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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

–4,3 –5,1 –6,1 –3,4 –5,5 –5,1 –6,5 –6,8

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

0,3 –0,3 0,0

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

2,3 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

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

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

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

1,13 1,24 1,26 1,25 1,20 1,22 1,30 1,31 1,25 1,24
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GRUP ”la Caixa”: 
DADES MÉS RELLEVANTS
a 31 de desembre de 2004

ACTIVITAT FINANCERA Milions

Recursos totals de clients 143.912

Crèdits sobre clients 93.242

Resultat atribuït al Grup 1.020

PERSONAL, OFICINES I MITJANS DE PAGAMENT

Empleats 24.827

Oficines 4.841

Terminals d’autoservei 6.988

Targetes 7.805.561

OBRA SOCIAL: PRESSUPOST PER AL 2005

Activitats Milions d’euros %

Socials 114 62

Culturals 29 16

Ciència i medi ambient 23 13

Educatives 17 9

Total activitats 183 100

Inversió i altres despeses 67

TOTAL PRESSUPOST 250
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L’escenari en què es mou l’economia mundial es caracteritza per una desaccelera-
ció suau de l’activitat, després del brillant exercici del 2004. D’acord amb aquesta
situació, la pressió sobre el preu del petroli s’ha relaxat, però encara es percep una
gran resistència a abandonar la cota dels 50 dòlars per barril, un preu històricament
elevat. Aquest context no ha alterat la situació dels principals desequilibris, ja que les
balances comercials continuen creixent i persisteixen els dèficits fiscals a bona part de
les economies desenvolupades.

En particular, les perspectives dels Estats Units estan molt condicionades pel dèfi-
cit comercial, que continua drenant creixement a una economia amb una demanda
de consum i d’inversió encara forta. L’Organització per a la Cooperació i el Desen-
volupament Econòmics espera un creixement del 3,5% per al 2005, amb el suport
d’una demanda interna vigorosa i d’uns bons resultats empresarials. El Japó, per la
seva banda, tindrà una evolució modesta, amb creixements de l’1,5%, però el final de
l’etapa de deflació no s’acaba de materialitzar. Els bons resultats empresarials, fruit de
reestructuracions, i una lenta recuperació del consum han de consolidar la recuperació
nipona. La Xina continua una marxa puixant, combinada amb una inflació moderada.

Pel que fa a la zona de l’euro, les dades relatives al primer trimestre confirmen la
seva notable feblesa. El mal moment d’Itàlia, Alemanya i França compromet les
possibilitats futures de creixement. S’espera un creixement de l’ordre de l’1,5% el 2005
per al conjunt de la zona de l’euro, que s’assoliria després d’un primer semestre
d’escàs dinamisme de la demanda interna i una forta dependència del sector exterior.
Quant als preus, l’absència de tensions, llevat de les vinculades al petroli, permetrà un
increment inferior al 2% el 2005.

Les polítiques monetàries es mouen entre el risc d’inflació, que aconsella tensar els
tipus d’interès, i el risc de refredar l’economia, que empeny a retallar-los. Partint d’uns
tipus d’interès mínims històrics, la Reserva Federal dels Estats Units ha optat per una
pujada esglaonada que encara continuarà en els propers mesos. En canvi, no s’espera
que el Banc Central Europeu modifiqui la seva política a curt termini, ateses la
fragilitat del creixement i l’absència d’inflació, i, fins i tot, s’especula amb una possible
retallada. Les rendibilitats dels bons públics encara poden marcar nous mínims, però
tendiran a pujar posteriorment fins a nivells més coherents amb els fonaments econò-
mics.

A Espanya, el creixement del primer trimestre, el 3,3% després de la revisió de la
comptabilitat nacional, tendirà a estabilitzar-se al voltant d’aquesta taxa, de manera
que, en el conjunt del 2005, el creixement del producte interior brut se situarà en el
3,3%. La demanda interna explica l’elevat creixement de l’economia espanyola,
tant pel que fa al consum de les llars, per al qual s’espera una suau desacceleració,
com a la inversió en construcció i equipament. Els baixos tipus d’interès, la creació
d’ocupació (al voltant de mig milió de llocs de treball el 2005) i la favorable evolució
de la renda de les famílies i dels beneficis empresarials donen continuïtat a aquestes
tendències. En canvi, les expectatives d’inflació han empitjorat lleugerament
davant la resistència a la baixa del preu del cru, de manera que es preveu que, al final
d’enguany, la taxa de l’IPC s’apropi al 3,0%.

27 de maig de 2005

PERSPECTIVES ECONÒMIQUES PER AL 2005



Suau alentiment del creixement mundial

A les portes de l’estiu, l’economia mundial apunta a una suau moderació
després del punt culminant assolit el 2004. Als Estats Units, la locomotora
mundial, el creixement del producte interior brut (PIB) es va situar en el
3,7% interanual, lluny de la taxa registrada un any abans, el 5,0%. El repunt
del preu del petroli i la pujada dels tipus d’interès de referència poden
haver incidit directament en aquest resultat. En canvi, ara com ara, la Xina
es mostra notablement dinàmica i capitalitza un entorn internacional encara
favorable i una demanda interna forta, com ho constata el manteniment
d’un creixement proper al 9,5% en el primer trimestre de l’any.

L’etapa de desacceleració global arriba en mal moment per a Europa.
Les dades relatives al primer trimestre de l’any, que constaten l’alentiment
del creixement de França i la caiguda del PIB a Itàlia, han deixat com a
única notícia positiva l’augment de l’activitat a Alemanya. No obstant això,
tota la millora de l’economia germànica ha estat deguda al sector exterior,
la qual cosa deixa inalterat un escenari d’elevada atonia de la demanda
interna. Cal destacar, en tot cas, que la disparitat de taxes de creixement a
la zona de l’euro és inusualment elevada, amb Grècia creixent més del
4% i Itàlia i els Països Baixos en zona negativa. En conjunt, la zona de
l’euro va créixer un modest 1,4% en el primer trimestre, una tendència
que, segons es desprèn dels indicadors disponibles, es podria fins i tot
reduir a mesura que avanci l’any.

El menor creixement i l’augment del risc inflacionista, per l’encariment
del petroli, han complicat les decisions de política monetària de la Reser-
va Federal dels Estats Units. De tota manera, tal com s’esperava, el banc
central de la primera economia va apujar el tipus d’interès de referència
en 25 punts bàsics el dia 3 de maig. D’aquesta manera, el nivell objectiu
del tipus d’interès dels fons federals –dipòsits interbancaris a un dia– va
quedar col·locat en el 3%. Es tractava de l’octava pujada consecutiva del
tipus d’interès oficial des del mes de juny del 2004, quan se situava en el
mínim de l’1%. Així, l’autoritat monetària nord-americana, preocupada per
les tensions inflacionistes, continua apropant el tipus d’interès de referèn-
cia a un nivell més neutral.

En canvi, el Banc Central Europeu (BCE) fa dos anys que manté el
tipus d’interès oficial inalterat en el 2%. El context econòmic de fragilitat
de la zona de l’euro suscita pressions polítiques a favor d’una retallada.
No obstant això, el BCE ha mantingut el missatge que el tipus d’interès de
referència se situa en el nivell adequat i que està en una cota històrica-
ment molt baixa. En aquesta conjuntura, els tipus d’interès a llarg termini
del deute públic europeu han marcat al maig els mínims de les últimes
quatre dècades.
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La tendència a la desacceleració de l’economia nord-americana no s’ha
reflectit en la cotització del dòlar. En les últimes setmanes, la divisa nord-
americana ha remuntat posicions, afavorida per l’ampliació del diferencial
de tipus d’interès amb altres monedes i per un major optimisme sobre
l’evolució econòmica. Enfront de l’euro, a més a més, s’ha beneficiat del to
lànguid de l’economia de la zona de l’euro i de la preocupació pel resultat
dels referèndums francès i holandès sobre la ratificació de la Constitució
Europea. Així, la divisa nord-americana ha arribat a cotitzar per sota de les
1,26 unitats per euro, nivell no registrat des de l’octubre del 2004.

Sembla que les borses també comencen a superar l’ensopegada que les
ha dut a acabar el primer quadrimestre per sota de la par de l’exercici. De
nou, l’escalada del preu del petroli i el canvi de perspectiva dels tipus
d’interès van obligar a abonar el peatge de les retallades de les cotitzacions.
No obstant això, en les primeres setmanes de maig, les borses han reaccio-
nat positivament, amb l’ajuda de la publicació d’uns resultats empresarials
favorables, la qual cosa ha permès deixar enrere els moments de nerviosis-
me generats per la degradació de la qualitat creditícia de les empreses auto-
mobilístiques nord-americanes General Motors i Ford.

L’economia espanyola creix per damunt del 3%

La important revisió metodològica de dues de les principals fonts esta-
dístiques per al seguiment de l’economia espanyola, la comptabilitat
nacional i l’enquesta de població activa (EPA), ha servit per constatar que
la nostra economia és més dinàmica del que fins ara es creia i que, darre-
re d’aquest impuls, hi ha, sobretot, l’aportació de la immigració.

Cronològicament, les novetats metodològiques de l’EPA es van conèi-
xer abans. La principal novetat és la revisió profunda de les sèries de
població, amb la incorporació de la informació del cens del 2001, que va
propiciar un millor registre de la població resident estrangera. Addicional-
ment, la nova EPA millora el sistema d’enquesta i de recollida de dades i
harmonitza les variables seguides amb les especificacions de la normativa
estadística de la Unió Europea. Com a resultat d’aquestes innovacions, l’EPA
palesa un augment important en els col·lectius que defineixen la situació
del mercat de treball (població en edat de treballar, actius, ocupats i atu-
rats), reflecteix millor l’ocupació a temps parcial i fa aflorar ocupació no
assalariada.

Aquest increment de la dotació de població ha estat, al seu torn, una
de les novetats de la nova comptabilitat nacional. Així, els comptes nacio-
nals assumeixen les estimacions d’ocupació proporcionades per l’EPA, la
qual cosa, juntament amb la incorporació de les estimacions demogràfi-
ques del cens del 2001 i amb la utilització del padró continu, condueix a
l’augment de gairebé un milió de llocs de treball en comparació amb les
dades anteriors.

Un canvi metodològic rellevant ha estat la nova forma de comptabilit-
zar el valor afegit generat per les entitats financeres, més ajustada a la rea-
litat econòmica, que ha representat un augment del nivell del PIB. I si,
arran de les dues novetats esmentades més amunt, més altres de diferent
calat, el volum total del PIB és superior, uns 39.000 milions d’euros el
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2004 en relació amb l’estimació anterior, el creixement real també difereix
del calculat anteriorment.

L’antiga metodologia utilitzava l’estructura de preus d’un any base, 1995,
a partir de la qual derivava els deflactors que permeten convertir les xifres
nominals en reals. El sistema reflectia una estructura de preus poc actualit-
zada. Ara, la nova comptabilitat utilitza l’estructura de preus de l’any prece-
dent per calcular la variació real de les macromagnituds de l’any actual.

En definitiva, el creixement real de l’economia espanyola sota la nova
metodologia és superior a l’estimat anteriorment. Enfront d’un creixement
estimat del 2,7% el 2004, la nova comptabilitat presenta un augment real
del PIB del 3,1%. Aquesta diferència positiva, de quatre dècimes percen-
tuals, es manté en els anys 2002 i 2003 i, fins i tot, s’amplia en el 2001. El
sistema de base mòbil comentat més amunt origina, aproximadament, la
meitat d’aquest increment del creixement, mentre que la resta de novetats
explica l’altra meitat.

Més enllà d’aquest nou perfil de l’economia espanyola, les tendències
recents segueixen la pauta marcada mesos enrere. El creixement del PIB
en el primer trimestre va ser del 3,3% interanual, la qual cosa representa
una lleugera acceleració en relació amb el trimestre anterior. Darrere
d’aquest notable dinamisme hi ha l’expansió de la demanda interna, que
combina un elevat ritme del consum i un repunt notable de la inversió.
La important detracció del creixement del sector exterior, lluny de reme-
tre, va augmentar addicionalment en el primer trimestre.

L’inici del segon trimestre no ha representat cap ruptura en relació
amb aquesta evolució. Pel que fa a la demanda, sembla que el ritme del
consum s’ha refredat moderadament, sense abandonar els elevats nivells
recents, mentre que la inversió en béns d’equipament prolonga l’accelera-
ció. Des de l’àmbit de l’oferta, el més apreciable és la consolidació pro-
gressiva del turisme, especialment l’interior, i l’atonia recurrent de la
indústria. En línia amb els mesos anteriors, la construcció i els serveis ofe-
reixen els indicadors d’activitat més positius.

Pel que fa al mercat de treball, la seva evolució, coherent amb el dina-
misme interior, és positiva. Tot i que el canvi metodològic complica la
comparació interanual, la creació de 200.000 llocs de treball en el primer
trimestre representa una acceleració del ritme de generació d’ocupació.
Així mateix, amb les dades del primer trimestre a la mà, s’aprecia la cons-
tant reducció de la taxa d’atur, que s’ha situat poc per damunt del 10% de
la població activa.

Menys satisfactòria és l’evolució de la inflació. El fort augment de
l’índex de preus de consum a l’abril, a causa del tensionament dels com-
ponents d’energia i aliments, va situar l’índex en el 3,5% interanual. Entre
altres consideracions, preocupa l’empitjorament del diferencial d’inflació
amb la zona de l’euro, que s’ha ampliat mig punt en només quatre mesos
i que complica la millora de la competitivitat internacional del nostre país.
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CRONOLOGIA 
2004

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

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

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

començament de 1999.
2005

febrer 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.

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.

maig 2 La lliura xipriota, el lat letó i la lira maltesa s’incorporen al Mecanisme de Tipus de
Canvi.
La Reserva Federal apuja el tipus d’interès de referència en un quart de punt percen-
tual fins al 3,00%.

AGENDA

Juliol

5 Índex de producció industrial (maig).

7 Reunió del Consell de Govern del Banc 
Central Europeu.

14 Índex de preus de consum (juny).

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

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

26 Índex de preus industrials (juny).

29 Enquesta trimestral de població activa (segon
trimestre). PIB dels Estats Units (segon trimestre).

Juny

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).

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

24 Enquesta contínua de pressupostos familiars
(primer trimestre).

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.
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L’OCDE redueix 

les seves previsions

de creixement.

Notables desigualtats,

amb desequilibris

fiscals i comercials.

Els Estats Units crei-

xeran el 3,6% el 2005,

amb una demanda

interna robusta 

i un sector exterior

deficitari.

Els tipus d’interès 

de la Fed continuaran

a l’alça, fins a nivells

neutrals.

Europa creixerà un

feble 1,2%, amb la

inflació moderant-se

fins a l’1,8%.

Espanya creixerà 

el 3% el 2005, 

però el dèficit exterior

s’amplia.

Previsions OCDE: el creixement es modera
i els desequilibris persisteixen

Al seu informe de primavera, l’Organització per a la Cooperació i el
Desenvolupament Econòmics (OCDE) ha tornat a reduir les previsions de
creixement de la zona per al 2005, aquest cop del 2,9% al 2,6%, però
encara aposta per una continuïtat del present cicle expansiu, amb un
repunt molt lleuger fins al 2,8% per al 2006. El nivell d’activitat global ha
baixat des del començament del 2005, però per al final d’enguany es pre-
veu un creixement estable, suposant que no es produeixin increments
significatius del preu del petroli sobre els nivells actuals.

Les diferències en el creixement per àrees geogràfiques no es reduei-
xen, al contrari. La previsió per al 2005 del Japó i de la zona de l’euro,
llevat d’Espanya, evoluciona a la baixa, mentre que la dels Estats Units
augmenta lleugerament, i la Xina continua creixent amb força. Els dese-
quilibris fiscals i comercials són els riscos més importants per a l’econo-
mia mundial.

Per als Estats Units es preveu un creixement del 3,6% el 2005, a l’alça
en relació amb la previsió anterior del 3,3%. El creixement es basa en uns
bons resultats empresarials i en unes condicions financeres favorables.
Tot plegat ha ajudat la demanda interna a resistir bé les pressions dels
preus del petroli i el final dels estímuls fiscals. No obstant això, les expor-
tacions fluixegen i el sector exterior es continuarà deteriorant, amb un
dèficit per compte corrent del 6,4% del producte interior brut (PIB) el
2005. Les finances públiques milloren, però poc, amb l’increment dels
ingressos compensat, sobretot, per les despeses a l’alça.

Per al 2006 s’ha reduït la previsió de creixement nord-americà al 3,3%,
amb el repunt prèviament previst el 2006 avançat al final del 2005. Les
incipients tensions inflacionistes apunten a noves pujades dels tipus de la
Reserva Federal cap a nivells més neutrals.

La previsió de creixement el 2005 per a la zona de l’euro és de l’1,2%,
molt per sota de l’anterior, de l’1,9%. Una pujada del petroli o majors
apreciacions de l’euro podrien intensificar aquesta feblesa. La inflació a la
baixa i el creixement previst per al 2006 del 2,0%, encara per sota del
potencial de l’economia, deixen marge al Banc Central Europeu per a un
relaxament de tipus.

Itàlia i Alemanya són les economies més febles, mentre que, per a
Espanya, en clar contrast, les previsions de creixement pugen al 3,0% per
al 2005 i al 3,2% per al 2006. El dèficit per compte corrent d’Espanya es
continuarà deteriorant i arribarà al 6,2% del PIB el 2005.

CONJUNTURA INTERNACIONAL
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PERSPECTIVES ECONÒMIQUES DE L’OCDE (1)

2002 2003 2004 2005 2006

PIB (2)

Estats Units

Japó

Alemanya

França

Itàlia

Regne Unit

Espanya

Zona de l’euro

OCDE

Inflació (3)

Estats Units

Japó

Alemanya

França

Itàlia

Regne Unit

Espanya

Zona de l’euro

OCDE

Atur (4)

Estats Units

Japó

Alemanya

França

Itàlia

Regne Unit

Espanya

Zona de l’euro

OCDE

Balança per compte corrent (5)

Estats Units

Japó

Alemanya

França

Itàlia

Regne Unit

Espanya

Zona de l’euro

OCDE

Comerç mundial (6)

NOTES: (1) Hipòtesis de partida: a) Les polítiques fiscals en vigor o anunciades romanen sense canvis. b) Els tipus de canvi no variaran en relació amb el seu nivell
del 6 de maig de 2005 (1 dòlar = 104,5 iens = 0,780 euros). c) La data de tancament de l’edició i d’incorporació de dades va ser el 20 de maig de 2005.

(2) Taxes percentuals de variació en termes reals.
(3) Taxes percentuals de variació del deflactor del PIB.
(4) En percentatge sobre població activa.
(5) En percentatge del PIB.
(6) Mitjana aritmètica de les taxes percentuals de creixement anual de les importacions i exportacions mundials en volum.

FONT: Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics.

1,9 3,0 4,4 3,6 3,3

–0,3 1,5 2,6 1,5 1,7

0,1 –0,1 1,0 1,2 1,8

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

0,4 0,4 1,0 –0,6 1,1

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

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

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

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

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

–0,9 –0,3 0,0 –0,2 0,1

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

1,9 2,2 2,3 1,6 1,7

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

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

3,6 3,1 3,1 3,1 2,6

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

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

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

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

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

9,0 9,8 10,0 10,0 9,6

9,1 8,8 8,1 8,4 8,4

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

11,4 11,3 10,8 10,2 9,8

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

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

–4,5 –4,8 –5,7 –6,4 –6,7

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

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

0,9 0,4 –0,3 –1,0 –0,6

–0,8 –1,3 –0,8 –2,2 –2,3

–1,7 –1,7 –2,2 –2,3 –2,4

–2,4 –2,8 –4,9 –6,2 –6,7

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

–1,1 –1,1 –1,2 –1,7 –1,7

–0,2 5,1 9,4 7,4 9,5



Al Japó s’espera per al 2005 un creixement de l’1,5%, força per sota
del 2,1% de la previsió anterior. Per al 2006 s’espera l’1,7%. L’economia
japonesa es va afeblir durant la segona meitat del 2004, però per al 2005
la demanda interna i els bons resultats empresarials donen suport a la
recuperació. No obstant això, la deflació continuarà el 2005, i el creixe-
ment esperat també assumeix un augment del superàvit exterior.
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El Japó creixerà l’1,5%

enguany, un altre cop

sense inflació.

PERSPECTIVES FINANCERES DE L’OCDE (1)

2002 2003 2004 2005 2006

Dèficit (–) o superàvit (+) públic (2)

Estats Units

Japó

Alemanya

França

Itàlia

Regne Unit

Espanya

Zona de l’euro

OCDE

Tipus d’interès a curt termini (3)

Estats Units

Japó

Regne Unit

Zona de l’euro

Tipus d’interès a llarg termini (4)

Estats Units

Japó

Alemanya

França

Itàlia

Regne Unit

Espanya

Zona de l’euro

NOTES:  (1) Hipòtesis de partida: a) Les polítiques fiscals en vigor o anunciades romanen sense canvis. b) Els tipus de canvi no variaran en relació amb el seu nivell
del 6 de maig de 2005 (1 dòlar = 104,5 iens = 0,780 euros). c) La data de tancament de l’edició i d’incorporació de dades va ser el 20 de maig de 2005.

