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Els impostos ja no són el que eren. El passat mes de gener, el Consell de Ministres
aprovava una pujada de l’impost sobre el consum de tabac. Una petita pujada, però
es calculava que, com a molt, podia encarir en 10 cèntims el preu del paquet. Quin
va ser el resultat? Sorpresa. Les tabaqueres es van embrancar en una guerra de preus
que va fer baixar el preu del paquet de tabac, decisió que va horroritzar els defen-
sors de la llei antitabac que acaba d’entrar en vigor. Fins ara havíem après que, sota
determinades circumstàncies, una retallada d’impostos podia conduir a un aug-
ment de la recaptació. Però que una pujada d’impostos comportés un descens del
preu és una situació nova. El cas del tabac és certament una anècdota sense més
transcendència. Però il·lustra l’elevada controvèrsia que arrossega o que pot generar
qualsevol moviment de la política fiscal. Ara mateix, el govern ha plantejat noves
iniciatives de reforma tributària, i de nou sorgeix la polèmica. Què cal fer amb els
impostos?

Apujar-los. Pel que sembla, això és el que creu, per exemple, Jean-Claude Trichet,
president del Banc Central Europeu, quan en la seva recent compareixença davant el
comitè monetari del Parlament Europeu manifestava la necessitat de revisar els in-
centius fiscals a la compra d’habitatge per evitar una excessiva pujada dels preus im-
mobiliaris. Des d’una perspectiva més àmplia, i centrant-nos en l’economia espa-
nyola, els dos grans desequilibris que ara ocupen l’atenció de les autoritats i dels
analistes són el dèficit exterior i la inflació. No podem tirar d’instruments tradicio-
nals de la política econòmica, com el tipus de canvi, el tipus d’interès o la política
aranzelària, perquè econòmicament no som més que una regió de la zona de l’euro.
Què queda? La política fiscal i les reformes estructurals. Aquestes últimes són com-
plicades de dur a terme i els seus efectes maduren lentament. No serveixen com a
política conjuntural. Per tant, només queda la política fiscal. Apujar els impostos re-
fredaria l’economia, moderaria la demanda i es podrien corregir en part els des-
equilibris esmentats. Hi ha marge. Tenim una de les pressions fiscals més baixes de
la Unió Europea (UE) a 15.

Abaixar-los. És veritat que tenim una de les pressions fiscals més baixes entre els
països veterans de la UE, però sembla que anem amb el pas canviat. El pes dels im-
postos sobre el producte interior brut espanyol ha tendit a créixer en les últimes dè-
cades, mentre que, al conjunt de la UE, als Estats Units i al Japó ha tendit a baixar en
el que duem de segle. En un context d’obertura dels mercats mundials i d’incorpo-
ració a aquests mercats d’economies de baixos costos, la pressió fiscal a les empreses
a Espanya es converteix en un factor de competitivitat important. I no anem sobrats
de competitivitat, que diguem. A més a més, cada cop és més difícil gravar les em-
preses i els capitals, perquè la seva creixent mobilitat significa que, si pugen els im-
postos, es redueix automàticament la base impositiva. També es tendeix a una re-
ducció dels impostos sobre el treball. Per equitat, perquè és un impost que tendeix a
concentrar-se sobre les rendes mitjanes, i per eficiència, ja que els resultats de les re-
formes aplicades el 1998 i el 2003 poden ser considerats positius.

En fi, en matèria tributària hi ha arguments per a tothom. La polèmica està servida.

27 de febrer de 2006

El dilema dels impostos

Índex



Economia mundial: 
el Japó torna al club del creixement

L’economia mundial continua prosperant,
tot i les amenaces, gens menyspreables, que
constitueixen els desequilibris comercials,
la inseguretat energètica i les possibles
bombolles immobiliàries. Els indicadors
que es comencen a conèixer del primer tri-
mestre dibuixen uns Estats Units pròspers,
un Japó que creix amb vigor, una Unió Eu-
ropea que consolida la seva recuperació i
uns països emergents –a l’Amèrica Llatina
i a Àsia– en una excel·lent conjuntura.

Als Estats Units, les dades macroeconòmi-
ques corresponents al quart trimestre del
2005 van representar una galleda d’aigua
freda. El creixement va ser només de l’1,1%
en termes anualitzats en relació amb el tri-
mestre anterior, enfront d’un increment
del 4,1% en el tercer trimestre de l’any. Una
anàlisi més detallada dels agregats que ela-
bora el Bureau of Economic Analysis mostra
que l’ensopegada va ser deguda a elements
volàtils de la despesa de consum i inversió.
És a dir, no som davant un canvi de ten-
dència. Això sí, l’economia nord-america-
na continua mostrant una suau desaccele-
ració des de taxes relativament elevades,
que es visualitza en el creixement total de
l’any: del 4,2% del 2004 al 3,5% del 2005.

Però els indicadors d’activitat que es co-
neixen del 2006 són particularment inten-
sos. El gener va ser el mes més càlid del que
es té notícia, i això va animar els consumi-
dors nord-americans a sortir de compres
i va permetre que la construcció mantin-
gués l’activitat, quelcom poc habitual en
aquesta època de l’any. Per tant, les expec-
tatives de creixement del producte interior

brut (PIB) per al primer trimestre han mi-
llorat notablement i això ha permès obli-
dar ràpidament el mal final de l’any passat.
Una altra mostra del vigor de la despesa
nord-americana és el dèficit comercial del
2005, una xifra rècord de més de 700.000
milions de dòlars, amb tendència a empit-
jorar, que el situava en el 6,2% del PIB en
el quart trimestre.

Totes aquestes dades han esperonat les ex-
pectatives de pujades dels tipus d’interès
de referència de la Reserva Federal, el banc
central dels Estats Units. Des de mitjan
2004, els tipus han pujat un quart de punt
a cada reunió del comitè monetari, presi-
dit fins ara per Alan Greenspan. El seu re-
lleu per Ben Bernanke amb prou feines ha
alterat el panorama, i s’esperen dues puja-
des més enguany, tot i que el nivell actual
dels fons federals, el 4,50%, es podria con-
siderar proper al que s’estima neutral en
termes de política monetària.

Una altra font de bones notícies al febrer
ha estat el Japó. L’anunci de l’increment
interanual del PIB del quart trimestre va
sorprendre per la seva elevada quantia, el
4,5%, enfront del 2,8% del tercer trimes-
tre. Consum privat, inversió i importació
es van unir per aconseguir el creixement
econòmic més elevat dels deu últims anys.
Unes dades que, pel que sembla, conjuren
definitivament els llargs anys d’estanca-
ment o recessió iniciats en la dècada dels
noranta. Llevat d’un detall. Els preus con-
tinuen baixant, fet que trenca els esquemes
d’una reactivació econòmica convencio-
nal. El Banc del Japó confia que, en els pro-
pers mesos, la deflació desapareixerà i que
la política monetària podrà començar a
abandonar el signe ultralax, però, ara com

2 MARÇ 2006 INFORME MENSUAL  

RESUM EXECUTIU

Bona conjuntura econòmica
internacional, tot i les
amenaces existents.

Els Estats Units fluixegen en
el quart trimestre del 2005,
però en els primers mesos
del 2006 la despesa es torna
a revifar.

