taiwan tor-
na a il·lustrar el pragmatisme regnant a la zona, amb inversions a través de
Hong Kong que fins ara han estat indiferents a les tensions polítiques.

Pel que fa al comerç exterior, les exportacions representaven el 6,6%
del total mundial el 2004 i el 10,0% del creixement mundial. Les importa-
cions van ser el 6,4% i el 10,8%, respectivament. El lideratge xinès en el
comerç de l’Extrem Orient i la seva influència sobre l’Amèrica Llatina és
cada cop més patent.
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El comerç xinès és
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Si el comerç xinès té un pes considerable, la seva singular composició
amplia la seva influència global. La Xina presenta una doble asimetria
comercial, tant en el que es compra i es ven com en la distribució geogrà-
fica. Pel que fa a la primera, la Xina combina l’avidesa per obtenir prime-
res matèries amb l’exportació de manufactures. El 2004 les exportacions
manufactureres van superar en un 25% les importacions, mentre que les
importacions de primeres matèries van superar en un 189% les exporta-
cions. Aquesta asimetria és creixent, ja que el 2002 els percentatges eren
el 20% i el 72%, respectivament. La força de la importació de primeres
matèries domina, i així el consum xinès d’acer va arribar el 2003 al 26,8%
del total mundial; el d’alumini, al 18,8%; el de níquel, al 10,7%, i el de
coure, al 19,8%. Les previsions són de manteniment d’aquesta demanda
en els propers anys.

Els xinesos d’ultramar

generen un important

fons d’inversió estran-

gera.

La Xina representa 

el 10% del creixement

del comerç mundial.
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Al sector energètic, la Xina no té un dèficit significatiu, ja que la
diferència entre el que importa i el que exporta és relativament petita. En
contrast, Europa i el Japó supleixen de l’exterior més de la meitat del con-
sum propi. Però la substitució del consum de carbó pel de petroli, per
raons mediambientals i d’eficiència, converteix la Xina en un creixent
importador de petroli. El 2002 el dèficit energètic era negligible, i les
importacions netes de petroli eren d’1,77 milions de barrils diaris, enfront
dels 5,3 del Japó i dels 13,4 dels Estats Units. Però amb la seva ràpida
evolució a l’alça, la Xina és ja el segon consumidor mundial de cru i la
seva influència en les últimes tensions dels preus és notable. En aquest
sentit, la Xina representa el 22,3% de l’increment de consum mundial de
petroli entre 1992 i 2002.

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

La Xina és un creixent

consumidor de petro-

li, àvid de primeres

matèries.

Superàvit comercial

amb els Estats Units 

i dèficit amb el Japó,

Corea i Alemanya.

La Xina representa un

terç del deteriorament

del dèficit extern

nord-americà.

Milions de tones

FONTS: Oficina
Nacional
d’Estadístiques
de la Xina
i elaboració
pròpia.

LA XINA ES CONVERTEIX EN EL SEGON IMPORTADOR DE PETROLI
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La segona asimetria del comerç xinès és geogràfica. Els exportadors de
primeres matèries tenen un lògic superàvit amb la Xina, i els exportadors
de manufactures haurien de tenir un dèficit. No obstant això, la Xina
combina un important dèficit comercial amb Corea del Sud, el Japó i Ale-
manya, exportadors manufacturers, amb un molt significatiu superàvit
comercial creixent amb els Estats Units. En aquest sentit, durant l’any
2004, les importacions nord-americanes provinents de la Xina ja presenta-
ven el 12,9% del total, quan el 2000 només eren el 7,9%. El 2004 aquestes
importacions van contribuir en una cinquena part al creixement total de
les importacions dels Estats Units i van superar les de Canadà, Mèxic i la
zona de l’euro i van quadruplicar les del Japó.