(2) En percentatge del PIB.
(3) Tipus d’interès a 3 mesos als mercats monetaris nacionals.
(4) Tipus del deute públic de les emissions més representatives de cada país.

FONT: Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics.

–3,8 –4,6 –4,4 –4,1 –3,9

–7,9 –7,7 –6,5 –6,4 –5,2

–3,7 –3,8 –3,9 –3,5 –3,2

–3,3 –4,1 –3,7 –3,0 –3,0

–2,4 –2,5 –2,9 –4,4 –5,0

–1,7 –3,5 –3,2 –2,9 –3,0

–0,1 0,4 –1,1 0,5 0,6

–2,4 –2,8 –2,9 –2,8 –2,7

–3,2 –3,7 –3,5 –3,2 –3,0

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

0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

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

3,3 2,3 2,1 1,8 1,9

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

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

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

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

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

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

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

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



El creixement dels Estats Units es desaccelera

Els Estats Units van créixer el 3,7% interanual en el primer trimestre
del 2005, per sota de la taxa del 3,9% corresponent al trimestre anterior.
En termes intertrimestrals anualitzats, la desacceleració va ser semblant, ja
que, en aquest primer trimestre, el creixement va ser del 3,5%, enfront del
3,8% anterior.
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Els Estats Units

creixen el 3,7% en 

el primer trimestre 

del 2005.

CONSUM PRIVAT

2003 2004

DEMANDA INTERNA

EVOLUCIÓ DEL PIB DELS ESTATS UNITS PER COMPONENTS
Percentatge de variació interanual

INVERSIÓ NO RESIDENCIAL

2003

2003 2004

PIB

2003 2004

CONSUM PÚBLIC

INVERSIÓ RESIDENCIAL

2003 2004

2003 2004

4,4

3,0

1,9

3,8

IMPORTACIONS DE BÉNS I SERVEIS

2003 2004

EXPORTACIONS DE BÉNS I SERVEIS

2003 2004

FONTS: Bureau of Economic Analysis i elaboració pròpia.

2,8

3,3

2004

3,3

10,6

8,8
9,7

3,3

4,9

1,9

8,6

4,4

9,9

2004
IVIIIIII I

2005

2004
IVIIIIII I

2005

2004
IVIIIIII I

2005

2004
IVIIIIII I

2005

2004
IVIIIIII I

2005

2004
IVIIIIII I

2005

2004
IVIIIIII I

2005

2004
IVIIIIII I

2005

5,0 4,8

4,0 3,9 3,7

2,8

1,6
1,8

1,6

0,9

11,3
13,2

8,0
6,5

7,4

8,4

10,8
9,4

5,9 5,9

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

10,6 10,8
10,1

11,0
10,8

5,2 5,2

4,5 4,6
4,3

8,1

10,7 11,1
9,8 9,4
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El consum privat creix

el 3,6% i manté el to,

mentre que el consum

públic es continua

moderant.

La inversió creix

l’11%. S’inverteix més

en ordinadors, però la

inversió en material

de transport punxa.

La inversió en habitat-

ge avança el 7,4%.

Les exportacions con-

tinuen febles i creixen

el 6%, i les importa-

cions ho fan el 9%.

El consum privat del primer trimestre va avançar el 3,6% interanual. Es
va mantenir el to, però va quedar per sota del 3,8% de l’últim trimestre
del 2004. El component més feble d’aquest agregat va ser el consum de
vehicles a motor i accessoris, que, en termes intertrimestrals, va sostreure
una sisena part del creixement de l’economia. Com a contrapunt, el con-
sum de serveis, el de més pes, va mantenir el to i va contribuir a la meitat
del creixement de l’economia. Per la seva banda, el consum públic va
prosseguir el procés de moderació i va avançar el 0,9% interanual, la
segona taxa més baixa des del començament de 1998.

La inversió no residencial va créixer el 10,8% interanual en el primer tri-
mestre del 2005. Tot i la fortalesa d’aquesta taxa de creixement, aquest
agregat va tenir un fluix comportament en el primer trimestre, ja que, en
termes intertrimestrals anualitzats, va avançar el 3,5%, molt per sota del
14,5% del trimestre anterior. La inversió en infraestructures, mantenint la
seva línia d’apatia, va avançar l’1,1% interanual i va recular el 3,6% intertri-
mestral anualitzat. La inversió en equipament va créixer el 13,8% interanual,
però, en termes intertrimestrals anualitzats, va avançar el 5,6% i va perdre
la fortalesa dels tres trimestres previs. La inversió en ordinadors va avançar
el 36,8% interanual i va ser el component més fort. Per la seva banda, la
inversió en maquinària de transport, tot i guanyar el 19,4% interanual, 
va perdre el 17,0% en termes intertrimestrals anualitzats i va ser el compo-
nent més feble de la inversió del primer trimestre.

La inversió residencial va créixer el 7,4% interanual en el primer tri-
mestre, una mica per damunt de la taxa del trimestre anterior, i el 5,7%
intertrimestral anualitzat, percentatge que interromp la desacceleració dels
trimestres anteriors.

Les exportacions van créixer el 5,9% interanual en el primer trimestre,
en la línia del trimestre anterior i molt per sota de les taxes de mitjan
2004. Les importacions van continuar augmentant a un ritme més fort, van
avançar el 9,4% interanual i van mostrar una lleugera desacceleració. El

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

2004 2005
2003 2004

I II III IV Gener Febrer Març Abril

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

3,0 4,4 5,0 4,8 4,0 3,9 – 3,7 – –

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

79,8 96,1 91,6 96,3 100,4 96,1 105,1 104,4 103,0 97,7

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

11,6 10,0 22,2 9,2 –0,2 11,2 2,0 9,4 12,7 ...

53,3 60,5 62,4 62,0 60,1 57,5 56,4 55,3 55,2 53,3

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

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

–532 –651 –545 –574 –607 –651 –664 –679 –687 ...



sector exterior va sostreure el 0,7% del creixement de l’economia del pri-
mer trimestre en termes intertrimestrals anualitzats, menys que en el tri-
mestre anterior.

Entre els indicadors més recents de la demanda, cal destacar el bon
comportament de les vendes al detall de l’abril, amb un avanç del 8,6%.
La producció industrial de béns de consum va registrar un increment
moderat de l’1,4% interanual. Les vendes d’automòbils del mateix període
van avançar l’11,0% i van consolidar la seva recuperació en relació amb el
fluix inici de l’any. Per la seva banda, la producció industrial de béns
d’equipament va créixer el 8,4% interanual.

L’índex de confiança del consumidor de l’abril va baixar fins als 97,7
punts, força per sota del nivell dels 100 punts que havia mantingut en els
mesos anteriors, i es va allunyar de la tònica de recuperació exhibida des
del començament del 2003. El component de la situació present va recu-
lar fins als 113,6 punts, i el component d’expectatives va baixar fins als
87,2 punts i va apuntar unes perspectives a la baixa.

Pel que fa a l’oferta, l’índex d’activitat manufacturera de l’Institute of
Supply Management de l’abril també va evolucionar a la baixa. La valora-
ció del sector empresarial de la situació econòmica nord-americana enca-
ra és positiva, però s’apropa cada cop més a la neutralitat. L’índex general
va baixar fins als 53,3 punts, i el component de noves comandes va bai-
xar de 57,1 a 53,7 punts. L’índex d’activitat no manufacturera, tot i també
orientar-se lleugerament a la baixa, va mantenir unes perspectives més
positives i va quedar en el nivell dels 61,7 punts.

La producció industrial, l’altre indicador important de l’oferta, també es
va desaccelerar a l’abril i va créixer el 3,1% interanual. Per la seva banda,
el sector de l’habitatge va mostrar un to vigorós. Els habitatges iniciats de
l’abril van créixer el 3,6% interanual. Al març, la venda d’habitatges nous
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L’indicador d’activitat

manufacturera també

evoluciona a la baixa.

La producció indus-

trial es desaccelera,

però l’habitatge puja

l’11%.

EL PREU DE L’HABITATGE CONTINUA A L’ALÇA
Variació interanual del preu de l’habitatge de segona mà (*)

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

%

3

9

7

4

2001 2002 2003 2004

JM S D M J

2005

JM S S D M J S D

8

6

5

MDD

Les vendes al detall

creixen el 8,6% i les

d’automòbils es recu-

peren fins a l’11%.

La confiança del

consumidor baixa 

a l’abril.



va créixer el 12,7% en relació amb el mateix període de l’any anterior, i la
venda d’habitatges usats, el 4,5%. En aquest context alcista, el preu mitjà
de l’habitatge usat es va incrementar al març l’11,3% interanual i es va
accelerar en relació amb els mesos anteriors.

A l’abril, el mercat de treball es va continuar recuperant. Es van gene-
rar 274.000 llocs de treball no agraris i es van revisar a l’alça els llocs de
treball creats en el mes anterior fins als 146.000. El sector de serveis va
guanyar 229.000 llocs de treball i les manufactures en van perdre 6.000.
La taxa d’atur va continuar en el 5,2%. En aquest context positiu, l’únic
punt feble el constitueixen els guanys salarials horaris reals (descomptant
la inflació), els quals, amb un descens de l’1,0% interanual, van baixar fins
als nivells de l’octubre del 2001. En aquest sentit, la productivitat del pri-
mer trimestre va créixer el 2,5% interanual, la taxa més baixa des de mit-
jan 2001.
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La inflació arriba al

3,5%, però el compo-
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PUJA L’OCUPACIÓ, PERÒ ELS SALARIS RECULEN
Salari per hora real (*)
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FONTS: Departament
de Comerç i
elaboració pròpia.
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La inflació de l’abril va continuar a l’alça, tot i que en un pla una mica
més moderat. L’índex general va avançar a una taxa del 3,5% interanual,
enfront del 3,1% del març, però el component subjacent, sense alimenta-
ció ni energia, es va moderar fins a la taxa interanual del 2,2%. L’aspecte
més alcista el van constituir els preus de producció, que van augmentar a
l’abril el 4,8% interanual, dins una clara tendència ascendent.

El sector exterior va continuar sense tocar fons. Al març, el dèficit
comercial va ser de 58.171 milions de dòlars, més moderat que en els
últims mesos, una millora que, ara com ara, no sembla que hagi de tenir
continuïtat. El dèficit acumulat dels dotze últims mesos fins al març també
va assolir un nou màxim de 686.782 milions de dòlars i es va mantenir en
nivells del 6,0% del producte interior brut.

Es creen 274.000 llocs

de treball, però els

salaris disminueixen.



Japó: el consum es recupera

L’economia japonesa va créixer el 0,8% interanual en el primer trimestre
del 2005 i va prosseguir el moderat ritme d’avanç de l’últim trimestre del
2004. El creixement intertrimestral anualitzat va registrar un avanç més
robust, del 5,3%. En aquesta primera estimació, el consum privat va créixer
el 0,7% interanual i va trencar la tendència a la baixa amb què va acabar el
2004. El creixement intertrimestral anualitzat va ser del 4,7%, en franca
recuperació en relació amb el descens de l’1,4% de l’últim trimestre del
2004. El consum públic, per la seva banda, va créixer el 2,4% interanual.
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La inversió del primer trimestre del 2005 es va contreure el 0,9% inter-
anual, però també va abandonar la dinàmica de desacceleració amb què
va acabar el 2004. En termes intertrimestrals anualitzats, aquest agregat va
avançar el 3,2%. El component de planta i equipament privats va créixer
el 5,5% interanual i va mostrar un comportament més positiu que la cons-
trucció privada, que només va avançar l’1,2%. La variació d’inventaris va
aportar el 0,3% al creixement de l’economia.

CONSUM PRIVAT

2003 2004

EVOLUCIÓ DEL PIB DEL JAPÓ PER COMPONENTS
Percentatge de variació interanual

FORMACIÓ BRUTA DE CAPITAL FIX

2003 2004

PIB

2003 2004

CONSUM PÚBLIC

2003 2004

2,6

1,4

2,7

1,0

1,5

1,2

0,2

1,4

IMPORTACIONS DE BÉNS I SERVEIS

2003 2004

EXPORTACIONS DE BÉNS I SERVEIS

2003 2004

8,9

FONTS: Institut de Recerca Econòmica i Social i elaboració pròpia.
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La inversió recula el

0,9%, però modera el

seu descens amb més

despesa en planta 

i equipament.

El Japó creix al 0,8%, 

i el deteriorament 

del consum privat 

es frena.



Les exportacions van créixer el 5,2% interanual i van continuar el pro-
cés de desacceleració, la qual cosa constitueix l’aspecte més feble de
l’economia nipona del primer trimestre. Les importacions, tot i avançar a
una taxa del 7,0% interanual, no van reflectir la major fortalesa de la
demanda interna i també es van desaccelerar en relació amb els ritmes de
creixement del 2004.

14 Servei d’Estudis de ”la Caixa” - INFORME MENSUAL - juny 2005

Les exportacions tor-

nen a punxar i creixen

el 5%.

Ara com ara, les ven-
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d’automòbils tornen 
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però les comandes 

de maquinària es
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apàtic, però els preus

a Tòquio pugen 

el 2,6%.

Els indicadors de demanda, tot i mostrar-se més febles que en el mes
anterior, van mantenir la tendència de recuperació. Les vendes al detall
del març van avançar el 0,2% interanual, clarament per sota de l’1,0% del
febrer, però encara amb tendència a l’alça. En un context més robust, les
vendes d’automòbils de l’abril van créixer el 12,3% interanual i van recu-
perar el ritme d’avanç del final del 2004. La producció industrial de béns
de consum va créixer al març l’1,6% interanual, per sota del 5,0% del mes
anterior, però, igual que altres indicadors, es continua recuperant des dels
baixos nivells de mitjan 2002.

Pel que fa a l’oferta, la producció industrial del març va avançar el
2,2% interanual, en un to de creixement moderat, molt per sota del ritme
del començament del 2004. Les comandes de maquinària es van recupe-
rar i van créixer el 3,2%. A l’abril van fer fallida 946 empreses, per sota
del miler per primer cop des del mes de febrer de 1999. En els dotze
mesos fins a l’abril, el total de fallides es va reduir fins a 12.896, el regis-
tre més positiu des del 1992.

A l’abril, l’habitatge va continuar apàtic després de les reculades del
març. A Tòquio, el preu dels habitatges venuts a l’abril va augmentar el
2,6% interanual, després de perdre el 7,0% al març. El nombre d’habitat-
ges venuts a la capital va baixar el 7,6%. Els habitatges iniciats del març
van recular el 2,5% interanual.

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 Març Abril

PIB

Vendes al detall

Producció industrial

Índex activitat empresarial 
(Tankan) (*)

Habitatges iniciats

Taxa d’atur (**)

Preus de consum

Balança comercial (***)

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

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

1,4 2,6 4,1 3,2 2,4 0,9 – 0,8 – –

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

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

–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 –2,5 ...

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

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

12,3 14,1 13,2 14,0 14,5 14,1 14,1 13,9 13,7 ...
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La taxa d’atur del març va disminuir lleugerament fins al 4,5% de la
població activa. En relació amb l’any anterior, però, el nombre d’empleats
no agrícoles no va variar, el sector de serveis va tenir l’1,6% més de llocs
de treball i el sector manufacturer va perdre el 2,0% dels empleats. Al
març, la productivitat del treball va créixer l’1,9% interanual.

Els preus al consum del març van recular el 0,2% interanual, percentat-
ge que continua deixant l’economia japonesa en deflació. Els preus dels
productes no duradors van avançar el 0,5% interanual, i els dels produc-
tes duradors van recular el 2,8%.

La balança comercial dels dotze mesos fins al març va registrar un
superàvit de 13,7 bilions de iens, a la baixa des del començament del
2004. Al març, les exportacions van créixer el 5,5% interanual, registre
millor que el 4,1% del febrer, però encara feble per a una economia com
la japonesa. En una tònica diferent, les importacions van repuntar a una
taxa del 13,8%, coherent amb la recuperació del consum.

La Xina creix sense tensions inflacionistes

L’economia xinesa va créixer el 9,4% en el primer trimestre del 2005,
en la línia de les taxes registrades el 2004 i lluny de mostrar clars senyals
de desacceleració. En aquest primer trimestre, la indústria va créixer
l’11,1% interanual i va repetir el registre del trimestre anterior. El sector
agrícola va créixer el 4,6% i va perdre força en relació amb el 6,3% del
final del 2004. Els serveis, per la seva banda, van avançar el 7,5%, una
mica per sota del 8,3% del període anterior, però sense mostrar tampoc
clars indicis d’alentiment. Les exportacions van créixer el 34,9% inter-
anual, mentre que les importacions, amb un avanç del 12,1%, van ser
l’únic agregat que va mostrar una clara desacceleració.

L’atur baixa al 4,5% 

de la població activa, 

i la productivitat creix

l’1,9%.

Continua la deflació.

El superàvit comer-

cial, de 13,7 bilions de

iens, continua evolu-

cionant a la baixa.

La Xina creix el 9,4%

en el primer trimestre,

liderada pel seu sector

industrial.

La producció indus-

trial xinesa recupera

el to i creix el 16%.

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

2004 2005
2003 2004

I II III IV Gener Febrer Març Abril

PIB

Producció industrial

Producció elèctrica

Preus de consum

Balança comercial (*)

NOTA: (*) Saldo acumulat de 12 mesos. Milers de milions de dòlars.
FONTS: Oficina Nacional d’Estadístiques de la Xina, Thomson Financial Datastream i elaboració pròpia.

9,3 9,5 9,8 9,6 9,1 9,5 – 9,4 – –

16,7 16,3 16,6 17,6 15,8 15,0 20,9 7,6 15,1 16,0

14,2 15,0 16,3 16,5 12,9 14,6 29,4 1,9 13,7 12,7

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

25,5 31,9 17,9 13,5 20,3 31,9 38,4 50,7 57,1 64,1

Els indicadors d’oferta més recents van recuperar els forts ritmes de
creixement i van deixar els senyals de desacceleració del febrer en un
episodi puntual. En aquest context, la producció industrial de l’abril va
créixer el 16,0% interanual, es va accelerar en relació amb les taxes dels
mesos de febrer i març i va tornar als ritmes de creixement predominants
durant l’any 2004. Seguint el mateix patró, la producció de la indústria
pesant es va incrementar el 16,5% i la de la indústria lleugera, el 14,9%.
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EL CREIXEMENT INDUSTRIAL XINÈS CONTINUA FERM
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La producció d’energia elèctrica va seguir una tònica molt semblant i
va augmentar el 12,7% interanual a l’abril. La producció de microordina-
dors dels dotze mesos fins a l’abril va repuntar fins al 48,9% interanual
des de les taxes més baixes del començament de l’any. La producció
industrial de vehicles a motor del mateix període va recular l’1,4% i va
intensificar la tendència de desacceleració apuntada en els últims mesos.
El ritme d’avanç de la producció de ciment també va baixar fins a taxes
del 7,5%.

Pel que fa a la demanda, les vendes al detall de l’abril van presentar
un perfil menys vigorós, amb un augment del 12,2% interanual, taxa cla-
rament per sota del 13,9% del març i del 15,9% del febrer. Les vendes al
detall de les zones urbanes van augmentar el 13,1% a l’abril, enfront del
màxim del 17,3% del febrer. A les zones rurals, l’avanç va ser del 10,2%
(el 12,2% al febrer i l’11,0% al març). El component de béns d’alimenta-
ció, en canvi, va mantenir el to amb un augment del 18,4%, en línia amb
les taxes dels últims mesos.

El creixement de l’índex de preus al consum de l’abril es va moderar
fins a l’1,8% i va conjurar les tendències inflacionistes apuntades al
començament de l’any, amb un màxim al febrer del 3,9%. El component
alimentari va presentar una inflació a l’abril del 3,1%, taxa molt inferior al
5,6% del març i al 8,8% del febrer. Per regions significatives, la regió espe-
cial de la ciutat de Shanghai va tenir una inflació de l’1,2% (1,6% al març)
i Guangdong, del 2,1% (3,2% al març). Els preus de producció van créixer
a l’abril el 5,8% interanual, taxa propera als valors dels últims mesos.

El superàvit comercial acumulat dels 12 mesos fins a l’abril va arribar
als 64.102 milions de dòlars i va doblar el valor del final del 2004. Les
importacions en aquest període van augmentar el 4,1% en relació amb els
valors del final de l’any, i les exportacions, el 9,3%. Per països i regions,
aquest augment del superàvit es basa, principalment, en una reducció del

El superàvit comercial

arriba als 64.000

milions de dòlars…



dèficit amb Àsia i l’Amèrica Llatina, que, del final del 2004 a l’abril, va
passar de 73.600 a 60.100 milions de dòlars i de 3.500 a 2.600 milions de
dòlars, respectivament. El superàvit amb els Estats Units va disminuir en
relació amb els mesos de febrer i març i, en els dotze últims mesos fins a
l’abril, va quedar en 83.699 milions de dòlars. Per la seva banda, el
superàvit amb Europa va continuar augmentant amb força i va arribar als
41.816 milions de dòlars. També va prosseguir la reducció del dèficit amb
el Japó, Corea i Alemanya.

Per productes, a la moderació de les importacions de primeres matè-
ries s’ha afegit en els últims mesos un enfortiment de l’exportació de
manufactures. En els dotze mesos acumulats fins al gener, la importació
d’alumini en volum va baixar l’1,3%, quan al començament de l’any crei-
xia al 14,2%, i la de coure va caure el 21,7%. La significativa importació
d’acer va davallar l’1,3%.