El Japó s’uneix al carro 
de l’expansió internacional,
tot i que encara es registra
deflació.



ara, les dades disponibles no acaben d’anar
en aquesta direcció.

A la Unió Europea, en canvi, les dades del
quart trimestre van ser molt més discretes.
El creixement del PIB d’Alemanya es va si-
tuar en l’1,6% interanual, una xifra relati-
vament bona, atesa la història de l’últim
any. La decepció la provoca el pobre resul-
tat de la despesa de consum de les famílies,
que va caure el 0,7%. En canvi, el sector
empresarial es mostra eufòric, segons es
desprèn del màxim registre obtingut en 15
anys per l’indicador d’activitat empresa-
rial IFO al febrer, un indicador que sol an-
ticipar correctament la trajectòria del PIB.

Per la seva banda, el PIB francès del quart
trimestre va ser més baix del que s’espera-
va, l’1,2%, i va dibuixar un interrogant so-
bre les perspectives immediates de la con-
juntura gal·la. El creixement del PIB el
2005 va ser, fins i tot, inferior al del 2004,
la qual cosa no ajuda a confiar en la recu-
peració d’una de les principals economies
de la zona de l’euro.

Tot i el sabor agredolç que han deixat els
agregats macroeconòmics del final del
2005, els primers indicadors corresponents
al 2006 permeten mantenir la confiança en
la recuperació de la zona de l’euro al llarg
d’enguany. Podem esperar que el 2006 el
creixement fins i tot superi lleugerament
el 2% (increment de l’1,4% el 2005). Perquè
això es compleixi serà necessari que els
consumidors s’afegeixin a la festa i que les
empreses mantinguin la bona situació fi-
nancera. Es tracta de condicions que no
estan ni molt menys assegurades. El Banc
Central Europeu ja ha expressat clarament
que vol uns tipus d’interès més alts, el can-
vi de l’euro apunta a un cert enfortiment i
els efectes de segona ronda de la pujada de
l’energia no estan ni molt menys descartats.
Però l’entorn internacional juga a favor de
la bona marxa de l’economia europea,
mentre s’espera que el consumidor centre-
europeu vegi el futur una mica més clar.

Economia espanyola: 
creixement amb objeccions

Com valorar la situació de l’economia es-
panyola? En un plat de la balança hi ha un
dels millors creixements de tota la Unió
Europea, l’intens ritme de creació d’ocu-
pació i un impressionant superàvit en els
comptes del sector públic. A l’altre plat de
la balança, hauríem de situar el persistent
diferencial d’inflació, els guanys de pro-
ductivitat gairebé inexistents i el creixent
dèficit comercial. L’agulla de la balança
s’inclinaria cap al diagnòstic positiu a curt
termini, però perillosament cap al territo-
ri negatiu a mitjà i a llarg termini.

Cap a la meitat del mes, l’Institut Nacio-
nal d’Estadística va confirmar la xifra de
creixement interanual del quart trimestre
ja avançada pel Banc d’Espanya, el 3,5%
real. En el conjunt del 2005, el PIB va créi-
xer el 3,4%, el valor més elevat en quatre
anys i 1,7 punts per damunt del creixe-
ment de la Unió Europea. De tota manera,
el ritme d’expansió esmentat va ser el ma-
teix que en el tercer trimestre, de manera
que es va frenar la tendència a l’accelera-
ció i es va apuntar a una estabilització i fins
i tot a un alentiment. Aquesta és la hipòte-
si amb què treballa la major part dels ana-
listes, de manera que les previsions per al
2006 són d'un creixement una mica infe-
rior, dins un perfil de suau desacceleració.

Per components, cal destacar una certa re-
composició del creixement. La demanda
interior va moderar l’aportació a l’incre-
ment del PIB de 5,5 punts en el primer tri-
mestre a 5,0 punts en el quart, un nivell
encara considerable. En canvi, la deman-
da exterior tendeix a reduir la seva contri-
bució negativa al PIB. De tota manera,
l’embranzida del consum privat i de la in-
versió és encara considerablement alta.
Una evolució que s’explica per un entorn
de tipus d’interès molt baixos, una elevada
creació d’ocupació i una sòlida confiança
de les famílies en les perspectives econò-
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A Europa, les dades del
quart trimestre del 2005 
no són brillants, però 
les expectatives són de
continuïtat de la
recuperació…

…sempre que els
consumidors de les grans
economies del continent 
es decideixin a animar 
la despesa.

A Espanya, els resultats 
són molt bons en termes 
de creixement, ocupació 
i dèficit públic, però
decebedors en inflació,
productivitat i dèficit
exterior.



miques futures, que es materialitza en uns
galopants volums de deute.

Un altre èxit de l’economia és la intensa
creació d’ocupació. El 2005 va ser un altre
exercici brillant en aquest aspecte, amb la
generació de més de mig milió de llocs de
treball equivalents a temps complet, se-
gons els termes de la comptabilitat nacio-
nal. De fet, els contractes a temps parcial
es van expandir considerablement, la qual
cosa va significar la incorporació al mer-
cat de treball de més de 800.000 persones,
majoritàriament dones. La immigració va
ser també la protagonista, en un any en
què es va procedir a regularitzar la situa-
ció d’una bona part d’aquest col·lectiu.
L’enquesta de població activa estima un
augment del 25% en el nombre d’estran-
gers amb feina el 2005, la qual cosa va em-
pènyer la seva participació en l’ocupació
total fins a l’11,3%. La taxa d’atur al final
de l’any es va situar en el 8,7%, una xifra
propera a la mitjana de la Unió Europea.

El tercer èxit de l’economia espanyola el
2005 va ser un superàvit rècord en els
comptes de les administracions públiques,
de l’ordre de l’1% del PIB segons xifres
provisionals. Es tracta d’un resultat que és
conseqüència, principalment, de la marxa
dels comptes de la Seguretat Social, a cau-
sa del gran augment de les altes d’afiliats
nacionals i, sobretot, estrangers. Des d’una
altra òptica, cal contrastar les dades de la
hisenda espanyola amb les d’altres països
comunitaris, molts d’ells atrapats en l’es-
piral del dèficit públic.

El problema de l’actual model de creixe-
ment de l’economia espanyola és la seva

sostenibilitat a mitjà termini. Al gener, l’ín-
dex de preus de consum es va enfilar fins
a una taxa del 4,2%, per l’efecte combinat
dels preus de l’energia i de les pujades de
preus administrats. El fet és que el dife-
rencial en relació amb l’índex de la zona
de l’euro va tocar el màxim històric d’1,8
punts. La distància entre la inflació espa-
nyola en relació amb la mitjana de la 
nostra referència monetària dóna com a
resultat una pèrdua persistent de com-
petitivitat.

Aquesta evolució seria fins a cert punt lò-
gica si tenim en compte que el nivell de
preus espanyol està notablement per sota
de la mitjana de la zona de l’euro. En un
entorn de lliure circulació de productes i
factors, no és estrany que els preus tendei-
xin a igualar-se. Però, al mateix temps,
caldria esperar que la productivitat es-
panyola augmentés per damunt de la cor-
responent als nostres socis de l’euro i re-
tallés les distàncies que també aquí ens
separen. I no és així. La productivitat es-
panyola registra creixements insignifi-
cants, molt per sota de la mitjana de la
zona de l’euro.

