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Diu la llegenda que, fa molts anys, Buda va convocar tots els animals per celebrar
l’any nou. Només s’hi van presentar dotze, i Buda va decidir donar el nom de cada
animal a un any de forma successiva segons l’ordre d’arribada a la celebració. Així,
tots els nascuts en cada any adquirien la personalitat de l’animal corresponent. A més
a més, les característiques de l’animal influirien sobre els esdeveniments de l’any. El
2005 ha estat l’any del gall, un animal valent, aplicat i treballador, per bé que una
mica matusser i presumptuós. Cap al final de gener, se celebrarà un nou any xinès: el
del gos. Un animal fidel, fort, amb capacitat de recuperació, hàbil, amb recursos, fia-
ble. Són qualitats que l’economia necessitarà al llarg del 2006 per consolidar la marxa
una mica accidentada de l’any que acaba, el del rècord del preu del petroli i dels en-
surts dels huracans, però, al capdavall, un bon any en termes de creixement.

Els analistes econòmics no acostumem a recórrer al zodíac, però sembla que les pre-
visions per a l’any que comença s’adiuen força amb el que anticiparia l’horòscop xi-
nès. Així, l’expansió mundial s’ha de mantenir gràcies a la continuïtat del creixement
dels Estats Units, la Xina, el Japó i altres economies asiàtiques. El comerç internacio-
nal mantindrà el dinamisme. Europa consolidarà la recuperació després d’un llarg
període de feblesa. Ja no s’esperen més sorpreses en l’àmbit dels preus energètics, que
s’haurien de mantenir o que fins i tot haurien de baixar. Als països desenvolupats, si
la inflació no ha estat un problema el 2005, tampoc ho serà el 2006. Els grans des-
equilibris de balança de pagaments (deficitària als Estats Units, excedentària a Àsia)
són insostenibles a llarg termini, però, a curt termini, encara és possible prolongar-
los sense més contratemps.

La continuïtat és també la nota que caracteritza les anàlisis de l’economia espanyola.
Totes les previsions coincideixen en el fet que, al llarg del 2006, el creixement del
producte interior brut serà una mica inferior al 3,4% que s’espera per al 2005. La
demanda interna es desaccelerarà perquè el consum ja ha pujat molt en els últims
anys, igual que la inversió en equipament. Al seu torn, la demanda exterior anirà
una mica millor, perquè les economies europees, els nostres principals compradors
de béns i serveis, per fi es començaran a moure. Continuarem creant ocupació, els
tipus d’interès continuaran baixos, les empreses faran beneficis i el sector públic tin-
drà superàvit.

Però, malgrat tot, cal anar amb compte, perquè el gos té els seus defectes. Pot ser an-
siós, pessimista, rondinaire, agressiu. El desequilibri esmentat de les balances de pa-
gaments en l’àmbit internacional és un reflex de polítiques macroeconòmiques errò-
nies als Estats Units (dèficit públic excessiu i estímul a l’estalvi insuficient) i a Àsia
(tipus de canvi i sistema financer intervinguts). A Espanya, el creixent endeutament
de les famílies il·lustra la dificultat d’establir una política macroeconòmica adequada,
perquè tenim obligació primer amb la zona de l’euro. Tampoc no sembla que hi hagi
restriccions per al dèficit de la balança de pagaments, però cal preguntar-se fins a
quin punt és sostenible aquesta alegria gastadora. Pel que fa a la inflació, sembla que
el diferencial amb la mitjana de la zona de l’euro és incorregible. Es tracta de riscos
prou coneguts, però no per això negligibles. De tota manera, gairebé totes les previ-
sions s’inclinen cap a l’optimisme. Una unanimitat que provoca una certa inquietud,
perquè sovint la calma precedeix la tempesta. Però, bé, no siguem supersticiosos.
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L’ensurt del petroli el 2005 
comença a quedar enrere

Hong Kong va acollir cap a la meitat de
desembre la cimera ministerial de l’Orga-
nització Mundial de Comerç, una etapa
més en el desenvolupament de l’anome-
nada Ronda de Doha, unes negociacions
encaminades a liberalitzar el comerç in-
ternacional de béns i serveis i que topen
amb dificultats poc menys que insalva-
bles. L’acord de mínims assolit entre els
països en desenvolupament i els indus-
trialitzats en la reunió d’aquest mes no
obre gaires esperances a la possibilitat
que el desenllaç de la Ronda, que haurà
de substanciar-se en els propers mesos,
signifiqui un autèntic pas endavant.

Tot i la complexitat de les relacions inter-
nacionals, però, el comerç mundial es
mostra pròsper. El volum d’intercanvis
va créixer el 10% el 2004, ha desaccelerat
la seva expansió fins al 7% el 2005, però
el 2006 i el 2007 tornarà a créixer per da-
munt del 9%, segons l’Organització per a
la Cooperació i el Desenvolupament Eco-
nòmics. És un reflex de la renovada for-
talesa del cicle internacional, que, pel que
sembla, ha superat sense gaires proble-
mes l’episodi d’alts preus del petroli vis-
cut el 2005. La contenció del preu del bar-
ril, que, des de l’octubre, no ha tornat a
tocar els 60 dòlars, ha representat un im-
portant alleujament i ha aclarit el pano-
rama d’aquesta última part de l’any.

Els Estats Units han recobrat l’embranzi-
da després de l’ensurt causat pels huracans
Katrina i Rita al setembre. El creixement
del producte interior brut (PIB) en el ter-
cer trimestre va ser del 3,6% en compara-

ció amb el mateix període de l’any ante-
rior, la mateixa taxa dels dos primers tri-
mestres. La continuïtat de la demanda
dels consumidors nord-americans, la in-
versió empresarial i el creixement del sec-
tor de l’habitatge auguren un quart tri-
mestre amb poques variacions. La creació
d’ocupació s’ha recuperat de l’ensopega-
da del final de l’estiu, i sembla que fins i
tot els salaris tornen a guanyar poder ad-
quisitiu. La novetat cal buscar-la en els
preus, per l’absència d’efectes de segona
ronda, és a dir, l’encariment dels hidro-
carburs no ha contaminat la resta de preus.
La taxa interanual de l’índex de preus de
consum va baixar del 4,3% del setembre
al 3,5% de l’octubre.

Al vessant exterior de l’economia nord-
americana, les coses no han canviat gens:
dèficit creixent a conseqüència d’una des-
pesa que excedeix amb escreix el minvant
estalvi nacional. Es consolida la relació bi-
lateral Estats Units-Àsia, per la qual els
consumidors nord-americans compren
barat manufactures a la Xina i altres eco-
nomies asiàtiques emergents a canvi que
aquestes economies comprin els bons del
Tresor nord-americà. La conseqüència és
que el dèficit comercial continua escalant
màxims i supera ja el 6% del PIB. I, en
contrapartida, les emissions de deute
nord-americà es continuen col·locant
sense problemes oferint una rendibilitat
estabilitzada en nivells encara molt bai-
xos, al voltant del 4,5% el bo del Tresor a
10 anys.

En canvi, els tipus d’interès dels Estats
Units a curt termini han prosseguit el
curs alcista, arrossegats per les pujades
de la Reserva Federal. Al desembre, el
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RESUM EXECUTIU

Les negociacions 
per liberalitzar el comerç 
de béns i serveis avancen
amb dificultat, però, 
tot i l’alça del petroli,
l’expansió mundial 
es consolida el 2005.

Els Estats Units recobren
l’embranzida després 
de l’ensurt causat 
pels huracans i constaten
l’absència de tensions
inflacionistes…

…però el dèficit exterior
continua gravitant sobre
l’expansió nord-americana.
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banc central nord-americà ha aplicat un
nou increment del tipus de referència dels
fons federals i l’ha situat en el 4,25%, la
tretzena pujada consecutiva del cicle ini-
ciat cap a la meitat del 2004. Un cicle que
pot estar arribant al final, atès el redactat
de la nota distribuïda per la Fed després
de la reunió del Comitè monetari. Tot el
contrari que el Banc Central Europeu,
que l’1 de desembre va decidir el que po-
dria ser el començament d’una fase d’al-
ces de tipus d’interès, en augmentar el ti-
pus de referència al 2,25%, després de
mantenir-lo en el 2% des del juny del
2003.

En realitat, però, ningú creu que les futu-
res pujades del tipus de referència de la
zona de l’euro puguin seguir una trajec-
tòria similar a la de la Fed. En primer
lloc, perquè el nivell de partida no és tan
baix com l’1% aplicat als Estats Units en-
tre la segona meitat del 2003 i comença-
ment del 2004. I, en segon lloc, perquè el
vigor de l’economia de la zona de l’euro
és lluny d’apropar-se al de l’economia
nord-americana en els últims anys. Els
indicadors més recents indiquen que la
recuperació dels Dotze segueix el seu
curs, amb un PIB que ha passat de créi-
xer l’1,2% en el segon trimestre del 2005
a l’1,6% en el tercer i que, en els tres úl-
tims mesos de l’any, manté aquesta tòni-
ca. Unes xifres que, en qualsevol cas, se
situen molt lluny de les registrades a les
parts més dinàmiques del globus i que,
per tant, obliguen a mesurar molt les de-
cisions del banc de Frankfurt.

La clau de la consolidació de la millora de
la zona de l’euro cal buscar-la, sens dubte,
en el comportament d’Alemanya, el ge-
gant econòmic de la regió. El país acaba el
2005 amb el millor estat de forma en
anys, per bé que el consumidor germànic
s’ho continua pensant molt a l’hora d’o-
brir la cartera i gastar, potser perquè les
perspectives del mercat de treball no són
del tot clares. Però, en canvi, la competiti-

vitat exterior de les exportacions indus-
trials alemanyes no decau i les vendes a
l’exterior continuen essent el motor de
l’economia, la qual cosa es reflecteix en
una ferma embranzida de la inversió. A
més a més, sembla que l’acord dels partits
polítics per formar un govern de coalició
ha generat un corrent d’optimisme en
l’empresariat alemany, segons es desprèn
dels resultats dels indicadors d’activitat
industrial del desembre, basats en les opi-
nions dels empresaris.

On l’exercici 2005 pot ser considerat po-
sitiu sense cap mena de dubtes és a la
borsa. L’índex Eurostoxx 50, que segueix
les empreses més grans de la zona de l’eu-
ro, guanyava al desembre el 20% en rela-
ció amb el començament de l’any. Altres
borses del continent i de les illes seguien
una trajectòria semblant, però sense arri-
bar a l’espectacular pujada de la japonesa,
gairebé el 40%. En canvi, les borses nord-
americanes van tenir un recorregut molt
discret, perjudicades per les alces dels ti-
pus d’interès. Com a compensació, el dò-
lar s’ha revalorat al llarg del 2005, sobre el
3,5% en termes efectius i al voltant del
15% en relació amb l’euro.

Economia espanyola: creixement
sense inversió estrangera

Mentre espera la consolidació definitiva
de l’economia europea, l’espanyola es
continua basant en el vigor de la deman-
da interna. Els indicadors més recents
confirmen el ferm pols del consum de les
famílies, que es manifesta en les elevades
importacions de béns i en l’expansió de
serveis com transports, turisme interior i
telecomunicacions. Altres indicadors
apunten a una certa fatiga d’una expan-
sió molt forta durant molts anys, com és
el cas de les vendes d’automòbils o l’ín-
dex de sentiment de confiança dels con-
sumidors.

INFORME MENSUAL

La Reserva Federal torna a
augmentar el tipus d’interès
de referència, però
suggereix que el final de les
pujades és a prop, i el BCE
inicia el seu cicle alcista.

Els empresaris alemanys
acullen favorablement 
la formació del nou govern
de coalició, una bona notícia
per a la resta del continent.

Les borses tanquen un
exercici excel·lent, i el dòlar
escala posicions gràcies a la
pujada dels tipus d’interès.
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La benzina que alimenta la despesa de
consum continua essent el vigor del
mercat de treball, uns salaris que creixen
més o menys en línia amb la inflació, uns
tipus d’interès encara baixos i una demo-
grafia dinamitzada pel boom de la immi-
gració. Com a mostra del vigor de l’e-
conomia espanyola, cal destacar que la
taxa d’atur, un dels grans problemes de
les dècades recents, és ara inferior a la
que registren les grans economies euro-
pees com Alemanya o França.

Des de la perspectiva de l’oferta, les ten-
dències es continuen mostrant expansi-
ves, llevat de la indústria. Tant l’índex de
producció industrial com l’indicador de
confiança o la utilització de la capacitat
productiva manifesten les dificultats que
travessa un sector totalment obert a la
competència internacional, tant a l’hora
d’exportar com a la de vendre a l’interior.
La branca d’activitat que en surt més mal
parada és el tèxtil i la confecció, la qual
cosa no sorprèn, perquè el 2005 ha estat
l’any de la definitiva i total obertura a les
importacions xineses. Una altra branca
molt afectada és la de material electrònic,
activitat objecte, recentment, d’impor-
tants deslocalitzacions. Finalment, la
producció d’automòbils també travessa
moments delicats, a causa de la davallada
de la demanda d’exportació en els seg-
ments en què està especialitzada la in-
dústria espanyola.

En canvi, la construcció amb prou feines
mostra senyals de fatiga després d’un
llarg cicle expansiu que ja va pel novè
exercici. L’any 2005 tampoc no ha estat
l’any del refredament de l’habitatge, més
aviat ha succeït el contrari: es batran rè-
cords, tant en nombre d’habitatges ini-

ciats com acabats o en construcció. No
obstant això, sembla que el perfil de crei-
xement d’alguns indicadors suggereix
que s’entrarà en una etapa més modera-
da d’aquí a uns mesos. Una altra àrea de
l’economia espanyola que no ha com-
plert els pronòstics pessimistes ha estat el
turisme exterior. Espanya ha rebut més
turistes que mai, a causa sobretot de l’ex-
pansió del fenomen de les línies aèries de
baix cost. En contrapartida, ha disminuït
la despesa mitjana per turista, a causa del
diferent patró de comportament del tu-
rista que escull aquesta opció.

En relació amb els desequilibris més im-
portants, cal destacar la trajectòria des-
igual de l’índex de preus de consum.
D’una banda, ha reduït la taxa de creixe-
ment interanual del 3,7% del setembre al
3,4% del novembre, gràcies a la modera-
ció dels preus dels carburants. De l’altra,
però, assistim a una progressiva pujada
de la inflació subjacent, i no s’aconse-
gueix retallar el diferencial amb la mitja-
na de la zona de l’euro, de manera que el
problema continua ben present.

Pel que fa al dèficit exterior, el deteriora-
ment dels últims mesos s’ha atenuat,
però les xifres continuen apuntant a mà-
xims històrics en el dèficit del compte
corrent. Com en el cas dels Estats Units,
el capital (l’estalvi) exterior cobreix el
desfasament de les compres de béns i ser-
veis i les transferències amb l’exterior,
però, en el nostre cas, destaca la caiguda
de la inversió estrangera directa tant en
empreses com en immobles. Una pèrdua
d’atractiu que constitueix un motiu de
reflexió per a una economia que, de tota
manera, gaudeix encara de la inèrcia ex-
pansiva dels últims anys.

INFORME MENSUAL

El consum privat tira de la
demanda gràcies a la creació
d’ocupació, a la pujada
salarial, als tipus d’interès 
i a la immigració.

La indústria és el sector 
que pateix amb més
intensitat els efectes 
de la globalització, 
mentre que el turisme 
se’n beneficia i la
construcció compleix 
nou anys d’expansió.

La inversió estrangera
directa en empreses 
o en immobles es retira 
a poc a poc.
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CRONOLOGIA

AGENDA

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

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

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

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

d’Estabilitat i Creixement i introdueixen més flexibilitat.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

novembre 1 La Reserva Federal apuja el tipus d’interès de referència al 4%.
28 La corona eslovaca s’incorpora al Mecanisme de Tipus de Canvi.

desembre 1 El Banc Central Europeu apuja el tipus d’interès oficial al 2,25%.
13 La Reserva Federal apuja el tipus d’interès de referència al 4,25%.
17 El Consell Europeu acorda el marc pressupostari 2007-2013.
18 La cimera de Hong Kong de l’Organització Mundial de Comerç pacta suprimir el 2013 totes les ajudes

a les exportacions agrícoles dels països desenvolupats.

Gener
10 Índex de producció industrial (novembre).
12 Reunió del Consell de Govern del Banc Central

Europeu.
13 Índex de preus de consum (desembre).
19 Índex de preus de consum harmonitzats de la

Unió Europea (desembre).
25 Índex de preus industrials (desembre).
27 Enquesta de població activa (quart trimestre).

PIB dels Estats Units (quart trimestre).
31 Reunió del Comitè de Mercat Obert de la

Reserva Federal.

Febrer
2 Reunió del Consell de Govern del Banc Central

Europeu. Indicador avançat de l’IPCH (gener).
3 Índex de producció industrial (desembre).

14 Avanç de la comptabilitat nacional trimestral 
(quart trimestre).

16 Índex de preus de consum (gener).
22 Comptabilitat nacional trimestral (quart trimestre).
27 Índex de preus industrials (gener).
28 Índex de preus de consum harmonitzats

de la Unió Europea (gener). Indicador avançat de
l’IPCH (febrer).
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Previsions OCDE: no tan fort com
sembla

L’Organització per a la Cooperació i el
Desenvolupament Econòmics (OCDE)
ha elevat lleugerament les previsions de
creixement per al conjunt dels seus mem-
bres. Per al 2006, la xifra ha passat del
2,8% al 2,9% i, per al 2007, es preveu un
manteniment de l’activitat del 2006. Els
Estats Units continuaran liderant l’expan-
sió econòmica global. Durant el 2005, els
avanços en productivitat, el mercat im-
mobiliari i els estímuls monetaris i fiscals
han donat suport a l’activitat econòmica,
i es preveu que gran part d’aquests factors
ho continuïn fent el 2006, la qual cosa fa
que l’expectativa de creixement pugi del
3,3% al 3,5%.

Per la seva banda, la zona de l’euro aban-
dona definitivament l’anèmic comença-
ment del 2005 i encara una recuperació
que, tot i que moderada, sembla cada cop
més consolidada amb vista al 2006, quan
s’espera que el creixement arribi al 2,1%.
Per països, s’espera que Espanya creixi el
3,2% i que França i Alemanya recuperin
lleugerament el pols amb avanços del 2%
aproximadament, igual que el Japó. En
aquesta segona meitat del 2005, la recu-
peració nipona, basada en la demanda in-
terna i en els bons resultats empresarials,
ha perdut força en relació amb el vigor
del començament de l’any. No obstant
això, s’ha consolidat i s’ha estès a tots els
sectors, com ho posen de manifest les da-
des de producció industrial, sector que
inicialment anava endarrerit.

Un fet significatiu que dóna suport a la
continuïtat del creixement global és el li-
mitat impacte del tensionament dels
mercats energètics sobre els índexs d’in-

flació. Les previsions per a l’any vinent
apunten a una reculada de la taxa d’infla-
ció. Així, als Estats Units, s’espera passar
del 3,4% del 2005 al 2,8% el 2006 i, a la
zona de l’euro, del 2,2% al 2,1%. Per al
Japó, les perspectives són una mica dife-
rents, ja que s’espera que, durant el 2006,
s’abandoni el llarg període de deflació.
La recuperació serà, però, moderada, i cal
tenir en compte que, per augmentar el
creixement potencial en el present con-
text d’envelliment demogràfic, queda
pendent un camí de reformes, de les
quals la privatització del sistema postal és
un primer pas.