L’expansió mexicana es modera

L’economia mexicana va créixer el 2,4% interanual en el primer trimes-
tre del 2005, en franca desacceleració enfront del 4,9% del trimestre ante-
rior. Els components de l’últim trimestre del 2004 mostraven un creixe-
ment força basat en el consum privat, que creixia al 7,0% interanual, i en
la inversió privada, que avançava al 10,9% interanual. Aquesta vigorosa
demanda interna coexistia amb un sector exterior a la baixa.
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…gràcies a una menor

apetència de primeres

matèries i a una major

força manufacturera.

Mèxic es desaccelera

i creix el 2,4%.

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

2004 2005
2003 2004

I II III IV Gener Febrer Març Abril

PIB

Producció industrial

Taxa d’atur 
Ciutat de Mèxic (*)

Preus de consum

Balança comercial (**)

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

FONTS: Banc Central de Mèxic i elaboració pròpia. 

1,4 4,4 3,9 4,1 4,6 4,9 – 2,4 – –

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

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

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

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

Pel que fa als indicadors de demanda, les vendes al detall del març
van créixer el 4,4% interanual i van recuperar el to després d’un fluix
febrer, tot i que per sota dels nivells del 7,0% del final del 2004. Quant a
l’oferta, la producció industrial del març va recular el 4,7% interanual, la
qual cosa representa un notable deteriorament i la continuïtat del procés
de desacceleració iniciat la tardor passada. Per components, va ser la pro-
ducció industrial de manufactures la que més es va desaccelerar, ja que el
març va recular el 5,3%, quan al febrer creixia al 2,7%. La construcció
també es va afegir a aquest procés a la baixa i va perdre el 3,1% en rela-
ció amb el mateix període de l’any passat.

Les vendes al detall

creixen el 4,4% i la pro-

ducció industrial recula

el 4,7%...



Contrastant amb aquesta situació, l’índex de producció industrial de les
maquiladoras, les empreses nord-americanes que produeixen a Mèxic a
baix cost per exportar, es va accelerar al març fins a la taxa del 7,3%
interanual, camí de recuperar els forts ritmes de creixement del 2004.

El mercat laboral va tenir una evolució més aviat negativa, coherent amb
la desacceleració de l’economia en el primer trimestre. Tot i que encara no
es disposa de dades sobre l’atur urbà a Ciutat de Mèxic, la taxa d’atur gene-
ral va evolucionar a l’alça fins al 4,0% de la població activa, quan al final
del 2004 se situava en el 3,0%. Al febrer, la productivitat manufacturera va
avançar l’1,9% interanual, el segon valor més baix des del 2001. Els costos
laborals unitaris del mateix període van quedar invariats i el salari real va
evolucionar a la baixa, amb una reculada del 0,9% interanual.

Els preus al consum de l’abril van registrar una moderació. L’índex gene-
ral va augmentar el 4,6% en relació amb el mateix període de l’any anterior,
una mica per damunt dels valors del començament de l’any, però encara
per sota de la mitjana del 2004. Amb una tendència a la baixa més clara, el
component sense aliments ni energia dels preus de consum va reduir la
taxa de creixement fins al 3,5% interanual, quan en els últims mesos del
2004 s’havia arribat al 3,8%.

18 Servei d’Estudis de ”la Caixa” - INFORME MENSUAL - juny 2005
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EL DETERIORAMENT COMERCIAL DE MÈXIC CONTINUA
Saldo acumulat de 12 mesos de la balança comercial sense incloure les exportacions de petroli

FONTS: Banc Central
de Mèxic i elaboració
pròpia.
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El dèficit comercial va continuar augmentant i, en els dotze mesos fins
al març del 2005, el saldo negatiu va arribar als 9.880 milions de dòlars.
Tot i que el ritme de deteriorament és lent, el dèficit sense les exporta-
cions de petroli va ser de 34.831 milions, el 8,6% superior al del final del
2004. Les exportacions de petroli dels dotze últims mesos fins al març van
créixer el 34,2% interanual. En els dotze mesos fins al març, el dèficit
comercial sense les maquiladoras va arribar als 29.194 milions de dòlars.
En aquest sentit, tenint en compte la desacceleració de la productivitat
manufacturera i la creixent dependència de les exportacions de petroli, el
sector exterior continua essent el punt més feble de l’economia mexicana.

El dèficit comercial,

sense les exporta-

cions de petroli,

s’apropa als 35.000

milions de dòlars.



Primeres matèries: reculada dels preus del petroli

Durant el mes de maig, les cotitzacions del petroli han reculat sensi-
blement i han acumulat un descens superior al 7% entre el final d’abril i
final de maig. Així i tot, cal destacar que les cotitzacions de les últimes
setmanes de maig, al voltant dels 48 dòlars per barril de qualitat Brent per
a lliuraments a un mes, eren superiors en un 26% a les registrades un any
abans.

La reconducció dels preus del petroli és deguda, fonamentalment, a la
combinació d’una major acumulació d’existències, la menor pressió de 
la demanda i el manteniment de l’oferta. Pel que fa al primer d’aquests
factors, cal destacar que les xifres d’existències de cru i de productes refi-
nats als Estats Units se situaven, cap a la meitat de maig, per damunt de
la mitjana dels cinc últims anys a la majoria de categories de productes.
D’altra banda, l’alentiment de la demanda s’ha degut, principalment, a la
menor pressió compradora de la Xina i, amb menys pes, dels Estats Units
i d’Europa. Finalment, la posició de l’Organització de Països Exportadors
de Petroli (OPEP) de continuar mantenint els actuals nivells d’extracció,
històricament elevats, ha acabat de consolidar la davallada dels preus.

19Servei d’Estudis de ”la Caixa” - INFORME MENSUAL - juny 2005
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…a causa de l’aug-

ment de les existèn-

cies, de la menor

demanda i del mante-

niment de l’oferta.

SENSIBLE CORRECCIÓ DEL PREU DEL PETROLI
Cotització del barril de petroli Brent a un mes en mitjanes mensuals

FONTS: Thomson
Financial Datastream
i elaboració pròpia.

27

42

52

57

Dòlars

%

47

37

32

2004 2005

La resta de primeres matèries no han replicat la tendència a la baixa
del petroli amb igual intensitat. L’índex «The Economist» en dòlars va cau-
re el 3,5% interanual al maig, un ritme similar a l’exhibit a l’abril, quan va
baixar el 3,9% en taxa interanual. La principal excepció a aquest compor-
tament són els metalls, que es van accelerar, al maig, fins al 17% inter-
anual i van superar el fort augment del 14% de l’abril. L’or no s’escapa
d’aquesta tendència, ja que al maig va cotitzar per damunt dels 420 dòlars
per unça, el 10% més que un any abans.

Mentre la majoria de

primeres matèries fre-

nen la seva expansió,

els metalls es dispa-

ren amb increments

de l’ordre del 17% en

un any.
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La zona de l’euro creix

l’1,4% en el primer tri-

mestre.

Zona de l’euro: desacceleració en el primer trimestre

La zona de l’euro va créixer l’1,4% interanual en el primer trimestre,
segons una estimació preliminar, en lleugera desacceleració en relació
amb l’increment del quart trimestre (1,6% interanual). Així i tot, cal desta-
car que, en taxa intertrimestral anualitzada, que reflecteix amb més preci-
sió la tendència més recent, el producte interior brut (PIB) de la zona de
l’euro va augmentar el 2,0%, percentatge que cal comparar amb el 0,6%
del trimestre precedent. Per països, les escasses dades disponibles relati-
ves al primer trimestre reiteren la limitada embranzida econòmica d’eco-
nomies importants de la Unió Europea, en particular Itàlia i, tot i la recu-
peració, Alemanya.

UNIÓ EUROPEA

NOTABLES DISPARITATS DE CREIXEMENT A LA UNIÓ EUROPEA
Variació interanual del producte interior brut, últim trimestre disponible, en percentatge

Letònia

Estònia

Eslovàquia

Lituània (*)

Grècia

República Txeca

Polònia

Hongria

Eslovènia

Espanya (*)

Xipre

Dinamarca

Regne Unit (*)

Irlanda

Suècia

Àustria

Malta

Finlàndia (*)

Bèlgica (*)

França (*)

Alemanya (*)

Portugal

Itàlia (*)

Països Baixos (*)

5,9

5,8

5,6

4,2

4,2

3,9

3,9

3,4

3,3

3,0

2,9

2,7

2,7

2,6

2,4

2,3

2,0

1,8

1,7

1,1

0,6

–0,2

–0,3

–1 20

NOTA: Dades referides
al quart trimestre
del 2004, llevat
dels països marcats
amb un asterisc (*),
que corresponen
al primer trimestre
del 2005.
FONTS: Eurostat,
organismes nacionals
d’estadística
i elaboració pròpia. 3 4 5 6 71 8 9

8,6



Tot i que no s’ha publicat el detall dels components de demanda, els
indicadors disponibles fan pensar que les dues tendències dominants són
el to menys negatiu de la demanda interna –lluny, així i tot, de qualsevol
recuperació dinàmica– i l’aportació positiva de l’exportació. Concreta-
ment, el millor moment del consum i de la inversió queda avalat per
l’acceleració de les vendes al detall (van augmentar el 0,5% interanual en
el primer trimestre, enfront del creixement del 0,1% del quart trimestre) i
per la del component de béns d’equipament de la producció industrial
(avanç de l’1,7% interanual en la mitjana gener-març, que cal comparar
amb l’augment de l’1,6% interanual de l’últim trimestre del 2004).
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Les exportacions con-

tinuen creixent a bon

ritme.

La caiguda de la pro-

ducció industrial i del

sentiment econòmic

reiteren la falta de pols

de la zona de l’euro.

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 Abril

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 – 1,4 – –

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

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

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

93,4 100,0 98,6 99,9 100,6 100,9 100,8 98,8 97,5 96,5

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

80,4 81,6 76,6 88,9 85,9 74,8 69,9 66,6 60,3 ...

Una tendència menys

negativa de la deman-

da interna, principal

novetat pel que fa a la

demanda.

Pel que fa a la demanda externa, el creixement de les exportacions en
el període gener-març, del 3,4% interanual, continua essent elevat, espe-
cialment si es considera la forta expansió registrada des del segon trimes-
tre del 2004. Conseqüentment, la reducció del superàvit comercial en sal-
do acumulat de dotze mesos, fins als 60.300 milions d’euros al març
(66.600 milions d’euros al febrer), és deguda, sobretot, al major ritme
d’avanç de les importacions.

Tot i aquesta millora relativa, els indicadors d’oferta palesen que el
moment cíclic de la zona de l’euro és lluny de ser positiu. L’indicador de
caràcter més global, el sentiment econòmic, després de situar-se en el pri-
mer trimestre en el nivell dels 99,0 punts, va caure a l’abril fins als 96,5
punts. L’empitjorament de la confiança afecta tots els sectors, per bé que,
pel seu reduït nivell de partida, és més alarmant en el cas de la indústria.
Els indicadors de caràcter no qualitatiu del sector secundari, relatius a
períodes anteriors, són fins i tot pitjors. Així, per esmentar només el prin-
cipal indicador, la producció industrial va caure el 0,2% interanual al març
i va empitjorar el registre del febrer, ja prou feble (augment del 0,4%
interanual).
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El creixement ale-

many, l’1,1% inter-

anual en el primer tri-

mestre, supera

l’esperat.

LA ZONA DE L’EURO MANTÉ UN BAIX RITME D’ACTIVITAT
Valor de l’índex de sentiment econòmic

FONT: Comissió
Europea.
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L’índex de preus de consum (IPC) harmonitzat es va mantenir a l’abril
en el 2,1% interanual, sense canvis en relació amb els mesos de febrer i
març. Aquesta estabilitat de la inflació en un context presidit pel fort
encariment del petroli (a l’abril, el component energètic de l’IPC va créi-
xer el 10,2% interanual) cal vincular-la amb l’escàs impuls de la demanda
interna. De fet, altres preus de l’economia reflecteixen plenament les ten-
sions inflacionistes. Per exemple, els preus de producció creixen de
l’ordre del 4% interanual des del començament del 2005 (4,2% interanual
al març).

També és fruit de l’apatia de la demanda interna la falta de millora del
mercat laboral. La taxa d’atur va augmentar una dècima percentual al
març, fins al 8,9% de la població activa, mentre que el creixement de
l’ocupació continua essent moderat (increment del 0,7% interanual en el
quart trimestre del 2004).

Alemanya: repunt en el primer trimestre

L’economia germànica va sorprendre en el primer trimestre del 2005
amb un creixement de l’1,0% en relació amb el quart trimestre. En taxa
interanual, l’avanç del PIB es va accelerar fins a l’1,1%, enfront del 0,5%
del trimestre anterior. La millora del dinamisme econòmic va ser deguda
de forma gairebé íntegra al sector exterior, que va doblar la seva aporta-
ció positiva a la variació del PIB i va passar del 0,6% del quart trimestre a
l’1,2% del primer. Pel que fa a la demanda interna, la millora del consum
públic (que, després de caure l’1,2% interanual en el quart trimestre, va
avançar el 0,7% en el primer), la major contribució positiva de la variació
d’existències (0,5% en el primer trimestre, una dècima percentual més
que en el quart trimestre) i una certa recuperació de la inversió (descens
interanual del 0,6%, que cal comparar amb la reculada del 2,1% prece-
dent) van facilitar un to més positiu. El consum privat, per la seva banda,

La inflació, estable en

el 2,1% entre febrer 

i abril, tot i el tensio-

nament de l’energia.

La taxa d’atur, 

en el 8,9% al març.



es va mantenir en el 0,1% interanual, sense canvis en relació amb l’últim
trimestre del 2004.

De fet, una recuperació sòlida de la despesa de les llars podria ser la
novetat més rellevant de la conjuntura alemanya. Si fins a la data només
es disposava d’algun indicador parcial, ara la tendència del consum privat
a millorar sembla més fonamentada. Així, a la recuperació de les vendes
al detall (creixement del 0,1% interanual en el primer trimestre, que supe-
ra el descens interanual del 2,2% del quart trimestre) s’afegeixen la nota-
ble acceleració de la producció de béns de consum en avançar aquest
primer trimestre i una incipient recuperació de la confiança del consumi-
dor (a l’abril, va sumar un augment de més de dos punts).
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…tot i que l’elevat

nivell de l’atur fa dub-

tar d’un progrés subs-

tancial en aquest front

a curt termini.

La indústria estabilit-

za el seu creixement,

per bé que els empre-

saris continuen sense

recuperar la con-

fiança.

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 Abril

PIB

Vendes al detall

Producció industrial

Índex d’activitat
empresarial (IFO) (*)

Taxa d’atur (**)

Preus de consum

Balança comercial (***)

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

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

0,0 1,0 1,1 1,4 1,2 0,5 – 1,1 – –

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

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

91,7 95,7 96,4 95,7 95,4 95,2 96,4 95,4 94,0 93,3

10,5 10,5 10,3 10,5 10,6 10,7 11,4 11,7 12,0 11,8

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

130 149 137 151 154 155 156 157 158 ...

No obstant això, cal destacar que aquesta inflexió alcista del consum
pot respondre més a una compensació de l’excessiva contenció de la des-
pesa que les llars germàniques havien mostrat en trimestres anteriors que
a un canvi profund del comportament del consumidor. De fet, el manteni-
ment de la taxa d’atur en nivells propers al 12% de la població activa
entre els mesos de febrer i abril –en aquest últim mes es va situar en
l’11,8%– és un factor fonamental que resta solidesa al repunt del consum.

En l’àmbit de l’oferta, la nota més positiva l’ofereix la producció indus-
trial, que, pel que sembla, ha frenat la tendència recent a la desaccelera-
ció després de mantenir al març un creixement de l’1,6% interanual, ritme
idèntic al del febrer. No obstant això, la persistent reculada de l’índex IFO
d’activitat empresarial, que va sumar al maig el seu quart mes consecutiu
de descens, confirma la falta de perspectives que perceben els industrials
germànics. Pel que fa als preus de consum, a l’abril es va registrar una
desacceleració de dues dècimes percentuals que va deixar la taxa inter-
anual en l’1,6%, mínim des del gener.

Sembla que el

consum ha entrat 

en una fase de menor

apatia…
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CONSUM PRIVAT

2003 2004

EVOLUCIÓ DEL PIB DE FRANÇA PER COMPONENTS
Percentatge de variació interanual

FORMACIÓ BRUTA DE CAPITAL FIX

2003 2004

PIB

2003 2004

CONSUM PÚBLIC

2003 2004

2,1

0,9

2,7

2,7

2,3

2,1

1,6

2,2

IMPORTACIONS DE BÉNS I SERVEIS

2003 2004

EXPORTACIONS DE BÉNS I SERVEIS

2003 2004

6,1

FONTS: INSEE i elaboració pròpia.

2,4

–1,7 1,3

2003 2004
IVIIIIII I III III IV

2005

2003 2004
IVIIIIII I III III IV

2005

2003 2004
IVIIIIII I III III IV

2005

2003 2004
IVIIIIII I III III IV

2005

2003 2004
IVIIIIII I III III IV

2005

2003 2004
IVIIIIII I III III IV

2005

2,1
1,6

2,2 2,4

3,0 3,0

2,6
2,3

1,2

0,2

–3,6

–2,5

–1,0

1,1

3,4
2,8

2,4
2,1

1,1

0,2

1,0

1,4
1,7

2,7

1,9
2,1

1,7 1,9

1,3 1,5
1,6

2,3

2,9

1,7

2,5
2,2

0,9

2,4

3,3

4,4

2,8 3,0

1,3
1,5

3,3

0,9
0,4 0,5

3,2 3,3

6,4

8,0

6,8 7,0

França: refredament econòmic

L’economia gal·la ha alentit el ritme de creixement en el primer trimestre
del 2005, quan el PIB va avançar l’1,7% interanual, quatre dècimes percen-
tuals per sota del registre del trimestre anterior. La pèrdua de dinamisme va
ser deguda, fonamentalment, al menor creixement de la demanda interna,
ja que la contribució negativa del sector exterior a la variació del PIB va ser
similar a la del quart trimestre. Concretament, la tèbia evolució del consum
privat, que va créixer el 2,2% interanual, enfront del 2,5% del trimestre pre-
cedent, i del consum públic, que va augmentar l’1,2% interanual, 1,1 punts
percentuals menys que en el quart trimestre, va ser la causant de la desac-
celeració. En aquest context, l’única nota positiva va ser la recuperació de
la formació bruta de capital fix, que, després d’avançar l’1,5% interanual en
el quart trimestre, va créixer el 3,3% en el primer trimestre del 2005.

El creixement francès

es desaccelera fins a

l’1,7% en el primer tri-

mestre a causa de la

menor embranzida 

del consum…



Els últims indicadors disponibles apunten a la continuïtat de les
tendències anteriors. Així, la desacceleració del consum hauria de conti-
nuar en el segon trimestre, segons es desprèn de la caiguda de més de
tres punts de la confiança del consumidor a l’abril. Així mateix, el menor
pols econòmic es reflecteix, des del costat de l’oferta, en la negativa dada
de la producció industrial del març (descens interanual del 0,5%, enfront
de l’augment del 0,4% interanual del febrer).
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Escasses tensions

inflacionistes, però

augment de l’atur.

A Itàlia, el PIB cau 

el 0,2% en el primer

trimestre.

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 Abril

PIB

Consum intern

Producció industrial

Taxa d’atur (*)

Preus de consum

Balança comercial (**)

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

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

0,9 2,1 1,7 2,7 1,9 2,1 – 1,7 – –

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

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

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

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

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

…tendència que, pel

que sembla, s’ha pro-

longat en el segon tri-

mestre de l’any.

Menys novetats mostren els preus i el mercat laboral. L’IPC va créixer a
l’abril l’1,8% interanual, similar a l’avanç de l’1,9% interanual del març.
Aquest ritme de creixement de la inflació, no gaire elevat, queda encara
més matisat si es considera que, un cop descomptades les partides més
volàtils, la taxa resultant va créixer a l’1,1% interanual a l’abril, un ritme
del qual no s’ha allunyat des del gener passat. Per la seva banda, la taxa
d’atur es va situar en el 10,2% de la població activa al març, una dècima
percentual per damunt del registre del febrer.

Itàlia: reculada de l’activitat en el primer trimestre

Segons una estimació preliminar, el PIB italià va caure el 0,2% en taxa
interanual durant els tres primers mesos del 2005, el resultat més negatiu
des del primer trimestre de 1997. En el trimestre precedent, el creixement
va ser del 0,8% interanual. La situació actual i les perspectives immediates
no són millors. Així, pel que fa al moment present, la reculada de l’indica-
dor de sentiment econòmic fins als 96 punts a l’abril, 1,7 punts per sota
de la mitjana del primer trimestre, confirma l’atonia econòmica.

Aquesta falta de ritme es reflecteix tant al costat de la demanda (la
confiança del consumidor continua molt baixa, en el nivell dels 16 punts
negatius a l’abril) com en el de l’oferta (la producció industrial va caure el
3,0% interanual al març). Pel que fa a les perspectives de curt termini,
l’indicador compost d’indicadors avançats va recular l’1,2% interanual al
març i va consolidar la tònica de descensos interanuals iniciada a l’octu-
bre del 2004.