Llavors no sorprèn que el sector exterior
s’hagi deteriorat notablement en els úl-
tims anys i hagi assolit màxims històrics
en termes de dèficit comercial i per comp-
te corrent. Alguns sectors industrials te-
nen seriosos problemes de competitivitat,
i les exportacions de béns tendeixen a es-
tancar-se en volum. L’economia creix i ge-
nera ocupació impulsada pel sector pri-
vat, però la gran incògnita és fins a quin
punt pot continuar empitjorant el sector
exterior.
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El PIB creix el 3,4% el 2005,
el creixement més intens 
en quatre anys, amb una
creació espectacular de llocs
de treball.

Els comptes públics tanquen
l’any amb un superàvit 
de l’1% del PIB, gràcies a la
favorable marxa del mercat
de treball.

El problema és que s’amplia
el diferencial d’inflació, 
un desequilibri que no es
compensa amb guanys 
de productivitat i que
inexorablement deteriora 
la nostra posició competitiva.
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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 econòmiques destinades
a augmentar la productivitat i l’ocupació (BOE 14-3-05).

març 4 L’índex Dow Jones de la Borsa de Nova York registra un màxim anual (10.940,55) amb una alça de l’1,5% en rela-
ció 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 re-
lació 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 expor-

tacions agrícoles dels països desenvolupats.

2006
gener 20 El Govern presenta els avantprojectes de reforma de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de l’impost

de societats.
31 La Reserva Federal apuja el tipus d’interès de referència al 4,50%.

febrer 22 L’índex Dow Jones de la Borsa de Nova York registra un màxim anual (11.137,2), amb una alça del 3,9% en
relació amb el final de l’any 2005.

27 L’índex de la borsa espanyola IBEX 35 anota un màxim anual (11.832,8) amb uns guanys acumulats del 10,2% en rela-
ció amb el final de desembre del 2005.

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

PIB de la zona de l’euro (quart trimestre).
6 Índex de producció industrial (gener).

14 Índex de preus de consum (febrer).
15 Enquesta trimestral de cost laboral (quart trimestre).
16 Índex de preus de consum harmonitzats de la Unió

Europea (febrer).
22 Enquesta contínua de pressupostos familiars 

(quart trimestre).
27 Índex de preus industrials (febrer).
28 Reunió del Comitè de Mercat Obert de la Reserva Federal.
30 Indicador avançat de l’IPCH (març).

Abril
5 Índex de producció industrial (febrer).
6 Reunió del Consell de Govern del Banc Central Europeu.

12 Índex de preus de consum (març).
20 Índex de preus de consum harmonitzats de la Unió

Europea (març).
25 Índex de preus industrials (març).
28 PIB dels Estats Units (primer trimestre). Indicador 

avançat de l’IPCH (abril).
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Estats Units: una desacceleració
menys preocupant del que sembla

Fa mesos que els analistes corregeixen a
l’alça les seves previsions i fan càbales so-
bre el dèficit comercial i el mercat immo-
biliari. Va arribar així l’últim trimestre, i
la novetat va ser un creixement inferior a
l’esperat. No obstant això, les preocupa-
cions continuen essent les mateixes. Lluny
de marcar un canvi de tendència, l’alenti-
ment és menor del que semblava en un
començament, el dèficit comercial conti-
nua a l’alça, els consumidors no estalvien
i el senyor Ben Bernanke, el nou i flamant
governador de la Reserva Federal, diu que
està preocupat per la inflació. Només
l’habitatge s’encamina cap a la moderació
desitjada.

El producte interior brut (PIB) dels Es-
tats Units es va desaccelerar notablement
en el quart trimestre i va créixer l’1,1%
real en termes anualitzats en relació amb
el tercer trimestre, en què va créixer al
4,1%. Malgrat aquesta diferència tan im-
portant de taxes, l’alentiment, per bé que
existeix, és força inferior del que sugge-
reixen les dades agregades. La disminució
de les compres de vehicles a motor i, en
un segon pla, la menor inversió en mate-
rial de transport expliquen la totalitat de
la desacceleració. Sense aquest efecte, l’e-
conomia hauria avançat per damunt del
4%. Considerant la naturalesa volàtil d’a-
quest tipus de consum i els avatars del
petroli, no sembla que, ara com ara, assis-
tim a un canvi de tendència important.

CONJUNTURA INTERNACIONAL

L’economia nord-americana
es desaccelera per la caiguda
de la venda d’automòbils.

EL CREIXEMENT ÉS MÉS FERM DEL QUE SEMBLA

Variació intertrimestral anualitzada real
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FONTS: Bureau of Economic Analysis i elaboració pròpia.

PIB PIB sense vehicles a motor

2001

6



MARÇ 2006 7INFORME MENSUAL

EVOLUCIÓ DEL PIB DELS ESTATS UNITS PER COMPONENTS

Percentatge de variació interanual en termes reals

PIB

2004 2005
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IVIIIIII III
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I
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3,8 3,8 3,6
3,1
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FONTS: Bureau of Economic Analysis i elaboració pròpia.
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La resta de components del consum i la
inversió van repetir gairebé la contribució
al creixement del trimestre anterior i
només el sector residencial va continuar
mostrant signes de certa fatiga, tendèn-
cies que no queden reflectides en els
increments interanuals per efectes de
base. El que sí queda clar és que, als Estats
Units, l’encariment del petroli ha estat
més perjudicial per al creixement que per
a la inflació. La pressió de la benzina cara
no ha estat sobre els preus, sinó sobre els
pressupostos d’unes famílies que viuen
en cases extraurbanes, grans i cares d’es-
calfar, i que es traslladen en tot terrenys
àvids de combustible. Es tanca així un
llarg debat que, en els anys setanta, va
tenir un desenllaç molt diferent. Va em-
pitjorar el sector exterior, amb unes ex-
portacions estancades i unes importa-
cions que van ressorgir, en part per la
recuperació dels nivells d’existències des-
prés de diversos trimestres de reduccions
i per l’augment de la despesa pública.

Malgrat tot, al gener els consumidors van
veure les coses força clares, és a dir, va
haver-hi confiança, optimisme i fortes
compres al detall, sempre deixant de ban-
da la benzina i els automòbils. El consum
de benzina va continuar augmentant de
forma notable, i les compres d’automò-
bils passen per un moment de redefini-
ció, i és que els temps, ara com ara, no són
gaire bons per als grans mastodonts. Es
pot adduir que les temperatures del gener,
excepcionalment benignes, van tenir molt
a veure en les ínfules consumistes, però el
fet és que cal recular força per veure taxes
d’avanç i nivells de confiança similars
(índex del Conference Board). Els empre-
saris es continuen afegint a l’optimisme
general, tot i que amb una mica menys
d’entusiasme que en els mesos anteriors, i
la producció industrial va continuar llan-
guint, la qual cosa no és una novetat, i
s’emmarca dins una tendència a la baixa
de llarg termini.

El petroli car afecta 
més el creixement que 
la inflació.
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2005 2006
2004 2005

I II III IV Gener

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.

ESTATS UNITS: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

Es renova l’avidesa
compradora 
dels consumidors.
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5,5 5,1 5,2 5,1 5,0 4,9 4,7

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

–618 –726 –651 –672 –697 –726 ...