Malgrat tanta bonança, aquest escenari
idíl·lic de creixement sostingut sense in-
flació és menys estable del que sembla.
Alguns països rics presenten uns nivells
d’estalvi excessivament baixos, però que
es compensen per l’excés d’estalvi de les
economies emergents. Això genera grans
dèficits per compte corrent, que, el 2006,
es preveu que arribin al 6,7% del produc-
te interior brut (PIB) dels Estats Units, al
2,0% del de la zona de l’euro i al 8,9% del
d’Espanya. En aquest sentit, Alemanya i
el Japó, amb superàvits esperats del 5,2%
i del 4,7%, respectivament, són dues ex-
cepcions. L’OCDE adverteix que aquests
desequilibris per compte corrent podrien
desencadenar una fugida desordenada
dels actius denominats en dòlars que
provocaria deflació fora dels Estats Units
i que afectaria negativament el creixe-
ment, amb pujades de tipus i davallades
en el preu dels actius, inclòs l’habitatge.
Els desequilibris fiscals són també un risc
important per al 2006. L’estímul de l’estal-
vi als Estats Units i la possibilitat de ges-
tionar una població envellida al Japó se-
ran tasques àrdues en els temps que
s’apropen.

CONJUNTURA INTERNACIONAL

L’OCDE eleva la previsió 
de creixement per al 2006.

És significativa l’estabilitat
de preus enfront de les
tensions del petroli.

Un dèficit o un superàvit
elevat per compte corrent
alt són els principals riscos.
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2003 2004 2005 2006 2007

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 de l’11 de
novembre del 2005 (1 dòlar = 118,0 iens = 0,850 euros). c) La data de tancament de l’edició i d’incorporació de dades va ser el 22 de novembre del 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.

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

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

–0,2 1,1 1,1 1,8 1,7

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

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

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

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

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

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

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

–0,3 0,0 –0,4 0,1 0,8

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9,7 10,0 10,0 9,6 9,0

8,8 8,1 7,7 7,5 7,4

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

11,0 10,5 9,1 8,7 8,7

8,9 8,9 8,7 8,4 8,1

6,9 6,7 6,5 6,3 6,0

–4,7 –5,7 –6,5 –6,7 –7,0

3,2 3,7 3,4 3,9 4,7

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

0,4 –0,4 –1,6 –1,4 –1,1

–1,3 –0,9 –1,5 –1,9 –2,3

–1,5 –2,0 –1,8 –2,3 –2,7

–3,6 –5,3 –7,7 –8,9 –9,8

0,3 0,5 –0,2 –0,2 –0,1

–1,1 –1,3 –1,8 –2,0 –2,0

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

PERSPECTIVES ECONÒMIQUES DE L’OCDE (1)
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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 5 de
novembre del 2004 (1 dòlar = 105,7 iens = 0,780 euros). c) La data de tancament de l’edició i d’incorporació de dades va ser el 20 de maig del 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 –4,3 –4,1 –3,9

–7,9 –7,7 –6,1 –6,1 –5,3

–3,6 –3,8 –3,6 –3,5 –3,2

–3,3 –4,1 –3,7 –3,0 –3,0

–2,7 –3,0 –3,1 –4,4 –5,0

–1,8 –3,4 –3,4 –2,9 –3,0

–0,1 0,4 –0,3 0,5 0,6

–2,5 –2,8 –2,7 –2,8 –2,7

–3,2 –3,7 –3,3 –3,2 –3,0

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

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

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

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

PERSPECTIVES FINANCERES DE L’OCDE (1)

Estats Units: fusta, més fusta

La locomotora nord-americana tira. El
petroli ens va fer posar els cabells de pun-
ta i els pisos són cars, però, al final, sem-
pre queda més del mateix: un creixement
cada cop més consolidat i, malgrat tot,
amb preus moderats. L’ombra més gran
és un dèficit comercial que continua ba-
tent rècords. La corda es tensa així cada
cop més en un procés amb un límit exac-
te incert.

En la seva tercera estimació, el Bureau of
Economic Analysis va revisar a l’alça el
creixement del PIB (producte interior
brut) fins al 4,1% intertrimestral anua-

litzat, per damunt del 3,8%, ja prou ro-
bust, anunciat prèviament. La revisió es
va basar, com ja és habitual, en la deman-
da interna. Dins del consum, els béns no
duradors van mantenir el to. En aquests
últims mesos, la força de l’alimentació
compensa amb avantatge la reducció del
consum de benzina. La formació de ca-
pital fix també va seguir enfortint-se,
amb un sector de l’habitatge que, després
de la revisió, va incrementar el 50% la
seva contribució al creixement i va tren-
car el seu suau alentiment. Enfront del
vigor de la demanda interna, el sector ex-
terior va tornar a decebre i va indicar que
el que es desitja va per davant del que es
produeix. Amb aquesta tercera estimació

Els Estats Units creixen
sense inflació, però
continua augmentant el
dèficit comercial.

El consum i l’habitatge són
els pilars del creixement.



del PIB, la contribució positiva al creixe-
ment, ja prou reduïda, va canviar de sig-
ne i va passar a ser un drenatge, que va
convertir les bones dades del segon tri-
mestre en una excepció. La causa de
l’empitjorament cal buscar-la en l’aug-
ment de les importacions, situació cohe-
rent amb la força del consum. En aquest
sentit, cal esperar que la reposició dels
nivells d’existències, encara pendent,
continuï distorsionant les importacions
a l’alça.

Pel que fa a la demanda, les vendes al de-
tall del novembre van conservar el vigor
dels últims mesos. Els components no vo-
làtils, sense automòbils ni benzina, van
avançar al 7,5% interanual, creixement
robust que, a més a més, s’inscriu en una
tendència de lleugera acceleració. A con-
seqüència dels preus energètics, el con-
sum de combustible ha passat a tenir una
gran volatilitat i desvirtua la dada agre-
gada, igual que ho fan les vendes de vehi-
cles a motor. Al novembre, el dràstic de-
teriorament de les primeres no va ser
compensat per la recuperació de les sego-
nes. Parament de la llar i vendes a grans
superfícies van mantenir la seva marxa

ferma, i l’alimentació va continuar con-
solidant el seu repunt i va compensar la
relativa pèrdua de força del vestit. Donant
suport a aquesta forta demanda, la con-
fiança del consumidor desperta de les
pors generades pels huracans i de la res-
saca de les desgràcies de General Motors,
tot i que amb un mes de retard en com-
paració amb altres indicadors. Després
del repunt del novembre, s’apropa als ni-
vells de confiança de l’estiu.

Pel costat de l’oferta, la producció indus-
trial es va comportar millor que en mesos
anteriors, amb taxes de creixement pro-
peres al 3% interanual. Tot i aquesta tími-
da reactivació, el sector és lluny de ser un
pilar de la present expansió, ja que pre-
senta un ritme d’avanç que només arriba
a la meitat del registrat en anteriors recu-
peracions. Per la seva banda, l’optimisme
es manté, amb un predomini dels qui
veuen el futur immediat amb optimisme.
La reculada del novembre de l’índex d’ac-
tivitat manufacturera de l’Institute of
Supply Management, molt lleugera, cal
veure-la com un manteniment en nivells
elevats de la confiança més que com l’ini-
ci d’una tendència a la baixa.
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2004 2005
2003 2004

III IV I II III Octubre Novembre

PIB real

Vendes al detall

Confiança del consumidor (*)

Producció industrial

Índex activitat manufacturera 
(ISM) (*)

Venda d’habitatges unifamiliars

Taxa d’atur (**)

Preus de consum

Balança comercial (***)

NOTES: (*) Valor.

(**) Percentatge sobre població activa.

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

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

2,7 4,2 3,8 3,8 3,6 3,6 3,6 – ...

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

79,8 96,1 100,4 96,1 104,2 102,3 98,9 85,2 98,9

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

53,3 60,5 60,1 57,5 55,6 52,8 56,5 59,1 58,1

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

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

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

–495 –618 –573 –618 –652 –673 –699 –712 ...

ESTATS UNITS: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

Les vendes al detall
evolucionen a l’alça, i el
consumidor recupera la
confiança.



L’habitatge continua tirant amb força.
Les estadístiques de preus i vendes de
l’octubre van continuar essent robustes, i
els habitatges iniciats, que en els mesos
d’estiu portaven tímids aires d’alenti-
ment, van repuntar al novembre amb un
creixement del 17,5% en relació amb el

mateix període de l’any anterior. Si el
preu de l’habitatge nou s’alenteix, el preu
de l’habitatge usat s’accelera i arriba a ta-
xes superiors al 16%, i la venda d’habi-
tatge usat és cinc cops superior a la d’ha-
bitatge nou. L’aterratge suau que alguns
veien al començament de la tardor s’ha
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ESTATS UNITS: ELS CONSUMIDORS CONTINUEN GASTANT

Vendes al detall sense automòbils ni benzina, variació interanual

FONTS: Departament de Comerç i elaboració pròpia.

%

2002 2003 2004 20052001

M J S DD M J S D M J S D M J S D M J S
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

L’habitatge continua a
l’alça.

ESTATS UNITS: PRODUCCIÓ INDUSTRIAL

Variació interanual de la producció industrial

FONTS: Reserva Federal i elaboració pròpia.

%

2002 2003 2004 20052001

M J S DD M J S D M J S D M J S D M J S
–6

–4

–2

0

2

4

6



transformat així en un repunt. En aquest
sentit, les tasques de reconstrucció deri-
vades dels huracans poden haver intro-
duït distorsions a l’alça, però, ara com
ara, sembla que la força de fons del sector
està ben consolidada. A més a més, el sec-
tor continua donant suport a l’activitat
econòmica en general.

L’ocupació va confirmar la seva força
amb la creació de 215.000 nous llocs de
treball al novembre. Reforçant aquesta
impressió de bonança, després de la se-
gona revisió, la pèrdua de 35.000 llocs de
treball del setembre es va transformar en
un guany de 17.000. Coherent amb aquest
panorama alcista, la taxa d’atur va ro-
mandre al novembre ancorada en el 5,0%.
Després de les reculades anteriors, el po-
der adquisitiu dels salaris també es va re-
cuperar i va avançar al novembre l’1,0%,
guany que, ateses les dades de producti-
vitat, ha de ser entès més com un suport
al nivell d’activitat que com un senyal in-
flacionista. La productivitat del treball va
ser revisada a l’alça del 4,1% al 4,7%

interanual, la qual cosa representa un
descens de l’1,0% dels costos laborals
unitaris. Així, el mercat de treball, gràcies
a les millores tecnològiques i als efectes
de la globalització, continua sense mos-
trar tendències inflacionistes, tot i la seva
marxa vigorosa.

La inflació de l’octubre va baixar del 4,3%
al 3,5% interanual. Una reculada, a causa
del relaxament dels preus energètics, que
millora les previsions. El component sub-
jacent, que exclou l’energia i l’alimentació
i és un exponent més fidel de la tendència
general, va quedar gairebé invariat en el
2,1%. Els preus de producció, que ex-
clouen els marges al detall, van seguir una
evolució similar i es van desaccelerar del
6,9% al 4,5% en només dos mesos, amb
un component subjacent que només va
avançar l’1,7%. Veient el camí d’anada i
de tornada dels preus a causa dels vaivens
del petroli, cal destacar la poca oscil·lació
que han mostrat els components no ener-
gètics, fet que denota la solidesa en els fo-
naments de la present recuperació.
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ESTATS UNITS: LA INFLACIÓ ES MODERA AMB RAPIDESA

Variació interanual de l’índex de preus de consum

FONTS: Departament de Treball i elaboració pròpia.

Índex general Subjacent (índex general
excepte aliments i energia)

%

2002 2003 2004 20052001

M J S DD M J S D M J S D M J S D M J S
1,0

1,5
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L’ocupació creix i els salaris
es recuperen gràcies als
guanys de productivitat.

La inflació torna amb
rapidesa a taxes més
moderades.
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El faraó va tenir un somni i va preguntar al Josep, i l’hàbil noi va respondre que, durant els set anys de vaques
grasses, hauria d’estalviar i de proveir per als anys de vaques magres. Amb un creixement robust sense inflació,
els Estats Units viu un moment de vaques grasses, però no se segueixen els consells del Josep, ja que ni les llars ni
el govern estalvien per al futur. El fruit d’això és el creixent dèficit exterior, la intensificació del desequilibri i tam-
bé l’increment del risc. Durant els anys de Reagan, el dèficit públic era la causa del dèficit exterior; amb Clinton,
la responsabilitat va passar al sector privat. Avui, amb despeses de guerra i suports a l’activitat, torna a ser el dè-
ficit públic el principal causant del desequilibri exterior, tot i que les famílies tampoc no destaquen pel seu estalvi.

Un tema generacional, vaques grasses i vaques magres

EL SECTOR PÚBLIC ÉS EL PRINCIPAL CAUSANT DEL DÈFICIT PER COMPTE CORRENT

Dèficit en relació amb el PIB per sectors institucionals

%

FONTS: Bureau of Economic Analysis i elaboració pròpia.
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Les perspectives a curt termini són de millora, tant en ingressos com en despeses. En el tercer trimestre del 2005,
el dèficit corrent total de les administracions públiques, sense incloure les despeses i les transferències netes de
capital, es va situar en el 4,5% del PIB. D’aquest dèficit, la part més activa és la corresponent al govern federal,
que el 2004 va ser de 412.000 milions de dòlars i va representar el 3,5% del PIB. La CBO (Oficina Pressupostària
del Congrés) preveu per al 2005 un dèficit federal de 331.000 milions de dòlars, sensiblement inferior a l’esperat
al començament de l’any, 390.000 milions, i lluny del valor del 2004. Per al 2006, la CBO espera un dèficit fede-
ral de 314.000 milions, el 2,4% del PIB. Aquesta millora s’inscriu en el procés de reducció del dèficit que, segons
s’espera, hauria de dur-lo fins al 0,4% del PIB el 2015. Sembla que les coses comencen a redreçar-se, però l’eco-
nomia és la ciència lúgubre per algun motiu: sempre hi ha algun punt negatiu.

La millora és deguda a l’augment dels ingressos i a la davallada de les despeses, i el problema és que allò que
és bo és temporal i allò que és dolent, creixent i permanent. La recaptació de l’impost sobre la renda de les per-
sones físiques augmenta al 15% interanual, força per damunt del PIB nominal, perquè, amb el creixement, les
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rendes tendeixen a evolucionar cap a trams amb taxes de gravamen més elevades i superen els mínims exempts
de tributació. A aquest sostre s’uneix el final de les exempcions fiscals temporals que l’actual administració va po-
sar en marxa el 2001, situació que ja no es repetirà. En els impostos sobre beneficis empresarials, l’augment supera
el 30% interanual, molt per damunt de l’augment dels mateixos beneficis empresarials. Les possibles explicacions
d’aquesta discrepància fan pensar que aquesta font d’ingressos es desaccelerarà en el futur. Si els beneficis s’han
subestimat momentàniament en els comptes nacionals, llavors vol dir que estan en un màxim insostenible; si la
causa són els canvis legislatius, o els canvis de pràctiques comptables, la conclusió és la mateixa, ja que aquestes mi-
llores tampoc no es poden donar contínuament. El ritme d’augment d’aquesta recaptació també ha de disminuir.

Pel costat de la despesa, podem distingir entre despeses discrecionals, que varien molt sensiblement amb les de-
cisions de l’administració, i despeses obligatòries, menys volàtils. Durant els últims anys, hi ha hagut un fort
augment de les despeses discrecionals, motivat per la guerra de l’Iraq i les necessitats de defensa general i, més
recentment, per la necessitat de pal·liar els efectes de l’huracà Katrina. Es va assolir un màxim cap a la meitat del
2003, just al final de la campanya d’invasió de l’Iraq, però després s’ha desaccelerat i ha provocat la millora pres-
supostària actual. Fins aquí les vaques grasses.

SOMIEM TRUITES

Dèficit federal en relació amb el PIB (*)

%

NOTA: (*) A partir del 2005, previsions CBO.
FONTS: Bureau of Economic Analysis, Congressional Budget Office i elaboració pròpia.
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Quan mirem les despeses obligatòries apareixen les vaques magres. Des del 1946, primer any de pau després de
la Segona Guerra Mundial, als Estats Units va haver-hi un fort increment de naixements, que va generar una
onada demogràfica nombrosa que s’ha anomenat la generació del baby boom. Durant els seixanta van ser al
Vietnam, el Ford Mustang va ser dissenyat per als seus anys de joventut, van somiar amb Luther King i van
aplaudir Elvis i Bob Dylan. De hippies van passar a yuppies i van comprar cases i accions, i ara es retiren. El 2008
els primers babyboomers tindran 62 anys, edat mínima per acollir-se als beneficis de la jubilació estatal. En 30
anys, els més grans de 65 anys s’hauran doblat, i es passarà de 3,25 a 2 persones treballant per una jubilació. Les
despeses de la Seguretat Social, que ara creixen al 5,5% interanual, s’acceleraran.



El dèficit comercial va tornar a decebre
amb nous màxims i va vorejar al novem-
bre els 69.000 milions de dòlars, segons
les dades de la balança de pagaments. La
xifra és el 19,4% superior a la registrada
al juliol, quan el dèficit es va reduir per
últim cop en relació amb el mes anterior,
i és que, en els tres últims mesos, el dèficit
ja ha superat el 6,1% del PIB. La lleugera
millora del segon trimestre queda, doncs,
com un fenomen aïllat, motivat pel cicle
d’existències i per rigideses momentànies
en les importacions provinents d’Àsia.
Amb els actuals nivells de consum i d’in-
versió, amb unes exportacions que no
acaben d’enlairar-se i amb el superàvit
d’estalvi que tenen els seus principals so-
cis comercials, és difícil precisar on és el
límit d’aquesta corda que mes rere mes es
tensa cada cop més.

El Japó es recupera, 
però amb parsimònia

L’expansió japonesa continua endavant,
tot i que amb més optimisme en produc-
tors que en consumidors. Els dubtes sobre
la seva intensitat i la qüestió de la deflació
són diferents cares d’un mateix enigma

que, ara com ara, romanen sense resol-
dre.

En la seva primera revisió, el Ministeri
de Comunicacions va revisar a la baixa
el creixement del tercer trimestre del PIB
i va passar d’un creixement de l’1,7% in-
tertrimestral anualitzat a l’1,0%. En con-
trast, les dades de la primera meitat de
l’any van ser revisades a l’alça, la qual
cosa redueix la tendència alcista ante-
rior. El gruix de la revisió va ser motivat
per la disminució dels nivells d’existèn-
cies, cosa que treu una mica de ferro a la
notícia, tot i que no per això elimina els
dubtes sobre la fortalesa de l’actual re-
cuperació, els principals motors de la
qual, el consum privat i la inversió, van
romandre, amb pocs canvis, lleugera-
ment revisats a l’alça, en especial la in-
versió. El sector exterior també va mi-
llorar i, gràcies a la davallada de les
importacions, va deixar de restar creixe-
ment. Els principals dubtes sobre el crei-
xement cal buscar-los en les dades nomi-
nals. Amb un deflactor que va incrementar
la seva tendència a la baixa fins a dismi-
nuir l’1,4% interanual, el PIB en termes
corrents va presentar una disminució del
0,7% en relació amb el trimestre an-
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Però la cosa no acaba aquí. La Seguretat Social és només un dels tres capítols principals de la despesa pública.
També hi ha la sanitat, amb els programes Medicare i Medicaid, i aquí l’augment esperat de la despesa encara és
més important. Qualsevol malaltia degenerativa als vuitanta és més cara de tractar que un càncer de pulmó als
seixanta. A més a més, els avanços de la medicina tindran un efecte net d’encariment dels tractaments. Conse-
qüentment, la despesa en sanitat creixerà molt per damunt del PIB nominal.