Febles indicadors 

tant d’oferta com 

de demanda.



Pel que fa a l’evolució dels preus, s’observa una tendència similar a la
de la zona de l’euro en conjunt: els preus de consum es mostren contin-
guts (creixement de l’1,9% interanual entre gener i abril), mentre que els
altres preus de l’economia, com els de producció, reflecteixen plenament
l’encariment de l’energia i s’apropen al 5% interanual al març.

Regne Unit: estabilitat del creixement

A diferència d’altres economies del Vell Continent, la britànica manté
un ritme d’activitat estable i superior al de la majoria de les grans econo-
mies comunitàries, que es reflecteix en el creixement del primer trimestre,
el 2,7% interanual, amb prou feines inferior al registrat en el quart trimes-
tre. Darrere d’aquest bon moment, hi ha la fortalesa de la demanda inter-
na, que s’ha beneficiat del fet que la desacceleració del consum (augment
del 2,4% interanual, enfront del 3,2% interanual anterior) s’ha vist parcial-
ment contrarestada per la recuperació de la inversió, que s’ha accelerat al
6,1% interanual, 1,8 punts percentuals per damunt del trimestre anterior.
El sector exterior, per la seva banda, va restar quatre dècimes percentuals
a la variació del PIB. Aquestes tendències no s’han modificat significativa-
ment en el segon trimestre. En particular, les vendes al detall van mante-
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Al Regne Unit, la

inversió pren el relleu

al consum com 

a motor del creixe-

ment.

La inflació, estabilit-

zada en l’1,9%.

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 Abril

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 – –0,2 – –

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

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

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 1,9

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

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 Abril

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.
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nir a l’abril un ritme d’avanç interanual del 2,4%, sense canvis en relació
amb el mes de març.

Pel que fa a l’evolució de l’oferta, l’element més destacat és la notable
pèrdua de dinamisme de la indústria. La producció industrial va caure al
març l’1,8% interanual, el registre més negatiu des del maig del 2003, una
tendència que no sembla que s’hagi de corregir a curt termini, segons es
desprèn de l’empitjorament de les comandes industrials durant els quatre
primers mesos del 2005. Les dificultats del sector secundari es poden
relacionar amb el progressiu deteriorament del desequilibri exterior. El
dèficit comercial acumulat de 12 mesos va créixer al març fins als 59.000
milions de lliures esterlines, una certa ampliació en relació amb els
57.700 milions de lliures del quart trimestre.

Per la seva banda, la inflació ha repuntat moderadament en els últims
mesos. Després de mantenir-se en el 2,1% interanual durant els mesos de
gener i febrer, al març l’IPC es va accelerar tres dècimes percentuals, fins
al 2,4% interanual, i després es va desaccelerar al 2,3% interanual a l’abril.
Finalment, cal destacar que, també a l’abril, la taxa d’atur es va mantenir
en el 2,7%, un nivell proper al mínim històric.
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MERCATS MONETARIS I DE CAPITAL

La Reserva Federal apuja el tipus d’interès oficial 
per octau cop consecutiu

Els efectes negatius tant sobre la inflació com sobre el creixement de
l’encariment del petroli plantegen dificultats a les polítiques monetàries
dels principals països desenvolupats. Els bancs centrals mantenen la seva
vigilància sobre les tensions inflacionistes, però, al mateix temps, es mos-
tren preocupats per l’alentiment del creixement econòmic, per bé que
amb matisos segons les zones geogràfiques.

MERCATS FINANCERS

LA RESERVA FEDERAL APUJA EL TIPUS D’INTERÈS
DE REFERÈNCIA FINS AL 3,00%
Tipus d’interès de referència de la política monetària

FONTS: Bancs
centrals nacionals.
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La Reserva Federal dels Estats Units, tal com s’esperava, va apujar els
tipus d’interès de referència en 25 punts bàsics el dia 3 de maig. D’aquesta
manera, el nivell objectiu del tipus d’interès dels fons federals –dipòsits
interbancaris a un dia– va quedar situat en el 3,00% i el de la taxa de des-
compte, en el 4,00%. Es va tractar de l’octava pujada consecutiva dels tipus
d’interès oficials des del mes de juny del 2004, quan el principal tipus ofi-
cial estava en l’1,00%. En la nota de premsa, la Reserva Federal reconeixia
que les pressions inflacionistes han repuntat en els últims mesos i que les
empreses han recuperat poder de fixació dels preus. Tot i que l’autoritat



monetària nord-americana observava una certa moderació del creixement
econòmic, afirmava que la posició de la política monetària encara era laxa i
deixava la porta oberta a nous increments dels tipus d’interès.

En aquest context, els agents del mercat han intensificat les especula-
cions sobre la cota màxima en què situarà la Reserva Federal el tipus ofi-
cial en aquesta fase alcista i aposten pel 4%. D’aquesta manera, en les
últimes setmanes, el rendiment dels dipòsits interbancaris nord-americans
a dotze mesos s’ha col·locat al voltant del 3,7%. Així, cap al final de la
quarta setmana de maig, aquest tipus d’interès es va situar en el 3,75%,
170 punts bàsics per damunt d’un any abans.
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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

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

2005

Gener

Febrer

Març

Abril (*)

Maig (1)

NOTES: (*) Xifres provisionals.
(1) Dia 26.
(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: 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%), 3-5-05 (3,00%).
(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 2,05 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 2,14 2,27 2,75 3,12 0,00 4,75 4,86 0,76

2,05 2,13 2,17 3,00 3,30 0,00 4,75 4,81 0,75

Subhastes
BCE (2)

Nivell
objectiu de
la Reserva
Federal (3)

Tipus
d’intervenció

Banc 
d’Anglaterra (4)

Euríbor

A la zona de l’euro, el Banc Central Europeu (BCE) no va modificar la
posició de compàs d’espera en la reunió del 5 de maig. Així, el tipus
d’interès de referència es manté en el 2,00% des del juny del 2003. El pre-
sident del BCE, Jean-Claude Trichet, va rebutjar les pressions polítiques a
favor d’una retallada adduint que els tipus estan en nivells històricament
baixos i que, actualment, són els apropiats. Per la seva banda, el Fons
Monetari Internacional i l’OCDE es van afegir a les veus que demanen la
retallada. Així i tot, ara com ara no és probable que el BCE variï la seva
posició, sobretot si es confirmen les previsions de recuperació econòmica
més enllà del curt termini.



L’euríbor a dotze mesos va baixar 7 punts bàsics de mitjana mensual a
l’abril fins al 2,27%, la cota més baixa des de l’abril del 2004, en un marc
de preocupació pel creixement econòmic, i es va col·locar 11 punts bàsics
per damunt d’un any abans. En les primeres setmanes de maig, l’euríbor a
un any ha fluctuat al voltant del 2,20%. Al final de la quarta setmana del
mes, se situava en el 2,71%, 13 punts bàsics per sota de dotze mesos
abans. D’aquesta manera, la corba de tipus d’interès suggereix que el
mercat ha ajornat el començament del gir alcista fins a la meitat del pro-
per exercici.

El dòlar es recupera en els primers mesos del 2005

La moneda dels Estats Units va pujar l’1,7% en el primer quadrimestre
del 2005 en termes globals, després d’haver patit un intens descens en
l’últim trimestre del 2004. No obstant això, el dòlar va estar subjecte a alts
i baixos durant aquest període. D’una banda, el bitllet verd va patir els
efectes de la forta pressió a la baixa a causa d’un important i creixent
dèficit exterior per compte corrent i de les notícies de diversificació de les
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TIPUS DE CANVI DE LES PRINCIPALS MONEDES
Abril 2005

Última sessió del mes Dades mensuals

Enfront del dòlar dels EUA

Ien japonès

Lliura esterlina (1)

Franc suís

Dòlar canadenc

Peso mexicà

Índex efectiu nominal (4)

Enfront de l’euro

Dòlar dels EUA

Ien japonès

Franc suís

Lliura esterlina

Corona sueca

Corona danesa (3)

Zloty polonès

Corona txeca

Forint hongarès

Índex efectiu nominal (5)

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

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

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

104,7 –2,3 107,2 1,8 3,3 –0,4 108,0

1,909 1,0 1,896 –0,4 –1,7 5,0 1,821

1,195 –0,1 1,195 1,6 4,3 –7,7 1,236

1,258 4,0 1,237 1,7 1,6 –7,8 1,266

11,08 –0,8 11,11 –0,4 –0,8 –1,4 10,97

109,7 0,1 109,9 0,9 0,9 –4,5 111,2

1,296 –0,1 1,294 –1,8 –3,5 7,9 1,252

136,2 –1,6 138,8 0,0 –0,2 7,6 135,6

1,537 –0,7 1,547 –0,1 0,7 –0,5 1,547

0,678 –1,6 0,683 –1,4 –1,7 2,7 0,687

9,181 0,4 9,167 0,8 2,1 0,0 9,200

7,446 0,0 7,450 0,0 0,2 0,1 7,444

4,272 4,7 4,156 3,3 0,5 –12,6 4,178

30,50 1,8 30,13 1,1 –1,6 –7,4 30,50

252,5 2,1 248,2 1,3 1,0 –0,8 254,3

104,8 –0,3 105,1 –0,8 –1,8 3,4 103,6

Tipus de
canvi

% de
variació

mensual (2)

Tipus de
canvi
mitjà

% variació (2)

Mensual s/desembre 2004 Anual

Tipus de
canvi

26-5-05



reserves de divises per part de nombroses autoritats monetàries. No obs-
tant això, un creixement econòmic considerable en termes relatius i
l’ampliació del diferencial de tipus d’interès al seu favor en relació amb
altres divises després de les consecutives alces del tipus d’interès oficial
de la Reserva Federal el van beneficiar.

En les primeres setmanes de maig, el dòlar va ser impulsat per
l’ampliació del diferencial de tipus d’interès després d’un nou increment
del tipus de referència de la Reserva Federal al començament del mes i
per un seguit d’indicadors que van presentar un panorama entonat de
l’activitat econòmica. Així mateix, la publicació de la dada mensual del
dèficit comercial no va perjudicar la moneda nord-americana, ja que va
ser inferior a l’esperat.

L’euro va recular el 3,0% en els primers quatre mesos del 2005 en rela-
ció amb el conjunt de socis comercials més importants després d’una
notable pujada en el quart trimestre del 2004. L’escàs creixement econò-
mic de la zona de l’euro va perjudicar la moneda única europea. Aquesta
tònica es va intensificar en les primeres setmanes de maig en prosseguir
les males notícies sobre l’economia de la zona de l’euro. A més a més, la
possibilitat d’una victòria del «no» al referèndum francès vinculant del 29
de maig sobre la Constitució Europea va acabar de rematar l’euro. Així, la
moneda única es va cotitzar per sota de la cota d’1,26 dòlars en la quarta
setmana del mes i va tornar al nivell de l’octubre del 2004.
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…i la seva apreciació
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L’EURO CEDEIX ENFRONT DEL DÒLAR
Dòlars dels Estats Units per euro

Mitjanes mensuals Canvis diaris

NOTA: Les dades arriben fins al 26 de maig. FONTS: OCDE, Thomson Financial Datastream i elaboració pròpia.
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Al final d’abril, les respectives autoritats nacionals han acordat amb el
BCE incorporar la lliura xipriota, el lat letó i la lira maltesa al Mecanisme
de Tipus de Canvi (MTC II) com a pas previ a l’ingrés en la moneda úni-
ca europea. L’MTC II és un acord multilateral de tipus de canvi fixos, tot i
que ajustables, amb un tipus de canvi central en relació amb l’euro i un
marge normal de variació de ±15%. Com una de les condicions necessà-
ries per poder accedir a l’euro, aquestes divises hauran de romandre en
l’MTC II com a mínim dos anys. Els tipus de canvi centrals enfront de
l’euro es van fixar en 0,585274 lliures xipriotes, 0,702804 lats letons i
0,429300 lires malteses. De fet, la lliura xipriota ja estava vinculada a
l’euro. El lat letó també des de l’1 de gener del 2005, havent estat vinculat
prèviament als drets especials de gir. La lira maltesa estava vinculada a una
altra cistella de divises. Les paritats centrals en relació amb l’euro i els tipus
d’intervenció obligatoris per a les altres divises participants en l’MTC II (la
corona danesa, la corona estoniana, el litas lituà i el tolar eslovè) es mante-
nen inalterats.
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LA LLIURA ESTERLINA ES DEPRECIA ENFRONT DE L’EURO
Lliures esterlines per euro

Mitjanes mensuals Canvis diaris

NOTA: Els tipus arriben fins al 26 de maig. FONT: Thomson Financial Datastream.
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La lliura esterlina es va apreciar el 3,6% en el període gener-abril del
2005 en relació amb un conjunt ampli de divises. En canvi, en les primeres
setmanes de maig, la moneda britànica ha seguit una trajectòria descendent
després de l’aparició d’indicadors desfavorables per a la indústria manufac-
turera i amb la perspectiva que el proper moviment del Banc d’Anglaterra
serà a la baixa. La reducció de la majoria absoluta del partit laborista a les
eleccions legislatives tampoc no va beneficiar la lliura. D’aquesta manera,
en les primeres setmanes de maig, la lliura esterlina va baixar enfront del
dòlar i de l’euro.



Al començament de maig, el ien es va apreciar en relació amb el dòlar
enmig d’especulacions sobre una imminent revaluació del iuan xinès en
relació amb el dòlar. No obstant això, amb posterioritat, la moneda nipo-
na es va afeblir enfront del dòlar després de múltiples desmentits de les
autoritats xineses. Així, el ien es va apropar al mínim de la segona setma-
na d’abril. En canvi, en les primeres setmanes de maig, la moneda nipona
es va continuar apreciant en relació amb l’euro.

Al maig s’ha produït una intensificació de les pressions per a una reva-
luació del iuan xinès, en especial per part de les autoritats dels Estats
Units. Alguns indicis per part de la Xina van generar les especulacions
sobre una revaluació imminent del iuan. Les autoritats xineses, però, ho
han desmentit reiteradament. No obstant això, han prosseguit les refor-
mes prèvies necessàries. Així, ha començat a operar un nou mercat inter-
bancari de divises, del qual ha estat exclòs el iuan.

La rendibilitat del deute alemany marca un nou mínim

El rendiment dels bons a 10 anys nord-americans va registrar el nivell
màxim des del final de juny del 2004 el dia 28 de març, en arribar al
4,63%. Aquest repunt va ser impulsat per la inquietud que les tensions
inflacionistes propiciessin que la Reserva Federal apugés el tipus d’interès
oficial més del que estava previst. No obstant això, més tard la rendibilitat
dels bons nord-americans a llarg termini va tendir a baixar, a mesura que
s’esvaïen aquests temors amb dades que indicaven una desacceleració
econòmica i una certa contenció de la inflació. D’aquesta manera, el tipus
d’interès dels bons dels Estats Units a 10 anys va baixar fins al 4,07% en la
quarta setmana de maig, la cota mínima des del mes de febrer.
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EL IEN S’AFEBLEIX ENFRONT DEL DÒLAR
Iens per dòlar

Mitjanes mensuals Canvis diaris

NOTA: Els tipus arriben fins al 26 de maig. FONTS: OCDE, Thomson Financial Datastream i elaboració pròpia.

100

110

120

130

140

101,5

102,5

103,5

104,5

105,5

106,5

109,5

2001 2002 2003 2004 2005 G MF A
2005

M

107,5

108,5



D’altra banda, el Tresor dels Estats Units va anunciar que estava consi-
derant tornar a emetre bons a 30 anys. Com és sabut, aquests bons van
deixar d’emetre’s el 2001 en un context de superàvits pressupostaris. La
necessitat de disposar d’instruments diversificats per finançar els actuals
dèficits de caixa explica aquest canvi. D’altra banda, d’ençà que França va
llançar obligacions a 50 anys fa uns mesos, altres països han realitzat
emissions similars, com el Regne Unit, o ho estan estudiant, com Alema-
nya. D’aquesta manera, els tresors desitgen aprofitar els baixos tipus
d’interès actuals i la demanda a llarg termini existent per part d’inversors
institucionals i companyies d’assegurances, que s’han d’adaptar a una
regulació més exigent pel que fa a l’equilibri en els seus balanços i a unes
perspectives demogràfiques d’envelliment de la població als països
desenvolupats.

A Alemanya, la rendibilitat dels bons de l’Estat a 10 anys, després de
pujar fins al 3,79% el dia 14 de març, va començar una trajectòria a la bai-
xa. Les desfavorables dades econòmiques publicades van allunyar el
moment d’un gir monetari restrictiu a la zona de l’euro. Així, el rendiment
dels bons públics alemanys a 10 anys va marcar el nivell mínim de les
últimes dècades el dia 25 de maig en caure fins al 3,24%. Així mateix, la
rendibilitat de les obligacions germàniques a 30 anys va registrar una cota
mínima històrica. En les últimes setmanes, el deute públic es va beneficiar
de transvasaments de capitals des dels bons empresarials, en veure’s afec-
tat aquest segment del mercat per un seguit de turbulències. Per la seva
banda, en les últimes setmanes, el diferencial de tipus d’interès a llarg ter-
mini entre els Estats Units i Alemanya va oscil·lar al voltant dels 80 punts
bàsics i es va situar en 85 punts bàsics cap al final de la quarta setmana
de maig.
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NOTA: Els tipus arriben fins al 26 de maig.
FONTS: Banc d’Espanya i Thomson Financial Datastream.
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La taxa de morositat global dels bons d’alt rendiment va repuntar a
l’abril fins a l’1,64%, mesurada en mitjana dels dotze últims mesos, des del
mínim dels vuit últims anys de l’1,47% anotat al març, segons l’agència
especialitzada Standard & Poor’s, amb perspectives d’un suau repunt.
Aquesta mateixa agència va fer tremolar els mercats de bons empresarials
en reduir la qualificació de les companyies automobilístiques General
Motors i Ford a la categoria de bons escombraries. 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 conti-
nuar augmentant en les primeres setmanes de maig i va tornar als nivells
de l’octubre del 2003.

Els tipus d’interès a llarg termini també van baixar al Japó, en un esce-
nari econòmic encara deflacionista. Així, el rendiment dels bons nipons
de l’Estat a 10 anys va caure fins a l’1,22% el dia 6 de maig, nivell mínim
no registrat des del febrer del 2004.

Millora dels mercats borsaris al maig

Després de les fortes pujades del 2003 i del 2004, la majoria de les
principals borses internacionals van acabar el primer quadrimestre de
l’exercici amb guanys acumulats sobre desembre negatius i lluny dels
màxims dels últims anys registrats al febrer o al començament de març.
L’escalada del preu del cru, que va anotar cotes màximes històriques al
març, i d’altres primeres matèries, el rebot dels tipus d’interès a llarg ter-
mini nord-americans a partir de mitjan febrer i la incertesa sobre la marxa
de l’economia mundial i, en especial, de la dels Estats Units van motivar
la reculada de nombroses borses, tant de països desenvolupats com de
mercats emergents.

No obstant això, en les primeres setmanes de maig, s’ha produït una
reacció als mercats borsaris, amb el suport d’uns resultats empresarials
més positius del que s’esperava, d’uns intensos descensos de les rendibili-
tats dels bons públics i de la cessió del preu del petroli. D’aquesta mane-
ra, es van superar alguns moments de nerviosisme, propiciats per la
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TIPUS D’INTERÈS A LLARG TERMINI ALS MERCATS NACIONALS
Deute públic a 10 anys, mitjana del període, en percentatge anual

2004 2005
2002 2003

II III IV I Abril 26 maig

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 4,34 4,39 4,11

1,27 0,99 1,59 1,64 1,45 1,41 1,32 1,24

4,80 4,10 4,26 4,13 3,80 3,63 3,51 3,26

4,88 4,13 4,31 4,16 3,83 3,64 3,55 3,31

5,04 4,24 4,47 4,31 3,94 3,75 3,66 3,45

4,96 4,12 4,31 4,17 3,82 3,63 3,53 3,32

4,93 4,53 5,14 5,05 4,71 4,72 4,69 4,35

3,02 2,47 2,74 2,70 2,38 2,15 2,15 2,01



requalificació a la baixa de General Motors i de Ford i pels rumors sobre
els problemes d’alguns fons d’inversió alternativa que haurien pres posi-
cions en contra d’aquest moviment.

Els principals índexs dels Estats Units van continuar sense assolir la par
de l’exercici, tot i una certa recuperació, esperonada per la publicació
d’una xifra de creació de llocs de treball a l’abril superior a l’esperada. La
relativa sobrevaloració de les borses nord-americanes, les pujades dels
tipus d’interès de la Reserva Federal i alguns resultats decebedors d’algu-
nes societats expliquen el deteriorament de l’evolució. L’índex Nasdaq
general, representatiu dels valors tecnològics, és el que presenta més
minusvàlues sobre el mes de desembre, tot i que, en relació amb dotze
mesos abans, mostra guanys apreciables.
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ÍNDEXS DE LES PRINCIPALS BORSES MUNDIALS
29-04-2005

Cotització a 26-5-05

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.