Es confirma la desacceleració dels habi-
tatges, els alts preus dels quals preocupa-
ven la Fed i esperonaven els consumidors.
Es venen menys immobles, i els preus
pugen menys, la qual cosa és coherent
amb un mercat cansat en què l’esforç
necessari per a l’adquisició en funció dels
ingressos de les famílies ha augmentat de
forma notable en els últims temps. Tal
com desitjaven les autoritats monetàries,
la retirada és, ara com ara, ordenada, i els
descensos suaus, com ho demostra el
manteniment dels habitatges iniciats al
gener.

El mercat de treball continua emetent
senyals que donen suport al consum,
però que obliguen les autoritats monetà-
ries a mantenir-se a l’aguait. L’ocupació
va continuar guanyant terreny amb
193.000 nous llocs de treball al gener, i la
taxa d’atur va baixar fins al 4,7%, un
valor baix que no s’assolia des del 2001.
Tot i la millora constant, però, cal recor-
dar que, en aquests moments, l’ocupació

creix a l’1,6% interanual, taxa que és la
meitat de la que va prevaler durant la se-
gona meitat dels anys noranta. La revisió
de la sèrie reflecteix, això sí, un progres-
siu enfortiment del mercat de treball al
llarg del 2005, ja que es va corregir a la
baixa la creació de l’atur de la primera
meitat de l’any i a l’alça la creació d’ocu-
pació de la segona meitat.

Els preus de producció, que exclouen els
marges al detall, van mantenir la tendèn-
cia alcista i van créixer al gener el 5,7% en
relació amb el mateix període de l’any
anterior, la qual cosa indica que les ten-
dències inflacionistes, tot i que modera-
des, encara no han estat conjurades. El dè-
ficit comercial del 2005 va assolir la xifra
rècord de 726.000 milions de dòlars, el
5,8% del PIB. La cosa va a més, ja que, en
el quart trimestre, es va situar en el 6,2%
del PIB. El problema és que l’empitjora-
ment del desembre és un retorn a la nor-
malitat, amb exportacions que s’alentei-
xen i importacions que s’acceleren.

El mercat immobiliari 
es modera en vendes i 
en preus, però de forma
pausada.

L’ocupació guanya força 
en la segona meitat de l’any.
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ESTATS UNITS: CONSUM, BENZINA I BON TEMPS

Variació intermensual anualitzada de les vendes al detall sense automòbils ni benzina (*)
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NOTA: (*) Sèrie cicle-tendència.
FONTS: Departament de Comerç i elaboració pròpia.
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Japó: creixement amb deflació

Takeo Fukui és un home feliç. El governa-
dor del banc central japonès, nomenat pel
primer ministre Junichiro Koizumi, havia
predit el final de la deflació japonesa per
al començament del 2006, i sembla que
les dades li donen la raó, tot i que només
en part. El creixement es continua conso-
lidant cada cop amb més força, sembla
que els preus entren en un terreny positiu
i, potser el més significatiu de tot, els ja-
ponesos són una mica més optimistes. No

obstant això, cap alegria no és completa, i
l’economia japonesa no és cap excepció.
Si els índexs de preus al consum assolei-
xen terreny positiu, el deflactor del PIB
persisteix en les seves reculades, la qual
cosa qüestiona l’esperat final de la defla-
ció. A aquest problema s’hi afegeix una
altra qüestió no menys important: la polí-
tica.

La popularitat de Koizumi està en hores
baixes per culpa d’un seguit d’escàndols
dins el seu partit, el Liberal Democràtic,

L’economia del Japó 
creix més del que s’esperava,
amb el suport, ara també,
del sector exterior…
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EVOLUCIÓ DEL PIB DEL JAPÓ PER COMPONENTS

Percentatge de variació interanual en termes reals

PIB
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FONTS: Institut d’Investigació Econòmica i Social i elaboració pròpia.
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que inclouen la manipulació d’informa-
ció financera en benefici propi i que cada
cop toquen més de prop els responsables
del programa econòmic de Koizumi. El
perjudicial no és tant la tempesta política
o qui són els culpables, sinó la identifica-
ció de la corrupció amb les mesures libe-
ralitzadores de l’executiu, ja acceptades a
contracor tot i la victòria electoral de se-
tembre. El problema és que, malgrat que
una economia pròspera pot dissimular
moltes coses, hi ha necessitats urgents
pendents de resoldre, entre les quals des-
taca la reforma del sistema bancari, amb
el seu lax procediment de concessió de
crèdits. Urgències importants en un país
que, en pocs anys, serà el més vell del pla-
neta, la qual cosa generarà alts costos en
la seguretat social.

L’economia, certament, va sorprendre a
l’alça en el quart trimestre i va recuperar
el ritme perdut a la tardor, ja que va créi-
xer el 4,5% interanual, la taxa més alta de
la dècada. Si fins ara el protagonisme
havia correspost a la demanda interna,

destaca la contribució al creixement del
sector exterior, que era negativa. Així, tant
en termes nominals com reals, la recupe-
ració de la demanda interna queda lluny
dels ritmes de l’inici de l’any, i és la millo-
ra exportadora la que agafa el relleu.

Les dades tenen un cert aire de misteri, ja
que, enfront de tan innegable mostra de
vigor, coexisteix una intensificació en la
caiguda dels preus, amb un deflactor del
producte interior brut, que recula l’1,7%
interanual, el pitjor registre des de l’inici
del 2003. El descens de preus encara és més
misteriós, perquè, en aquests moments, el
Japó importa inflació a causa dels preus
del petroli. Les importacions representen
ja el 14% de l’economia, quan fa tres anys
només eren del 10%, i en aquest últim tri-
mestre es van encarir el 13,2% interanual,
xifra molt per damunt del que és habitual
en l’economia del sol naixent.

La inflació o, més ben dit, la falta de infla-
ció és la principal ombra que plana sobre 
l’economia nipona. Els últims índexs

…però la política apunta
tempesta i els preus
continuen a la baixa, 
tot i l’encariment 
del petroli.
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JAPÓ: ELS PREUS ENCARA CONTINUEN BAIXANT

Variació interanual
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FONTS: Ministeri de Comunicacions del Japó, Oficina Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.
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mostren una clara millora, en sintonia
amb les tesis optimistes del banc central.
No obstant això, amb la informació dis-
ponible, la cosa no és tan clara com el
banc central pretén. En primer lloc, els
índexs de preus japonesos no exclouen el
component energètic, i, veient el deflac-
tor de les importacions, és lògic suposar
que el petroli ha representat una forta
pressió a l’alça dels preus, amb una previ-
sible tornada a la normalitat en el futur. A
tot plegat s’afegeix la qüestió del deflactor
del PIB, que presenta una cistella de pro-
ductes més àmplia que l’IPC, ancorat en
terreny negatiu. Les fortes oscil·lacions de
l’índex general en els últims mesos afegei-
xen encara més dubtes.

Deixant de banda l’enigmàtica qüestió
dels preus, el nivell general dels salaris
continua evolucionant a l’alça, en una
sintonia més positiva amb els robusts
comptes nacionals, situació que pot com-
pensar l’efecte dissuasiu que exerceix la
davallada dels preus. Després d’anys de
reculades, aquesta millora, en termes
nominals, és en aquests moments una

important contribució que pot encoma-
nar als japonesos els vents d’optimisme
que bufen sobre la seva economia.