La situació no és desesperada. Hi ha un remei que tot ho pot, que és el creixement i la productivitat. La produc-
tivitat podria fer possible que fins i tot amb dos treballadors per persona retirada quadressin els comptes. El que
preocupa més és que, ara com ara, amb l’economia llançada i amb un dèficit públic moderant-se, aquest dèficit
encara contribueix a més de la meitat del desequilibri per compte corrent. La cruïlla a la qual s’enfronten els Es-
tats Units és que qualsevol canvi dràstic en les despeses públiques o en les pautes d’estalvi de les llars pot tenir
efectes importants sobre el creixement. Si en els dies de vi i roses hi ha dèficit, què passarà quan canviï el pano-
rama? La CBO preveu una millora en els propers anys, però el que no convenç d’aquesta previsió és que reque-
reix que els anys de vaques grasses siguin força més de set.

El creixent dèficit exterior
continua tensant la corda.

El Japó revisa el seu
creixement a la baixa.



GENER 2006 15INFORME MENSUAL

terior en taxa interanual, quan prèvia-
ment s’havia anunciat un augment del
0,7%.

En la línia del mes anterior, els últims
indicadors de demanda van continuar
donant senyals de feblesa. Les vendes al
detall van recular a l’octubre el 0,4%

interanual, fet que no es donava des del
final del 2004. Malgrat tot, la tendència
alcista de fons encara no s’ha trencat. Les
vendes d’automòbils van mantenir aques-
ta mateixa evolució de feblesa, amb una
reculada per cinquè mes consecutiu que al
novembre es va intensificar fins al 9,7%
interanual.

2004 2005
2003 2004

II III IV I II III Octubre Novembre

PIB real

Vendes al detall

Producció industrial

Índex activitat empresarial 
(Tankan) (*)

Habitatges iniciats

Taxa d’atur (**)

Preus de consum

Balança comercial (***)

NOTES: (*) Valor.

(**) Percentatge sobre població activa.

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

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

1,8 2,3 2,6 2,3 0,6 1,1 2,7 2,8 – ...

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

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

–1,8 20,5 22,0 26,0 22,0 14,0 18,0 19,0 – 21,0

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

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

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

12,0 13,7 13,7 14,1 13,7 13,3 12,2 10,9 10,7 ...

JAPÓ: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

JAPÓ: LA PRODUCCIÓ INDUSTRIAL S’ESTABILITZA

Variació interanual de la producció industrial (*)

NOTA: (*) Sèrie de cicle-tendència.
FONTS: Ministeri de Comunicacions del Japó, Oficina Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.
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Les vendes al detall i les
d’automòbils baixen…
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Els indicadors d’oferta, també en línia
amb els mesos anteriors, van donar se-
nyals més positius que els de demanda. La
producció industrial de l’octubre va ser
revisada a l’alça fins al 3,0% interanual,
un bon registre que no es donava des del
febrer i que estabilitza la desacceleració
dels últims mesos. Les comandes de ma-
quinària de l’octubre van perdre la força
del mes anterior, però el seu component
domèstic va continuar emetent uns me-
surats senyals positius. En un context
menys bo, les fallides empresarials de l’oc-
tubre i del novembre van repuntar lleuge-
rament fins als nivells del començament
del 2004. Marcant una mica el to moderat
de la present recuperació, l’índex Tankan
de grans empreses manufactureres del
quart trimestre va passar del 19 al 21, un
increment força inferior a l’esperat, però
que torna a situar l’optimisme empresa-
rial entre els millors nivells des del co-
mençament dels noranta, tot i que lluny
encara de les xifres que presentava abans
que el Japó entrés en la dècada perduda.

El mercat de l’habitatge va prosseguir al
novembre la lenta però progressiva recu-

peració. Les vendes a Tòquio van perdre
de forma lògica la intensitat dels mesos
anteriors, però l’evolució general dels
preus i de les vendes manté la tendència
alcista.

Al front de la inflació, els preus de l’octu-
bre van recular el 0,7% interanual i els de
Tòquio del novembre van baixar el 0,9%.
En un to més positiu, sense els volàtils ali-
ments frescos, els preus van repetir els va-
lors del mateix període de l’any passat, tot
i que en això van ser ajudats pel repunt
dels preus energètics. Amb aquestes xi-
fres, i sense oblidar els deflactors del PIB,
també en números negatius, és poc pro-
bable que el Japó abandoni la deflació de
manera consistent al final del 2005, com
ho ha afirmat el banc central, o fins i tot
al començament del 2006. En un to con-
tinuista amb els últims mesos, la taxa d’a-
tur del setembre va augmentar fins al
4,5% de la població activa, i es van perdre
llocs de treball a la construcció i se’n van
guanyar als serveis.

El superàvit comercial japonès es va con-
tinuar reduint al novembre, a causa de les

JAPÓ: ELS PREUS ES RESISTEIXEN A NO BAIXAR

Variació interanual del deflactor del consum del PIB

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

2002 2003 2004 20052001
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…mentre que la producció
industrial frena l’alentiment
i els empresaris veuen les
coses una mica millor.

La deflació continua.
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creixents importacions. En un context
positiu, les exportacions es van recuperar.

La Xina continua creixent, però sense
tensions inflacionistes

La Xina continua impertèrrita la seva
portentosa marxa, amb forts creixements
i poca inflació. Les estadístiques seran re-
visades, i, en principi, els canvis han de
ser a l’alça, amb una comptabilització mi-
llor dels serveis. Sorprèn la convivència
del fort ritme d’activitat amb uns preus
extremadament moderats, que només es
poden entendre per la major força de la
inversió en relació amb el consum. Sor-
prèn encara més l’estabilitat del creixe-
ment, que, durant aquests últims trimes-
tres, amb prou feines mostra variacions
en el ritme d’avanç.

L’economia xinesa va créixer el 9,4% en el
tercer trimestre del 2005. Per sectors, la
indústria va tornar a ser l’actor principal,
amb un increment de l’11,1% interanual,
seguida dels serveis, que van avançar el
8,1%, i de l’agricultura, que va créixer el
5,0%. La inversió i les exportacions conti-
nuen essent la base del creixement, molt
per damunt del consum privat.

Des del punt de vista de l’oferta, en aquest
tercer trimestre, el sector industrial va
continuar protagonitzant el creixement

més intens, mentre que la taxa d’avanç
dels serveis va augmentar lleugerament.
És probable que, després de la propera re-
visió estadística, que inclou la millora de
l’estimació dels serveis, el pes de la indús-
tria baixi la seva participació en el total de
l’economia.

Al costat de la demanda hi ha els pocs 
indicadors que emeten algun senyal d’a-
lentiment. Així, les vendes al detall del
novembre van augmentar el 12,4% inter-
anual, taxa que, tot i que és cert que con-
tinua essent alta, és la segona més baixa
dels tres últims anys. La causa d’aquesta
relativa desacceleració es troba en l’àmbit
rural, mentre que a les ciutats assistim
més aviat a una intensificació del creixe-
ment. Aquesta divergència és significativa
en un país en què un dels principals pro-
blemes és la bretxa de renda que s’ha
obert entre el camp i la ciutat.

En l’oferta, la producció industrial del no-
vembre va avançar el 16,6% interanual.
La indústria pesant va continuar gua-
nyant terreny, i les empreses estatals van
renovar les reculades i van baixar la parti-
cipació en el valor afegit total al 37,7%
des del 41,4% de fa un any, la qual cosa
representa una certa reducció de riscos,
en ser els conglomerats estatals i els seus
deutes un dels problemes més importants
de l’economia xinesa. Per productes, sem-
bla que la producció de vehicles a motor,

2004 2005
2003 2004

II III IV I II III Octubre Novembre

PIB real

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.

9,4 9,5 9,6 9,1 9,5 9,4 9,5 9,4 – ...

16,7 16,3 17,6 15,8 15,0 14,5 16,5 16,2 16,1 16,6

14,2 15,0 16,5 12,9 14,6 14,7 13,7 13,6 9,0 9,9

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

25,5 32,1 13,6 20,4 32,1 57,2 79,4 96,7 101,6 102,1

XINA: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

La Xina avança amb passes
de gegant sense inflació i
amb una estabilitat
sorprenent.

Els productors, en especial
els industrials, manen sobre
els consumidors.
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incloses les motocicletes, està gairebé es-
tancada, mentre que la d’ordinadors
avança a tota màquina, amb un creixe-
ment robust del 80,2% interanual en els
dotze mesos fins al novembre. També la
producció d’energia avança amb força. El
mateix període de l’any anterior, la pro-
ducció d’energia elèctrica segueix la mar-
xa ascendent.

Els preus, tot i l’alt nivell d’activitat, es
mantenen en unes xifres sorprenentment
contingudes, amb un índex general de
preus al consum que, al novembre, va
avançar només l’1,3% interanual. Deixant
de banda la dada absoluta, els preus de les
zones rurals van pujar més que els de les
zones urbanes, malgrat el menor consum
al detall de les zones rurals. Un fet que
s’explica per la reconeguda existència de
certs colls d’ampolla fora de les ciutats.

Al sector exterior, les exportacions van
continuar creixent amb força i van aug-
mentar el 29,9% interanual en els dotze
mesos fins al novembre, registre que,

malgrat tot, representa una lleugera des-
acceleració. Les importacions també es
van continuar alentint i, en el mateix pe-
ríode, van augmentar el 17,7%. Arran
d’aquestes desacceleracions, el superàvit
comercial en els dotze mesos fins al no-
vembre va arribar als 102.134 milions de
dòlars, un nou rècord, però que ja no
creix de forma explosiva. Sempre amb la
precaució de la seva alta volatilitat, el re-
gistre del novembre va ser menor que el
de l’octubre. Es van mantenir els dèficits
comercials amb Corea i amb el Japó, però
es va passar a tenir superàvit amb Ale-
manya. Un cas especial és el superàvit
amb els Estats Units, que supera els
110.000 milions de dòlars per damunt
del superàvit total. Si exceptuem la ba-
lança bilateral amb els Estats Units, es pot
dir que la Xina és un importador net en
l’àmbit mundial.

Per productes, no va haver-hi grans can-
vis en relació amb els mesos anteriors,
amb les exportacions de manufactures
dels dotze mesos fins a l’octubre creixent

A LA XINA MANEN ELS PRODUCTORS SOBRE ELS CONSUMIDORS

Variació interanual (*)

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

Índex de producció industrial Índex de vendes al detall
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El superàvit es modera,
llevat de la balança bilateral
amb els Estats Units.
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el 33,0% i les importacions de primeres
matèries del mateix període augmentant
el 32,1%.

L’expansió mexicana es manté

L’economia mexicana va créixer el 3,3%
interanual en el tercer trimestre del 2005.
Es manté així l’expansió asteca per tercer
any consecutiu. Una expansió que rep el
suport de la demanda interna, en especial
per una notable recuperació del consum

privat. La inversió manté el to, però la d’o-
rigen públic encara creix per damunt de
la privada. El sector exterior continua res-
tant força al creixement i dibuixa un per-
fil macroeconòmic més semblant al dels
Estats Units que al d’altres economies lla-
tinoamericanes, que presenten superàvits
comercials. Per sectors, els serveis banca-
ris van continuar essent punts forts, als
quals es va afegir el sector alimentari amb
un fort repunt. En canvi, la construcció
va perdre gran part de l’ímpetu dels úl-
tims mesos.

EVOLUCIÓ DEL PIB DE MÈXIC PER COMPONENTS

Percentatge de variació interanual en termes reals

PIB

2003 2004

2004

IVIIIIII III

2005

I

Consum privat

2003 2004

2004

IVIIIIII II

2005

III III

2004 2005 2004

Consum públic

III

2005

Formació bruta de capital fix

2003 2004 IVIII IIIIII2003 2004 IVIII III III III

FONTS: Banc Central de Mèxic i elaboració pròpia.
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Pel que fa a la demanda, les vendes al de-
tall de l’octubre van mantenir el to amb el
3,8% interanual, una mica per sota dels
forts registres de l’agost i del setembre.
Pel costat de l’oferta, la producció indus-
trial de l’octubre va avançar el 2,6% inter-
anual, amb un perfil una altra vegada si-
milar als casos nord-americà i japonès:
recuperació, però a taxes més moderades
que en anteriors expansions. La construc-
ció va apuntar a una certa recuperació,
però deceben les «maquiladoras», que van

avançar el 3,3%, un alentiment significa-
tiu que pot ser conseqüència dels efectes
que la mà d’obra barata xinesa, via expor-
tacions substitutives, té en països de bai-
xos costos com Mèxic.

La taxa d’atur general del setembre es va
reduir fins al 3,7% de la població activa,
fruit de l’embranzida de la demanda.
Durant el mateix període, la productivi-
tat manufacturera va frenar la caiguda,
però encara continua afeblint-se. En
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2003 2004

II III IV I II III Octubre Novembre

PIB real

Producció industrial

Taxa d’atur general (*)

Preus de consum

Balança comercial (**)

NOTES: (*) Percentatge sobre població activa.

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

FONT: Banc Central de Mèxic i elaboració pròpia.
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Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

LA PRODUCCIÓ INDUSTRIAL MEXICANA NO EXHIBEIX GAIRE FORÇA

Variació interanual de la producció industrial (*)

NOTA: (*) Sèrie de cicle-tendència.
FONTS: Banc Central de Mèxic i elaboració pròpia.
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aquest sentit, els costos laborals unitaris,
que van augmentar gairebé el 10%, con-
tinuen constituint un problema que
afecta seriosament la competitivitat me-
xicana.

Seguint un camí conegut, els preus al
consum van intensificar la tendència mo-
deradora i van augmentar al novembre el
2,9% en relació amb el mateix període de
l’any anterior. El component sense ali-
ments ni energia del mateix mes va con-
tinuar apuntant a la baixa amb una taxa
del 3,1%.

El sector exterior mexicà és la part més
negativa d’una economia que, d’altra
banda, creix sense presentar tensions in-
flacionistes. El dèficit comercial dels dot-
ze mesos fins a l’octubre del 2005 es va
mantenir a la vora dels 9.500 milions de
dòlars. Sense comptar les exportacions de
petroli, el dèficit va vorejar els 40.000 mi-
lions de dòlars. Una evolució a la baixa
dels preus del petroli podria afegir pres-
sió a un sector exterior que no es troba en
un dels seus millors moments.

Preu del petroli: després del repunt,
nova treva

Després de dos mesos de relativa conten-
ció de les cotitzacions de l’or negre (entre
finals de setembre i finals de novembre, el
preu del barril de qualitat Brent va caure
el 13% i es va situar en els 54 dòlars per
barril), al desembre s’ha assistit a un nou
episodi alcista. Durant les dues primeres
setmanes d’aquest mes, els preus es van
tornar a apropar al nivell dels 60 dòlars
per barril, tot i que, al final de desembre,
van desfer posicions fins als 56 dòlars per
barril.

Aquest moviment va ser degut, principal-
ment, a una primera quinzena de desem-
bre molt freda als Estats Units i a Europa,
que va afectar el nivell d’existències de cru
i de productes refinats disponibles. Tam-
bé va contribuir a aquest episodi tensio-
nador l’anunci de l’Organització de Paï-
sos Exportadors de Petroli (OPEP) del
passat 12 de desembre de mantenir la
quota oficial de producció invariada en
28 milions de barrils diaris. Aquesta evo-

EL PREU DEL PETROLI S’ALLUNYA DELS MÀXIMS HISTÒRICS

Cotització del barril de petroli Brent a un mes en mitjanes setmanals

FONT: Thomson Financial Datastream.
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La dependència de les
exportacions de petroli és
ara un risc per a l’economia
mexicana.

Embranzida alcista del petroli
en la primera quinzena 
de desembre a causa del rigor
climàtic a l’hemisferi
occidental i de la decisió 
de l’OPEP de no ampliar la
quota oficial de producció.
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lució a curt termini no ens ha de fer obli-
dar que les tendències de fons del mercat
s’orienten encara a generar preus alts del
petroli. Tot i que el tram final del 2005 ha
estat relativament tranquil, l’Agència In-
ternacional de l’Energia ha revisat a l’alça
les perspectives de demanda per al 2006.

Pel que fa a la resta de primeres matèries,
s’ha assistit a una nova acceleració de les
cotitzacions (al desembre, l’índex «The
Economist» en dòlars va créixer el 14%
interanual, tres punts més que al novem-
bre). Especialment preocupant és la ten-

dència registrada per les primeres matè-
ries industrials, amb els metalls al capda-
vant. Així, mentre el grup general de pri-
meres matèries industrials avançava el
23% en l’últim any, les primeres matèries
metàl·liques s’apropaven al 30%. Tot i que
importants metalls, com el platí i l’alumi-
ni, es mantenen en ritmes de creixement
apreciables, el cas del coure, amb un aug-
ment interanual del 45% al desembre, és
especialment intens. L’or, per la seva ban-
da, va superar en la mitjana de desembre
la cotització psicològica dels 500 dòlars
per unça (augment interanual del 15%).
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FONTS: «The Economist», Thomson Financial Datastream i elaboració pròpia.
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De la resta de primeres
matèries, continua
sorprenent l’augment 
dels metalls, entre els quals
destaca la pujada del coure.
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Zona de l’euro: l’expansió continua 
el seu curs 

La recuperació de la zona de l’euro marxa
bé. Un cop conegut el detall de l’evolució
per components del creixement del tercer
trimestre, es constata que l’acceleració del
producte interior brut (PIB), de l’1,2%
interanual del segon trimestre a l’1,6%
del tercer, ha estat deguda, fonamental-
ment, a la bona evolució de la inversió i
del sector exterior. Concretament, la for-
mació bruta de capital fix va passar de
créixer l’1,9% interanual en el segon tri-
mestre al 3,2%, mentre que la resta de
components de la demanda interna o bé
es van accelerar a un ritme sensiblement
millor (cas del consum públic) o bé di-
rectament es van estancar, com ha passat
amb el consum privat.

Per la seva banda, el sector exterior, que,
des de fa quatre mesos, resta impuls a l’e-

conomia, va passar a contribuir positiva-
ment en aquest tercer trimestre en una
dècima percentual a la variació del PIB.
Darrere d’aquest comportament hi ha la
notable recuperació de les exportacions
(creixement interanual del 5,2%, que cal
comparar amb el 2,9% anterior), que ha
superat l’acceleració, més moderada, de
les importacions (avanç del 5,3% inter-
anual, partint del 4,5% del segon trimes-
tre).

Ara l’atenció se centra en dues incògnites.
En primer lloc, després de l’embranzida
del tercer trimestre, els indicadors del
quart trimestre, que reflecteixen de ma-
nera més global el pols econòmic, han
sorprès amb un cert alentiment. Així, el
sentiment econòmic va recular al novem-
bre fins al nivell dels 99,9 punts, enfront
dels 100,2 de l’octubre. Sembla que l’evo-
lució de la producció industrial (va créi-
xer el 0,1% interanual a l’octubre, 1,1

UNIÓ EUROPEA

La zona de l’euro creix
l’1,6% en el tercer
trimestre, gràcies 
a la recuperació de la
inversió i a l’embranzida 
de les exportacions; falta
que el consum comenci 
a recuperar-se… 
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FONTS: Eurostat, Banc Central Europeu, Comissió Europea i elaboració pròpia.
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…quelcom necessari
perquè la zona de l’euro
consolidi una reactivació,
que, amb les dades 
a la mà, encara no es
materialitza.
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punts percentuals menys que al setembre)
també ho confirma. La nostra opinió és
que es tracta d’una correcció puntual que
no modifica l’escenari de recuperació que
utilitzem.