10.192,5 –3,0 –5,5 –0,3 –2,3 4,3

1.156,9 –2,0 –4,5 4,5 –1,2 10,5

1.921,7 –3,9 –11,7 0,1 –4,8 24,7

11.008,9 –5,7 –4,2 –6,4 –4,0 –7,9

4.801,7 –1,9 –0,3 6,9 3,8 –3,4

2.930,1 –4,1 –0,7 5,1 4,6 –11,2

4.184,8 –3,8 –1,7 5,0 4,2 –9,4

3.911,7 –3,8 2,4 6,5 8,3 –4,6

348,2 –5,8 0,0 2,0 5,8 –25,2

23.631,0 –4,1 0,4 12,5 3,2 9,0

9.001,6 –2,8 –0,9 11,0 3,7 18,5

5.870,8 –1,0 3,1 1,7 7,8 –6,7

13.909,0 2,9 –2,3 16,5 –4,6 16,7

1.348,4 –3,7 –2,0 25,1 5,2 337,9

24.843,0 –6,6 –5,2 26,7 –6,6 94,7

Els diferents sectors han evolucionat de manera irregular. El sector
energètic destaca per les notables plusvàlues sobre el mes de desembre.
Les companyies de serveis públics i el sector sanitari i farmacèutic també
han aconseguit considerables avanços des de l’inici de l’any. Al costat
contrari, les minusvàlues més importants es concentren en les compa-
nyies de telecomunicacions, de materials de consum no cíclic i del sector
financer.



L’índex DJ Eurostoxx 50, que comprèn les firmes més grans de la zona
de l’euro, va acabar el primer quadrimestre amb lleugeres pèrdues acumu-
lades del 0,7%. No obstant això, en les primeres setmanes de maig, va recu-
perar els números negres. Les principals borses de la zona de l’euro, amb
París i Amsterdam al capdavant, presentaven guanys notables.
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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: Maig 2005, dia 26. 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 va millorar sensible-
ment al maig després de dos mesos de reculades. Així, en la tercera set-
mana del mes, va recuperar la cota 9.400. En el primer trimestre de l’exer-
cici, les empreses de l’IBEX 35 van recollir importants beneficis, amb una
forta alça interanual. Cal destacar que, en la penúltima setmana de maig,
només 11 de les 35 accions que integren l’índex IBEX 35 se situaven en
números vermells en relació amb el mes de desembre.

Fora de la zona de l’euro, l’índex Financial Times 100 de la Borsa de
Londres també aconseguia superar la par de l’any en la quarta setmana 
de maig. L’índex SMI de la borsa suïssa mostrava més guanys acumulats
que el DJ Eurostoxx 50 en el mateix període. En canvi, l’índex Nikkei 225
del Japó, tot i recuperar-se una mica al maig, no va aconseguir assolir el
nivell de partida de l’exercici a causa de la preocupació per les perspecti-
ves de l’economia del País del Sol Naixent.

L’augment de l’aversió al risc no va afavorir els mercats emergents, molts
dels quals van acabar el primer quadrimestre en territori negatiu. Cap a la
meitat de la quarta setmana de maig, la borsa de Hong Kong continuava
anotant minusvàlues des del desembre. Pel que fa a les principals borses
llatinoamericanes, la borsa brasilera no aconseguia remuntar el vol. En can-
vi, el mercat argentí va recuperar-se notablement, igual que el mexicà.
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L’economia espanyola

manté un creixement
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La demanda interna

sustenta el creixement.

ACTIVITAT ECONÒMICA

L’economia espanyola creix el 3,3% 
en el primer trimestre

El producte interior brut (PIB) va créixer el 3,3% en taxa interanual en
el primer trimestre del 2005, segons les dades corregides d’efectes estacio-
nals i de calendari publicades per l’Institut Nacional d’Estadística. Aquest
registre, superior en una dècima de punt al del trimestre precedent, con-
firma la suau acceleració del creixement de l’economia espanyola en els
últims trimestres. Aquestes xifres són el resultat de la revisió de la sèrie de
comptabilitat nacional, a la qual s’ha aplicat un nou any base i diversos
canvis metodològics (vegeu requadre).

CONJUNTURA ESPANYOLA

%

2002 20042001 2003

I
FONTS: Institut
Nacional d’Estadística
i Banc d’Espanya.

REVISIÓ A L’ALÇA DEL CREIXEMENT DEL PIB
Variació del producte interior brut real en relació amb el mateix trimestre de l’any anterior

II III IV I II III IV I II III IV I II III I
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2,5
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La lleugera acceleració de l’economia en l’últim trimestre s’ha degut a
la major aportació de la demanda interna, ja que la contribució negativa
del sector exterior va augmentar en dues dècimes de punt. La detrac-
ció del sector exterior a l’augment del PIB va quedar en 2,5 punts percen-
tuals, compensats íntegrament per la contribució de la demanda interna,
5,8 punts.



El bon to de la demanda interna s’ha basat, d’una banda, en la solide-
sa del consum final, tant privat com, especialment, de les administracions
públiques. Pel que fa a les llars i a les institucions privades sense ànim de
lucre, el creixement es va mantenir en el 4,8% interanual, gràcies al man-
teniment de l’ocupació, la positiva evolució de les rendes mixtes i l’exce-
dent d’explotació i el creixement del crèdit. A les administracions públi-
ques, el creixement, una mica inferior al del trimestre precedent, va
quedar en un elevat 6,0% interanual.
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CONSUM DE LES LLARS

DEMANDA INTERIOR (**)

EVOLUCIÓ DEL PIB D’ESPANYA PER COMPONENTS
Percentatge de variació interanual (*)

INVERSIÓ EN BÉNS D’EQUIPAMENT

PIB

CONSUM PÚBLIC

INVERSIÓ EN CONSTRUCCIÓ

3,1
2,9

6,4

4,4

IMPORTACIONS DE BÉNS I SERVEISEXPORTACIONS DE BÉNS I SERVEIS

NOTES: (*) Dades corregides d’efectes estacionals i de calendari. FONT: Institut Nacional d’Estadística.
          (**) Contribució al creixement del PIB.
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Molt favorable, d’altra banda, va ser el comportament de la formació
bruta de capital fix, que va accelerar el ritme d’augment fins al 7,5% inter-
anual. El dinamisme de la inversió en béns d’equipament, que va sumar
una mica més de tres punts a la seva taxa interanual per situar-la en el
10,5%, i la solidesa creixent de la construcció, que va avançar el 6,1%,
van permetre consolidar la trajectòria positiva d’aquest component de la
demanda.

En contrapartida, el sector exterior va patir la caiguda de les exporta-
cions, l’1,7% interanual, amb un comportament molt similar en béns i ser-
veis. El balanç no va ser pitjor per la moderació del ritme de creixement
de les importacions, que es va situar en el 6,0% interanual, gairebé tres
punts menys que en el trimestre precedent, per la reculada de les de ser-
veis i la moderada desacceleració de les de béns, fins al 7,4%.

Des de la perspectiva de l’oferta, les dades del primer trimestre ratifi-
quen la feblesa de l’agricultura, la millora sostinguda de la construcció, la
continuïtat del gir alcista de l’activitat industrial, tot i que en cotes molt
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ENERGIA

SERVEIS DE NO MERCAT

EVOLUCIÓ DEL PIB D’ESPANYA PER SECTORS D’OFERTA
Percentatge de variació interanual (*)

CONSTRUCCIÓ

AGRICULTURA

INDÚSTRIA

SERVEIS DE MERCAT

–1,0

–0,1

0,7

2,2

NOTA: (*) Dades corregides d’efectes estacionals i de calendari. FONT: Institut Nacional d’Estadística.
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modestes, i el perfil de solidesa dels serveis. En aquest cas, els serveis de
mercat van ser els que van mostrar el dinamisme més intens, ja que la
resta va experimentar una suau desacceleració.

Des de l’òptica de les rendes, la remuneració dels assalariats va créixer
el 6,0% nominal en el primer trimestre de l’any, una dècima menys que
en el trimestre precedent. La remuneració nominal mitjana per assalariat
va moderar el seu creixement fins al 2,9% i va quedar quatre dècimes per
sota de l’augment del deflactor del consum privat (el 3,3%). Els costos
laborals unitaris, per la seva banda, van augmentar el 2,6% de mitjana,
dues dècimes menys que en el trimestre anterior. La moderació de les
rendes salarials va ser compensada, sobretot, per l’auge de les rendes
mixtes i per l’excedent brut d’explotació, fins al 10,0% anual. Finalment,
els impostos sobre producció i importacions van créixer el 6,4% i van
moderar apreciablement el ritme en relació amb els períodes anteriors.
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CANVI DE BASE I NOVETATS METODOLÒGIQUES 
EN LA COMPTABILITAT NACIONAL

Al maig, l’Institut Nacional d’Estadística ha presentat les estimacions corresponents a la
nova base de la comptabilitat nacional i ha aplicat un seguit d’importants canvis metodològics
en l’elaboració dels comptes. Els canvis introduïts en la nova base de la comptabilitat nacional
d’Espanya (CNE-2000) són molt rellevants i afecten significativament els resultats finals. Com
a primera conseqüència visible, el PIB nominal ha estat revisat a l’alça, amb un augment del
3,2% per a l’any 2000 i del 4,9% per al 2004 (entre 19.722 i 38.885 milions d’euros més).

COMPTABILITAT NACIONAL D’ESPANYA
Any 2004

Milions d’euros Diferència

CNE-1995 CNE-2000
Milions

en %d’euros

Components de demanda

Despesa en consum final de les llars 
i institucions sense ànim de lucre

Despesa en consum final   
de les administracions públiques

Formació bruta de capital 

Exportació de béns i serveis

Importació de béns i serveis

Components d’oferta

Branques agràries

Energia i indústria

Construcció

Serveis de mercat

Serveis de no mercat

Impostos nets sobre els productes

Producte interior brut, a preus de mercat

FONTS: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.

459.204 483.031 23.827 5,2

146.049 147.998 1.949 1,3

223.048 236.769 13.721 6,2

215.867 215.291 –576 –0,3

245.496 245.532 36 0,0

22.311 26.178 3.867 17,3

136.105 139.164 3.059 2,2

76.050 81.141 5.091 6,7

373.992 400.162 26.170 7,0

106.734 107.225 491 0,5

83.480 83.687 207 0,2

798.672 837.557 38.885 4,9
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En primer lloc, la nova metodologia modifica la comptabilització del valor afegit generat
per les entitats financeres, els anomenats serveis d’intermediació financera mesurats indirec-
tament (SIFMI). Es tracta de la remuneració obtinguda per les institucions financeres en les
operacions de dipòsit i préstecs realitzats amb els seus clients. En la CNE-2000, es defineix que
el pagament dels serveis d’intermediació prestats equival a la diferència entre els tipus
d’interès efectivament aplicats i un tipus d’interès de referència fixat amb aquesta finalitat.

Mentre que, en la base anterior (CNE-1995), els SIFMI no repercutien en el nivell del PIB
–s’assignava a un centre fictici amb valor afegit zero–, en la CNE-2000 es comptabilitzen com
una despesa en el consum final (de llars, institucions sense ànim de lucre i administracions)
o, si s’escau, com un intercanvi amb l’exterior (en concepte d’importació o exportació d’un
servei) i passen a incrementar d’aquesta manera el valor final del PIB.

Un altre canvi metodològic important és que el creixement real no estarà referit a un any
base fix –com es va aplicar en la base 1995 i en totes les anteriors–, sinó que la referència serà
sempre l’any precedent. Aquest sistema de base mòbil permet unes estimacions del creixement
real més actualitzades i precises, ja que deflacta els comptes nacionals a partir de l’estructura
de preus més recents. En contrapartida, la metodologia aplicada presenta l’inconvenient que
l’additivitat de les dades només es compleix per al període actual i el precedent. En períodes
anteriors, la suma dels components del PIB no coincideix exactament amb el valor total
d’aquest agregat.

EL CREIXEMENT DEL PIB ÉS REVISAT A L’ALÇA
Variació real del PIB

FONTS:
Institut Nacional
d’Estadística
i elaboració pròpia.
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Els canvis conceptuals aplicats i els nous mètodes i fonts estadístiques utilitzats han compor-
tat que el creixement real del PIB hagi patit una revisió a l’alça, des de 0,7 punts percentuals
més el 2001 al 0,4% més el 2004, en relació amb les dades de la CNE-1995. La meitat de la
diferència constatada el 2004 és deguda exclusivament a la utilització del sistema de base
mòbil indicat més amunt, mentre que la resta obeeix als altres canvis introduïts.
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Una altra novetat important la constitueixen la incorporació de les estimacions de la pobla-
ció basades en el cens del 2001 i en la utilització de les dades del padró continu i l’ús de les
estimacions de l’ocupació proporcionades per la revisió de l’enquesta de població activa. Par-
tint d’aquestes premisses, la CNE-2000 inclou més de 987.000 llocs de treball a temps complet
addicionals, en comparació amb els registrats en la base comptable anterior. Aquest incre-
ment s’ha produït, fonamentalment, en l’ocupació assalariada i ha aflorat en les branques
d’activitat que ocupen un percentatge més gran de població immigrant (agricultura, construc-
ció, servei domèstic, comerç, hoteleria, alguns serveis a empreses, etc.). Després dels canvis ope-
rats, es constata un augment del PIB per capita, que el 2004 puja a 19.642 euros, enfront dels
19.456 estimats amb la base anterior. En contrapartida, s’observa que el creixement de la pro-
ductivitat resulta encara més lent.

LA CNE-2000 ESTIMA UN CREIXEMENT DE LA PRODUCTIVITAT
MÉS LENT
Variació de la productivitat aparent del factor treball

FONTS:
Institut Nacional
d’Estadística
i elaboració pròpia.
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Finalment, alguns dels altres canvis aplicats són la revisió dels fluxos comptables de les
branques agràries, l’estimació de les dades del comerç exterior de béns i serveis de forma coor-
dinada amb la balança de pagaments del Banc d’Espanya, la incorporació de les dades dels
comptes de les administracions públiques elaborats per la Intervenció General de l’Administra-
ció de l’Estat, la utilització dels resultats de les enquestes industrials, de serveis i de costos labo-
rals, i la nova estimació del valor de producció dels lloguers imputats (lloguers generats per
llars que ocupen els seus propis habitatges).



Indicadors d’activitat: fortalesa de la demanda interna

El segon trimestre del 2005 s’ha iniciat amb tendències molt similars a
les indicades per als tres primers mesos per les dades de la comptabilitat
nacional. En línies generals, la demanda interna continua mostrant una
gran fortalesa, amb el suport de l’avanç del consum i del dinamisme de la
inversió, tant en construcció com en béns d’equipament. En aquest con-
text, el consum d’electricitat –molt representatiu del to de l’activitat gene-
ral– manté un perfil de creixement accelerat, amb un augment interanual
a l’abril del 5,8%.
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L’activitat econòmica

manté un ritme

d’avanç sostingut…

…amb alguna excep-

ció, com la referida a

la indústria, que no

surt de l’atonia…

…a causa dels pobres

resultats de les bran-

ques tèxtils, vehicles a

motor i indústria quí-

mica, entre altres.

EL CONSUM ELÈCTRIC ES CONTINUA ACCELERANT
Variació interanual del consum d’electricitat

NOTA: Sèrie
de cicle-tendència
corregida
de laboralitat
i temperatura.
FONTS: Xarxa
Elèctrica Espanyola,
Ministeri d’Economia
i elaboració pròpia.
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En canvi, des de la perspectiva de l’oferta, no s’aprecien canvis signifi-
catius en la situació de la indústria, que continua reflectint una atonia
considerable. En els últims mesos, l’índex de producció industrial ha ten-
dit a desaccelerar el seu creixement, fins a caure per sota del 0,5% inter-
anual en termes de cicle-tendència, amb comportaments molt diferenciats
segons les branques.

Els resultats més negatius es donen a la indústria tèxtil, confecció,
pelleteria i cuir, amb descensos situats entre el 10% i el 18% interanual
durant el primer trimestre. Destaca, també, la forta reculada de la produc-
ció de vehicles a motor (9,2% interanual de gener a març), maquinària
(5,3%), metal·lúrgia (3,7%) i productes químics (4,2%), entre altres activi-
tats. De manera diferent, s’han registrat avanços significatius en la produc-
ció d’energia (augment del 7,1% interanual en els tres mesos esmentats) i
en la indústria editorial (6,1%). Els augments en la fabricació d’equips
informàtics (4,5%) i material electrònic (1,8%) s’han produït després de les
intenses caigudes patides en els anys precedents.



Els pobres resultats del sector industrial contrasten amb el dinamisme
de la construcció, que manté un to molt expansiu, d’acord amb l’evolució
dels principals indicadors d’activitat. El consum de ciment mostra un per-
fil de creixement accelerat i, en el mateix sentit, el sentiment de confiança
del sector roman en cotes molt altes. No obstant això, la desacceleració
del creixement en alguns indicadors avançats, com el nombre d’habitatges
corresponent a visats d’obra nova, indica una possible moderació del rit-
me expansiu del sector en els propers mesos, si més no en el capítol resi-
dencial. En canvi, pel que fa a l’obra pública, el valor licitat per les admi-
nistracions públiques en els últims mesos continua essent molt alt.
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El ritme expansiu de

la construcció conti-

nua essent molt alt.

LA INDÚSTRIA MANTÉ UN TO MOLT BAIX
Variació interanual de l’índex de producció industrial

NOTA: Sèrie
de cicle-tendència
corregida de
diferències
de calendari.
FONTS: INE
i elaboració pròpia.
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CREIXEMENT ACCELERAT DEL CONSUM DE CIMENT
Variació interanual del consum de ciment

NOTA: Sèrie
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FONTS:
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LA CONFIANÇA DE LA CONSTRUCCIÓ ES MANTÉ
EN COTES ALTES
Diferència entre els percentatges de respostes positives i negatives

FONT:
Comissió Europea.
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INDICADORS D’OFERTA
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior

2004 2005
2003 2004

I II III IV Gener Febrer Març Abril

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, Comissió Europea, Ministeri de Foment, Ministeri
d’Indústria, Comerç i Turisme, Ministeri d’Economia i elaboració pròpia. 

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

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

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

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

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

4,8 3,9 5,6 2,4 3,8 3,9 1,5 2,2 –2,7 16,0 

10,3 13,6 6,3 8,0 16,0 24,0 17,0 26,0 28,0 20,0 

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

–10,9 17,9 –3,0 –9,4 65,6 37,4 63,0 –38,8 7,9 ...

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

–1,0 3,0 3,5 –0,1 1,4 10,0 5,3 –0,8 16,3 0,0 

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

1,7 –3,5 6,4 6,2 –8,5 –16,7 –8,7 –12,9 –20,4 ...

7,5 7,8 11,0 6,7 6,5 8,3 9,8 2,9 12,2 5,4

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



Pel que fa als serveis, el to general és força positiu, tot i que s’obser-
ven comportaments molt diferenciats en les diferents activitats englobades
en aquest sector, d’acord amb els índexs de xifres de negocis elaborats
per l’Institut Nacional d’Estadística. Les tecnologies de la informació i la
comunicació reflecteixen una tendència de creixement molt sòlida (pro-
pera al 8% interanual al març) i, en canvi, els índexs corresponents als
sectors del comerç i els transports mostren un perfil de creixement clara-
ment desaccelerat, per damunt del 5% interanual, el primer, i prop del
3,5%, el segon, al voltant del mes esmentat. Els índexs corresponents a
serveis a empreses i al turisme registren un creixement similar (al voltant
del 3,0% interanual del gener al març), força sostingut en el primer cas i
més irregular en el segon.

Els resultats del turisme són difícils de valorar a causa de la diferent
ubicació de la Setmana Santa en els exercicis comparats de 2004 i 2005.
Descomptant aquest efecte, s’aprecia un comportament moderadament
positiu en els primers mesos de l’any –gràcies, fonamentalment, al consi-
derable dinamisme del turisme interior–, que s’espera que tingui plena
continuïtat en els propers mesos, d’acord amb les expectatives que manté
el sector en aquests moments.

Pel que fa a la demanda, s’observa una major moderació en el consum
d’alguns béns duradors. Així, per exemple, les matriculacions d’automò-
bils de turisme van créixer l’1,6% interanual en els quatre primers mesos
del 2005, per sota de les taxes registrades el 2004, sense perjudici, però,
del seu elevat valor absolut (més de 507.000 unitats venudes, la xifra més
alta de tota la història en el mateix període).
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To positiu als serveis,

amb les tecnologies

de la informació i la

comunicació com a

puntes de llança.

El turisme interior

continua mostrant 

un fort dinamisme.

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 Abril

Consum

Producció de béns de consum (*)

Importació de béns de consum (**)

Matriculacions d’automòbils

Crèdit al consum de béns duradors

Indicador de confiança 
dels consumidors (***)

Inversió

Producció de béns d’equipament (*)

Importació de béns d’equipament (**)

Matriculació de vehicles industrials

Comerç exterior (**)

Importacions no energètiques

Exportacions

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

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

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

10,9 13,4 19,7 17,2 9,7 8,3 3,4 11,9 4,3 ...

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

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 –11,0

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

14,8 14,9 5,2 4,3 19,2 29,0 21,7 18,6 43,0 ...

13,5 11,7 14,9 13,1 9,4 9,4 15,1 8,1 5,8 23,7 

8,8 9,8 12,1 9,5 8,9 9,0 8,8 5,2 3,7 ...