El front de la demanda va continuar actiu,
amb unes compres al detall que van recu-
perar la suau tendència alcista dominant
en els últims mesos, coherent amb el
renovat optimisme dels consumidors. Pel
que fa a l’oferta, el sector industrial s’in-
corpora lentament a la tònica general
amb una producció que recupera taxes
d’avanç properes al 5%. Una millora que
dista, però, del protagonisme d’èpoques
passades, quan creixements similars de
l’economia implicaven avanços del 10%.

Amb l’inici del 2006, el sector de l’habi-
tatge dóna per acabat, de forma una mica
abrupta, el repunt alcista dels preus i de
les vendes a Tòquio. Els habitatges iniciats
de tot el país també segueixen la mateixa
via. No obstant això, encara es pot parlar
d’un fons de recuperació que ha de donar
suport a la demanda interna. Però la recu-
peració és més lenta del que les dades de
l’estiu semblaven suggerir.
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JAPÓ: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

El renovat optimisme 
dels japonesos, amb salaris
que evolucionen a l’alça,
ajuda el creixement.

2004 2005
2003 2004

IV I II III Octubre Novembre Desembre

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.



L’Amèrica Llatina consolida el cicle
expansiu

El conjunt de la regió de l’Amèrica Llati-
na va registrar el 2005 un robust creixe-
ment del 4,3%, una mica per damunt del
4% previst l’any passat, segons les estima-
cions de la Comissió Econòmica per a
l’Amèrica Llatina i el Carib (CEPAL). Per
al 2006, es preveu una lleugera moderació
fins al 4,1%, a causa de la normalitza-
ció de les taxes de creixement de països que
acabaven de sortir de períodes molt reces-
sius, de manera que no es pot parlar d’un
alentiment. La present expansió, si conti-
nua el 2006, duria el PIB per habitant fins
a l’11,0% per damunt del de l’any 2003.

L’Amèrica del Sud creix més que els paï-
sos del Carib (Hondures, Guatemala,
etc.), penalitzats per la competència xine-
sa al mercat nord-americà. Argentina i
Veneçuela van liderar el creixement el
2005, i s’espera que també ho facin, jun-
tament amb Xile, el 2006, tot i que a taxes
més baixes. El creixement d’Argentina,
tres punts percentuals més alt del que
estava previst, va sorprendre el 2005.
L’economia xilena és la que gaudeix d’una
expansió més estable i amb taxes més ele-

vades d’inversió. Des del 1995, el seu PIB
per habitant ha augmentat el 43%, en-
front d’una mitjana del 10% als altres paï-
sos grans. Mèxic, amb el suport de les ex-
portacions petrolieres, espera créixer el
3,5% el 2006, i Brasil, el dubte més impor-
tant en aquests moments, el 3,0%, una
lleugera recuperació en relació amb el
2005, any inesperadament apàtic.

El present cicle expansiu es distingeix
d’èpoques passades per dos factors fona-
mentals. En primer lloc, el creixement
coexisteix amb un saldo positiu de la ba-
lança per compte corrent. En segon lloc,
la bonança econòmica és aprofitada pels
governs per eixugar deutes i no per gastar
més, com era norma a la regió. Però l’atur
continua essent alt, el benestar general
millora amb lentitud, i, tot i la bonança,
el creixement és inferior al d’altres zones
emergents.

El saldo positiu de la balança per compte
corrent de la regió no solament es manté
per tercer any consecutiu, sinó que aug-
menta fins a l’1,3% del PIB. El primer
suport del superàvit exterior és el creixent
volum de les exportacions, proper al 8%.
En segon lloc, hi ha una millora de la rela-

A la regió llatinoamericana,
s’esperen uns creixements
del 4,3% per al 2005 i del
4,1% per al 2006.
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CREIXEMENT DEL PIB A L’AMÈRICA LLATINA

Variació anual real en percentatge

2002 2003 2004 2005 (*) 2006 (**)

Argentina

Brasil

Xile

Colòmbia

Costa Rica

Guatemala

Mèxic

Uruguai

Veneçuela

Total Amèrica Llatina

NOTES: (*) Xifres preliminars de CEPAL de desembre de 2005.

(**) Projeccions de CEPAL de desembre de 2005.

FONT: CEPAL.
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2,2 3,7 6,1 6,0 5,5

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

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

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

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

–11,0 2,2 12,3 6,0 4,5

–8,9 –7,7 17,9 9,0 5,5

–0,8 2,0 5,9 4,3 4,1

Sorprèn el creixement
d’Argentina, Xile és el més
sòlid i Brasil és dubte.

El continuat superàvit
corrent rep ara el suport
d’una recuperació 
de la inversió directa.



ció d’intercanvi, ajudada per l’encariment
de les primeres matèries, llevat dels països
del Carib. Es produeix així un canvi nota-
ble en relació amb els cinc anys previs,
quan, després de dràstiques depreciacions
de divises, el tipus de canvi efectiu mitjà
es va depreciar el 13%. També dóna su-
port al sector exterior el fort creixement
de les remeses. No obstant això, una ex-
plicació del superàvit exterior, més enllà
de factors quantitatius, ha d’incloure 
l’abandonament de les polítiques popu-
listes, els canvis institucionals, pendents a
molts països, i el comportament dels flu-
xos d’estalvi.

Una altra font de creixement especial-
ment important per a la regió és el vigor
de la inversió. El 2005 la inversió de la
zona va créixer el 10%, i va augmentar 
la seva participació en el PIB. Però aquest
creixement és desigual, ja que la inversió
representa el 26,6% de l’economia de
Xile, però no arriba al 20% a altres països
grans, llevat de Mèxic, i només és de l’11%
a Uruguai.

És notable també la recuperació dels flu-
xos nets d’inversió directa forana, després
d’un període de fortes reculades, la qual
cosa suggereix una percepció generalitza-
da que alguna cosa està canviant a l’Amè-
rica Llatina. Els 47.300 milions de dòlars
que van afluir de l’exterior el 2005 que-
den encara lluny dels màxims de 1999 i
també dels fluxos que van a Àsia, però
creixen el 50% en relació amb el 2004. Tot
un èxit tenint en compte la competència
de la Xina.

Les arques governamentals neden en 
l’abundància, però, a diferència d’altres
èpoques, els governants no cedeixen a les
temptacions populistes i es dediquen a
reduir el deute extern en lloc de tirar la
casa per la finestra. Aquesta és la destina-
ció del superàvit primari (diferència entre
ingressos i despeses sense tenir en compte
el pagament d’interessos del deute). La
mitjana de la regió es va situar en l’1,3%
del PIB, molt per damunt del revisat 0,7%
del 2004, una disciplina fiscal que con-
trasta amb la laxitud d’altres emergents i
de la majoria de països rics. Així, el deute
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ES CONSOLIDA L’EXPANSIÓ DE L’AMÈRICA LLATINA

Variació interanual del producte interior brut real

NOTA: 2005 són previsions.
FONT: Comissió Econòmica per a l’Amèrica Llatina i el Carib sobre xifres oficials.
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Els governs són ara més
estalviadors, però l’atur
decreix amb lentitud.
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EL SUPERÀVIT CORRENT CONTINUA A L’ALÇA

Saldo de la balança per compte corrent en relació amb el producte interior brut

NOTA: 2005 són previsions.
FONT: Comissió Econòmica per a l’Amèrica Llatina i el Carib sobre xifres oficials.
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extern ha passat de representar el 228%
de les exportacions el 1995 a només el
118% el 2005.