El segon interrogant, de més calat, conti-
nua essent si el consum privat canviarà la
tònica de feblesa per un ritme de creixe-
ment més accelerat. Els indicadors dispo-
nibles no permeten allunyar els dubtes
existents. L’evolució més favorable la re-
gistra la confiança del consumidor, que es
va situar en els mesos d’octubre i novem-

bre en els 13 punts negatius i va millorar
els 15 punts negatius del tercer trimestre.
En canvi, les vendes d’automòbils, un in-
dicador important de la salut present del
consum, van trencar la tònica de quatre
mesos consecutius de creixement i van re-
cular el 0,2% interanual al novembre.

La resta d’indicadors coneguts última-
ment apunten a una línia moderadament
positiva. La recuperació es beneficiarà de
la contenció de la inflació. Així, l’índex
de preus de consum (IPC) harmonitzat
es va desaccelerar al novembre fins al

Els preus enfilen una
tendència a la baixa al
novembre i es desacceleren
fins al 2,3%, mentre que el
mercat de treball entra en
una fase menys deprimida. 

EVOLUCIÓ DEL PIB DE LA ZONA DE L’EURO PER COMPONENTS
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2,3% interanual (2,5% interanual a l’oc-
tubre), gràcies al menor tensionament
del component energètic. L’evolució dels
preus, un cop descomptada l’energia, que
es manté en un moderat 1,5% interanual
a l’octubre i al novembre, encara és mi-
llor. Fins i tot, sembla que el ranquejant
mercat de treball ha deixat de deteriorar-
se. A l’octubre, la taxa d’atur es va situar
en el 8,3% de la població activa, sense
empitjorar en relació amb el setembre i
mig punt per sota de la registrada un any
abans.

Alemanya: bon quart trimestre 

L’economia alemanya tanca l’any 2005 en
el seu millor moment en molts anys. Tot i
que la perenne feblesa del consum –a l’oc-
tubre les vendes al detall van caure l’1,1%
interanual, sense reflectir la millora de la
confiança del consumidor de l’octubre i
del novembre–, la inversió i l’exportació,
els dos pulmons germànics, funcionen a
bon ritme. Així, cal destacar el creixement
de la producció industrial de béns d’equi-

pament, que va registrar un augment in-
teranual del 4,6%, vuit dècimes percen-
tuals per damunt de la bona dada del ter-
cer trimestre, i l’ampliació del superàvit
comercial fins a l’octubre.

La inflexió cíclica encara és més intensa
quan s’observa des de la perspectiva de
l’oferta. La producció industrial va créi-
xer a l’octubre al 4,0% interanual, el mi-
llor ritme des del setembre del 2004. Els
indicadors d’activitat empresarial IFO i
ZEW van repuntar amb força al desem-
bre i van neutralitzar l’aparent aturada de
mitjan quart trimestre. Les comandes in-
dustrials se situen en nivells gairebé un
10% superiors als de l’octubre del 2004.
En definitiva, el pols empresarial és bo i
les seves perspectives immediates tendei-
xen a millorar encara més.

Per la seva banda, l’evolució dels preus es
manté en línia amb la tendència apunta-
da en els últims mesos. Els preus de pro-
ducció s’han disparat el 5,0% interanual
fins al novembre arran de l’aportació al-
cista de l’energia. No obstant això, l’escàs

Alemanya acaba el 2005 en
el millor estat de forma dels
últims anys, tot i que el
llast de l’apatia del consum
no s’alleugera, la qual cosa
continua atorgant
protagonisme a la
recuperació de la inversió i
de les exportacions. 
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EL SECTOR EXTERIOR GERMÀNIC, MOTOR DE LA RECUPERACIÓ

Superàvit comercial, saldo acumulat de 12 mesos
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El pols empresarial continua
essent molt positiu, 
amb l’activitat industrial en
ascens i amb perspectives
de superar en els propers
mesos les cotes actuals.
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El repunt del creixement del PIB alemany en el tercer trimestre del 2005, superior a l’anticipat, i el tancament de
la negociació per formar la «Gran Coalició» entre democratacristians i socialdemòcrates, han generat una certa
eufòria sobre les perspectives de la primera economia europea per al 2006. Amb pocs dies de diferència, tres dels
grans think tanks alemanys –els instituts IFO, ZEW i RWI– revisaven a l’alça les previsions de creixement per al
2006 de nivells de l’ordre de l’1,2% a valors situats entre l’1,5% i l’1,7%, una sensible correcció d’una previsió
que s’havia publicat al final d’octubre, menys de dos mesos enrere. Els analistes privats no han dubtat a l’hora de
replicar aquest moviment. Una setmana abans de la investidura d’Angela Merkel, el 14 de novembre, s’esperava
un creixement de l’1,2% per al 2006. Un mes després, es preveia l’1,5%, un moviment alcista inusualment intens
en un període de temps tan curt.

Serà el 2006 l’any d’Alemanya?

0

2

2007

EL CANVI POLÍTIC A ALEMANYA ALTERA LES PREVISIONS DE CREIXEMENT

Previsions del creixement del producte interior brut en termes reals (*)

NOTA: (*) Previsions del Consensus Forecast de novembre del 2005 i desembre del 2005.
FONT: Consensus Forecast.
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Abans de la
investidura de Merkel

Un mes després de la
investidura de Merkel

Què ha canviat en aquest mes? Tot i que és cert que els indicadors coneguts han estat globalment positius, la
principal novetat és que s’ha definit el programa del govern Merkel. Sota un títol pensat per estar a l’altura de la
primera «Gran Coalició» en gairebé 40 anys, «Units per Alemanya amb valor i humanitat», aquest programa
arrenca amb un missatge plenament compartit pels economistes: «Alemanya es troba davant grans reptes: l’a-
tur, el deute de l’Estat, el canvi demogràfic i la pressió de la globalització exigeixen grans esforços polítics per as-
segurar una vida en benestar a la generació actual i a les futures». Per tant, el govern estableix clarament el ter-
reny de joc en què es dirimirà l’èxit o el fracàs de la seva política econòmica: es busca actuar sobre les restriccions
de tipus estructural que han estrangulat l’economia alemanya en els últims anys. Les accions anunciades, efecti-
vament, fan pensar en reformes estructurals.



La mesura estrella és una reforma fiscal capaç de situar el dèficit públic el 2007 per sota del límit del 3% del PIB
establert pel Pacte d’Estabilitat i Creixement de la Unió Europea. Si, com s’estima, el dèficit del 2005 acaba vore-
jant el 4% del PIB, es tracta, ni més ni menys que d’aconseguir incrementar els ingressos fiscals i/o disminuir les
despeses en un total equivalent a l’1% del PIB. Per fer-ho, s’augmentarà el tipus de l’IVA en tres punts el 2007,
del 16% al 19%, i s’incrementarà el 3% la fiscalitat que grava les rendes més elevades de les persones físiques.

Atès que l’augment de la imposició indirecta aportarà uns 20.000 milions d’euros, un terç dels quals es destina-
rà a reduir el cost de l’assegurança per atur, i que només quedaran dos terços per sanejar les finances públiques,
l’executiu contempla la possibilitat d’arrodonir els ingressos amb el recurs de les privatitzacions. Concretament,
es considera la xifra de 54.000 milions fins al 2009. Aquesta via no ha estat ben rebuda pel Bundesbank, el presi-
dent del qual, Axel Weber, va manifestar la seva preferència per utilitzar el control de la despesa en lloc de dei-
xar-se dur per l’èmfasi privatitzador.

La resta de polítiques anunciades són menys ambicioses. El govern s’ha compromès a un programa d’inversió
pública de 35.000 milions d’euros en els propers quatre anys. S’amplia el període de prova dels nous contractes
fins als 24 mesos, enfront dels nou mesos actuals. Es redueix moderadament l’assegurança d’atur (tot i que les
prestacions dels aturats dels länder de l’Est es milloren). Finalment, s’augmentarà l’edat de jubilació a partir del
2012 per tal d’arribar als 67 anys el 2037.

Quan es tracta d’explorar les conseqüències d’aquest conjunt de mesures sobre la incipient recuperació amb
què s’ha trobat el govern de Merkel, es planteja com a principal interrogant els seus efectes sobre la demanda in-
terna, ja que el sector exterior del primer país exportador mundial continuarà, previsiblement, capitalitzant un
entorn internacional favorable en termes generals.

Fins a la data, la recuperació s’ha basat en un canal de transmissió clàssic: quan el creixement de la demanda ex-
terna assoleix un ritme suficient, les empreses alemanyes tornen a invertir. En l’actuació governamental res
apunta a canvis rellevants en aquest front. Segons la majoria dels analistes, tant la inversió en béns d’equipa-
ment com les exportacions s’acceleraran en relació amb els satisfactoris nivells assolits el 2005.

En canvi, l’evolució del consum privat presenta moltes més incerteses. En la majoria dels escenaris que utilitzen
els analistes, l’impacte esperat és que el consumidor avanci el 2006 una part de les seves decisions de despesa per
tal d’anticipar-se a l’increment de l’IVA. D’aquesta manera, durant el 2006, el ritme de creixement del consum
s’acceleraria lleugerament. Així i tot, atès que s’espera una escassa millora en els fonaments del consum, el dina-
misme assolit seria limitat. En resum, el 2006 ens oferirà, previsiblement, una Alemanya en millor forma, que
creixerà per damunt de l’1,5% gràcies al binomi exportació-inversió. No obstant això, que lluny continua que-
dant aquesta economia del seu històric paper de locomotora europea!  

dinamisme de la demanda interna ha fre-
nat la plena translació d’aquestes tensions
als preus de consum, que repetien al no-
vembre en el 2,3% interanual.

Finalment, cal destacar que la taxa d’atur
continua sense allunyar-se dels nivells re-

lativament elevats dels últims mesos. Al
novembre, la taxa d’atur es va situar en
l’11,5% de la població, una xifra que, tot
i representar una reducció d’una dècima
percentual en relació amb el mes d’octu-
bre, és set dècimes més negativa que la
registrada un any abans.

La inflació es manté
continguda, tot i que les
pressions que acumulen els
preus de producció són una
amenaça latent.  
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França: millora sense bases sòlides 

L’economia francesa va superar les previ-
sions en créixer l’1,8% interanual en el
tercer trimestre, set dècimes més que en
el segon. I tot fa pensar que la recuperació
està encarrilada. No obstant això, les ba-
ses del creixement gal no acaben de ser
prou sòlides.

Tot i el repunt conjuntural del consum
intern del novembre (augment del 3,2%
interanual), la principal rèmora és que el
consumidor no acaba de resoldre els seus
dubtes. En els dos mesos d’octubre i no-
vembre, la seva confiança s’ha reduït en

tres punts, sobretot per la degradació del
component de situació futura. Una deri-
vada lògica que integra un mercat de tre-
ball poc favorable (la taxa d’atur es manté
molt a la vora del 10% fins a l’octubre) i
l’impacte incert sobre les rendes futures
d’una rebaixa fiscal moderada que no serà
plenament apreciable fins al 2007.

En aquest context, no deixa de ser positi-
va l’evolució de la inflació, que evita una
laminació excessiva de les rendes reals. Al
novembre, l’IPC es va situar en l’1,6%
interanual, una caiguda de dues dècimes
percentuals en relació amb l’octubre. La
manca de tensionament inflacionista es

A França, la sorpresa
positiva del creixement del
tercer trimestre no allunya
la impressió que l’economia
necessita uns fonaments
més sòlids per beneficiar-se
d’una reactivació forta. 

2004 2005
2003 2004

IV I II III Octubre Novembre

PIB

Vendes al detall

Producció industrial

Índex d’activitat empresarial (IFO) (*)

Taxa d’atur (**)

Preus de consum

Balança comercial (***)

NOTES: (*) Valor.

(**) Percentatge sobre població activa.

(***) Saldo acumulat de 12 mesos. Milers de milions d’euros.

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

–0,2 1,1 0,5 0,6 0,7 1,4 – ...

–0,5 1,1 1,4 0,6 2,1 0,1 –1,1 ...

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

91,7 95,7 95,0 95,2 93,3 95,3 98,8 97,8

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

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

130 149 155 157 154,4 157,2 159,6 ...

ALEMANYA: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

La principal preocupació rau
en una evolució del consum
poc satisfactòria, tot i que
la baixa inflació pot
representar un suport per 
a la despesa de les llars. 

2004 2005
2003 2004

IV I II III Octubre Novembre

PIB

Consum intern

Producció industrial

Taxa d’atur (*)

Preus de consum

Balança comercial (**)

NOTES: (*) Percentatge sobre població activa.

(**) Saldo acumulat de 12 mesos. Milers de milions d’euros.

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

0,9 2,1 2,0 1,8 1,1 1,8 – ...

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

–0,4 1,8 1,5 0,7 –0,5 0,3 –1,4 ...

9,8 10,0 10,0 10,1 10,2 9,9 9,7 ...

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

0,2 –0,1 –0,5 –1,0 –1,5 –1,8 –1,9 ...

FRANÇA: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari
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…que actua de forma
negativa a la indústria,
la qual continua sense
refer-se en el quart
trimestre. 

L’economia italiana creix el
0,1% en el tercer trimestre,
arran de la feblesa del pols
de l’activitat i de la falta de
rendiment exportador… 

registra especialment quan es descomp-
ten els elements més volàtils de l’índex,
fins i tot l’expansiva energia. La taxa re-
sultant s’ha mantingut al voltant de l’1%
interanual entre els mesos de setembre i
novembre.

Els dubtes sobre la solidesa del repunt
econòmic gal s’estenen a l’evolució dels
diferents sectors. La producció industrial,
després de dos mesos de tèbia recupera-
ció, ha tornat a la zona dels descensos
interanuals (caiguda de l’1,4% a l’octu-
bre). Els serveis han perdut una part del
seu impuls, segons es desprèn de la recu-
lada de la confiança del sector terciari al
novembre. I tampoc no s’acaba de resol-
dre la incògnita sobre el pols real de la
construcció, sector en què coexisteixen
senyals de repunt contemporani i d’es-
tancament en el futur.

Itàlia: creixement mínim 

Itàlia va créixer un modest 0,1% inter-
anual en el tercer trimestre (0,2% inter-
anual en el trimestre precedent). Es tracta
d’un avanç mínim del PIB que posa de re-
lleu les dificultats que afronta l’economia
italiana per recuperar el dinamisme.
D’entrada, la demanda interna continua
sense exhibir una clara reactivació. Tot i

que el consum privat ha començat a re-
fer-se (augment de l’1,4% interanual, en-
front de l’1,0% anterior), l’estancament
del consum públic i la recuperació insufi-
cient de la inversió (va créixer el 0,2%
interanual) limiten la recuperació.

Addicionalment, l’exportació italiana, en
altres moments vigorosa, es mostra inca-
paç d’aprofitar un entorn internacional
positiu. En el tercer trimestre, les exporta-
cions van caure l’1,1% interanual, fet que,
combinat amb un augment de les impor-
tacions del 2,6%, va provocar que la de-
manda externa drenés, ni més ni menys,
l’1,1% a la variació del PIB. Llast excessiu
per a una economia en mala forma.

Els escassos indicadors del quart trimes-
tre no apunten a una millora significati-
va. La confiança del consumidor, tot i el
lleuger repunt del novembre, continua en
una zona molt baixa. La producció indus-
trial, clarament orientada a l’exportació,
pateix la feblesa de la demanda externa i
s’enfonsa amb una caiguda de l’1,6%
interanual a l’octubre.

I les perspectives no són gaire millors:
l’indicador compost d’indicadors avan-
çats de l’Organització per a la Cooperació
i el Desenvolupament Econòmics va cau-
re el 0,7% interanual a l’octubre i va

2004 2005
2003 2004

IV I II III Octubre Novembre

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 0,8 –0,3 0,2 0,1 – ...

2,0 –0,4 –1,1 0,1 –1,2 0,3 ... ...

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

8,4 8,0 7,9 7,8 7,7 7,7 – ...

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

4,1 2,0 –0,8 –1,9 –5,1 –7,0 –8,6 ...

ITÀLIA: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

Cap dels grans sectors de
l’economia francesa exhibeix
un moment de forma fora de
dubtes. 
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agreujar el descens interanual del setem-
bre. Tot plegat deixa com a única notícia
positiva l’absència d’acceleració en els
preus de consum, que es van mantenir en
el 2,2% interanual en els mesos d’octubre
i novembre.

Regne Unit: deteriorament 
de perspectives 

Gordon Brown, ministre d’Economia bri-
tànic i futur premier, va oficialitzar el pas-
sat 5 de desembre el que les dades havien
indicat mesos enrere: l’economia britàni-
ca ha deixat enrere els moments més di-
nàmics del cicle i s’endinsa en una zona
d’incertesa. Amb motiu de la presentació
del projecte de pressupostos per al 2006
davant la Cambra dels Comuns, Brown
va anunciar que el creixement previst per
a enguany serà de l’1,75%, enfront del
3,25% oficialment anunciat anterior-
ment, i del 2,25% el 2006, mig punt per
sota de les previsions governamentals an-
teriors. Cal destacar que, tot i la rebaixa
en els dos casos, les previsions del con-
sens dels analistes, incloses les nostres, són
inferiors a les oficials.

És el reflex d’una economia en què el con-
sum, temps enrere motor de la demanda

interna, amb prou feines avança en la rec-
ta final del 2005, mentre que la inversió,
de lluny la principal aportació al creixe-
ment per part de la demanda interna, co-
mença a mostrar signes d’esgotament.
Així, la producció industrial de béns d’e-
quipament ha passat en només tres me-
sos d’incrementar-se el 3,1% interanual a
l’agost al creixement nul de l’octubre. En
aquesta tessitura, la millora de les expor-
tacions, que ha permès que el desequilibri
comercial s’hagi reduït lleugerament fins
a l’octubre, ha estat rebuda amb força op-
timisme.

No obstant això, s’ha parat més esment
als indicadors d’oferta negatius, amb una
producció industrial que no creix en ter-
mes interanuals des del desembre del
2004 i amb el sector immobiliari immers
en una fase d’atonia que ha provocat que
el preu de l’habitatge cresqués al novem-
bre al seu ritme més baix des del 1996.

Per completar el repàs a l’escenari econò-
mic britànic cal recordar que la inflació,
sense estar en nivells alarmants, ha cres-
cut encara el 2,3% interanual al novem-
bre i que la taxa d’atur s’ha allunyat pro-
gressivament dels mínims històrics i s’ha
apropat al 3% de la població activa (2,9%
interanual al novembre).

El govern britànic revisa a la
baixa les previsions per al
2006 i el 2007 i ratifica la
incertesa que els indicadors
ja havien anunciat per al
futur immediat de
l’economia del Regne Unit… 

2004 2005
2003 2004

IV I II III Octubre Novembre

PIB

Vendes al detall

Producció industrial

Taxa d’atur (*)

Preus de consum

Balança comercial (**)

NOTES: (*) Percentatge sobre població activa.

(**) Saldo acumulat de 12 mesos. Milers de milions d’euros.

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

2,5 3,2 2,7 2,0 1,6 1,7 – ...

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

–0,5 0,8 0,1 –1,1 –1,6 –1,2 –1,7 ...

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

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

–46,8 –55,5 –59,8 –61,6 –62,5 –63,0 –62,6 ...

REGNE UNIT: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

…que continua patint el
pitjor moment del consum
en anys i que amb prou
feines rep  l’alleujament
d’una relativa reactivació 
de l’exportació. 