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

L’avanç del consum

tendeix a moderar-se…



En general, el dinamisme de les importacions de béns de consum con-
trasta amb la feblesa de la producció interior. Així, l’índex de producció
industrial referit a aquests béns va créixer amb prou feines el 0,3% inter-
anual durant el primer trimestre, mentre que les importacions ho van fer un
estimable 6,5%, també amb un perfil descendent. En aquest context, el sen-
timent de confiança dels consumidors ha patit una lleugera reculada en els
últims mesos, segons les dades de l’enquesta de la Comissió Europea.
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…i les importacions
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LA CONFIANÇA DELS CONSUMIDORS TENDEIX A AFEBLIR-SE
Diferència entre els percentatges de respostes positives i negatives
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En canvi, la inversió en béns d’equipament manté un ritme expansiu
notable, segons es desprèn de l’evolució registrada pels indicadors corres-
ponents. Així, per exemple, les importacions de béns d’aquesta naturalesa
van augmentar el 28,6% interanual en el primer trimestre del 2005 i, en el
mateix sentit, les matriculacions de vehicles industrials es van incrementar
el 9,3% del gener a l’abril, ritme molt similar a l’observat durant els mesos
precedents.
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Els canvis metodolò-

gics de l’enquesta de

població activa confir-

men la tendència favo-

rable del mercat de

treball…

MERCAT DE TREBALL

Es manté la creació de llocs de treball

L’economia espanyola va crear 204.600 nous llocs de treball nets en el
primer trimestre del 2005, segons l’enquesta de població activa (EPA) ela-
borada per l’Institut Nacional d’Estadística. Aquest augment, cinc cops
superior al del mateix període de l’any precedent, està clarament influït
pel canvi metodològic aplicat a aquest indicador a partir d’enguany. S’esti-
ma que, sense els canvis establerts, l’increment de l’ocupació hauria estat
de 72.600 llocs de treball, xifra també millor que la del primer trimestre
del 2004.

Milers

2002 20042001 2003

I

FONTS: Institut
Nacional
d’Estadística
i elaboració pròpia.

L’OCUPACIÓ TOTAL CREIX AMB FORÇA
Població ocupada
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La continuïtat del bon to del mercat laboral i l’impacte del canvi meto-
dològic han determinat que, en els dotze últims mesos, els nous llocs de
treball s’hagin incrementat en 892.200 fins a superar els 18,49 milions, el
5,1% més que en el primer trimestre del 2004. Sense el canvi metodolò-
gic, l’increment de l’ocupació hauria quedat en 760.300 persones, és a dir,
el 4,3% interanual, resultat que també representaria una millora de la
tendència preexistent.

…que dóna feina 

a més de 18 milions 

de persones.



L’intens augment de l’ocupació que reflecteix l’EPA queda també
corroborat per l’afiliació a la Seguretat Social, que, ja a l’abril, va incre-
mentar el ritme d’increment fins al 3,4%, tot i el presumible impacte nega-
tiu de l’efecte calendari de la Setmana Santa, més avançada el 2005. Soli-
desa a la construcció i als serveis i feblesa industrial són els punts
fonamentals que evidencien les xifres d’afiliació.
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L’increment de l’afilia-

ció a la Seguretat

Social també continua

essent sòlid.

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

2004 2005
2003 2004

I II III IV I Abril

Afiliats a la Seguretat Social

Assalariats

Indústria

Construcció

Serveis

No assalariats

Total

Població ocupada (*)

Llocs de treball (**)

Contractes registrats (***)

Indefinits

Temporals

Total

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

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

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

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

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

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

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

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

4,0 3,9 4,0 3,6 3,8 4,1 5,1 –

2,5 2,7 2,6 2,5 2,7 2,9 3,0 –

–1,0 11,8 10,0 16,3 18,2 4,4 0,6 5,0

3,9 11,4 14,4 13,7 14,7 4,0 –9,8 5,3

3,4 11,5 13,9 13,9 15,0 4,0 –8,8 5,3

Les dades de la comptabilitat nacional corresponents al primer trimes-
tre també ratifiquen la bona salut del mercat laboral. En efecte, durant
aquest període, l’ocupació, mesurada en llocs de treball equivalents a
temps complet, va créixer el 3,0% interanual, és a dir, una dècima per
damunt del trimestre anterior i sensiblement més que un any abans.
D’aquesta manera, al llarg dels quatre últims trimestres, es van generar
518.800 nous llocs de treball equivalents a temps complet.

La millora de les xifres de l’EPA revisada respon, sobretot, a un mesu-
rament més acurat del treball a temps parcial. En efecte, en els dotze
últims mesos, aquesta fórmula laboral ha generat 904.700 llocs de treball,
mentre que el treball a temps complet ha disminuït molt lleugerament. El
canvi metodològic també ha afectat el càlcul dels ocupats per compte
propi, principalment els treballadors independents, i de les ajudes fami-
liars. En total, l’increment de l’ocupació autònoma supera els 278.000
llocs de treball, és a dir, més del 30% dels creats en l’últim any, percentat-
ge que representa una proporció molt superior a l’habitual. L’ocupació
assalariada, per la seva banda, s’instrumenta primordialment mitjançant
els contractes indefinits, que representen una mica més del 60% de la
nova ocupació assalariada, 601.500 en els dotze últims mesos.

La comptabilitat

nacional confirma la

fortalesa del mercat

de treball.

La nova enquesta

incrementa les xifres

de l’ocupació a temps

parcial i dels treballa-

dors independents.



Per sectors, les tendències del mercat de treball apunten a un major
vigor de l’ocupació als serveis, a un manteniment a la indústria i a una
moderació a la construcció, tot i que mantenint encara un ritme notable.
L’eclosió de l’ocupació als serveis, on es van crear 713.400 llocs de treball
en dotze mesos, respon a l’auge del treball a temps parcial, ja que el tre-
ball a temps complet va disminuir en 11.000 llocs de treball. L’hoteleria i
els serveis personals i el sector immobiliari concentren la major part
d’aquest augment. A l’agricultura, s’aprecia també una substitució de jor-
nades completes per parcials i, a la indústria, el 90% de la nova ocupació
és també a temps parcial. A la construcció, en canvi, els nous llocs de tre-
ball són majoritàriament a jornada completa, concretament el 62% dels
109.500 creats des del primer trimestre del 2005.
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OCUPACIÓ ESTIMADA
Primer trimestre 2005

Variació trimestral Variació anual Participació

Absoluta % Absoluta % %

Per sectors

Agricultura

No agraris

Indústria

Construcció

Serveis

Per empleadors

Sector privat

Sector públic

Per situació professional

Assalariats

Contracte indefinit

Contracte temporal

No assalariats

Empresaris empleadors

Empresaris no empleadors

Ajudes familiars

Altres

Per temps d’ocupació

A temps complet

A temps parcial

Per sexes

Homes

Dones

TOTAL

FONTS: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.

1.017,3 36,9 3,8 –14,5 –1,4 5,5

17.475,3 167,7 1,0 906,8 5,5 94,5

3.257,5 10,7 0,3 83,9 2,6 17,6

2.270,5 –60,7 –2,6 109,5 5,1 12,3

11.947,3 217,7 1,9 713,4 6,4 64,6

15.661,2 241,0 1,6 803,9 5,4 84,7

2.831,5 –36,4 –1,3 88,4 3,2 15,3

14.977,0 –45,5 –0,3 601,5 4,2 81,0

10.202,7 128,8 1,3 374,8 3,8 55,2

4.774,2 –174,2 –3,5 226,8 5,0 25,8

3.485,7 238,9 7,4 278,6 8,7 18,8

942,4 –23,1 –2,4 –24,0 –2,5 5,1

2.182,2 150,3 7,4 204,9 10,4 11,8

361,1 111,6 44,7 97,7 37,1 2,0

29,9 11,1 58,2 12,1 67,0 0,2

16.066,2 –622,2 –3,7 –12,4 –0,1 86,9

2.426,5 826,8 51,7 904,7 59,4 13,1

11.162,9 85,2 0,8 409,9 3,8 60,4

7.329,8 119,4 1,7 482,4 7,0 39,6

18.492,7 204,6 1,1 892,3 5,1 100,0

Ocupats
(milers)

Ritme sostingut de

l’ocupació als serveis 

i to menys intens 

a la construcció.
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CANVIS EN L’ENQUESTA DE POBLACIÓ ACTIVA

L’enquesta de població activa és una de les estadístiques més importants que elabora l’Insti-
tut Nacional d’Estadística (INE) i un element clau per conèixer l’evolució de l’economia espa-
nyola. Per elaborar-la, s’entrevista 65.000 llars aproximadament, la qual cosa suposa obtenir
informació d’unes 200.000 persones. Les dades són recollides mitjançant entrevista personal i
telefònica, realitzada per entrevistadors de l’INE adscrits a les delegacions provincials de l’ins-
titut. La informació és depurada i processada informàticament per obtenir una fotografia tri-
mestral del mercat de treball: actius, ocupats, aturats i una àmplia desagregació.

L’EPA s’elabora des del 1964 i periòdicament és modificada per millorar el mesurament. En
el primer trimestre del 2005, precisament, s’ha introduït nous canvis en l’enquesta: s’ha incor-
porat les noves variables exigides per Eurostat (l’oficina estadística de la Unió Europea), s’ha
implantat un procediment centralitzat per a la realització de les entrevistes telefòniques i
s’han reformulat les preguntes del qüestionari per estandaritzar més el procés de l’enquesta.

En general, els canvis provoquen una ruptura en les sèries d’algunes variables de l’EPA, de
manera que les comparacions directes entre les dades del primer trimestre del 2005 i les dels
períodes anteriors reflecteixen, a més dels canvis al mercat laboral, l’impacte de les modifica-
cions en l’enquesta. Com a orientació general, després dels canvis introduïts, s’ha detectat les
següents conseqüències fonamentals:

• El nou procediment de recollida capta amb més rigor les situacions frontera en relació amb
l’activitat econòmica, tant de treball de poca intensitat com de feble recerca de feina. Cal
recordar que els mètodes de recerca són un element fonamental a l’hora de determinar la
condició d’aturat d’una persona.

• En particular, l’EPA 2005 recull millor les situacions d’ocupació esporàdica, com els treballs
d’unes poques hores a la setmana, els de curta durada, els que es realitzen ajudant un altre
membre de la llar sense remuneració reglamentada (ajudes familiars), etc. Això redunda
en un augment d’ocupació, més dedicació a temps parcial i l’increment dels «ocupats
subempleats» (que desitgen treballar més hores i estan disponibles per fer-ho). Els efectes per
comunitats autònomes depenen de la importància relativa d’aquests tipus de feines en
cadascuna.

• La recollida més exhaustiva de les situacions d’ocupació esporàdica influeix, al seu torn, en
les xifres de l’atur, que tendeixen a reduir-se. D’altra banda, però, el nou procediment
investiga amb més rigor els mètodes de recerca de feina que utilitzen les persones. Els dos
factors no actuen en la mateixa direcció i, en funció de la seva importància a cada comu-
nitat autònoma, condueixen a resultats diferenciats en cadascuna.

Els resultats esmentats tenen caràcter provisional, per bé que l’INE no espera que es pro-
dueixin variacions apreciables en les principals variables de l’enquesta. De tota manera,
caldrà esperar els resultats de l’EPA en successius trimestres per valorar en la seva totalitat els
efectes d’aquests canvis.



Una bona part de la nova ocupació ha estat assumida per estrangers,
concretament el 43,4% de tots els llocs de treballs creats en l’últim any.
Des del primer trimestre del 1998, l’augment de la població estrangera de
més de 15 anys ha estat gairebé de 2,5 milions de persones i ha arribat
als 2,9 milions en el primer trimestre del 2005. D’aquesta manera, l’ocupa-
ció estrangera ha arribat a representar el 10,3% de l’ocupació total, pro-
porció molt superior al 2% del final de la dècada anterior.

L’ocupació juvenil, per la seva banda, experimenta també una certa
alça que no altera substancialment les seves coordenades històriques.
Així, la taxa d’ocupació entre els més joves de 25 anys manté una lleuge-
ra tendència creixent, però encara relativament baixa, ja que només treba-
lla el 39,6% de la població entre els 16 i els 24 anys. La taxa d’ocupació
és també sensiblement més alta entre els homes joves, el 45,8%, que entre
les dones, el 33,1%.

L’atur estimat, 2.099.500 persones en el primer trimestre, va caure el
8,2% en relació amb el mateix període del 2004, tot i que la població acti-
va va continuar creixent a un ritme superior al de la població de 16 anys i
més. L’increment de la població activa en els últims dotze mesos va ser
de 704.600 persones, enfront de les 604.200 de la població més gran de
16 anys. Aquesta propensió a la recerca activa d’una feina és més intensa
en el cas femení, ja que les noves actives, 362.600, van superar amb
escreix l’increment de població (280.300). Al segment masculí, en canvi,
el diferencial va ser menor.
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Els estrangers absor-

beixen el 43% de la

nova ocupació gene-

rada en l’últim any.

Modest creixement 

de la taxa d’ocupació

juvenil, que arriba 

quasi al 40%.

L’atur estimat cau 

el 8,2% en el primer

trimestre…

%

2002 20042001 2003

I
FONTS: Institut
Nacional d’Estadística
i elaboració pròpia.
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La taxa d’atur es va situar en el 10,2%, un punt i tres dècimes per sota
de la del mateix trimestre de l’any anterior, i es van mantenir intenses
diferències entre els índexs corresponents a la població masculina i feme-
nina, el 7,8% i el 13,7%, respectivament. El nivell d’atur entre els més
grans de 25 anys es va situar, per la seva banda, en el 21,8%, un punt
menys que en el mateix trimestre de l’any anterior.
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…i la taxa d’atur es

retalla fins al 10,2%.

El nombre de llars 

en què tots els mem-

bres estan aturats 

és del 3,2%.

El canvi metodològic

té un impacte molt

dispar segons les

comunitats autò-

nomes.

ATUR ESTIMAT
Primer trimestre 2005

Variació trimestral Variació anual Participació

Absoluta
%

Absoluta
%

%
(milers) (milers)

Per sexes

Homes

Dones

Per edats

Menors de 25 anys

Resta

Per situació personal

Atur de llarga durada

Busquen la seva primera feina

Resta

TOTAL

FONTS: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.

940,9 9,4 1,0 –67,9 –6,7 44,8 7,8

1.158,7 –69,1 –5,6 –119,8 –9,4 55,2 13,7

532,0 25,3 5,0 –8,0 –1,5 25,3 21,8

1.567,5 –85,1 –5,1 –179,7 –10,3 74,7 8,6

613,5 3,7 0,6 5,7 0,9 29,2 –

256,8 –53,9 –17,4 –91,9 –26,4 12,2 –

1.229,2 –9,5 –0,8 –101,5 –7,6 58,5 –

2.099,5 –59,7 –2,8 –187,7 –8,2 100,0 10,2

Molt inferior va ser la proporció del nombre de llars en què tots els
membres estan sense feina, el 3,2% del total, gairebé mig punt menys que
en el mateix trimestre del 2004. La situació també va millorar en el cas
dels caps de família, per als quals la taxa d’atur va cedir fins al 6,2%, i entre
els cònjuges i els fills de la persona de referència, tot i que les taxes d’atur,
el 10,4% i el 16,3%, respectivament, eren les més elevades. L’atur de llarga
durada, per la seva banda, va afectar 613.500 persones, el 29,2% de la
població sense feina.

Des d’una perspectiva territorial, la situació presenta una notable
diversitat entre comunitats autònomes per la diferent importància del
fenomen migratori. Així, algunes comunitats, com La Rioja, Andalusia,
Aragó, Castella i Lleó, Navarra, València o Catalunya, van situar el ritme
interanual d’augment de l’ocupació en cotes superiors al 5% i van patir
l’impacte del canvi metodològic amb més o menys intensitat.

Aturats
(milers)

Taxa d’atur
(% sobre
població
activa)



Atur registrat: balanç favorable 
en el primer quadrimestre

El nombre d’aturats inscrits a les oficines de l’Institut Nacional d’Ocu-
pació (INEM) es va situar en 1.653.537 al final del mes d’abril, després de
disminuir en 30.627 en relació amb el mes precedent. Aquest descens,
una mica inferior al del mateix mes de l’any anterior per l’efecte del canvi
d’ubicació de la Setmana Santa en el calendari, no va representar una
alteració sensible de la tònica de descens de l’atur en els últims mesos.

El bon comportament de l’atur a l’abril va permetre que el balanç del
primer quadrimestre es tanqués amb un descens de l’atur de 16.753 ins-
crits, superior al del mateix període del 2004. Aquest descens va ser
induït, principalment, per la construcció i per la indústria, tot i que en els
dos casos la reducció va ser inferior a la del primer quadrimestre del
2004. Als serveis, en canvi, el modest descens registrat representava una
clara millora en relació amb l’augment registrat l’any passat en el mateix
període. Finalment, els demandants d’una primera feina van augmentar,
tot i que menys que l’any anterior.
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L’atur registrat cau

sensiblement a

l’abril…

POBLACIÓ ACTIVA, OCUPACIÓ I ATUR PER COMUNITATS AUTÒNOMES
Primer trimestre 2005

Actius Ocupats Aturats

Total Variació % variació Total Variació % variació Total Variació % variació
(milers) anual anual (milers) anual anual (milers) anual anual

Andalusia

Aragó

Astúries

Balears

Canàries

Cantàbria

Castella i Lleó

Castella-la Manxa

Catalunya

Comunitat Valenciana

Extremadura

Galícia

Madrid

Múrcia

Navarra

País Basc

La Rioja

Ceuta i Melilla

TOTAL

FONTS: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.

Taxa
d’atur

%

3.376,2 97,4 3,0 2.895,5 179,5 6,6 480,7 –82,1 –14,6 14,2

596,4 28,4 5,0 559,8 29,8 5,6 36,6 –1,4 –3,7 6,1

448,8 7,5 1,7 397,8 6,8 1,7 51,0 0,7 1,4 11,4

480,6 6,8 1,4 429,6 16,9 4,1 51,0 –10,1 –16,5 10,6

940,2 25,8 2,8 820,0 23,4 2,9 120,3 2,4 2,0 12,8

255,6 6,1 2,5 230,7 10,0 4,5 24,9 –3,8 –13,3 9,7

1.103,4 52,4 5,0 991,7 61,8 6,6 111,8 –9,4 –7,8 10,1

812,0 33,6 4,3 734,2 33,7 4,8 77,8 –0,1 –0,1 9,6

3.481,0 84,6 2,5 3.204,8 156,0 5,1 276,1 –71,4 –20,6 7,9

2.233,8 110,0 5,2 2.007,5 101,0 5,3 226,3 8,9 4,1 10,1

456,8 21,8 5,0 376,9 16,2 4,5 79,9 5,7 7,6 17,5

1.248,3 –0,6 –0,1 1.112,3 46,9 4,4 136,1 –47,5 –25,9 10,9

3.034,8 182,5 6,4 2.783,6 121,3 4,6 251,2 61,2 32,2 8,3

604,9 12,2 2,0 550,2 27,3 5,2 54,7 –15,1 –21,7 9,0

287,6 12,7 4,6 269,5 13,0 5,1 18,1 –0,3 –1,5 6,3

1.027,9 9,0 0,9 946,4 35,7 3,9 81,5 –26,6 –24,6 7,9

145,2 12,9 9,8 134,6 12,4 10,2 10,6 0,5 4,8 7,3

58,4 1,4 2,5 47,4 0,6 1,1 11,0 0,9 8,9 18,8

20.592,2 704,6 3,5 18.492,7 892,3 5,1 2.099,5 –187,7 –8,2 10,2

…i el balanç del pri-

mer quadrimestre

millora el de l’any

anterior.



D’altra banda, les contractacions tramitades a l’INEM es van recuperar
moderadament a l’abril, tot i que el seu augment va ser insuficient per
canviar el signe del balanç acumulat de l’any. En efecte, en els quatre pri-
mers mesos, la contractació va caure el 5,6%, empesa pel menor to de les
fórmules temporals.
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Els contractes trami-

tats a l’INEM es recu-

peren a l’abril, però el

balanç del quadrimes-

tre és inferior al de

l’any passat.

L’ATUR REGISTRAT CONTINUA CAIENT
Variació interanual de l’atur registrat

FONTS: Institut
Nacional d’Ocupació
i elaboració pròpia.
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ATUR REGISTRAT PER SECTORS, SEXE I EDATS
Abril 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.

39.599 2.199 5,9 –1.359 –3,3 2,4

248.658 –4.456 –1,8 –7.795 –3,0 15,0

181.510 –17.818 –8,9 –5.461 –2,9 11,0

969.362 –1.219 –0,1 –14.698 –1,5 58,6

214.408 4.541 2,2 –22.326 –9,4 13,0

659.971 –35.659 –5,1 –26.580 –3,9 39,9

993.566 18.906 1,9 –25.059 –2,5 60,1

233.712 1.349 0,6 –24.293 –9,4 14,1

1.419.825 –18.102 –1,3 –27.346 –1,9 85,9

1.653.537 –16.753 –1,0 –51.639 –3,0 100,0
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La taxa d’inflació puja

una altra dècima 

a l’abril i arriba fins 

al 3,5%.