En aquest context positiu, el nivell de
benestar continua sense créixer de forma
generalitzada, la qual cosa sempre és una
font de tensions potencials. Aquí reduir
l’atur és clau, però la taxa de desocupats

només ha passat de l’11% al 9,3% en tres
anys. Un altre problema del mercat de tre-
ball continua essent l’escàs creixement de
la productivitat, veritable assignatura
pendent en un món globalitzat, molt ne-
cessari per sostenir una millor relació
d’intercanvi, donar continuïtat al creixe-
ment i millorar el nivell d’ingressos de la
població.
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Previsions de la Comissió Europea:
creixement sense inflació

Al seu avanç de primavera, la Comissió
Europea ha revisat lleugerament a l’alça
les previsions de creixement per a la Unió
Europea (UE) el 2006 (2,2%, enfront del
2,1% previst al novembre passat) i ha man-
tingut les de la zona de l’euro (1,9%).
Això implica, en els dos casos, una acce-
leració en relació amb el creixement
registrat el 2005. Pel que fa als preus, l’e-
xecutiu comunitari reitera les previsions
anteriors, la qual cosa representa un crei-
xement de l’índex de preus de consum (IPC)
harmonitzat el 2006 idèntic al de l’any
passat: 2,2% a la zona de l’euro i a la UE.

En què es basa aquest escenari de recupe-
ració? En presentar les previsions, Joa-
quín Almunia, Comissari d’assumptes
econòmics i monetaris, va destacar tres
factors clau: positives expectatives de la
demanda esperada, condicions financeres

favorables i beneficis empresarials en
bona situació. Tot plegat facilitarà que, a
diferència del repunt del creixement de la
segona meitat del 2005, sigui la demanda
interna la que doni suport a la recuperació.
Així mateix, i malgrat que les cotitzacions
del petroli previstes es mantenen en ni-
vells elevats, es considera la hipòtesi que
l’encariment del petroli no es traslladarà
als salaris.

Els riscos per a l'incompliment de l’esce-
nari que la Comissió explicita no són
nous. Continua preocupant l’evolució del
petroli, tant per la volatilitat que presenta
en els últims temps com per les hipotèti-
ques noves pujades del preu. També es
continua esmentant l’amenaça que repre-
senten els desequilibris globals per comp-
te corrent. Malgrat aquestes preocupa-
cions, la Comissió Europea considera que
la recuperació és més sòlida del que s’an-
ticipava la tardor passada.

UNIÓ EUROPEA

La Comissió revisa
moderadament a l’alça 
les previsions de creixement
per a la Unió Europea 
el 2006 i constata que la
recuperació, pel que sembla,
té una base més sòlida 
del que s’esperava mesos
enrere.

Creixement Inflació (*)

País 2005
Previsió actual Previsió anterior

Diferència 2005
Previsió actual Previsió anterior

Diferènciaper a 2006 per a 2006 (**) per a 2006 per a 2006 (**)

Alemanya

Espanya

França

Itàlia

Zona de l’euro

Regne Unit

UE-25

NOTES: (*) Índex de preus de consum harmonitzat.

(**) Data de la previsió: novembre de 2005.

FONT: Comissió Europea.

PREVISIONS MACROECONÒMIQUES DE LA COMISSIÓ EUROPEA

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

3,4 3,1 3,2 –0,1 3,4 3,5 3,3 0,2

1,4 1,9 1,8 0,1 1,8 2,0 2,1 –0,1

0,1 1,3 1,5 –0,2 2,2 2,1 2,1 0,0

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

1,8 2,4 2,3 0,1 2,0 2,0 2,2 –0,2

1,5 2,2 2,1 0,1 2,2 2,2 2,2 0,0
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Zona de l’euro: la recuperació 
és un fet

Fins ara, la zona de l’euro oferia un com-
portament econòmic caracteritzat pel seu
baix ritme d’activitat i per indicar contí-
nuament una recuperació que no s’aca-
bava de materialitzar. Queda massa a
prop el fals repunt de la primera meitat
del 2004, que va derivar cap a un inespe-
rat alentiment econòmic que va durar
gairebé un any. Ara les circumstàncies són
diferents. En dos trimestres, l’economia
de la zona de l’euro ha passat de vorejar
nivells de creixement decebedors, amb
prou feines superiors a l’1% en el primer
semestre del 2005, a apropar-se ràpida-
ment al 2%, un ritme d’avanç econòmic
proper al potencial de creixement.

Concretament, en el quart trimestre del
2005, el producte interior brut (PIB) de la
zona de l’euro es va situar en l’1,7% inter-
anual (1,6% interanual en el trimestre
anterior). Es tracta d’un ritme acceptable,
que, a més a més, té la virtut de consoli-
dar l’embranzida de l’activitat del tercer

trimestre, com es constata en les taxes
d’increment intertrimestral anualitzades
del PIB, que reflecteixen amb més preci-
sió el pols últim del creixement: la dada
del tercer trimestre, un notable 2,6%, ha
anat seguida d’un acceptable 1,2% en el
quart trimestre. En definitiva, el 2005,
que, en conjunt, només creix l’1,4%, ama-
ga un primer semestre ranquejant i una
segona meitat en bona línia.

I el futur? Les previsions són favorables.
El consens dels analistes apunta a un crei-
xement per al 2006 de l’ordre del 2%, que
deriva, sobretot, del manteniment del
vigor exportador i de la intensitat inver-
sora, amb el suport, tot i que sigui amb
feblesa, d’un consum menys deprimit que
en els trimestres anteriors. Si falla aquest
element, el de la reactivació de la despesa
de les llars, ni que sigui moderada, la recu-
peració podria perdre impuls ràpida-
ment.

Ara com ara, amb les dades a la mà, sem-
bla que l’escenari descrit s’hauria de
materialitzar. La inversió i el sector exte-

El creixement del quart
trimestre, de l’1,7%,
consolida la reactivació
apuntada cap a la meitat 
del 2005, a diferència 
de la «falsa recuperació»
del 2004.

LA ZONA DE L’EURO CONSOLIDA LA RECUPERACIÓ

Variació del producte interior brut en termes reals

FONTS: Eurostat i elaboració pròpia.

%

2001
–0,5

0,5

1,5

2

2,5

3

En relació amb el trimestre anterior, anualitzada En relació amb el mateix període de l’any anterior

1

0

2002 2003 2004 2005



rior es comporten amb dinamisme, com
ho reflecteix el ritme de creixement del
component de béns d’equipament de la
producció industrial (3,8% interanual al
desembre) o l’expansió de les exporta-
cions (van augmentar el 10% interanual
al desembre). I els indicadors d’oferta ra-
tifiquen el ritme més viu de l’economia,
amb la producció industrial creixent l’1,9%
en el quart trimestre i el sentiment econò-
mic al gener en els seus màxims des del
juny del 2001.