La Xina representa un quart del dèficit comercial americà i un terç del
seu deteriorament comercial durant l’any 2004. Atesa aquesta situació, les
autoritats nord-americanes han pressionat reiteradament les xineses per-
què revaluïn la seva moneda, el règim canviari de la qual es defineix com
una paritat fixa enfront del dòlar dels Estats Units, per tal d’alleujar el
dèficit comercial americà. El cert és que, des de l’entrada de la Xina en
l’Organització Mundial del Comerç el 2002, les exportacions xineses s’han



convertit en una potent competència internacional, mentre que l’obertura
del mercat interior xinès als productes estrangers no ha respost a les
expectatives.
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SALDO DE LA BALANÇA COMERCIAL XINESA 
PER CONTINENTS I PAÏSOS
Milers de milions de dòlars

2001 2002 2003 2004

Àsia

Japó

Corea

Taiwan

Hong Kong

Sud-est asiàtic

Resta d’Àsia

Europa

Alemanya

França

Itàlia

Regne Unit

Resta d’Europa

Amèrica

Estats Units

Amèrica Llatina

Resta del món

Total

FONTS: Oficina Nacional d’Estadístiques de la Xina i elaboració pròpia.

–5,9 –20,0 –50,4 –73,6

2,3 –5,0 –14,8 –20,7

–10,9 –13,1 –23,1 –34,4

–22,3 –31,5 –40,4 –51,2

37,1 47,7 65,2 89,3

–4,7 –7,6 –16,4 –20,1

–7,1 –14,9 –21,0 –36,6

1,0 5,8 18,4 33,6

–3,9 –5,1 –6,9 –6,4

–0,4 –0,2 1,2 2,3

0,2 0,5 1,6 2,8

3,3 4,7 7,3 10,2

1,9 5,8 15,3 24,8

29,0 44,6 56,8 77,8

28,1 42,7 58,6 80,3

1,6 1,2 –3,0 –3,5

–1,5 0,1 0,6 –5,9

22,6 30,4 25,5 31,9

La asimetria geogràfica s’explica per la peculiar naturalesa de l’economia
i de la societat xineses. El model japonès-coreà dóna primacia a la sofistica-
ció tecnològica, a la millora de processos i als petits canvis, però freqüents,
que millorin el producte de forma gairebé constant. El model americà afa-
voreix els grans avanços i la innovació. En canvi, el model xinès és una
barreja de capacitat de reducció de costos, amb una participació creixent
del capital humà de les altres Xines, i d’enfocaments més similars al model
nord-americà d’innovació. En qualsevol cas, la influència de la Xina en
l’economia mundial amb prou feines ha començat a despuntar.

El model de desenvo-

lupament seguit per la

Xina és diferent del 

de Japó i Corea.



Els treballadors estrangers cobreixen 
la meitat dels nous llocs de treball

La massiva integració de treballadors estrangers en els últims anys ha
provocat un canvi significatiu en el panorama del mercat laboral espa-
nyol. L’enquesta de població activa (EPA) aporta noves xifres sobre la
importància d’aquest fenomen després de la revisió derivada de la incor-
poració del Cens de Població del 2001.
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L’OCUPACIÓ ESTRANGERA ES DISPARA
Ocupats estrangers sobre l’ocupació estimada total
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D’acord amb les noves estimacions de l’Institut Nacional d’Estadística,
en el quart trimestre del 2004 la població en edat de treballar, és a dir,
més gran de 16 anys, pujava a 36.038,3 milers de persones, el 4,5% més
que abans d’aquesta revisió. Aquest intens augment de la població, 1.564
milers de persones, deriva gairebé exclusivament de la nova estimació de
població estrangera, que arriba als 2.727,7 milers d’individus, és a dir,
1.515,9 milers més que en l’estimació anterior. En altres termes, el 96,9%
de l’increment de població derivat de la revisió de la base s’atribueix al
col·lectiu d’estrangers, que, així, passa a representar el 7,6% de la pobla-
ció total en edat de treballar, percentatge molt allunyat de l’1,3% registrat
el 1998, abans que esclatés el fenomen migratori.

L’increment de població ha repercutit també sobre la xifra global
d’ocupació. Segons la nova EPA, en el quart trimestre del 2004 l’ocupació
va arribar als 18.288,1 milers de persones, el 5,6% més que la xifra estima-
da per l’EPA anterior per al mateix període. Aquest increment de l’ocupa-
ció, 964,7 milers de persones, correspon íntegrament a l’increment de
l’ocupació estrangera estimada. De fet, l’augment dels treballadors estran-
gers és de 995,8 milers, és a dir, una mica superior a l’increment total.