PREUS

Energia i aliments penalitzen l’IPC a l’abril

La inflació es va accelerar a l’abril per tercer mes consecutiu. La taxa
interanual de l’índex de preus de consum (IPC) es va situar en el 3,5%,
una dècima més que al març i quatre dècimes per damunt dels mínims
relatius del gener. La inflació subjacent, en canvi, va caure una dècima de
punt en relació amb el mes anterior i va quedar en el 2,8%, és a dir, gai-
rebé estancada en relació amb la cota en què s’ha situat durant els deu
últims mesos.

LA TAXA D’INFLACIÓ REPUNTA EN EL PRIMER QUADRIMESTRE
Variació interanual de l’IPC

FONT: Institut
Nacional d’Estadística.
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L’increment més intens de l’IPC a l’abril es va registrar en el vestit i
calçat i va tenir un caràcter estacional (final de la temporada de rebaixes),
de manera que no va afectar negativament el conjunt de l’índex. En efec-
te, aquest component va mantenir la taxa interanual en l’1,6% registrat al
març.

La intensa alça de ves-

tit i calçat respon al

final de la temporada

de rebaixes.



Menys intenses, tot i que més negatives per a l’IPC pel seu diferencial
de creixement en relació amb el mateix mes del 2004, van ser les alces
dels productes energètics i dels aliments frescos. Així, el nucli més volàtil
de l’IPC va incrementar la taxa de creixement en 1,2 punts en el mes fins
al 6,8% interanual i va jugar de nou una mala passada a la inflació. En el
cas de l’energia, el detonant de l’alça de l’abril va ser el preu del gas
embotellat, ja que les benzines i el gasoil no van experimentar pujades
rellevants. En el cas dels aliments, les carns de pollastre i d’oví van tenir
el paper més negatiu.
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El nucli més aleatori

de l’IPC és el respon-

sable del deteriora-

ment de la taxa

d’inflació.

ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM

2004 2005

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

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

FONT: Institut Nacional d’Estadística.

–0,7 –0,7 2,3 –0,8 –0,8 3,1

0,0 –0,7 2,1 0,3 –0,6 3,3

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

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

0,6 2,0 3,4

0,2 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 ES MOSTRA CONTINGUDA
Variació interanual de l’IPC sense energia ni aliments no elaborats
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Clarament desfavorable va ser també el comportament dels aliments
elaborats, afectats, principalment, per la pujada del tabac, que, en situar el
seu increment en l’11,8% interanual, va dur el creixement anual de l’índex
de l’alimentació elaborada al 4,3% i va truncar l’aparent tònica de modera-
ció dels mesos precedents. Els béns industrials no energètics, en canvi,
van mantenir estable el ritme de creixement en l’1,0% interanual.
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El tabac pressiona el

component de l’ali-

mentació elaborada.

Els preus dels serveis

van experimentar una

forta desacceleració 

a l’abril, tot i que no

gaire significativa.

La taxa d’inflació s’ha

de moderar progressi-

vament al maig 

si el preu de l’energia 

ho permet.

ELS PREUS DELS SERVEIS ES MODEREN A L’ABRIL
Variació interanual del component de serveis de l’IPC

FONT: Institut
Nacional d’Estadística.
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La nota positiva de l’abril la van proporcionar els serveis, que van
experimentar una sobtada desacceleració. El turisme i l’hoteleria, princi-
palment pels hotels i els viatges organitzats, van permetre rebaixar mig
punt la taxa interanual del grup fins al 3,5%. Aquest comportament va
estar determinat per l’efecte esglaó derivat de la diferent ubicació de la
Setmana Santa en el calendari. La moderació del preu de les telecomuni-
cacions va complementar aquesta circumstància.

L’alça de l’IPC de l’abril continua posant de manifest l’elevat risc que
per a la inflació representen els components més volàtils de l’índex, és a
dir, l’energia i els aliments frescos. Res fa pensar que aquest nucli de l’IPC
pugui continuar influint tan negativament en els propers mesos si no es
dispara el cru o si no s’afebleix sensiblement l’euro, ja que les tendències
en els preus primaris de l’alimentació fresca no són negatives. Per la seva
banda, la inflació subjacent hauria de continuar moderant-se progressiva-
ment, no sense dificultats, gràcies a l’eventual moderació dels aliments
elaborats (després de la pujada del tabac) i a una certa contenció als ser-
veis, sobretot si tenim en compte el reduït marge de reducció dels béns
industrials no energètics.



El diferencial d’inflació amb els països de la zona de l’euro va mante-
nir la tendència a l’ampliació a l’abril i es va situar en 1,4 punts, segons
l’índex de preus de consum harmonitzat (IPCH), és a dir, mig punt per
damunt del tancament del 2004. Per components, el diferencial més ampli
en contra d’Espanya, superior als tres punts percentuals, es registra en ali-
mentació, alcohol i tabac, seguit, amb més de dos punts, pel transport.
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ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM PER GRUPS DE COMPONENTS
Abril

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

2004 2005 2004 2005 2004 2005

Per classes de despesa

Aliments i begudes no alcohòliques

Begudes alcohòliques i tabac

Vestit i calçat

Habitatge

Parament

Medicina

Transport

Comunicacions

Oci i cultura

Ensenyament

Hotels, cafès i restaurants

Altres

Agrupacions

Aliments amb elaboració

Aliments sense elaboració

Conjunt no alimentari

Béns industrials

Productes energètics

Carburants i combustibles

Béns industrials sense productes
energètics

Serveis

Inflació subjacent (**)

ÍNDEX GENERAL

NOTES: (*) Base 2001 = 100.
(**) Índex general sense energia ni aliments no elaborats.

FONT: Institut Nacional d’Estadística.

116,5 0,5 0,7 1,1 1,6 4,6 3,5

120,0 0,1 3,2 0,5 3,5 1,3 8,6

117,6 9,3 9,3 –0,5 –1,0 1,7 1,6

114,0 0,4 1,4 1,8 3,1 2,8 5,4

107,6 0,6 0,6 0,4 0,6 1,5 2,0

105,8 0,3 0,5 –0,5 0,1 0,1 0,9

114,0 1,0 1,2 3,5 3,8 2,7 6,3

92,2 0,8 –0,1 0,5 –0,9 –0,8 –2,1

102,3 1,0 –0,9 0,2 –1,0 –0,3 –1,3

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

118,5 0,7 0,4 2,3 2,2 4,0 4,0

114,2 0,2 0,3 2,3 2,6 3,0 3,1

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

120,8 0,3 1,1 –0,3 1,7 6,8 3,8

112,4 1,7 1,6 1,5 1,6 2,2 3,2

109,3 2,6 2,9 0,9 1,2 0,9 3,0

113,7 1,3 2,6 3,9 5,8 1,4 9,6

117,1 1,7 3,6 4,7 7,3 1,5 12,5

107,9 3,0 3,0 0,0 –0,2 0,7 1,0

116,0 0,7 0,2 2,2 2,0 3,7 3,5

112,8 1,5 1,3 1,3 1,2 2,4 2,8

113,5 1,4 1,4 1,4 1,6 2,7 3,5

Índexs
(*)

El diferencial d’inflació

amb la zona de l’euro

s’amplia mig punt 

en quatre mesos.
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LA MAJORIA DE PREUS CREIXEN MÉS QUE A LA ZONA DE L’EURO
Diferencial en punts percentuals en la variació interanual dels components de l’IPCH

Alcohol i tabac

Aliments

Transport

Hotels, cafès i restaurants

Parament de la llar

Altres

Vestit

Ensenyament

Habitatge

Comunicacions

Oci i cultura

Medicina
FONTS: Institut
Nacional d’Estadística
i elaboració pròpia. 5–2 –1 0 1 32 4

–0,6

–1,4

–0,3

0,7

0,8

1,1

1,1

1,3

1,5

2,1

4,3

3,0

Tensió incipient en els preus en origen

Els preus industrials es van moderar lleugerament a l’abril després de
la suau trajectòria alcista experimentada en el primer trimestre de l’any.
Així i tot, el ritme d’augment es va situar en el 5,0% interanual, percentat-
ge encara molt elevat. La lleugera millora de la situació va ser deguda a
l’apreciable desacceleració dels preus dels béns intermedis no energètics,
motivada, principalment, per la trajectòria dels productes metal·lúrgics, els
quals van abandonar les taxes de creixement superiors al 20% de mitjan
any passat. La millora no va ser més intensa perquè els preus energètics
van jugar a la contra i van situar el seu creixement en el 14,5%, és a dir,
en els màxims des del final del 2000.

Més estable va ser la situació per als béns de consum i d’equipament,
els preus dels quals van continuar creixent a ritmes relativament mode-
rats, el 2,8% i el 2,0%, respectivament, i idèntics als del mes precedent.
Aquesta estabilitat, en el cas dels béns de consum, deriva de la compen-
sació que, en els últims mesos, es produeix entre els preus dels productes
d’alimentació, clarament a la baixa, i els de la resta de manufactures, que,
afectades per les pujades dels béns intermedis, energia inclosa, s’orienten
decididament a l’alça. En els béns d’equipament, també s’aprecia aquesta
tendència alcista, tot i que dins de coordenades més moderades.

Els preus d’importació també van continuar afectats pel preu del petroli,
de manera que el seu creixement interanual es va situar en el 5,3% al març,
percentatge encara molt elevat. L’increment dels productes no energètics,
en canvi, va romandre en cotes inferiors, el 2,7%, i, en aquest sentit, cal
destacar els béns intermedis no energètics, amb el 5,6%. Els preus dels
béns de consum van quedar en el 2,6%, tot i que, en aquest cas, el descens
dels aliments contrasta amb l’apreciable alça de la resta.

Els preus dels béns

intermedis no

energètics moderen

els preus indus-

trials a l’abril.

Notable trajectòria

alcista dels preus a

l’engròs de les manu-

factures de consum,

compensada pels

aliments.

Tensions en els preus

d’importació, princi-

palment pel petroli.



Els preus agraris, impulsats pels productes agrícoles, van experimentar
forts creixements en els dos primers mesos de l’any. En efecte, durant el
període gener-febrer, van augmentar el 10,2%, enfront del 0,9% del
mateix període de l’any anterior. Pel que fa als productes agrícoles,
l’increment va ser molt superior, el 16,0%, a causa de les dures condicions
climatològiques del període.

El delicat panorama que presenten els diferents indicadors dels preus en
origen queda reflectit també en el deflactor del producte interior brut,
que, en el primer trimestre del 2005, es va situar en el 4,2% interanual,
dues dècimes per damunt del corresponent al mateix període de l’any
anterior. Per components de la demanda, l’augment més intens es consta-
ta en la inversió en construcció, el 8,2% interanual, i en els béns impor-
tats, el 5,6%. Per la seva banda, el deflactor del consum de les llars va
quedar en el 3,3% durant aquest període.
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Els preus agraris 

es disparen en els dos

primers mesos 

del 2005.

El deflactor del pro-

ducte interior brut

s’estabilitza en el

4,2%, gairebé un 

punt per damunt 

del corresponent al

consum de les llars.

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

Índex de preus industrials Preus d’importació
Preus

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

2004

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

2005

Gener

Febrer

Març

Abril

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

Deflactor
del PIB

(*)

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 4,0

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 4,0

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 4,1

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

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

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

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

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

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

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

... 5,0 2,8 2,0 3,8 14,5 ... ... ... ... –
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El dèficit comercial

creix el 45% en el pri-

mer trimestre.

SECTOR EXTERIOR

El dèficit comercial continua a l’alça 
en el primer trimestre

El dèficit comercial de l’economia espanyola va tornar a augmentar
amb força al març davant la reculada de les exportacions i la continuïtat
de l’alça de les importacions. No obstant això, l’avançament de la Setma-
na Santa en el calendari el 2005 pot haver distorsionat a la baixa els flu-
xos comercials durant aquest període. Així i tot, la tendència a l’alça del
dèficit comercial es manté, ja que l’acumulat en el primer trimestre,
16.805 milions d’euros, va superar en un 44,9% el saldo del mateix perío-
de de l’any anterior.

DÈFICIT COMERCIAL ELEVAT I CREIXENT
Saldo comercial acumulat de 12 mesos

FONTS:
Departament
de Duanes
i elaboració pròpia.

Milers de milions d’euros

–70

–50

–35

–40

–45
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–55

–60

–65

M

Les importacions en el període gener-març es van situar en 52.735
milions d’euros i van augmentar el 12,4% en relació amb el primer trimes-
tre de l’any precedent. L’increment en volum va ser menor, el 6,8%, a
causa de l’augment dels preus, el 5,2%, imputable en part als derivats del
petroli. El cru importat durant els tres primers mesos de l’any va tenir un
cost mitjà de 231,0 euros per tona, el 26,7% més que el 2004. En canvi,
les importacions no energètiques van pujar el 3,1%.

Les importacions man-

tenen l’auge i pateixen

l’impacte de la factura

petroliera.



El component més dinàmic de les compres exteriors el constitueixen
els béns de capital i de consum no alimentari, gràcies, en el primer cas, a
les compres de motors i de material de transport i, en el segon, a automò-
bils, joguines, confecció i calçat. Les de béns intermedis van augmentar
també moderadament, tant pels productes energètics com per altres béns
com el ferro i l’acer. Les importacions d’aliments, en canvi, van caure el
3,2% en volum.
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Auge de les compres

a tercers països,

sobretot pel petroli, 

i més moderació 

en les procedents 

de la UE.

Les exportacions recu-

len a la major part de

mercats, tot i que fora

de la UE ho fan amb

més intensitat.

Per àrees geogràfiques, les compres a la Unió Europea de vint-i-cinc
membres (UE-25) van augmentar el 4,2% en volum, mentre que les pro-
cedents de la resta del món van incrementar el ritme d’avanç fins a
l’11,3%. Aquestes compres van ser impulsades pel dinamisme de les pro-
cedents d’Àsia, en particular de la Xina i el Japó, i també de l’antiga Unió
Soviètica i del Pròxim Orient (en aquests dos casos pel petroli, principal-
ment).

Les exportacions van arribar als 35.930 milions d’euros en el primer tri-
mestre, l’1,8% més que en el mateix període del 2004. Aquest augment va
ser degut totalment als preus que, amb un increment del 5,1%, van com-
pensar el descens real del 3,1%. El descens en volum va ser generalitzat
per grans àrees geogràfiques, però especialment visible fora de la UE-25,
on les vendes van caure el 4,3%. Dins de la UE, en canvi, es van eviden-

Les importacions de

béns d’equipament 

i de consum no ali-

mentari presenten 

el dinamisme més

intens.

COMERÇ EXTERIOR
Gener-març 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.

6.864 42,1 13,0 1.176 7,3 3,3 –5.688 17,1

15.096 8,8 28,6 14.129 –3,5 39,3 –967 93,6

2.863 –1,6 5,4 4.962 0,2 13,8 2.099 173,3

12.233 11,3 23,2 9.167 –7,1 25,5 –3.066 74,9

5.732 23,3 10,9 2.857 –6,6 8,0 –2.875 49,8

25.043 6,4 47,5 17.768 7,7 49,5 –7.275 70,9

32.407 10,5 61,5 26.746 4,8 74,4 –5.661 82,5

27.983 9,3 53,1 22.132 3,8 61,6 –5.852 79,1

20.328 15,6 38,5 9.183 –6,1 25,6 –11.145 45,2

1.236 96,9 2,3 215 8,6 0,6 –1.020 17,4

1.718 –5,2 3,3 1.251 –6,0 3,5 –468 72,8

1.540 13,4 2,9 272 –18,4 0,8 –1.268 17,7

2.016 20,6 3,8 1.581 –0,4 4,4 –435 78,4

3.616 26,9 6,9 837 10,5 2,3 –2.780 23,1

10.202 10,1 19,3 5.027 –9,8 14,0 –5.175 49,3

52.735 12,4 100,0 35.930 1,8 100,0 –16.805 68,1



ciar diferències apreciables per països i es va constatar un cert dinamisme
dels mercats francès i alemany, que contrasta amb la feblesa dels mercats
italià, britànic o del Benelux. Fora de la UE, el to menys intens va corres-
pondre a l’Amèrica Llatina (llevat de Mèxic) i al Japó; a més a més, es van
registrar també descensos a la Xina i al Pròxim Orient.

Per productes, la reculada de les vendes exteriors va ser generalitzada,
llevat dels béns intermedis, que van mantenir un increment mínim, expli-
cable pel dinamisme de les de ferro i acer. 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 transport. Entre els béns de con-
sum, cal destacar les reculades de les vendes exteriors d’automòbils i
calçat. Finalment, les d’aliments també van caure amb força, en patir, pro-
bablement, l’impacte de la desfavorable climatologia en els dos primers
mesos de l’any.

El dèficit corrent continua en cotes molt elevades

La balança per compte corrent va presentar un dèficit de 3.194 milions
d’euros al febrer, el 65,3% més que en el mateix mes del 2004. L’amplia-
ció del dèficit comercial i de rendes va ser decisiva i va anul·lar completa-
ment la millora del saldo per serveis i de transferències. D’aquesta mane-
ra, el desequilibri exterior en els dotze últims mesos va pujar a 44.146
milions d’euros, és a dir, el 5,3% del producte interior brut.

L’intens deteriorament de la situació en els dotze últims mesos (el dèfi-
cit s’ha doblat en relació amb la xifra equivalent del gener del 2004) obe-
eix, principalment, a l’ampliació del desequilibri comercial, que ha contri-
buït al 72% de l’ampliació total del dèficit. La resta correspon a la rúbrica
de rendes i, amb menys pes, a les de serveis i transferències.
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Els béns intermedis

defugen la tendència

de descens.

Nou impuls del dèficit

corrent al febrer.

El dèficit comercial és

el principal determi-

nant de l’alça, però 

la resta de rúbriques

també contribueixen 

a l’ampliació.

DÈFICIT CORRENT: AMPLIACIÓ A FORT RITME
Saldo per compte corrent acumulat de 12 mesos

FONTS: Banc
d’Espanya
i elaboració pròpia.
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El superàvit per serveis, 25.323 milions d’euros en els dotze últims
mesos, va caure el 7,3% en relació amb l’any precedent, limitat per un
saldo turístic decreixent per l’increment dels pagaments en un context
d’estancament dels ingressos. D’altra banda, el saldo per transferències,
tradicionalment positiu, ha canviat el signe arran de la davallada de les
transferències netes procedents de la Unió Europea i dels enviaments 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.

Les transferències de

la UE apuntalen la

balança de capital.

Recuperació de la

inversió espanyola

directa a l’exterior.

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

Febrer Febrer
% 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.

–38.715 –54.900 41,8

29.621 28.203 –4,8

–2.302 –2.881 25,1

27.319 25.323 –7,3

–10.363 –14.058 35,7

–29 –511 –

–21.787 –44.146 102,6

7.727 8.384 8,5

207 –25.548 –

986 80.853 –

18.633 3.180 –82,9

19.826 58.485 195,0

–6.011 –5.654 –5,9

245 –17.069 –

El compte de capital, per la seva banda, va presentar al febrer un
superàvit sensiblement inferior al del mateix mes de l’any anterior. Mal-
grat tot, el saldo acumulat dels dotze últims mesos es va situar en 8.384
milions d’euros, el 8,5% per damunt del període equivalent del 2004.
Aquesta millora és imputable, principalment, als ingressos procedents 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 d’11.840 milions d’euros al febrer, de manera
que el saldo positiu acumulat en els dotze últims mesos va pujar a 58.485
milions, gairebé tres cops més que en el període equivalent de l’any ante-
rior. La moderació de la caiguda de la inversió estrangera directa a Espa-
nya i el menor volum d’inversió de cartera van influir en aquest resultat.
D’altra banda, la inversió espanyola directa a l’exterior es va recuperar
amb intensitat, mentre que la de cartera va continuar caient amb força.
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Els ingressos imposi-

tius augmenten l’11%

en el primer quadri-

mestre.

SECTOR PÚBLIC

Superàvit dels comptes de l’Estat fins al mes d’abril

Els ingressos no financers de l’Estat van augmentar l’11,1% en els qua-
tre primers mesos del 2005 i van arribar als 49.529 milions d’euros.
Aquesta xifra no inclou els trams de la recaptació de l’impost sobre la
renda de les persones físiques i de la major part dels impostos indirectes
cedits a les comunitats autònomes i a les corporacions locals, de manera
que és poc significativa com a indicador de la capacitat d’ingrés de les
administracions per la via dels impostos generals. Un cop inclosos aquests
ingressos cedits, la recaptació va pujar a 63.264 milions d’euros i va supe-
rar en un 10,5% la del mateix període del 2004.

EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE L’ESTAT
Abril 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.

18.510 7,0 49.529 11,1

7.054 11,0 22.249 13,1

4.552 12,6 5.406 30,0

7.587 10,6 24.476 16,3

1.478 –2,8 5.758 2,3

1.273 –25,2 5.375 –20,2

21.944 7,2 63.264 10,5

8.360 12,5 42.390 14,6

10.150 2,8 7.139 –5,8

9.277 3,1 12.417 23,2



L’avanç de la recaptació impositiva es va basar en els impostos directes
i en els indirectes. Els directes van créixer el 14,9% en el quadrimestre per
l’impuls de la recaptació de l’impost de societats, realçada per la magni-
tud del primer pagament a compte. L’augment dels recursos procedents
de l’impost sobre la renda de les persones físiques va pujar al 13,1%.