Per a la recuperació del consum, però,
caldrà esperar més. Ara com ara, la con-
fiança del consumidor, un indicador que
acostuma a anticipar la trajectòria del
consum, ha deixat enrere els valors mí-
nims del segon trimestre del 2005, ha re-
cuperat posicions i s’ha situat al gener en
el nivell dels 11 punts negatius. Però la

consolidació definitiva d’una etapa de
més dinamisme de la despesa privada re-
querirà del concurs d’un mercat laboral
clarament més expansiu. En aquest sen-
tit, i malgrat el repunt de la taxa d’atur
fins al 8,4% al desembre, les perspectives
de reducció de l’atur per al 2006 no són
dolentes.

Com també pot contribuir a consolidar
un to més positiu del consum la relativa
contenció de la inflació. Al gener, l’IPC
harmonitzat va créixer el 2,4% i es va acce-
lerar dues dècimes percentuals en relació
amb el desembre. Aquests nivells, encara
per damunt de la referència del Banc Cen-
tral Europeu, han estat deguts, sobretot, a
la persistent contribució energètica, que
continua reflectint l’episodi de l’encari-
ment del petroli que pateix l’economia
mundial.

Continua pendent la millora
del consum, un llast 
que impedeix esvair 
els dubtes que queden sobre
la sostenibilitat d’aquesta
recuperació.
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ZONA DE L’EURO: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2004 2005 2006
2003 2004

IV I II III Octubre Novembre Desembre Gener

PIB

Vendes al detall

Confiança del consumidor (*)

Producció industrial

Sentiment econòmic (*)

Taxa d’atur (**)

Preus de consum

Balança comercial (***)

NOTES: (*) Valor.

(**) Percentatge sobre població activa.

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

FONTS: Eurostat, Banc Central Europeu, Comissió Europea i elaboració pròpia.

Les perspectives per al 2006
tendeixen a confirmar 
un escenari de moderada
expansió econòmica, posició
que els indicadors que es
van coneixent justifiquen.
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Quan es discuteix sobre les diferències de fiscalitat entre els Estats Units i Europa, la qüestió se sol plantejar en
els següents termes: al Vell Continent es paga més impostos per finançar un Estat del Benestar més generós que
el nord-americà. Res a dir, ja que cada societat es dota del nivell de redistribució de la renda que prefereix. No
obstant això, la reiterada feblesa del creixement a la Unió Europea (UE) suscita el dubte permanent sobre si la
nostra fiscalitat afecta més del que seria desitjable la generació de riquesa.

Efectivament, el conjunt d’ingressos fiscals de les administracions, incloses les contribucions a la seguretat
social, representa el 41% del PIB a la UE, gairebé quinze punts percentuals superior al dels Estats Units i el Japó.
A més a més, i això és menys conegut, malgrat l’esforç de rebaixa fiscal d’algunes economies europees, els dife-
rencials han empitjorat en els 10 últims anys.

No es tracta d’una mera qüestió de pressió fiscal. No solament paguem més, sinó que utilitzem una combinació
de fonts d’ingressos amb importants efectes distorsionadors. Concretament, el mercat laboral, que registra un
ritme de creació d’ocupació insatisfactori i un nivell d’atur massa elevat, podria estar essent penalitzat per la fis-
calitat. Així, a la UE, la càrrega fiscal del factor treball és gairebé el 50% superior a l’existent als Estats Units o el
Japó. Segons les xifres de la Comissió Europea, el tipus fiscal implícit sobre el treball –és a dir, la suma de la
imposició personal, les contribucions socials a càrrec del treballador i de l’empresa i altres ingressos fiscals vin-
culats a la retribució expressats en percentatge sobre la base fiscal corresponent– era el 1999 el 37% de mitjana a
la UE, enfront del 25% dels Estats Units i del 23% del Japó.

Treballar surt molt car a Europa: la fiscalitat sobre l’ocupació

FORTES DIFERÈNCIES DE CÀRREGA FISCAL SOBRE EL TREBALL A LA UNIÓ EUROPEA

Tipus fiscal implícit sobre el treball el 2003 (*), en percentatge

NOTA: (*) Suma de tots els impostos que graven les rendes del treball assalariat en percentatge de la base fiscal corresponent.
FONT: Eurostat.

4015 25 3020 351050

Suècia

França

Bèlgica

Finlàndia

Itàlia

Grècia

Àustria

Alemanya

Dinamarca

Portugal

Països Baixos

Espanya

Luxemburg

Irlanda

Regne Unit

Impostos
sobre la renda

Contribucions a la
seguretat social a càrrec
del treballador

Contribucions a la seguretat
social a càrrec de l’empresa
i altres impostos

45 50



MARÇ 2006 21INFORME MENSUAL

Així mateix, les diferències al si de la UE entre estats membres són notables, tant pel que fa a la pressió fiscal
total com a la seva composició. Així, nou estats de l’antiga UE-15 se situen per damunt del nivell mitjà del 37%.
Dels altres sis països, cal destacar que quatre –Espanya, Luxemburg, Irlanda i el Regne Unit– opten per allunyar-
se significativament d’aquesta mitjana.

Quins són els impactes d’aquesta forta càrrega fiscal sobre el treball? Des d’un punt de vista teòric, la major
pressió fiscal sobre el treball s’acaba traslladant als costos laborals i provoca dos efectes negatius. En primer lloc,
en presència d’un mercat laboral amb rigideses, com l’europeu, els costos laborals més elevats provoquen un
descens de la demanda de mà d’obra i, conseqüentment, un increment de l’atur. En segon lloc, les empreses
substitueixen el factor més car en termes relatius, el treball, pel més barat, el capital, la qual cosa comporta un
model econòmic que tendeix a no aprofitar tota la potencialitat del seu capital humà.

L’evidència suggereix que a Europa s’està produint un procés d’aquest tipus. Segons les estimacions de Daveri i
Tabellini (2000)(1), cada punt percentual d’augment de la fiscalitat sobre el treball comporta un increment de
mig punt percentual de l’atur a l’Europa continental. Aquests autors conclouen que la fiscalitat sobre el treball és
responsable de la meitat de l’augment de l’atur a Europa entre els anys 1970 i 1995. Altres treballs empírics han
obtingut una sensibilitat de l’atur a la fiscalitat lleugerament inferior, però sempre significativa. Per exemple, els
serveis tècnics de la Comissió Europea, utilitzant dades recents, estimen que l’augment d’un punt de la fiscalitat
sobre el treball provoca un increment de 0,3 punts percentuals en la taxa d’atur.

En aquesta tessitura, la fiscalitat té molt a veure, sens dubte, amb el mal comportament econòmic de la UE en
els últims exercicis. Atesa l’elevada sensibilitat de les variables laborals a la fiscalitat, el marge de millora és ele-

A MÉS PRESSIÓ FISCAL SOBRE EL TREBALL, MÉS ATUR, TOT I QUE ESPANYA ÉS DIFERENT

NOTES: (*) Percentatge sobre la població activa, en termes harmonitzats.
(**) Suma de tots els impostos que graven les rendes del treball assalariat en percentatge de la base fiscal corresponent.
FONTS: Eurostat i elaboració pròpia.