Els preus que no acaben 
de donar treva i un atur
que, tot i ser baix, puja
progressivament.
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El BCE apuja els tipus

Al desembre s’han produït nombrosos
moviments en els tipus d’interès oficials
dels països desenvolupats, i tots a l’alça. El
més significatiu ha estat l’efectuat pel
Banc Central Europeu, que, tal com s’es-
perava, va apujar els tipus d’interès de re-
ferència per primer cop en cinc anys al
començament de desembre. La Reserva
Federal també va continuar apujant el ti-
pus d’interès oficial cap a la meitat de de-
sembre, tot i que va apuntar a un final
proper del cicle alcista. Ara com ara, no-
més el Japó no ha mogut fitxa i ha man-
tingut els tipus d’interès interbancaris
prop del 0%, però probablement això
canviarà el 2006. Els bancs centrals han

reaccionat a un canvi d’escenari en els úl-
tims anys que ha col·locat en un primer
pla els riscos inflacionistes, derivats de la
reactivació de l’economia global i de l’en-
cariment de les primeres matèries.

El dia 1 de desembre, el Consell de Go-
vern del Banc Central Europeu (BCE) va
decidir apujar els tipus d’interès directors
en 25 punts bàsics. D’aquesta manera, el
tipus d’interès de referència va passar al
2,25% des del 2% en què es mantenia des
del juny del 2003, nivell mínim històric.
Amb aquesta mesura, el BCE va fer gala
de la seva independència, ja que fins a 
l’últim moment molts governants de la
zona de l’euro i fins i tot algunes organit-
zacions internacionals van pressionar-lo

MERCATS FINANCERS

Mercats monetaris i de capital

El Banc Central Europeu
apuja el tipus d’interès 
de referència en 25 punts
bàsics fins al 2,25% després
de dos anys i mig de
mantenir-lo en el 2%...

EL BANC CENTRAL EUROPEU I LA RESERVA FEDERAL APUGEN ELS TIPUS AL DESEMBRE

Tipus d’interès de referència de la política monetària

%

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

2002 2003 2004 20052001

Zona de l’euro
(O. p. de finançament)

Regne Unit
(Tipus d’intervenció)

Estats Units
(Fons federals)

FONTS: Bancs centrals nacionals.
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amb força perquè mantingués o abaixés
el tipus d’interès.

El BCE va justificar aquesta mesura afir-
mant que era necessària per mantenir
contingudes les expectatives d’inflació a
mitjà i a llarg termini. El president del
BCE, Jean-Claude Trichet, va afirmar a la
roda de premsa posterior al Consell del
dia 1 de desembre que no hi havia cap pla
de noves alces dels tipus d’interès a l’estil
de la Reserva Federal, però que el BCE es
mantindria a l’aguait. No obstant això, en
la setmana següent, alguns dirigents del
Consell, com Mersch, i del Comitè Execu-
tiu, com Bini Smaghi, van emetre missat-
ges de to alcista i van suggerir que el BCE
podria tornar a apujar els tipus d’interès
en qualsevol moment, si les circumstàn-
cies ho requerien. Així mateix, es va desta-
car que la liquiditat continuava essent
molt àmplia a la zona de l’euro. De fet, els
préstecs al sector privat van créixer el 8,8%
en els dotze últims mesos fins a l’octubre i
van mostrar una tendència creixent.

El BCE va publicar les noves projeccions
de creixement i d’inflació que apareixen
trimestralment. Així, per al 2006, va esti-
mar un augment del producte interior
brut de la zona de l’euro en un rang de
l’1,4%-2,4%, amb un lleuger increment
en relació amb les anteriors, i va situar les
noves per al 2007 en la mateixa banda. Pel
que fa a la inflació, les projeccions per al
2006 es van col·locar en l’1,6%-2,6% i per
al 2007, en l’1,4%-2,6%, amb el punt cen-
tral en el 2%, l’objectiu límit d’inflació.
No obstant això, el BCE va destacar els
riscos inflacionistes. En aquest marc, l’eu-
ríbor a dotze mesos, que s’havia situat en
el 2,68% de mitjana mensual al novem-
bre i havia anticipat la pujada del BCE, se
situava al voltant del 2,8% en la quarta
setmana de desembre. D’aquesta manera,
el mercat descomptava noves alces del ti-
pus d’interès de referència del BCE, com
a mínim, fins al 2,75% el 2006, la qual
cosa sembla raonable.

Als Estats Units, la Reserva Federal va
apujar el tipus d’interès oficial en 25
punts bàsics per tretzena vegada consecu-
tiva fins al 4,25%, tal com estava previst.
La novetat la va constituir la redacció del
comunicat de premsa que sol acompa-
nyar les decisions de política monetària.
En aquesta ocasió, va desaparèixer l’es-
ment al fet que el relaxament monetari
podia ser eliminat a un ritme moderat.
Això va ser interpretat com un anunci que
el cicle alcista de tipus d’interès s’apropa
al final. No obstant això, la nota afegia
que probablement encara seria necessari
algun gir restrictiu més en funció de les
noves dades econòmiques.

D’aquesta manera, els operadors esperen
que la Fed apugi de nou el tipus d’interès
de referència al començament de febrer,
l’última reunió de l’era Greenspan, i, pro-
bablement, també a la següent de març, ja
que Ben Bernanke, el nou president de la
Fed, voldrà acreditar la seva reputació anti-
inflacionista. Així, el sostre se situaria en
el 4,75%, com ho prevèiem des de fa me-
sos.

D’altra banda, com s’ha esmentat més
amunt, altres bancs centrals van retocar
els tipus d’interès a l’alça al desembre. El
dia 1, el Banc de Dinamarca va apujar en
25 punts bàsics els tipus d’interès rectors,
de manera que la taxa de descompte es
va situar en el 2,25% i el tipus dels prés-
tecs a 14 dies, en el 2,40%. El dia 6, el
Banc de Canadà també va apujar els ti-
pus d’interès oficials en un quart de punt
i va situar el tipus diari en el 3,25%. El
dia 8, el Banc de Nova Zelanda va incre-
mentar el tipus oficial també en 25 punts
bàsics fins al 7,25%, el més elevat dels
països desenvolupats actualment, i el ma-
teix dia Corea del Sud va apujar el tipus
de referència fins al 3,75%. Finalment, el
dia 15, el Banc de Suïssa va apujar la ban-
da objectiu en un quart de punt fins al
0,50%-1,50%.

…alça que probablement
anirà seguida d’altres el
2006.

La Reserva Federal suggereix
que el final del cicle alcista
és a la vora.

Altres bancs centrals apugen
els tipus d’interès oficials al
desembre.



L’euro es recupera amb l’inici del gir
alcista del Banc Central Europeu

Durant el període gener-novembre del
2005, el dòlar es va apreciar el 4,2% en-
front d’una àmplia cistella de divises,
amb el suport d’un diferencial de tipus
d’interès al seu favor. D’aquesta manera,
va poder superar les pressions a la baixa
derivades d’un dèficit exterior creixent.
En les primeres setmanes de desembre,
però, en semblar proper el final del cicle
alcista de tipus d’interès i en publicar-se
un dèficit comercial rècord cap a la mei-
tat del mes, va prendre una via descen-
dent. Aquest moviment es podria traslla-
dar al 2006.

L’euro va caure el 6,9% en els onze pri-
mers mesos del 2005 en relació amb les
monedes dels seus principals socis comer-
cials, afectat pel moderat creixement eco-
nòmic de la zona de l’euro i pels nivells
mínims històrics assolits pel tipus d’inte-
rès de l’Eurosistema. No obstant això, des
de l’inici del gir restrictiu de política mo-
netària al començament de desembre, va
recuperar un cert vigor. Així, enfront del
bitllet verd, va recuperar de nou la cotit-
zació d’1,20 dòlars cap a la meitat del mes.

D’altra banda, la corona eslovaca es va in-
corporar al Mecanisme de Tipus de Canvi
II cap al final de novembre del 2005. D’a-
questa manera, s’uneix a la corona dane-
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Incorporació de la corona
eslovaca al MTC II.

Zona de l’euro Estats Units Japó Regne Unit Suïssa

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

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

2004

Novembre

Desembre

2005

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre (*)

Desembre (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%), 1-12-05 (2,25%).

(3) Últimes dates de variació: 2-2-05 (2,50%), 22-3-05 (2,75%), 3-5-05 (3,00%), 30-6-05 (3,25%), 9-8-05 (3,50%), 20-9-05 (3,75%), 1-11-05 (4,00%), 13-12-05 (4,25%).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2,06 2,36 2,68 4,00 4,35 0,09 4,50 4,62 0,95

2,30 2,50 2,84 4,25 4,52 0,09 4,50 4,64 1,01

TIPUS D’INTERÈS A CURT TERMINI ALS MERCATS NACIONALS

Mitjanes mensuals, en percentatge anual

Euríbor (5)
Subhastes
BCE (2)

Apreciació del dòlar el 2005,
amb el suport d’un
diferencial de tipus d’interès
al seu favor.
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TIPUS DE CANVI DE LES PRINCIPALS MONEDES

Novembre 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.

119,8 2,8 118,5 3,1 14,2 13,2 116,4

1,729 –2,2 1,735 –1,7 –10,1 –6,8 1,733

1,315 1,9 1,310 1,8 14,4 12,0 1,314

1,167 –1,3 1,181 0,3 –3,0 –1,2 1,167

10,58 –2,0 10,67 –1,5 –4,7 –6,2 10,68

112,4 0,3 112,7 0,8 3,4 2,3 111,7

1,177 –2,1 1,179 –1,9 –12,1 –9,3 1,186

140,8 0,8 139,6 1,1 0,3 2,6 138,3

1,549 0,2 1,545 –0,3 0,6 1,5 1,557

0,682 0,8 0,679 –0,3 –2,3 –2,8 0,683

9,527 –0,1 9,561 1,5 6,5 6,3 9,460

7,454 –0,1 7,460 0,0 0,3 0,4 7,459

3,909 –1,8 3,970 1,2 –4,0 –6,7 3,842

28,93 –2,2 29,27 –1,4 –4,5 –6,5 28,93

252,7 0,9 251,0 –0,3 2,1 2,3 251,5

100,7 –0,8 100,7 –0,7 –6,0 –4,7 100,7

Tipus de
canvi

% de
variació 

mensual (2)

Tipus de
canvi
mitjà

% variació (2)

Mensual s/desembre 2004 Anual

Tipus de
canvi

26-12-05

sa, que es mou en una banda de ±2,25%
enfront de la seva paritat central en rela-
ció amb l’euro, i a la corona estoniana, la
lliura xipriota, el lat letó, el litas lituà, la
lira maltesa i el tolar eslovè, que, igual que
la moneda eslovaca, oscil·len en un rang
de ±15%.

La lliura esterlina presentava una aprecia-
ció acumulada de l’1,4% al final de no-
vembre en relació amb un grup extens de
monedes i ha perdut força d’ençà que el
Banc d’Anglaterra va retallar el tipus d’in-
terès oficial a l’agost fins al 4,50%. En les
primeres setmanes de desembre, la divisa
britànica va tendir a pujar enfront del dò-

lar, mentre que es mantenia enfront de
l’euro.

El ien s’ha situat en els nivells mínims des
del començament de 1986 en termes reals
efectius, és a dir, tenint en compte els di-
ferencials d’inflació. La feblesa de la divi-
sa nipona és atribuïble als tipus d’interès
mínims absoluts vigents al País del Sol
Naixent, propers al 0% a curt termini. En
relació amb el dòlar, el ien va registrar la
cotització mínima dels 32 últims mesos
en la segona setmana de desembre i, en
relació amb l’euro, un mínim històric en
la tercera setmana del mes. No obstant
això, amb posterioritat va remuntar posi-

El ien marca el mínim des
del començament de 1986
en termes reals enfront d’un
ampli conjunt de divises.



cions en beneficiar-se de la reculada del
dòlar.

Lleugera davallada dels tipus
d’interès a llarg termini

El rendiment dels bons del Tresor dels Es-
tats Units a 10 anys ha experimentat lleu-

geres fluctuacions en les últimes setma-
nes amb l’aparició de diferents indica-
dors macroeconòmics i amb la variació
de les expectatives dels tipus d’interès de
la Reserva Federal. Així, s’ha produït una
estabilització de les rendibilitats del deu-
te públic a llarg termini en intuir-se força
proper el final de l’escalada del tipus ofi-
cial de la Fed. D’aquesta manera, en la
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Mitjanes mensuals Canvis diaris

L’EURO REBOTA ENFRONT DEL DÒLAR

Dòlars dels Estats Units per euro

1,35 1,26

NOTA: Les dades arriben fins al 26 de desembre.
FONTS: OCDE, Thomson Financial Datastream i elaboració pròpia.
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NOTA: Els tipus arriben fins al 26 de desembre.
FONT: Thomson Financial Datastream.
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ESTABILITAT DE LA LLIURA ESTERLINA ENFRONT DE L’EURO

Lliures esterlines per euro

0,72

0,60

0,62

0,64

0,66

0,68

0,70

0,670

0,700

0,680

0,690

0,695

0,685

0,675



36 GENER 2006 INFORME MENSUAL  

L’expansió de l’economia mundial el 2006 es continuarà basant en dos grans motors: l’economia dels Estats
Units i la d’Àsia, encapçalada per la Xina. I, igual que ha succeït en els últims anys, amb un patró de creixement
molt diferent. Als Estats Units, la forta despesa de consum genera un dèficit exterior creixent, que es converteix
en una poderosa font de demanda mundial. En canvi, les economies asiàtiques basen el seu creixement en
l’exportació, de manera que les balances de pagaments corrents són força excedentàries. Aquest desequilibri
comercial té com a contrapartida uns intensos fluxos financers. El dèficit d’estalvi dels Estats Units es cobreix
amb unes enormes entrades de capitals provinents, sobretot, de les esmentades economies asiàtiques. Des de fa
temps, organismes internacionals, analistes i entitats privades es pregunten fins a quin punt és sostenible
aquest model de creixement i què passaria si el flux d’estalvi patís una alteració important. Què diuen les
dades?

La balança de pagaments dels Estats Units corresponent al tercer trimestre del 2005 mostra que, durant aquest
període, les entrades netes de capitals als Estats Units van pujar a 396.919 milions de dòlars, amb el 56%
d’augment en relació amb els mateixos mesos del 2004 i amb un increment del 6% en relació amb el trimestre
anterior. Aquest volum de fons va superar amb escreix el dèficit per compte corrent del mateix període, xifrat
en 195.821 milions de dòlars. D’aquesta manera, després del fort descens dels fluxos entrants en el primer
trimestre, sembla que s’ha produït una recuperació. Ara com ara, no hi ha problema. Però cal una anàlisi més
detallada dels components dels moviments de capitals per tenir una idea més clara de la situació, ja que, per
exemple, el capital a curt termini sol ser més volàtil.

EUA, o l’apetència insaciable d’estalvi internacional

0

500.000
Milions de dòlars

2004 2005

RECUPERACIÓ DE LES ENTRADES DE CAPITALS ALS ESTATS UNITS
EN ELS ÚLTIMS TRIMESTRES

Compres netes d’actius als Estats Units per part dels no residents

FONT: Bureau of Economic Analysis.
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Les dades mostren que el finançament a llarg termini continua fluint cap a l’economia nord-americana. És cert
que les compres d’actius nord-americans per part dels bancs centrals estrangers al gener-setembre s’han reduït
a la meitat en relació amb els mateixos mesos del 2004. Així, en el tercer trimestre, van sumar 38.394 milions de
dòlars, enfront dels 75.792 milions del mateix període de l’any precedent. Cal destacar que les compres netes de
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deute del Tresor per part dels bancs centrals estrangers només van pujar a 9.651 milions de dòlars en el tercer
trimestre del 2005, enfront dels 55.357 milions del mateix període del 2004. No obstant això, la tendència a la
disminució de les compres de bons del Tresor per part dels bancs centrals només ha remès lleugerament en els
últims mesos, segons es desprèn de les dades de la Reserva Federal, que arriben fins a la meitat de desembre.
Això ha estat compensat parcialment amb l’augment, el 2005, de les compres oficials de bons d’agències
garantits pel govern dels Estats Units.

Al mateix temps, les entrades de capitals als Estats Units procedents del sector privat continuen a bon ritme. La
inversió directa, que persegueix el control de les societats objecte d’inversió, va créixer el 17% durant els nou
primers mesos del 2005 en relació amb el mateix període de l’any anterior i va superar en el tercer trimestre la
sotragada experimentada en el segon. Més importància quantitativa van representar les compres netes de deute
del Tresor, que van pujar el 39%, i d’altres valors, que van créixer el 68%. De fet, a l’octubre, d’acord amb les
dades més recents del Tresor dels Estats Units, les compres d’actius financers nord-americans a llarg termini
per part del sector privat estranger gairebé van duplicar les corresponents al mateix mes del 2004.

Inversió neta en cartera de l’exterior als Estats Units per naturalesa del comprador

Milers de milions de dòlars
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LES COMPRES D’ACTIUS PER PART DELS BANCS CENTRALS DISMINUEIXEN EL 2005

Un altre aspecte que caldrà seguir el 2006 serà el paper que puguin jugar els petrodòlars. Es tracta de les
inversions exteriors dels països exportadors de petroli, que, en els últims anys, han augmentat extraordinària-
ment els seus ingressos amb l’encariment espectacular de l’or negre. D’acord amb les dades del Banc de
Pagaments Internacionals, que arriben fins a la meitat del 2005, el cicle alcista del preu del cru actual es
diferencia del de les acaballes dels setanta en el fet que hi ha més diversificació per instruments i països de les
inversions exteriors dels països exportadors de petroli. Així, els dipòsits, tot i ser importants, han disminuït el
seu pes relatiu. D’aquesta manera, les inversions regionals han adquirit importància, i les borses de la zona de
l’Orient Mitjà experimenten un autèntic boom. Rússia, d’altra banda, manifesta la seva inclinació per l’euro.
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quarta setmana de desembre, el rendi-
ment dels bons del Tresor nord-americà
a 10 anys se situava al voltant del 4,4%,
lleugerament per sota del nivell de juny
del 2004, quan va començar la restricció
monetària.

El 2006 els tipus d’interès a llarg termini
probablement pujaran moderadament.
D’altra banda, es constata el progressiu
aplanament de la corba de tipus d’interès

nord-americans, que se situa prop de la
inversió (quan els tipus d’interès a curt
termini superen els tipus a llarg termini).

La rendibilitat dels bons de l’Estat ale-
manys a 10 anys ha baixat lleugerament
en les primeres setmanes de desembre. No
obstant això, el diferencial a llarg termini
entre el dòlar i l’euro s’ha tornat a reduir.
A mitjà termini, hauria de produir-se una
major aproximació entre els rendiments

D’aquesta manera, per al 2006 es plantegen alguns interrogants. En primer lloc, es preveu que els països
exportadors de petroli guanyin pes en les inversions financeres mundials pels elevats preus del cru, i no és clar
que apostin pel dòlar. Així i tot, preveiem que el diferencial de tipus d’interès dels Estats Units, un factor
important per als moviments de capitals, es mantindrà sensiblement a favor del dòlar en relació amb l’euro i el
ien. Per tant, els actius financers nord-americans continuaran gaudint probablement del favor dels inversors,
tot i que, possiblement, amb menys intensitat, per la perspectiva d’una reducció del diferencial de tipus
d’interès i per l’efecte que el 2005 han tingut les repatriacions de beneficis propiciades per les disposicions de la
legislació nord-americana. En qualsevol cas, a mitjà termini, s’imposa un ajustament per corregir l’excés de
despesa de l’economia dels Estats Units, que implica més estalvi per part de les famílies nord-americanes i del
sector públic i una significativa depreciació del bitllet verd, en especial enfront de les principals divises
asiàtiques.