Els ingressos per impostos indirectes, per la seva banda, van créixer el
13,4% en relació amb el primer quadrimestre del 2004, amb l’impost
sobre el valor afegit com a principal recurs (increment del 16,3%). El crei-
xement va ser especialment elevat en la recaptació per operacions
d’importació, el 18,1%, a conseqüència de l’augment del valor de les com-
pres exteriors, en particular, les de petroli. Aquesta mateixa circumstància
incideix també en els ingressos per tràfic exterior, és a dir, els derivats
dels aranzels de les importacions dels països no pertanyents a la Unió
Europea, que creixen el 22,3%. Entre la resta d’indirectes, cal destacar
l’increment en els recursos procedents de l’impost sobre l’alcohol i les
begudes derivades, amb el 16,6%, i, a l’extrem oposat, el de l’impost
d’hidrocarburs, el 0,6%, afectat per la reducció del consum, atribuïble a
l’alça de preus dels combustibles.

Al marge dels recursos impositius, les taxes i els preus públics van
augmentar el 5,3%, a diferència dels ingressos patrimonials, que van dis-
minuir intensament. Les transferències corrents i, especialment, les de
capital també van baixar amb força durant aquests quatre primers mesos
de l’any.

Els pagaments no financers de l’Estat, per la seva banda, van augmen-
tar el 14,6% i van pujar a 42.390 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 a les de capital. En el primer cas, els desencade-
nants de l’increment dels pagaments van ser les despeses financeres i les
transferències corrents. En el segon, destaca l’augment de les inversions
reals.

El saldo acumulat de caixa de l’Estat fins a l’abril, és a dir, la diferència
entre els ingressos i els pagaments no financers, va ser positiu per un
import de 7.139 milions d’euros, tot i que inferior en un 5,8% al del mateix
període de l’any anterior. Aquest superàvit, compensat en part per l’aug-
ment net d’actius financers, va generar una capacitat d’endeutament de 691
milions d’euros, que contrasta amb la necessitat del mateix període de
l’any anterior. En termes de comptabilitat nacional, el saldo pressupostari
va ser també positiu per 12.417 milions d’euros i molt superior al del
mateix període del 2004.
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ESTALVI I FINANÇAMENT

El crèdit al sector privat avança a un fort ritme

El crèdit bancari al sector privat va augmentar el 18,7% al març del
2005 en relació amb el mateix mes de l’any anterior. Aquesta taxa és
superior en 8 dècimes a l’anotada al febrer i és la més elevada des del
començament de 1990. D’altra banda, és més del doble que la del conjunt
de la zona de l’euro. La demanda de crèdit bancari per part d’empreses i
famílies és impulsada per la bona marxa econòmica i per unes condicions
de finançament favorables, amb uns tipus d’interès molt baixos.

EL CREIXEMENT DEL CRÈDIT A EMPRESES I FAMÍLIES,
EN MÀXIMS
Variació interanual del crèdit concedit per las entitats de crèdit a empreses i famílies

NOTA: Sèrie
de cicle-tendència.
FONTS: Banc d’Espanya
i elaboració pròpia.
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Les caixes d’estalvis van continuar registrant taxes de variació anuals més
elevades que la banca en aquest segment de mercat, de manera que van
continuar guanyant quota de mercat. No obstant això, els bancs van retallar
distàncies pel que fa al ritme de creixement. Així, les caixes van pujar el
21,5% en els últims dotze mesos, pel 16,7% de la banca.



L’expansió del crèdit bancari al sector privat es va continuar basant en
les hipoteques, les quals, tot i mostrar senyals de moderació, han conti-
nuat augmentant a un fort ritme. Així, el crèdit hipotecari de bancs i cai-
xes va pujar el 23,5% al març del 2005, mig punt menys que en el mes
precedent. El creixement de les rendes de les llars, factors sociodemogrà-
fics i unes folgades condicions de finançament esperonen la demanda de
crèdit hipotecari. D’altra banda, els arrendaments financers, destinats a
finançar l’adquisició de béns d’equipament i d’immobles per part de
societats i de professionals autònoms, també van créixer notablement,
amb una alça interanual del 16,4%.
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CRÈDIT A EMPRESES I FAMÍLIES
Març 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.

63.956 3.707 6,2 10.355 19,3 6,5

573.689 28.771 5,3 107.604 23,1 58,0

288.730 7.919 2,8 30.250 11,7 29,2

23.839 884 3,9 3.098 14,9 2,4

30.422 1.140 3,9 4.297 16,4 3,1

7.850 366 4,9 148 1,9 0,8

988.485 42.788 4,5 155.751 18,7 100,0

El saldo dels crèdits dubtosos va augmentar lleugerament al març. No
obstant això, la taxa de morositat de les entitats de crèdit va baixar fins al
0,79%, prop del mínim dels últims anys anotat al desembre. D’altra banda,
la taxa de dubtositat de bancs i caixes (excloses les altres entitats de crè-
dit) es va situar en el 0,67%, també a la vora de la cota mínima històrica
del desembre.

Els tipus d’interès bancaris d’actiu van repuntar lleugerament al març,
en general. Així, el tipus sintètic dels préstecs i dels crèdits al sector privat
va pujar en 5 punts bàsics en relació amb el mínim del mes anterior i es va
col·locar en el 3,88%, 7 punts bàsics per sota de dotze mesos abans. El
tipus d’interès sintètic de les famílies va pujar 10 punts bàsics fins al 4,26%,
3 punts bàsics menys que al març del 2004. El tipus sintètic de les societats
no financeres es va incrementar en un punt bàsic fins al 3,48%, 11 punts
bàsics per sota d’un any abans.

D’altra banda, al març 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 baixar lleugerament en 2 punts bàsics fins al 3,33% i
es va col·locar 5 punts bàsics per damunt del mateix mes de l’any passat.

La taxa de morositat,

prop del mínim.

Lleuger increment

dels tipus d’interès

bancaris actius 

al març…

…mentre que el tipus
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a l’abril.



Els dipòsits bancaris de les empreses i famílies 
creixen al ritme més elevat dels últims anys

Els dipòsits totals del sector privat resident en euros i moneda estran-
gera van pujar el 15,3% al març del 2005 en relació amb el mateix mes de
l’any anterior, 2,7 punts més que al febrer, i van anotar el ritme de creixe-
ment més important, com a mínim, des de l’inici de la dècada dels noran-
ta. No obstant això, el seu augment dels dotze últims mesos, de 99.304
milions d’euros, va ser sensiblement inferior a l’increment dels crèdits. Per
equilibrar aquest desfasament en els balanços, les entitats van efectuar
emissions de valors i titulitzacions i van recórrer al mercat exterior.
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DIPÒSITS D’EMPRESES I FAMÍLIES A LES ENTITATS DE CRÈDIT
Març 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.

193.910 6.771 3,6 22.456 13,1 26,0

158.947 1.012 0,6 13.852 9,5 21,3

168.828 8.361 5,2 13.957 9,0 22,6

142.794 15.326 12,0 54.973 62,6 19,1

75.913 –4.569 –5,7 –7.222 –8,7 10,2

740.392 26.902 3,8 98.016 15,3 99,2

6.223 376 6,4 1.288 26,1 0,8

746.615 27.278 3,8 99.304 15,3 100,0

GRAN DINAMISME DELS DIPÒSITS A TERMINI
Dipòsits a termini a les entitats de crèdit

FONT: Banc
d’Espanya.
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Per classes, l’alça anual més intensa, del 62,6%, va correspondre als
dipòsits a termini a més de dos anys, que gaudeixen d’una bonificació fis-
cal dels interessos del 40%. Els dipòsits en monedes diferents de l’euro
també van anotar una important pujada interanual del 26,1%. No obstant
això, els comptes a la vista, que van pujar el 13,1%, van continuar mante-
nint la màxima participació en el total, del 26,0%. D’altra banda, el saldo
de cessions temporals va patir una caiguda anual del 8,7%.

Pel que fa als tipus d’interès bancaris de passiu d’empreses i famílies,
en general van baixar molt lleugerament al març. El tipus d’interès sintètic
de les empreses no financeres va romandre en l’1,21% i es va situar 6
punts bàsics per damunt de dotze mesos abans. En canvi, el tipus
d’interès sintètic de les famílies es va reduir en 2 punts bàsics al març, fins
a l’1,13%, i es va col·locar 2 punts bàsics per damunt de dotze mesos
abans.

D’altra banda, el patrimoni dels fons d’inversió mobiliària va créixer en
1.098 milions d’euros a l’abril fins als 225.799 milions d’euros, amb un
increment interanual del 6,1%. Aquest augment va ser degut a unes subs-
cripcions netes de participacions –descomptant les vendes– de 1.483
milions d’euros, ja que en el mes es van produir minusvàlues arran de la
negativa evolució dels mercats borsaris. Les entrades netes de diners a
l’abril es van concentrar en la renda fixa a curt i a llarg termini i en els
garantits. Les sortides més importants van correspondre a algunes catego-
ries de renda variable internacional. En el primer quadrimestre, les subs-
cripcions netes de participacions de fons d’inversió mobiliària van ser de
5.556 milions d’euros, centrades en la renda fixa a curt termini i en els
garantits de renda variable.

El rendiment mitjà ponderat dels fons d’inversió mobiliària en els dot-
ze últims mesos va ser del 2,6%. Gairebé totes les modalitats de fons
d’inversió mobiliària van aconseguir rendiments anuals positius, llevat de
la renda variable dels Estats Units i de la del Japó. En els cinc últims anys,
la rendibilitat mitjana dels fons d’inversió mobiliària va ser del 7,6%.

En un altre àmbit, el volum d’actius dels fons de pensions va sumar
63.993 milions d’euros al final del primer trimestre del 2005. Aquest import
representa un augment de l’11,9% interanual, segons les dades de l’asso-
ciació de gestores Inverco. Per sistemes, el patrimoni dels fons de pen-
sions individuals va pujar el 16,6% en els dotze últims mesos; el d’ocupa-
ció, el 5,8%, i l’associat, el 5,5%. En els dotze últims mesos, el nombre de
partícips en el sistema d’ocupació va augmentar amb força, el 84,2%, fins
a 1,28 milions, a causa de la incorporació dels partícips procedents del
nou Pla de Pensions per a empleats de l’Administració General de l’Estat.
El rendiment anual mitjà ponderat va resultar del 4,0%. Els plans del siste-
ma d’ocupació van anotar una rendibilitat mitjana del 4,8% i els del sis-
tema associat, del 5,9%.
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La taxa d’estalvi de
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Considerable augment de l’endeutament 
de les famílies el 2004

La renda disponible de les famílies (que inclou les institucions sense
ànim de lucre al servei de les llars –ISALSL–, és a dir, les institucions reli-
gioses i caritatives, els sindicats, etc.) es va incrementar el 6,5% el 2004,
segons les estimacions de l’Institut Nacional d’Estadística. Com que en el
mateix any el consum de les llars va augmentar una mica més, el 6,6%,
l’estalvi familiar, que s’obté de deduir el consum de la renda, es va mante-
nir en els baixos nivells dels anys anteriors. D’aquesta manera, la taxa
d’estalvi, mesurada com el quocient entre l’estalvi i la renda disponible,
va disminuir en una dècima i es va situar en el 10,5%, prop del mínim del
2001. Una de les principals raons d’aquesta evolució són els tipus
d’interès molt baixos (el tipus d’interès de referència del Banc Central
Europeu es manté en la cota mínima de les últimes dècades), els quals
desincentiven l’estalvi i estimulen el consum.

ESTUDIS ESPECIALS

L’ESTALVI FINANCER FAMILIAR, NEGATIU PER PRIMER COP
Destinació de l’estalvi de les famílies i de les institucions sense ànim de lucre al servei
de les llars

FONTS:
Banc d’Espanya
i elaboració pròpia.
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L’estalvi financer net de les famílies, que és la part de l’estalvi que que-
da després de les despeses d’inversió, bàsicament compra d’habitatges, va
resultar negatiu per primer cop d’ençà que el Banc d’Espanya elabora els
comptes financers separadament per a les famílies. Aquesta situació es va
produir pel fort volum d’inversió efectuada per les llars i pel baix nivell
d’estalvi. En percentatge del producte interior brut (PIB), l’estalvi financer
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per primer cop.



net negatiu de les llars va representar el 0,1%, enfront del 0,6% positiu del
2003 i del 6,2% del 1995. D’aquesta manera, les famílies ja no són una
font de finançament dels altres sectors de l’economia (empreses, sector
públic...). Conseqüentment, el finançament procedent de l’exterior va
assolir cotes rècord i el dèficit per compte corrent espanyol va registrar
màxims històrics.

D’altra banda, l’estalvi financer de les llars es materialitza en l’adquisi-
ció neta d’actius financers menys els passius financers nets contrets. El
valor a preus de mercat de la cartera d’actius financers el 2004 va ser
d’1,37 bilions d’euros, amb una alça anual del 9,2%, i va representar el
171,0% del PIB, 3 punts més que en l’any anterior. Per persona, els actius
financers van ser de 31.049 euros, el 7,2% més que el 2003. Tot seguit, es
descriu l’evolució dels actius de la cartera de les famílies i més endavant
la corresponent als passius.
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RIQUESA FINANCERA NETA DE LES FAMÍLIES (*)

2004 Variació anual Variació en 5 anys

Milions Estructura
% s/PIB

Milions
En percentatge

Milions
En percentatged’euros en % d’euros d’euros

Actius financers

Efectiu

Dipòsits

Valors diferents d’accions

Accions i participacions
en fons d’inversió

Reserves tècniques
d’assegurança

Altres

Total

Passius financers

Préstecs

Altres

Total

Riquesa financera neta

NOTA: (*) Inclou les institucions sense ànim de lucre al servei de les llars.
FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.

70.949 5,2 8,9 11.666 19,7 17.610 33,0

472.623 34,6 59,2 31.895 7,2 151.077 47,0

39.013 2,9 4,9 431 1,1 14.161 57,0

525.970 38,5 65,9 49.142 10,3 50.160 10,5

206.388 15,1 25,8 15.410 8,1 82.962 67,2

50.467 3,7 6,3 6.009 13,5 16.627 49,1

1.365.410 100,0 171,0 114.554 9,2 332.598 32,2

530.350 89,1 66,4 86.600 19,5 282.699 114,2

64.833 10,9 8,1 2.001 3,2 12.708 24,4

595.183 100,0 74,5 88.601 17,5 295.407 98,5

770.227 – 96,4 25.953 3,5 37.191 5,1

Les adquisicions netes de dipòsits bancaris van sumar 34.495 milions
d’euros i van ser la modalitat d’actius financers més important del 2004,
sense tenir en compte les revaloracions. D’aquest increment, 8.869
milions d’euros van correspondre als comptes a la vista i 25.626 milions a
la resta de dipòsits, principalment d’estalvi i a termini. El saldo dels dipò-
sits bancaris es va col·locar en 472.623 milions d’euros, amb un ascens
del 7,2%. D’aquesta manera, la seva quota es va reduir en 6 dècimes fins
a situar-se en el 34,6%. D’altra banda, en percentatge del PIB es van man-
tenir en el 59,2%.

La quota dels dipòsits

bancaris en la cartera

dels particulars baixa

6 dècimes fins al 35%.



Els valors diferents de les accions només van créixer l’1,1% el 2004.
Aquesta evolució va derivar de la caiguda del 10,1% dels valors a curt ter-
mini, com pagarés i lletres del Tresor, i d’una pujada del 2,0% dels valors
a llarg termini, com els bons i obligacions. D’aquesta forma, la participa-
ció en el total dels valors de renda fixa va baixar fins al 2,9%. Així mateix,
en relació amb el PIB van disminuir 0,3 punts fins al 4,9%.

La cartera de renda variable, incloses les participacions en fons d’inver-
sió, va pujar el 10,3%, i la seva quota en el total va arribar al 38,5%. Les
accions cotitzades posseïdes directament per les famílies van augmentar
el 12,3%, però aquest augment va ser degut a les plusvàlues per l’alça de
les cotitzacions borsàries, ja que les vendes d’accions cotitzades van ser
superiors a les compres per segon any consecutiu. El valor de les accions
no cotitzades va pujar el 12,1%. La participació de les accions cotitzades
va passar al 8,2% del total i la de les no cotitzades, al 13,6%.
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LA POSICIÓ PREEMINENT DE LA CARTERA
DE RENDA VARIABLE ES CONSOLIDA
Actius financers de les famílies i les ISAL (*)

NOTA: (*) Llars
i institucions sense
ànim de lucre
al servei de les llars.
FONTS:
Banc d’Espanya
i elaboració pròpia.
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Les participacions en fons d’inversió van consolidar la recuperació ini-
ciada el 2003 i es van situar en 168.793 milions d’euros, amb un incre-
ment del 10,0%. No obstant això, encara es col·locaven per sota dels
nivells del final dels anys noranta. La participació en el total va augmentar
lleugerament fins al 12,4%. En relació amb el PIB, les participacions en
fons d’inversió es van incrementar mig punt fins al 21,1%.

Els productes vinculats a l’assegurança van avançar a un ritme anual
del 8,1%. D’aquesta manera, la seva quota es va reduir lleugerament fins
al 15,1%. En relació amb el PIB, van pujar 2 dècimes i van passar a repre-
sentar el 25,8%. Per classes, les assegurances de vida van augmentar el
5,4%, amb una quota del 7,4% de la cartera. Les assegurances diferents de
les de vida van pujar el 8,2%, amb una participació en el total de l’1,4%.
Els fons de pensions van créixer l’11,3% i van passar a representar el 6,3%
del total.
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peració de les partici-

pacions en fons
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el 6% de la cartera
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Finalment, l’efectiu va ser la rúbrica que va experimentar una pujada
més intensa el 2004, amb un increment del 19,7%. D’aquesta manera, el seu
pes en el total es va ampliar fins al 5,2%. En relació amb el PIB, el seu per-
centatge va augmentar en 0,9 punts fins al 8,9%, però es va situar per sota
dels nivells assolits cap a la meitat de la dècada dels noranta, quan va supe-
rar el 10%. Els baixos nivells dels tipus d’interès han disminuït, entre altres
raons, pel cost d’oportunitat de mantenir saldos en efectiu.

El deute de les famílies es va col·locar en 595.183 milions d’euros al
final del 2004, xifra que representava 13.534 euros per persona, el 15,4%
més que el 2003. El fort augment de l’endeutament va ser estimulat per
unes folgades condicions de finançament, amb uns tipus d’interès reduïts,
fins i tot negatius en termes reals, és a dir, descomptant la inflació, i per
un clima econòmic favorable, amb una considerable creació de llocs de
treball. En termes relatius, l’endeutament de les famílies es va enfilar fins
al 43,6% dels actius financers, 3,1 punts més que en l’any anterior, i fins al
74,5% del PIB, 6,5 punts més que un any abans. Aquests indicadors asso-
leixen els nivells més elevats dels últims anys.

La major part dels passius financers de les famílies correspon a préstecs,
que el 2004 constituïen el 89,1% del total. Els préstecs van pujar el 19,5%
en un any. D’una banda, els préstecs a curt termini van créixer el 10,3% i,
de l’altra, els préstecs a llarg termini, principalment per a la compra d’habi-
tatges, van arribar al 20,1%. La pujada dels preus immobiliaris va tendir a
estimular l’augment del deute en la mesura que va proporcionar més garan-
ties per als crèdits. En relació amb la renda bruta disponible familiar, els
préstecs van superar per primer cop la cota 100 en els últims anys.
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Per completar l’anàlisi pot ser útil comparar aquests nivells d’endeuta-
ment amb ràtios internacionals, tot i que s’han de prendre amb cautela.
Els préstecs contrets per les famílies espanyoles van arribar al 103,7% de
la seva renda bruta disponible el 2004, percentatge que representa allu-
nyar-se de la mitjana de la zona de l’euro –al voltant del 90%– i situar-se
en un nivell similar al d’Alemanya. L’endeutament de les llars espanyoles
ha registrat una progressió espectacular en l’última dècada, com es pot
observar en el gràfic adjunt, per bé que se situa notablement per sota del
Regne Unit i dels Estats Units.

La riquesa financera neta de les famílies, definida com els actius finan-
cers menys els passius financers, va sumar 770.227 milions d’euros el 2004,
màxim històric en termes absoluts. No obstant això, va baixar en relació
amb el PIB. Aquest descens s’explica, entre altres raons, per un estalvi
financer net negatiu. Per capita, la riquesa financera neta va ser de 17.515
euros, amb un augment de l’1,7%, és a dir, amb una lleugera caiguda en
termes reals.

El patrimoni net de les llars afecta la capacitat d’endeutament i les
decisions de consum i d’estalvi de les famílies. No obstant això, a més de
la riquesa financera neta, cal tenir en compte el patrimoni immobiliari. De
fet, els actius immobiliaris assoleixen una de les proporcions més eleva-
des en la riquesa total dels particulars entre els països del nostre entorn.
El principal valor del patrimoni immobiliari de les llars espanyoles està
constituït pels habitatges. Així, atesos els preus dels habitatges en màxims
històrics i l’ampliació del parc, la riquesa immobiliària de les famílies
espanyoles va ascendir fins al 521% del PIB al final de setembre del 2004,
segons les dades del Banc d’Espanya. D’aquesta manera, la riquesa total
de les llars espanyoles, mesurada en relació amb el PIB, va anotar un
màxim del 613% al final del tercer trimestre de l’any passat.
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