L’augment de la població estrangera a Espanya no hauria tingut aques-
ta dimensió si no s’hagués donat un nivell d’activitat capaç d’absorbir i
d’integrar aquest volum de força de treball. Segons la nova EPA, els llocs
de treball ocupats per la població estrangera en el quart trimestre del
2004 van arribar a 1.809.700, gairebé un milió més que en l’estimació
anterior. Aquesta proporció era equivalent al 9,9% de la població ocupada
total i molt superior a la registrada en el primer trimestre de 1998, només
l’1,4%. Així i tot, aquesta xifra d’ocupats dista considerablement del nom-
bre d’afiliats estrangers a la Seguretat Social, 1.090.093 en el mateix tri-
mestre del 2004. Aquesta gran diferència es podria relacionar, en més o
menys grau, amb el treball estranger no regularitzat.
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La incorporació al mercat de treball de la població estrangera ha repre-
sentat que, si més no en els tres últims anys, més de la meitat dels nous
llocs de treball fossin coberts per aquest segment de població, segons les
dades de l’EPA. En efecte, de l’ocupació neta global generada entre 2002 i
2004, 1.804.500 llocs de treball en total, 976.500 van correspondre a
població estrangera.

En els cinc últims anys, la incidència de l’ocupació estrangera ha estat
molt dispar segons els sectors. A l’agricultura, s’ha donat un clar procés
de substitució de mà d’obra espanyola per estrangera dins la tendència
secular a la reducció d’ocupació al sector. Això ha permès que, en el
quart trimestre del 2004, els estrangers representessin el 13,0% de l’ocupa-
ció total en el sector, proporció molt allunyada de l’1,4% registrat en el
mateix període de 1998.

A la indústria, el procés de substitució d’ocupació d’espanyols per
estrangers no es va produir fins a l’any 2002, coincidint amb l’inici de
l’ajustament industrial que ha tingut lloc aquests tres últims anys. Per
aquest motiu, al final del 2004, el pes relatiu dels estrangers al sector va
arribar al 6,8%, enfront de l’1,0% del 1998.



L’auge de la construcció, per la seva banda, ha absorbit també amb
força la mà d’obra estrangera. Des del 2002, els immigrants han ocupat
més de la meitat de la nova ocupació, i s’ha assolit una proporció històri-
ca el 2004, quan el 78,3% dels nous llocs de treball van ser coberts per
estrangers. Això explica que el pes relatiu de la immigració hagi crescut
sense parar des del 1998 fins a assolir el 18,3% de l’ocupació total (l’1,5%
el 1998).

Més difuminat ha quedat l’impacte de la immigració sobre el sector ter-
ciari en conjunt, tot i la seva importància relativa en determinats subsec-
tors, com l’hoteleria, el comerç, els serveis no qualificats a empreses, el
transport o el servei domèstic, segons es desprèn de la informació com-
plementària d’afiliació a la Seguretat Social. Així i tot, a partir del 2001, la
proporció de la nova ocupació absorbida per estrangers ha superat la ter-
cera part del sector, i, al final del 2004, els ocupats estrangers representa-
ven el 8,8% del total.
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Variació anual en milers de llocs de treball
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Gairebé la meitat dels treballadors estrangers, el 44,7%, presenta un
nivell de formació igual o inferior a la primera etapa de l’ensenyament
secundari o de formació professional. Aquesta proporció augmenta sensi-
blement si s’exclouen els treballadors de la Unió Europea. A l’extrem
oposat, els estrangers amb formació superior representen gairebé una
quarta part del total. Aquesta proporció cau per sota del 20% si
s’exclouen els ciutadans de la Unió Europea.

En termes generals, el tipus d’ocupació dels treballadors estrangers
guarda un apreciable paral·lelisme amb el seu nivell de formació. Així, els
treballadors no qualificats i els que es dediquen a serveis personals, de
restauració o de seguretat representen una mica més del 50% de l’ocupa-
ció estrangera. Aquesta proporció arriba gairebé al 58% en el cas d’estran-
gers que no pertanyen a la Unió Europea de quinze membres. En el cas
dels ciutadans de la Unió Europea, la major part de l’ocupació es distri-
bueix entre directius, tècnics i professionals de nivells superiors i de
suport.
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