NOTA: Els tipus arriben fins al 26 de desembre.
FONTS: Banc d’Espanya i Thomson Financial Datastream.
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Mitjanes mensuals

2004 2005
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Valors diaris
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EL DIFERENCIAL DE TIPUS D’INTERÈS A LLARG TERMINI ENTRE EL DÒLAR I L’EURO ES REDUEIX AL DESEMBRE

Rendibilitat dels bons públics a 10 anys, en percentatge anual
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dels bons nord-americans i els europeus
en reduir-se la bretxa entre les taxes de
creixement econòmic.

La majoria de les borses presenten
grans plusvàlues prop del final 
de l’any

Prop del tancament de l’exercici, la majo-
ria de les borses ostenten brillants guanys,
en molts casos superiors als previstos al
començament de l’any. Aquest bon com-
portament s’ha basat, sobretot, en uns re-
sultats empresarials bons, amb un creixe-
ment superior a l’esperat. Les empreses
han pogut fer front a l’encariment del pe-
troli i d’altres primeres matèries gràcies a
la moderació dels costos salarials i a l’aug-
ment de la productivitat. Un altre factor
important que ha contribuït favorable-
ment a l’impuls de les cotitzacions ha es-
tat la gran liquiditat existent a causa de
les polítiques monetàries relaxades preva-
lents. Això també ha afavorit el dinamis-
me de les adquisicions de societats, amb
el consegüent impacte positiu sobre els
mercats de valors. Així, nombrosos índexs
han assolit el 2005 màxims històrics o dels
últims anys.

Pel que fa a les perspectives borsàries per
al 2006, tot i que el panorama empresa-

rial continua essent positiu, no cal espe-
rar les extraordinàries alces dels índexs
del 2005, ja que, probablement, l’aug-
ment dels beneficis es desaccelerarà, atès
que els preus energètics continuaran en
nivells alts. A més a més, es drenarà pro-
gressivament la gran liquiditat existent i
pujaran, amb més o menys intensitat, els
tipus d’interès. Així i tot, l’any 2006 pot
ser el quart any consecutiu d’augments
borsaris.

Als Estats Units, prop del final de l’exerci-
ci, els principals índexs mostraven mo-
destos avanços sobre el desembre del
2004. Factors diferencials enfront de la
resta de borses han estat la sobrevaloració
relativa que presentaven al començament
del 2005 i els successius augments dels ti-
pus d’interès de la Reserva Federal al llarg
de l’any. Per sectors, els resultats han estat
dispars. Els guanys més importants cor-
responen al sector energètic, afavorit pels
alts preus del cru. Al costat contrari, les
companyies de telecomunicacions i de
consum cíclic registraven les pèrdues més
voluminoses.

L’índex DJ Eurostoxx 50, que inclou les
empreses més grans de la zona de l’euro,
va aconseguir situar-se, en la quarta set-
mana de desembre, en la cota màxima des
del maig del 2002. Així, l’índex DJ Euro-
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2005
2003 2004

I II III Octubre Novembre 26 desembre

Estats Units

Japó

Alemanya

França

Itàlia

Espanya

Regne Unit

Suïssa

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

4,04 4,31 4,34 4,21 4,25 4,50 4,59 4,38

0,99 1,50 1,41 1,28 1,36 1,54 1,52 1,52

4,10 4,07 3,63 3,35 3,19 3,26 3,47 3,34

4,13 4,10 3,64 3,38 3,23 3,29 3,49 3,36

4,24 4,24 3,75 3,53 3,40 3,45 3,66 3,55

4,12 4,10 3,63 3,36 3,18 3,27 3,48 3,32

4,53 4,93 4,72 4,50 4,32 4,40 4,36 4,18

2,47 2,57 2,15 2,04 1,90 1,93 2,18 1,99

TIPUS D’INTERÈS A LLARG TERMINI ALS MERCATS NACIONALS

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

El panorama borsari 
per al 2006 no es presenta
tan positiu.

El creixement dels beneficis
per damunt del que
s’esperava i una gran
liquiditat impulsen les
borses el 2005.

Brillants guanys de les
borses europees el 2005.



stoxx 50 mostrava un augment sobre el
mes de desembre superior al 20%. El
2005, les primeres posicions de la classifi-
cació per guanys eren ocupades, entre els
principals mercats, per les borses alema-
nya, holandesa i francesa.

La borsa espanyola va patir al desembre la
valoració negativa per part del mercat de
la compra de l’empresa O2 per part de Te-
lefónica i la incertesa creada a Bolívia des-
prés de la victòria presidencial d’Evo Mo-
rales. No obstant això, gràcies a una
espectacular expansió dels beneficis em-
presarials, aconseguia una revaloració
acumulada del 18% en la quarta setmana
de desembre.

Fora de la zona de l’euro, l’índex Finan-
cial Times 100 de la Borsa de Londres va
registrar la cota màxima des de l’agost del

2001 en la quarta setmana de desembre.
L’índex SMI de la borsa suïssa va marcar
en la segona setmana de desembre el ni-
vell màxim des del maig del 2001 i va en-
capçalar les alces entre les principals bor-
ses del Vell Continent, amb un increment
en relació amb el desembre superior al
31%. D’altra banda, la borsa revelació de
l’any 2005 entre les més importants ha es-
tat la japonesa, esperonada pels tipus
d’interès mínims i per la recuperació eco-
nòmica, amb la contribució d’un ien fe-
ble. D’aquesta manera, l’índex Nikkei 225
de la borsa nipona anotava al desembre el
màxim des del novembre del 2000, amb
una pujada del 40% en relació amb el fi-
nal del 2004.

Pel que fa als mercats emergents, alguns,
com Mèxic, Brasil, Argentina, Corea del
Sud i Índia, van anotar màxims històrics
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L’IBEX 35 marca una pujada
anual superior al 15%.

Espectacular recuperació de
la borsa japonesa, que torna
als nivells de l’octubre de
l’any 2000.

Cotització a 26-12-05
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.

10.805,9 3,5 0,2 3,6 0,9 29,1

1.249,5 3,5 3,1 6,4 4,7 42,6

2.232,8 5,3 2,6 6,5 3,4 64,4

14.872,2 9,3 29,4 36,5 40,2 85,1

5.423,2 2,0 12,6 15,3 16,2 41,9

3.447,1 3,8 16,8 19,8 22,0 46,6

5.193,4 5,4 22,0 25,9 27,3 80,6

4.567,4 3,0 19,5 21,7 24,5 54,4

418,8 6,2 20,3 24,2 26,2 34,2

25.909,0 3,4 10,1 15,8 14,1 51,2

10.557,8 0,6 16,3 21,5 18,1 71,9

7.407,5 5,3 30,1 36,1 31,7 58,5

14.937,1 3,8 5,0 6,2 6,7 58,8

1.554,7 –3,4 13,0 28,2 12,8 198,8

31.916,0 5,7 21,8 27,0 27,1 194,2

ÍNDEXS DE LES PRINCIPALS BORSES MUNDIALS

30-11-2005



en els últims mesos del 2005 i van reflec-
tir el bon clima econòmic i els fluxos d’in-
versions internacionals cap a aquests paï-
sos a la recerca d’oportunitats d’inversió.

Així, nombroses borses dels mercats
emergents van assolir importants alces el
2005, en alguns casos espectaculars.
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Nombrosos mercats
emergents registren 
màxims històrics.
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Es manté el dinamisme econòmic 
al final del 2005

En el tram final del 2005, l’economia es-
panyola manté un ritme d’activitat molt
alt, d’acord amb la informació conjuntu-
ral més recent, tot i que encara molt in-
completa. S’observa, en qualsevol cas, que
el consum privat, amb tendència a mode-
rar-se lleugerament, i la construcció, que

evidencia encara un gran dinamisme,
continuen essent els autèntics motors del
creixement. Extrapolant les tendències
actuals, cal esperar una suau desaccelera-
ció de la demanda nacional i una contri-
bució una mica menys negativa del sector
exterior, que poden marcar un ritme ex-
pansiu del producte interior brut (PIB)
igual o lleugerament inferior al del tercer
trimestre.

CONJUNTURA ESPANYOLA

Activitat econòmica

El consum privat 
i la construcció continuen
apareixent com els
autèntics puntals del
creixement en la recta final
del 2005.

2004 2005
2003 2004

III IV I II III Octubre Novembre

Indústria

Consum d’electricitat (1)

Índex de producció industrial (2)

Indicador de confiança a la indústria (3)

Utilització capacitat productiva (4)

Importació 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 minorista

Turistes estrangers

Ingressos turisme

Mercaderies ferrocarril (Tm-km)

Tràfic aeri passatgers

Consum de gasoil automoció

NOTES: (1) Corregit dels efectes de laboralitat i temperatura.

(2) Filtrat de diferències del calendari laboral.

(3) Enquesta de la Comissió Europea: diferència entre els percentatges de respostes positives i negatives.

(4) Enquesta de Conjuntura: percentatge d’utilització inferit de les respostes.

(5) En volum.

FONTS: Xarxa Elèctrica Espanyola, OFICEMEN, AENA, Institut Nacional d’Estadística, Banc d’Espanya, Comissió Europea, Ministeri de Foment, Ministeri d’Indústria, Comerç

i Turisme, Ministeri d’Economia i Hisenda i elaboració pròpia.
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Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior



GENER 2006 43INFORME MENSUAL

L’excepció més evident correspon a la in-
dústria, que no ha pogut consolidar la tí-
mida recuperació iniciada cap a la meitat
de l’exercici. El descens de l’índex de pro-
ducció a l’octubre (al voltant del 0,4%) ha
representat una nova decepció i ha refre-
dat les expectatives de recuperació apun-
tades. El fet és que l’indicador de confian-
ça del sector ha romàs estancat al voltant
dels 5 punts negatius durant els últims
mesos i que les opinions sobre la situació
de la cartera de comandes s’han mogut
igualment en un rang molt negatiu.

La indústria tèxtil i de la confecció, cuir i
pelleteria i la de material electrònic (sub-
jectes totes elles a una forta competència
internacional) continuen essent les bran-
ques productives més contractives, amb
reculades acumulades que se situen entre
el 10% i el 15% fins al novembre. Menys
intens, però molt significatiu, és el descens
proper al 6% de la producció de vehicles
a motor durant el període considerat. En
sentit contrari, la indústria editorial i la
producció de productes metàl·lics fi-
guren entre les escasses branques pro-

ductives que han tingut una evolució po-
sitiva.

L’atonia del sector industrial contrasta
amb el fort dinamisme de la construcció,
que continua en alça. No obstant això,
sembla que el perfil de creixement d’al-
guns indicadors suggereix que s’entrarà
en una etapa de més moderació d’aquí a
uns mesos. La desacceleració del creixe-
ment del consum de ciment, el menor
augment del nombre d’habitatges projec-
tats i la moderació de l’increment de la li-
citació oficial van en aquesta direcció,
amb independència dels alts nivells de
partida actuals.

Entre els sectors productius, els serveis
són els que més tiren de l’activitat, i, en
aquest sentit, cal destacar les tendències
molt expansives de les tecnologies de la
informació i la comunicació, el comerç i
els serveis a empreses. El to del turisme
també ha millorat considerablement en la
segona meitat de l’any. Després del balanç
altament satisfactori de la temporada es-
tival (el total de visitants i els ingressos

La indústria no aconsegueix
intensificar el dinamisme,
amb alguns sectors, com el
tèxtil, l’electrònica i la
indústria automobilística,
en declivi.
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La construcció continua 
en auge, però l’evolució
d’alguns indicadors
anticipen un comportament
més moderat en el futur.



comptabilitzats en la balança de paga-
ments van créixer al voltant del 7% inter-
anual en el tercer trimestre), sembla que
la tònica es manté en la recta final de
l’any.

De gener a novembre, van visitar Espanya
gairebé 52,4 milions de turistes, xifra que
representa un nou rècord històric abso-
lut. Catalunya encapçala el rànquing na-
cional, amb gairebé 11,8 milions de visi-
tants (una quarta part del turisme recep-
tor espanyol), el 12,7% més que un any
abans. La segueixen Balears, Canàries i
Andalusia, que van anotar xifres una mica
inferiors (entre 7,5 i 9,5 milions de turis-
tes), amb percentatges d’augment discrets
a les comunitats balear i andalusa (al vol-
tant de l’1%) i de descens a la canària
(1,6%). En aquests onze mesos, el princi-
pal mercat emissor va continuar essent el
Regne Unit, amb uns 15 milions de turis-
tes, gairebé un terç dels estrangers que van
visitar el nostre país. Tot seguit se situen
Alemanya i França (amb 9,1 i 7,2 milions
de persones, respectivament).

Des de la perspectiva de la demanda, s’ob-
serva que el consum privat manté encara
un pols molt ferm. Alguns indicadors,
com les importacions de béns, mostren
una clara expansió, igual que els relatius
al consum de certs serveis (els transports,
el turisme interior i les telecomunica-
cions, entre d’altres). Altres indicadors,
en canvi, mostren una evolució molt més
moderada, com les compres al comerç al
detall i, molt en particular, les vendes
d’automòbils de turisme, que han regis-
trat una reculada significativa en els úl-
tims mesos (6,8% interanual a l’octubre i
al novembre).

Des d’una altra òptica, alguns indicadors
qualitatius pinten un panorama contra-
dictori. El sentiment de confiança dels
consumidors roman ancorat en un nivell
molt negatiu en els dos últims anys, sense
que aquest fet es relacioni amb el fort im-
puls experimentat pel consum durant
aquest període. En canvi, la confiança del
comerç al detall ha mostrat una millora
més coherent al llarg del 2005. Finalment,

Millora apreciablement 
la conjuntura turística en la
segona meitat del 2005.
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mantenen un pols molt
ferm, però tendeixen 
a moderar el seu ritme
expansiu en determinats
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Producció de béns de consum (*)

Importació de béns de consum (**)

Matriculacions d’automòbils

Crèdit al consum de béns duradors
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Producció de béns d’equipament (*)
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Comerç exterior (**)

Importacions no energètiques
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NOTES: (*) Filtrat de diferències del calendari laboral.

(**) En volum.

(***) Enquesta de la Comissió Europea: diferència entre els percentatges de respostes positives i negatives.

FONTS: ANFAC, Institut Nacional d’Estadística, Banc d’Espanya, Ministeri d’Economia i Hisenda, Comissió Europea i elaboració pròpia.
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pel que fa a la inversió en béns d’equipa-
ment, la majoria d’indicadors registren

taxes de creixement molt altes, però amb
tendència a desaccelerar-se.
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El balanç de l’economia espanyola el 2005 és clarament favorable en termes d’activitat i d’ocupació, però els
importants desequilibris que s’han generat a l’uníson (excés d’inflació i dèficit exterior creixent, en un primer
pla) enfosqueixen els resultats obtinguts i obren seriosos interrogants sobre la idoneïtat de l’actual patró de
creixement. Podem esperar llavors una ensopegada sobtada a curt termini? Rotundament no, atès que les
causes que han impulsat el creixement de l’economia espanyola en els últims anys (els baixos tipus d’interès, el
fort augment de la població activa alimentat per la immigració i l’efecte riquesa derivat, principalment, de la
revaloració dels actius immobiliaris, entre d’altres) continuaran actuant a curt termini. En aquest sentit, les
tendències dels principals indicadors d’activitat confirmen que la bonança econòmica es prolongarà, com a
mínim, al llarg del 2006. Aquest punt de vista és compartit per la majoria d’analistes econòmics (tal com es
reflecteix, per exemple, al recull de previsions de FUNCAS) i és assumit també pels principals organismes
internacionals.

Tant l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) com la mateixa Comissió
Europea coincideixen a l’hora de preveure que el PIB espanyol creixerà el 3,2% el 2006, una dècima menys que
la previsió del Govern espanyol, però discrepen lleugerament en el creixement estimat per al 2007. La Comissió
Europea preveu que el 2007 el creixement es desaccelerarà dues dècimes, i, en canvi, l’OCDE, basant-se en el
renovat dinamisme de la demanda interna, estima que reprendrà de nou una via ascendent (una dècima més
que el 2006). D’altra banda, la Comissió preveu que es moderarà el ritme de creació d’ocupació, la qual cosa no
impedirà que la taxa d’atur se situï molt a la vora del 8% el 2007. Paradoxalment, l’OCDE és més pessimista en
aquesta matèria. Segons aquest organisme, considerant que les pressions sobre els salaris reals no seran
compensades per l’avanç de la productivitat, la taxa d’atur tendirà a estabilitzar-se al voltant del 8,7%.

L’ampliació del forat exterior és una preocupació compartida pels dos organismes. L’OCDE estima que el 2007
el dèficit per compte corrent vorejarà el 10% del PIB, i la Comissió Europea calcula que superarà el 9%, la dada
més negativa, juntament amb Portugal i Letònia, en el marc de la Unió Europea ampliada. En matèria de preus,
hi ha també una total coincidència en el fet que, un cop absorbit l’impacte de l’encariment del petroli, la taxa
d’inflació tendirà a moderar-se gradualment i caurà per sota del 3% el 2007. Aquesta reducció és totalment
insuficient, ja que es manté invariable la diferència existent amb la mitjana europea (per damunt d’un punt
percentual), que soscava la competitivitat de les exportacions espanyoles.

Malgrat les reserves expressades, tot sembla indicar que el 2006 serà un any relativament plàcid. A curt termini,
els principals riscos procedeixen de l’exterior. Si la recuperació de l’economia europea no arriba a consolidar-
se, les exportacions espanyoles no es recuperaran amb la intensitat prevista, fet que repercutirà negativament
sobre l’expansió econòmica i sobre el dèficit exterior, ja prou important. En el pla interior, el fort endeutament
de les famílies (que s’aproxima en aquests moments al 70% del PIB, el doble de vuit anys enrere) i la sobrevalo-
ració del preu de l’habitatge (del 24% al 31% el 2004 segons el Banc d’Espanya) pengen com una espasa de
Dàmocles sobre l’economia espanyola, tot i que res fa pensar que, en el futur immediat, la corda s’hagi de
trencar. Tampoc no sembla probable que l’increment dels tipus d’interès de l’eurosistema pugui pertorbar l’e-
quilibri actual, tenint en compte la pauta de moderació adoptada pel Banc Central Europeu.

En definitiva, les perspectives de l’economia espanyola continuen essent molt favorables a curt termini, però el
panorama es presenta més complicat per a un període més llarg, quan els factors que han impulsat el fort
creixement espanyol dels últims anys vagin perdent intensitat. No sembla probable, per exemple, que l’extraor-

Perspectives de l’economia espanyola el 2006: horitzó clar
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dinari auge de la construcció –Espanya és, en aquests moments, el principal productor i consumidor de
ciment de la UE– es pugui prolongar gaire més. El 2005, el nombre d’habitatges iniciats pot superar els
750.000 (nou rècord històric absolut), tants com els de França, Alemanya i el Regne Unit junts, però la
tendència alcista dels tipus d’interès, la davallada del nombre d’immigrants i la caiguda de la inversió
estrangera poden contribuir a frenar en el futur l’eufòria que s’ha viscut en els últims anys. La via més
convenient seria la d’un aterratge suau o ajustament ordenat per adaptar-se a la demanda prevista en els
propers anys –que es pot situar entre 400.000 i 500.000 habitatges anuals, tenint en compte els seus
determinants bàsics: l’evolució de la renda, la piràmide poblacional i la formació de noves llars–. En principi,

Previsions

2005 Ministeri
FUNCAS

2004 (estimació d’Economia Comissió Europea
(consens

”la Caixa”
de i Hisenda

del recull de
”la Caixa”) previsions)

2006 2006 2007 2006 2006 2007

PIB per components

Despesa en consum nacional privat

Despesa en consum nacional de les AP

Formació bruta de capital fix

Béns d’equipament i altres

Construcció

Demanda nacional (*)

Exportació de béns i serveis

Importació de béns i serveis

Producte interior brut

Mercat de treball

Ocupació (ocupació equivalent 
a temps complet)

Atur (% sobre població activa)

Preus i costos

Índex de preus de consum

Cost laboral unitari

Sector exterior (% sobre PIB)

Contribució al creixement del PIB

Saldo per compte corrent

Capacitat (+) o necessitat (–)
de finançament

Sector públic (% sobre PIB)

Capacitat (+) o necessitat (–) 
de finançament

Deute públic

NOTA: (*) Contribució al creixement del PIB.

FONTS: INE, Ministeri d’Economia i Hisenda, Comissió Europea, Fundació de les Caixes d’Estalvis (FUNCAS) i ”la Caixa”.
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sembla que la moderació dels preus dels habitatges (el preu per m2 va augmentar el 13,2% en el tercer
trimestre del 2005, gairebé 2,5 punts percentuals menys que durant els tres primers mesos de l’any) va en
aquesta direcció.

La desacceleració del preu de l’habitatge contribuirà també, amb més o menys intensitat, a la moderació del
consum privat, tenint en compte la relació existent entre la riquesa immobiliària i la propensió al consum de
les famílies –el Banc d’Espanya estima que una variació del 10% en el preu de l’habitatge implica un canvi en el
consum privat en la mateixa direcció equivalent al 0,8% del PIB–. Cal esperar, d’altra banda, que l’evolució dels
altres factors determinants en les decisions de despesa de les famílies (principalment el tipus d’interès real i les
rendes salarials) vingui també a reforçar aquest efecte. En qualsevol cas, el 2006 l’impacte serà molt limitat,
però es pot intensificar a partir del 2007. L’ideal seria que, a partir del moment en què això passi, la inversió en
capital productiu i l’exportació agafin el relleu com a motors del creixement de l’economia. Consegüentment,
tot el que es faci per donar suport a la internacionalització de l’empresa, a la millora de la competitivitat i a la
flexibilitat de l’economia pot contribuir a apaivagar en el futur l’impacte de l’esgotament de l’actual cicle
expansiu.
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Solidesa de l’ocupació 
en els compassos finals de l’any

El mercat de treball manté el to robust
que ha mostrat al llarg del 2005. L’afilia-
ció a la Seguretat Social presenta encara
l’espectacular ritme de creixement dels
mesos anteriors, a causa de l’embranzida
provocada pel procés de regularització
d’estrangers iniciat al febrer d’enguany.
Descomptant les altes que no són creació
d’ocupació, sinó aflorament de la pre-
existent, el creixement de l’afiliació que-
daria entre el 3,2% i el 3,8%, taxa també
molt elevada i que tampoc no representa
degudament l’evolució de l’ocupació a
temps complet, que seria una mica infe-
rior.

Tot i les distorsions, l’increment de l’ocu-
pació presenta, però, indicis de gran esta-
bilitat, segons es desprèn del ritme d’a-
vanç de les altes de treballadors espanyols,
que formen el nucli més estable de l’ocu-
pació. En efecte, el creixement dels afiliats
d’aquest col·lectiu va quedar en el 2,1%,
taxa gairebé idèntica al valor de referèn-
cia al llarg de l’any.

La tònica positiva de l’ocupació queda
corroborada també per les dades de la
comptabilitat nacional corresponents al
tercer trimestre del 2005. En efecte, l’o-
cupació va mantenir el seu augment en el
3,2% del trimestre anterior i, per tant, en
cotes de màxims dels últims anys. La for-
talesa de l’ocupació es va continuar ba-

Mercat de treball

L’ocupació manté 
un creixement ferm, 
amb la construcció exercint
de principal suport.
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Variació interanual del nombre d’afiliats en alta a la Seguretat Social per nacionalitat
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Total Nacionals

D
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2004 2005
2003 2004

III IV I II III Octubre Novembre

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

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

4,3 5,0 4,6 6,8 5,0 7,9 10,7 11,5 11,7

4,1 4,1 4,0 4,4 4,5 5,1 5,6 5,6 5,9

2,3 3,2 3,2 3,2 2,9 2,7 2,5 2,4 2,4

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

4,0 3,9 3,8 4,1 5,1 5,8 5,9 – –

2,5 2,6 2,6 2,8 3,0 3,2 3,2 – –

–1,0 11,8 18,2 4,4 0,6 9,2 10,0 16,0 14,5

3,9 11,4 14,7 4,0 –9,8 10,1 9,7 10,8 7,9

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

INDICADORS D’OCUPACIÓ

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

sant en l’avanç del sector de la construc-
ció i, amb menys força, en la solidesa re-
lativa de l’ocupació terciària, en particu-
lar als serveis no de mercat. La indústria
va mantenir un to de notable feblesa, tot
i que lluny de la situació d’ajustament del
2004.

La mateixa línia positiva indiquen les xi-
fres de contractacions registrades mitjan-
çant les oficines dels Serveis Públics d’O-
cupació. En el conjunt dels onze primers
mesos, els contractes registrats van aug-
mentar el 4,3%, amb un to més dinàmic
dels indefinits que dels temporals, els
quals, però, continuen essent majoria. El
treball a temps parcial, per la seva banda,
és encara la fórmula de contractació que
va gaudir d’un major creixement, el 8,1%
interanual, i va arribar a representar el
23,4% de les col·locacions.

L’atur registrat manté la lleugera
tendència al descens

El bon to del mercat laboral s’aprecia
també en les xifres d’atur registrat. Al no-
vembre, el nombre d’inscrits a les oficines
dels Serveis Públics d’Ocupació va aug-
mentar, tot i que amb menys intensitat de
l’habitual en aquest mes de l’any. L’atur
total, 2.095.580 persones, va quedar l’1,2%
per sota del mateix mes del 2004.

La variació de l’atur fins al novembre va
ser encara positiva, tot i que la reducció
acumulada va quedar clarament per sota
de la registrada en els onze primers mesos
del 2004. L’increment de l’atur a l’agricul-
tura i als serveis i una reducció menys
intensa a la indústria i a la construcció ex-
pliquen la diferència. Només els deman-
dants d’una primera feina van disminuir
amb més força.

El treball a temps parcial
representa el 23% dels nous
contractes.

L’atur registrat supera 
els dos milions de persones,
però es manté per sota 
de l’any passat al novembre.



La millora de l’atur es va estendre a la ma-
joria de les comunitats autònomes, en
particular a Madrid i al País Basc, on l’a-

tur es va situar el 7,9% i el 6,7%, respecti-
vament, per sota del novembre del 2004.
En canvi, Andalusia, Aragó, Canàries, la
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Variació sobre Variació sobre el mateix
desembre 2004 període de l’any anteriorAturats

Absoluta % Absoluta %

Per sectors

Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

Primera ocupació

Per sexes

Homes

Dones

Per edats

Menors de 25 anys

Resta d’edats

TOTAL

FONTS: INEM i elaboració pròpia.

66.737 16.445 32,7 15.004 29,0 3,2

293.531 –10.051 –3,3 –1.480 –0,5 14,0

223.833 –28.866 –11,4 –7.320 –3,2 10,7

1.282.800 18.015 1,4 –5.997 –0,5 61,2

228.679 –12.678 –5,3 –25.717 –10,1 10,9

821.035 –56.985 –6,5 –34.804 –4,1 39,2

1.274.545 39.850 3,2 9.294 0,7 60,8

286.670 17.857 6,6 2.140 0,8 13,7

1.808.910 –34.992 –1,9 –27.650 –1,5 86,3

2.095.580 –17.135 –0,8 –25.510 –1,2 100,0

ATUR REGISTRAT PER SECTORS, SEXE I EDATS

Novembre 2005

%
participació

–5

10
%

2002 2003

M J S D M J S D

2004

M J

2005

ATUR REGISTRAT: DESCENS MODEST PERÒ ESTABLE

Variació interanual en percentatge

S

5

M J S D

FONTS: Servei Públic d’Ocupació i elaboració pròpia.

0
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Comunitat Valenciana i La Rioja van pre-
sentar un nivell d’atur superior al del ma-
teix mes de l’any precedent.

Salaris: important moderació en el
tercer trimestre

L’increment mitjà del cost salarial per per-
sona i mes segons l’enquesta trimestral de
costos laborals es va moure clarament a la
baixa en el tercer trimestre del 2005 i es va
situar en l’1,9% interanual, un punt i mig
per sota del trimestre anterior. Aquesta
pauta de sobtada desacceleració s’aprecia
també en els costos laborals totals, que in-
clouen, a més a més, les cotitzacions a la
Seguretat Social i altres percepcions no sa-
larials, principalment indemnitzacions o
pagaments compensatoris.

La sobtada i, fins a cert punt, sorprenent
desacceleració de les retribucions salarials
es va estendre als diferents sectors pro-
ductius, en particular a la indústria, on
l’increment mitjà va quedar en l’1,3%. Al

marge de les distorsions que pugui intro-
duir l’avanç del treball a temps parcial,
més freqüent en la temporada d’estiu,
sembla que la tendència de fons dels cos-
tos laborals reflecteix, d’una banda, les
restriccions imposades per la creixent
competència al mercat industrial i, de l’al-
tra, la major presència d’immigrants al
mercat laboral.

Les xifres de comptabilitat nacional cor-
responents al tercer trimestre no reflec-
teixen, però, aquesta intensa desaccelera-
ció, sinó més aviat la continuïtat dels
increments moderats i inferiors a la infla-
ció. En efecte, l’increment de la remune-
ració per assalariat es va estabilitzar en el
2,6% en el tercer trimestre, segons aques-
ta font, després d’haver-se desaccelerat un
punt percentual des del segon trimestre
del 2004. Aquesta moderació s’ha estès als
diferents sectors de l’economia, en parti-
cular a la construcció. Els increments me-
nors, però, es van registrar als serveis de
mercat, sector que ha absorbit una part
important de l’onada d’immigració.

ELS ASSALARIATS PERDEN PODER ADQUISITIU

Percentatge de variació anual

1,5

2

3

5
%

2002 2003 2004 20052001

4

FONTS: INE i elaboració pròpia.

2,5

3,5

Cost salarial
per treballador i mes

Índex de preus
de consum

4,5

Els increments salarials
tendeixen a contenir-se, en
especial a la indústria.

Les pujades per conveni se
situen en el 3%.



La major estabilitat salarial que mostra la
comptabilitat nacional es reflecteix també
en les dades relatives a la negociació
col·lectiva, tot i que l’increment mitjà de
les retribucions pactades per conveni es

va situar en una cota una mica superior,
el 3,0% de mitjana acumulada fins al no-
vembre, segons les dades del Ministeri de
Treball i Assumptes Socials, però també
inferior a la inflació.
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2004 2005
2003 2004

III IV I II III

Increment pactat en convenis

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

Enquesta trimestral de cost laboral

Costos salarials

Total

Indústria

Construcció

Serveis

Guanys mitjans per hora treballada

Altres costos laborals

Jornada laboral (**)

Jornals agraris

Cost laboral a la construcció

NOTES: (*) Comptabilitat nacional trimestral; dades brutes corregides.

(**) Hores efectives per treballador i mes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

–0,5 –0,8 0,2 –3,0 –3,1 1,9 –0,9

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

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

INDICADORS DE SALARIS

Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior
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Els combustibles refreden l’IPC 
al novembre

L’índex de preus de consum (IPC) va aug-
mentar el 0,2% al novembre, és a dir, igual
que en el mateix mes del 2004. Malgrat
tot, i gràcies a l’arrodoniment, la taxa
interanual d’inflació va cedir una dècima
de punt i es va situar en el 3,4%. La dava-
llada del preu dels combustibles, més in-
tensa que al novembre del 2004, i l’estabi-
litat dels aliments frescos van afavorir
aquesta situació i van compensar la con-
tinuïtat de l’alça de la inflació subjacent
per tercer mes consecutiu.

La tònica alcista de la inflació subjacent,
que va pujar una altra dècima de punt fins

a situar-se en el 2,7%, no va ser aliena a les
tensions mostrades pels preus dels béns
industrials no energètics, imputables, en
part, a les pujades en els costos de produc-
ció. Aquestes alces no van ser més intenses
gràcies a l’efecte de compensació exercit
per determinats productes importats a
preus decreixents. Per aquest motiu el
creixement interanual d’aquest compo-
nent, tot i accelerar-se suaument, es va
mantenir en cotes molt moderades, l’1,2%
interanual.

En la mateixa línia es va situar l’alimenta-
ció elaborada, que, per segon mes conse-
cutiu, es va moure a l’alça pels repunts
dels preus de l’oli i de les begudes alcohò-
liques. Aquesta inflexió va ser, però, molt

Preus

La inflació subjacent
consolida el moderat curs
alcista…

…però el descens 
dels productes petroliers 
en compensa la pujada.

2

4,5
%

2002 2003

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

2004

M J

2005

3,5

4

PRINCIPI DE CONVERGÈNCIA ENTRE L’IPC I LA INFLACIÓ SUBJACENT

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

S

2,5

3

M J S D

2001

FONT: Institut Nacional d’Estadística.

Índex general Inflació subjacent:
índex general menys
aliments frescos i energia
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moderada, i la taxa interanual, el 3,2%, es
va mantenir clarament per sota del nivell
del final del 2004.

Pel que fa a la seva incidència sobre l’IPC,
els preus dels serveis del novembre, que
van mantenir el creixement en el 3,8% del

mes anterior, es van mostrar totalment
neutrals. Aquesta neutralitat no amaga,
però, que la seva persistent resistència a la
baixa és negativa. La rigidesa de certs
mercats de determinats serveis públics, la
seva segmentació i l’escassa competència
en altres casos i també la pressió dels cos-

ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM

2004 2005

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

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

FONT: Institut Nacional d’Estadística.

–0,7 –0,7 2,3 –0,8 –0,8 3,1

0,0 –0,7 2,1 0,3 –0,6 3,3

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

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

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

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

–0,8 1,4 3,4 –0,6 1,5 3,3

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

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

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

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

–0,1 3,2 3,2

0

3
%

2002 2003

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

2004

M J

2005

LA PRESSIÓ DELS COSTOS AFECTA ELS PREUS DELS BÉNS INDUSTRIALS

Variació interanual del component de béns industrials (*)

S

1

2

M J S D

2001

NOTA: (*) Sense productes energètics.
FONTS: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.

0,5

1,5

2,5



tos salarials en alguns subsectors (sanitat,
ensenyament, transports, serveis perso-
nals) podrien explicar les dificultats per
reconduir el creixement dels preus en
aquestes activitats.

De la mateixa manera, els aliments fres-
cos també van estabilitzar la taxa de crei-
xement en els màxims anuals, el 3,6%, as-
solits el mes anterior. La situació no va ser
pitjor gràcies a la caiguda del preu del po-
llastre, que, afectat pels temors generats
per la síndrome de la grip aviària, va com-
pensar, entre d’altres, les pujades de de-
terminats productes carnis, principal-
ment oví, i dels llegums i de les hortalisses
fresques. El rebrot dels preus alimentaris
pot obeir, si més no parcialment, a la re-
percussió sobre els preus finals de l’intens
augment experimentat pels preus agraris
durant el segon semestre de l’any i que,
probablement, no s’aturarà fins al comen-
çament del 2006.

Aquest panorama una mica fosc va ser
il·luminat de sobte per la davallada del
preu dels carburants al novembre, més in-

tensa que la del mateix mes del 2004. Una
certa inflexió en el preu internacional del
cru i dels combustibles, tot i la deprecia-
ció de l’euro, va permetre aquest ajusta-
ment en el preu dels carburants, que, al
capdavall, va contribuir decisivament a la
contenció de l’índex general.

Segons es desprèn d’aquesta evolució, les
perspectives d’inflació queden marcades
per una alça progressiva, tot i que mode-
rada, de la subjacent, a remolc dels preus
dels béns industrials, dels aliments elabo-
rats i, amb menys intensitat, dels serveis,
que ja creixen en cotes molt elevades. Els
aliments frescos poden també orientar-se
a l’alça pels preus agraris, i, finalment, els
preus energètics, en un escenari d’estabi-
litat del cost del cru en euros, no comen-
çaran a generar efectes beneficiosos sobre
l’IPC probablement fins al febrer del
2006, mes a partir del qual la taxa d’infla-
ció general pot emprendre una via de des-
cens moderat.

La contenció dels preus al novembre va
ser una mica més intensa a la zona de l’eu-

L’IPC depèn de l’evolució 
del mercat petrolier, però 
es pot començar a moderar 
a partir del començament 
de l’any vinent.
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SENSE INDICIS DE MILLORA EN LA INFLACIÓ DELS SERVEIS

Variació interanual del component serveis

S

4

M J S D

2001

FONTS: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.

4,5

3,5
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ro que a Espanya, segons l’índex de preus
de consum harmonitzat (IPCH), i, per
tant, el diferencial d’inflació va augmen-
tar lleugerament i va quedar en 1,1 punts
percentuals. Els diferencials més aprecia-

bles es van registrar en aliments, hotele-
ria, ensenyament i transport. En canvi,
l’augment de preus va ser menor a Espa-
nya en les begudes alcohòliques i en els
serveis mèdics.

Alimentació, hoteleria,
ensenyament i transport
són els components amb un
diferencial d’inflació més
elevat enfront de la zona 
de l’euro.

ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM PER GRUPS DE COMPONENTS

Novembre

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

2004 2005 2004 2005 2004 2005

Per classes de despesa

Aliments i begudes no alcohòliques

Begudes alcohòliques i tabac

Vestit i calçat

Habitatge

Parament

Medicina

Transport

Comunicacions

Oci i cultura

Ensenyament

Hotels, cafès i restaurants

Altres

Agrupacions

Aliments amb elaboració

Aliments sense elaboració

Conjunt no alimentari

Béns industrials

Productes energètics

Carburants i combustibles

Béns industrials sense productes energètics

Serveis

Inflació subjacent (**)

ÍNDEX GENERAL

NOTES: (*) Base 2001 = 100.

(**) Índex general sense energia ni aliments no elaborats.

FONT: Institut Nacional d’Estadística.

117,9 0,4 0,6 2,8 2,9 3,2 3,1

121,7 –0,0 0,1 5,5 5,0 5,6 5,0

121,6 2,9 2,9 2,8 2,4 2,3 1,6

117,3 0,0 0,2 4,3 6,1 4,3 6,0

109,0 0,4 0,4 1,5 1,9 1,6 2,2

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

117,8 –0,6 –1,8 7,4 7,2 7,4 5,8

91,6 –0,4 –0,0 –0,6 –1,5 –0,7 –1,6

102,5 –0,8 –0,5 –0,9 –0,7 0,1 0,1

121,1 0,6 0,3 4,1 4,0 4,1 4,1

120,5 0,1 –0,0 3,9 3,9 4,1 4,2

114,8 0,1 0,1 2,8 3,1 2,9 3,2

116,3 0,2 0,5 3,9 3,0 4,1 3,2

122,7 0,6 0,6 1,4 3,3 2,3 3,6

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

112,1 0,4 0,0 3,4 3,8 3,3 3,1

120,3 –1,2 –2,9 10,3 12,0 9,9 9,3

126,4 –1,5 –3,8 13,5 15,8 13,0 12,0

109,5 1,0 1,1 1,3 1,3 1,2 1,2

117,7 –0,0 0,0 3,4 3,5 3,8 3,8

114,4 0,4 0,5 2,8 2,6 2,9 2,7

115,6 0,3 0,2 3,3 3,5 3,5 3,4

Índexs
(*)
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Punts percentuals
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EL DIFERENCIAL AMB LA ZONA DE L’EURO, PER DAMUNT D’UN PUNT

Diferència en la variació interanual de l’índex de preus de consum harmonitzat

S

1

M J S D

2001

FONTS: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.
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Prossegueix l’escalada del dèficit
corrent

El dèficit corrent va prosseguir la tendèn-
cia a l’ampliació al setembre en créixer els
desequilibris comercial, de transferències
i de rendes en un context de manteniment
del superàvit de la balança de serveis. D’a-
questa manera, el dèficit acumulat en els
dotze últims mesos va arribar als 63.494
milions d’euros, és a dir, el 7,2% del pro-
ducte interior brut, dos punts i mig més
que al setembre del 2004.

El fort deteriorament del saldo corrent
obeeix, principalment, a l’ampliació del
dèficit comercial, però també al mal com-
portament de la resta de rúbriques de la
balança de pagaments. El saldo comercial
ha augmentat el 35,2% durant els nou
primers mesos de l’any en triplicar el crei-
xement de les importacions el de les ex-
portacions.

El menor superàvit per serveis reflecteix
el potencial del consum dels residents
fora del territori espanyol, situació que
contrasta amb la menor capacitat de des-

Sector exterior

El dèficit comercial 
és el principal responsable 
del desequilibri corrent.

Setembre Setembre % variació
2004 2005

Balança corrent

Balança comercial

Serveis

Turisme

Altres serveis

Total

Rendes

Transferències

Total

Compte de capital

Balança financera

Inversions directes

Inversions de cartera

Altres inversions

Total

Errors i omissions

Variació d’actius del Banc d’Espanya

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

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

FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.

–48.716 –66.198 35,9

26.511 25.523 –3,7

–4.602 –4.089 –11,1

21.910 21.434 –2,2

–12.647 –17.543 38,7

467 –1.187 –

–38.986 –63.494 62,9

8.721 8.161 –6,4

–11.886 –25.830 117,3

53.421 89.484 67,5

–14.322 10.178 –

27.213 73.832 171,3

1.347 –2.190 –

1.705 –16.309 –

BALANÇA DE PAGAMENTS

Acumulat 12 últims mesos en milions d’euros
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pesa del turista estranger. Els ingressos
per turisme van augmentar només el
2,7% nominal, molt per sota dels preus
dels serveis turístics i de la mateixa entra-
da de turistes estrangers, el 6,3% fins al
setembre. Els pagaments, en canvi, van
créixer el 25,9%.

La balança de transferències, per la seva
banda, va canviar de signe i va entrar en
dèficit acumulat per l’impacte del saldo
dels fluxos procedents de la Unió Euro-
pea i de les remeses dels emigrants a l’ex-
terior. Finalment, ja en la balança de ren-
des, l’augment del dèficit és atribuïble a
l’intens augment dels pagaments, que
compensa totalment el notable increment
dels ingressos.

El compte de capital, per la seva banda, va
presentar al setembre un superàvit supe-

rior al del mateix període de l’any ante-
rior, de manera que l’acumulat en els nou
primers mesos va quedar per sota del ma-
teix període del 2004. La necessitat de fi-
nançament de l’economia espanyola, re-
sultant dels saldos de la balança corrent i
de capital, va pujar a 43.085 milions d’eu-
ros durant el període gener-setembre, el
82,1% més que l’any anterior.

En l’àmbit financer, la inversió estrangera
a Espanya va millorar al setembre de ma-
nera notable, però, en el conjunt dels nou
primers mesos de l’any, encara va ser sen-
siblement inferior a la del 2004, el 22,7%.
Aquesta reculada va ser també apreciable
en l’àmbit immobiliari, el 16,1%. Només
la inversió exterior de cartera va progres-
sar amb força. La inversió espanyola di-
recta a l’exterior també va disminuir, però
no en immobles ni en cartera.

El saldo turístic reflecteix 
la poca capacitat de despesa
del turisme estranger i el
potencial del consumidor
espanyol a l’exterior.

La inversió estrangera
directa a Espanya cau el
22% fins al setembre.
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El sector exterior de l’economia espanyola ha drenat creixement del producte interior brut (PIB) de manera
sistemàtica en els últims anys. La producció interna no ha pogut cobrir una part de l’embranzida de la
demanda interna, motiu pel qual s’ha desviat cap a l’exterior. El 2005, el sector exterior restarà gairebé 2 punts
al creixement de l’economia, molt per damunt dels anys anteriors. Però per al 2006 preveiem una inflexió en
aquesta tendència negativa, per bé que el sector exterior encara restarà aproximadament 1,5 punts del PIB.

Aquesta previsió es basa en una desacceleració molt lleugera de les importacions i en una recuperació suau de
les exportacions. En el primer cas, el motiu és una desacceleració de la demanda interna, a causa, principal-
ment, de la contenció de l’avanç del consum de les famílies, i al mateix temps la inversió també se situarà en
nivells una mica menys dinàmics. A més a més, tot i que la competitivitat dels productes importats al mercat
interior es pot accentuar lleugerament (l’euro tendirà a apreciar-se), no creiem que aquest efecte compensi
l’anterior. Pel costat de les exportacions, la recuperació esperada per a la zona de l’euro s’hauria de transmetre a
les exportacions espanyoles, tant de béns com de serveis. També aquí trobem el factor competitivitat, aquest
cop enfront de l’exterior, com a element clau. La competitivitat serà, per tant, un dels factors determinants de
l’evolució espanyola no solament el 2006 sinó també en els propers anys.

El sector exterior, clau del creixement del 2006

–2

5
%

2002 2003 2004 2005

ELS COSTOS LABORALS UNITARIS CREIXEN MÉS A ESPANYA
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Tradicionalment, les exportacions espanyoles han millorat més en funció de la capacitat d’arrossegament de les
nostres economies clients que per una qüestió de preu, excepte, no cal dir-ho, després dels episodis de
devaluació. Per aquest motiu, una fase de recuperació econòmica dels nostres principals socis comercials
hauria d’anticipar un futur optimista des del punt de vista de les exportacions, ja sigui de béns o de serveis.
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Però aquest diagnòstic és, com a mínim, controvertit en un context de globalització creixent i de liberalització
progressiva del comerç mundial en què qualsevol economia que disposi dels productes i dels recursos en
quantitat i qualitat suficients pot aprofitar el to una mica més pròsper de l’economia europea. Per aquest
motiu, avui en dia la quota de mercat de les exportacions espanyoles en el comerç mundial depèn de la seva
competitivitat en preu, diferenciació i qualitat, competitivitat que s’ha de manifestar en una escena en què no
compten solament els rivals tradicionals sinó també les potents economies emergents. En segon terme, el futur
de l’exportació es vincula cada cop més a les estratègies de localització i producció de les companyies globals,
que, al seu torn, són condicionades pels factors d’atractiu que la nostra economia pugui tenir enfront dels
nostres competidors.
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Però no es pot ocultar el risc que aquest cop l’economia espanyola no sigui capaç d’aprofitar la millora de
l’economia mundial i europea amb la mateixa intensitat que en fases alcistes de cicles anteriors. D’una banda,
els indicadors continuen apuntant a reculades en competitivitat. De l’altra, l’economia espanyola perd atractiu
com a seu d’empreses exportadores, i cada dia són més freqüents els processos de deslocalització en benefici
d’altres zones geogràfiques del planeta i l’ajustament de la producció en empreses de clara vocació exterior.

Per tot plegat, la reconducció del saldo exterior no serà una tasca fàcil. No n’hi ha prou amb incidir sobre una
demanda reescalfada. Cal també recompondre les condicions de competitivitat de l’economia espanyola. El
repte és complex, però passa per la millora de la productivitat, que, ara com ara, és l’assignatura pendent d’una
economia com l’espanyola que crea molta ocupació però amb poc valor afegit.
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…gràcies a l'increment 
de la recaptació per
impostos directes i IVA.

Els ingressos públics continuen
augmentant amb força

Els ingressos no financers de l’Estat van
caure notablement al novembre, circums-
tància que no va impedir que la recapta-
ció acumulada durant els onze primers
mesos, 119.770 milions d’euros, es man-
tingués clarament per damunt de la del
mateix període del 2004. Aquesta xifra no
inclou els 41.361 milions corresponents
als trams de la recaptació de l’impost so-
bre la renda de les persones físiques i de la
major part dels impostos indirectes cedits
a les comunitats autònomes i a les corpo-
racions locals, de manera que és poc sig-
nificativa 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 161.131 milions d’euros, xifra que
representa un augment del 12,5% en rela-
ció amb l’any precedent.

L’augment més intens, el 20,7%, va cor-
respondre a la imposició directa, que, a
més a més, va continuar essent la princi-
pal font de finançament, gràcies a la bona
marxa de la recaptació per l’impost sobre
la renda de societats i per renda de perso-
nes físiques (IRPF). Sensiblement menor
va ser l’increment dels ingressos per im-
postos indirectes, el 7,4%, afectats pel
descens de la recaptació per impost sobre
el valor afegit (IVA) sobre operacions
d’importació. En canvi, els recursos per
operacions interiors van créixer el 28,6%.
Entre els impostos especials, l’impost so-

Sector públic

Continua el bon to 
dels ingressos públics…

Mes Acumulat de l’any

Milions
% variació

Milions
% variació
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s/mateix mes

any anterior any anterior

Ingressos no financers 

Ingressos no financers corregits (*)
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Impostos especials

Resta

Total

Pagaments no financers

Saldo de caixa

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

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

(**) En termes de comptabilitat nacional.

FONTS: Ministeri d’Hisenda i elaboració pròpia.
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bre el tabac va ser afavorit per l’augment
de tipus. La recaptació pel d’hidrocar-
burs, en canvi, va créixer només el 0,9%,
afectada per la major propensió al con-
sum de gasoil, carburant que suporta un
tipus impositiu més baix. Els recursos
procedents del tràfic exterior també van
augmentar amb força per l’auge importa-
dor i, lògicament, per l’efecte de l’alça del
preu del petroli.

Els pagaments no financers de l’Estat van
augmentar el 5,6% i van arribar als
108.561 milions d’euros. Aquesta xifra no
inclou la contrapartida dels ingressos cor-
responents als trams dels impostos cedits
a les comunitats autònomes. L’augment
més important de la despesa es va consta-
tar en les operacions de capital, ja que la
despesa corrent, afavorida pel descens de

les compres de béns i serveis, va créixer
només el 4,2%.

El saldo de caixa de l’Estat fins al novem-
bre, és a dir, la diferència entre els ingres-
sos i els pagaments no financers, va ser
positiu per un import d’11.209 milions
d’euros i molt superior al del mateix pe-
ríode de l’any anterior. Aquest saldo va
ser insuficient per cobrir l’intens augment
net dels actius financers, de manera que
es va generar una necessitat de finança-
ment de 575 milions d’euros, molt infe-
rior a la del mateix període de l’any ante-
rior. En termes de comptabilitat nacional,
el saldo pressupostari va resultar, en can-
vi, positiu i molt superior al del mateix
període del 2004 i va arribar als 14.871
milions d’euros.

El superàvit de caixa queda
anul·lat per l’augment net
dels actius financers.
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Avanç sostingut del finançament 
al sector privat

Els tipus d’interès dels préstecs i crèdits
bancaris es van mantenir gairebé estabi-
litzats en nivells baixos a l’octubre, amb
una tendència ascendent molt lleugera.
L’excepció van ser els crèdits al consum i
altres finalitats no hipotecàries, el tipus
d’interès dels quals va baixar lleugera-
ment en tres punts bàsics fins al 6,29%,
en un entorn de forta competència. D’a-
questa manera, es va col·locar 5 punts bà-
sics per sota d’un any abans. La mitjana
dels tipus d’interès de les famílies va ro-
mandre en el 4,14%, 20 punts bàsics
menys que dotze mesos abans. La mitjana
dels tipus d’interès a les societats es va in-
crementar lleugerament en 2 punts bàsics

fins al 3,43%, inferior en 10 punts bàsics
al mateix mes del 2004.

D’altra banda, al novembre el tipus d’in-
terès dels préstecs hipotecaris a més de
tres anys per a l’adquisició d’habitatge
lliure del conjunt d’entitats de crèdit va
pujar en 4 centèsimes fins al 3,26%. No
obstant això, es col·locava 12 punts bàsics
per sota d’un any abans. Cal destacar que
aquest tipus d’interès és inferior a la in-
flació actual, la qual cosa n’indica el nivell
anòmalament baix. De fet, és probable
que pugi moderadament en els propers
mesos, un cop iniciat el gir alcista del
Banc Central Europeu.

En aquest marc de baixos tipus d’interès i
de bon clima econòmic, a l’octubre el fi-

Estalvi i finançament

Al novembre, el tipus
d’interès dels préstecs
hipotecaris per a la compra
d’habitatge puja
lleugerament, però encara
se situa per sota de 
la inflació.

EL FINANÇAMENT A LES FAMÍLIES CREIX AL RITME MÉS ALT DELS ÚLTIMS SIS ANYS I MIG

Variació interanual del finançament total per sectors institucionals
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nançament al sector privat va augmentar
a un ritme anual del 19,0%, gairebé al ma-
teix nivell que en el mes anterior i més del
doble que en el conjunt de la zona de l’eu-
ro. El finançament a les empreses, inclòs
el crèdit bancari, tant de l’interior com de
l’exterior, i les emissions de renda fixa,
però no d’accions, van créixer el 17,6%
en relació amb el mateix mes de l’any an-
terior. Aquesta taxa és inferior en 6 dèci-
mes a la registrada al setembre, però re-
presenta un fort ritme de creixement.

Els recursos financers destinats a les famí-
lies es van expandir el 20,7% en els dotze
últims mesos fins a l’octubre, la cota més
elevada des de l’abril del 1999. La major
part del finançament canalitzat a les llars
està constituït encara per les hipoteques,
que continuen pujant a un ritme alt. L’im-
port de les noves operacions de préstecs
hipotecaris per a l’habitatge es va incre-
mentar a l’octubre el 30% per damunt del
mateix mes del 2004. El crèdit al consum
(per adquirir cotxes, motos, electrodo-
mèstics, mobles, viatges, etc.) també va
créixer notablement. Així, el total de les
noves operacions de crèdit al consum a

les famílies a l’octubre va registrar una
taxa de variació interanual del 29%. Pel
que fa a la resta de finalitats, la xifra de les
noves operacions concedides en el mateix
mes va augmentar el 13% en relació amb
l’octubre de l’any precedent.

Elevats creixements dels dipòsits
bancaris

Els dipòsits totals de les empreses i famí-
lies residents van pujar a un fort ritme a
l’octubre en relació amb el mateix mes del
2004, molt superior al de la zona de l’eu-
ro. Els comptes a termini a més de dos
anys, que gaudeixen d’una bonificació fis-
cal dels interessos del 40%, van experi-
mentar una intensa pujada. D’altra ban-
da, els comptes a la vista i d’estalvi han
augmentat l’11,9% en els dotze últims
mesos.

Pel que fa als tipus d’interès bancaris de
passiu, a l’octubre es van mantenir en ni-
vells molt reduïts. El tipus d’interès de les
empreses va baixar un punt bàsic fins a
l’1,20%, 8 punts bàsics per sota de dotze

El finançament al sector
privat creix més del doble
que al conjunt de la zona 
de l’euro.

Els comptes a la vista 
i d’estalvi augmenten 
el 12% en els dotze últims
mesos…

AUGMENT ELEVAT DEL CRÈDIT AL CONSUM

Variació interanual de les noves operacions de crèdit al consum a les llars
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El rendiment mitjà anual
dels fons d’inversió
mobiliària es manté 
en el 4,7%.

GENER 2006 67INFORME MENSUAL

mesos abans. El tipus d’interès de les llars
es va incrementar en una centèsima fins a
l’1,14%, però 2 punts bàsics menys que
en el mateix mes del 2004.

El patrimoni dels fons d’inversió mobilià-
ria es va incrementar en 2.955 milions
d’euros al novembre fins a sumar 244.259
milions, d’acord amb les dades d’Inverco,
l’associació de gestores. Així, ha pujat el
12,4% en els dotze últims mesos. Al no-
vembre es van comptabilitzar unes subs-
cripcions netes de participacions de fons
d’inversió de 1.247 milions d’euros. Els
fons de renda variable, tant nacionals com
estrangers, van anotar unes subscripcions
netes de 1.496 milions d’euros, dels quals
els fons globals representaven 766 mi-
lions. En canvi, els fons de renda fixa a
llarg termini van registrar unes desinver-
sions netes de 665 milions d’euros. D’a-
questa manera, en els últims mesos, les
preferències dels inversors s’han orientat
cap a la renda variable, ja que, en el con-
junt dels dotze últims mesos, els fons d’a-
questa categoria han rebut 5.562 milions
d’euros nets.

El nombre total de partícips dels fons
d’inversió mobiliària es va enfilar fins als
8.507.747, 109.971 més que a l’octubre.

D’aquesta manera, el nombre de partícips
va augmentar el 6,1% en relació amb el
mateix mes del 2004. Durant aquest perí-
ode, l’augment més intens de partícips el
van experimentar els garantits de renda
fixa, amb una variació del 13,5%, seguits
per la renda fixa a curt termini, amb un
increment anual de l’11,5%.

El rendiment mitjà anual ponderat dels
fons d’inversió va ser del 4,7%. Totes les
modalitats de fons van aconseguir rendi-
bilitats anuals positives, però amb una
gran dispersió. Així, la renda variable dels
mercats emergents va anotar unes plus-
vàlues del 53,7%, mentre que els fons de
diner van rendir l’1,2%.

Pel que fa a les societats d’inversió mobi-
liària, que solen vehicular les fortunes
més grans, el seu patrimoni va arribar als
26.930 milions d’euros al final de juliol.
En aquesta data, el seu nombre d’accio-
nistes era de 395.412. D’altra banda, el vo-
lum d’actius dels fons d’inversió immobi-
liària pujava, al final de novembre del
2005, a 6.354 milions d’euros, amb un in-
crement del 45,1%. El nombre de partí-
cips d’aquests fons era de 134.256, amb
un augment del 26,4% des del gener. La
rendibilitat mitjana ponderada d’aquesta

…igual que el patrimoni
dels fons d’inversió
mobiliària.

Saldo Variació any actual Variació 12 mesos
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es produeixen increments als dipòsits a termini com a contrapartida del reingrés a l’actiu de fons de titulització que s’havien tret fora del balanç, la qual cosa dificulta la seva

comparabilitat.

(**) Inclou els dipòsits amb preavís, segons definició del BCE.
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classe de fons ha estat del 5,4% en l’últim
any. El rendiment mitjà anual ponderat
en els tres i en els cinc últims anys ha estat
del 6,5% i del 7,1%, respectivament.

En un altre àmbit, les primes d’assegu-
rances van superar els 36.000 milions
d’euros durant els nou primers mesos de
l’exercici 2005, segons una informació de
l’associació ICEA d’investigació de les as-
segurances. Així, van anotar un augment
anual del 8,6%. Per branques, la de vida
va registrar una alça de l’11,1% i la de no

vida, del 7,0%. Dins aquest camp, els in-
crements més importants van ser assolits
pels multiriscos, amb el 10,7%, i per les
de salut, amb un augment del 9,6%. En
canvi, el subsector de l’automòbil, sotmès
a una competència molt forta, només va
registrar un increment del 3,8%. D’altra
banda, l’estalvi gestionat en la branca de
vida, materialitzat mitjançant les seves
provisions tècniques, es va situar en
122.208 milions d’euros, amb un descens
del 7,5% en relació amb el setembre del
2004.

Les primes d’assegurances
registren un augment anual
del 9% en el període gener-
setembre.
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Josep M. Liso (director),
Teresa Balaguer i Montserrat 
Soler

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

28. Internet: situació actual 
i perspectives  Fèlix Badia

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

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

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

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

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

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