Tipus fiscal implícit sobre el treball el 2003 (**)

Taxa d’atur el 2005 (*)
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(1) Daveri, F. i G. Tabellini (2000): «Unemployment, Growth and Taxation in Industrial Countries». Economic Policy, núm. 30, 47-104.
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Alemanya: es necessita el consum

El creixement del PIB del quart trimestre,
l’1,6% interanual, recorda que Alemanya
es continua basant exclusivament en el
binomi inversió-exportació. No és una
mala base, quan tenim en compte que
Alemanya és el primer exportador mun-
dial, posició de privilegi que probable-
ment ha revalidat el 2005 en créixer el seu
superàvit comercial el 3,3% en relació
amb el 2004, fins als 160.000 milions
d’euros. No obstant això, Alemanya
necessitarà alguna cosa més per trencar la

tònica d’activitat reduïda en què està en-
callada des del llunyà any 2000, moment
en què l’economia va créixer més del 3%.
Queden a la vora en el temps els crítics
exercicis del 2002 i del 2003, quan l’eco-
nomia es va estancar. El creixement del
2005, de l’1,1%, no allunya els dubtes.

D’on pot venir aquest impuls addicional
que permeti consolidar els ritmes actuals
de creixement? Atès que el govern intenta
limitar el dèficit públic (3,3% del PIB el
2005), de manera que s’apropi als límits
del 3% del PIB que marca el Pacte d’esta-

vat. No obstant això, la qüestió immediata és com es finança aquesta rebaixa d’impostos. Perquè, si s’opta per
migrar una base fiscal a una altra, és a dir, es grava el capital o el consum en lloc del treball, l’efecte positiu
sobre l’economia podria no produir-se. La Comissió Europea prefereix recomanar una solució ortodoxa: en-
front d’uns ingressos menors, ajustament de la despesa pública en correspondència. Així, segons les seves esti-
macions, una reducció del consum públic equivalent a l’1% del PIB combinada amb una rebaixa d’un total
equivalent en la fiscalitat sobre el treball generaria un augment de l’ocupació de l’1% i del creixement econò-
mic, del 0,8%.

ALEMANYA: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2004 2005 2006
2003 2004

IV I II III Octubre Novembre Desembre Gener

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 0,8 1,5 – 1,6 – –

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

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

91,8 95,4 95,4 95,0 93,0 95,4 98,5 97,7 99,6 101,7

10,5 10,5 10,8 11,9 11,9 11,7 11,6 11,4 11,2 11,3

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

130 149 155 157 154,4 157,2 159,6 161,3 160,0 ...

Alemanya es continua
beneficiant del poderós
tàndem exportació-inversió,
com es reflecteix en el
creixement de l’1,6% 
del quart trimestre…
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bilitat i creixement comunitari, la resta de
candidats són dos, la inversió en cons-
trucció o el consum privat.

La composició del creixement del quart
trimestre constata que el consum privat
torna a decebre, ja que se situa en nivells
un 0,7% inferiors als del quart trimestre
del 2004. Així i tot, l’acceleració de la
inversió i, amb menys pes, del consum
públic va facilitar una major alegria de la
demanda interna. Arran d’aquesta em-
branzida interna, el sector exterior va re-

duir lleugerament la seva aportació posi-
tiva a l’augment del PIB, ja que les impor-
tacions van créixer per damunt de les 
exportacions, les quals, així i tot, van con-
tinuar exhibint un ritme d’increment
notable.

En definitiva, el consum continua essent
l’assignatura pendent i l’element que hau-
ria d’acabar de consolidar la recuperació.
Les previsions disponibles apunten a una
lleugera acceleració de la despesa de les
famílies arran del combinat d’un seguit

EVOLUCIÓ DEL PIB D’ALEMANYA PER COMPONENTS

Percentatge de variació interanual

PIB

2004 2005

2004

IVIIIIII IV

2005

I

Consum privat

IV

1,1 1,1

1,2

1,6

1,1

0,5

0,8

1,6

2004 2005

0,20,2

2004

IVIIIIII

2005

I

0,3

–0,4

–0,1

1,1

0,2

III

0,6

III

0,4

2004 2005 2004

Consum públic

0,1

–1,6

III

2005

Formació bruta de capital fix

2004 2005

–1,5

0,2

IVIII IVIIII2004 2005 IVIII IVI

–0,8
–1,2

–2,9

–1,4

0,5
0,8

–1,7

–2,0

–0,7

–1,7

–1,0

1,7

III

–1,4

III

0,6

FONTS: Oficina Federal d’Estadístiques i elaboració pròpia.

2004 2005 2004

Exportacions de béns i serveis

8,3

6,5

Importacions de béns i serveis

2004 2005

6,1
5,5

IVIIIIII IV

2005

I2004 2005 IVIIIIII IVI

6,8

12,8

7,2
6,6

5,4

8,8

2,8

6,3

8,8

3,9

6,9
7,5

III

3,2

III

3,8

II

1,5

II

0,7

II II

–0,3

II

8,8

II

6,6

–0,7

0,5

…però és necessari que 
les famílies germàniques
comencin a gastar amb 
més alegria per acabar de
consolidar la recuperació.
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de factors, entre els quals cal destacar l’an-
ticipació de la despesa per l’anunciada
pujada de l’Impost sobre el Valor Afegit el
2007 de tres punts, la contenció de la
inflació (l’IPC va créixer el 2,2% inter-
anual al gener) i les perspectives de certa
millora de l’ocupació (tot i que la taxa
d’atur va ser de l’11,3% al gener). En
aquest sentit, sembla que la recuperació
de la confiança del consumidor, que al
gener es va situar en els seus màxims des
del setembre del 2002, avala les previsions
anteriors.

Un element favorable que cal retenir, per
completar el panorama econòmic ale-
many, és que la recuperació arriba a dos
sectors clau: la indústria i els serveis. Així,
la producció industrial, tot i cedir lleuge-
rament al desembre, compensant el re-
punt del novembre, capitalitza el favora-
ble entorn internacional. I els empresaris
continuen utilitzant expectatives molt
favorables, com es reflecteix en el creixe-
ment de l’indicador IFO, que es va situar
al febrer en els seus màxims des del 1991.

En resum, les perspectives alemanyes són
positives, sense que hagin quedat enter-
bolides per la vaga, de principis de febrer,
del sector públic. Tot i que aquesta vaga
venia revestida de l’aura de ser la primera
del sector públic en 14 anys, el cert és que

la seva incidència ha estat limitada i no
sembla que hagi de contribuir a modifi-
car ni la direcció de l’actual política eco-
nòmica ni tampoc a afectar les més opti-
mistes expectatives dels empresaris i de
les famílies.

França: inici d’any decisiu

El primer trimestre del 2006 serà decisiu
per entreveure les possibilitats de l’actual
cicle econòmic gal. Els dos trimestres an-
teriors, el tercer i el quart del 2005, han
tingut un signe oposat, de manera que les
espases han quedat en alt. Així, mentre el
tercer trimestre sorprenia batent a l’alça
les previsions de creixement, en el quart,
en canvi, la realitat va quedar per sota de
les expectatives: en els tres últims mesos
del 2005, l’avanç del PIB en termes inter-
anuals va ser de l’1,2%, arran d’un creixe-
ment intermensual anualitzat de només
el 0,9%.

L’estructura del creixement és fins i tot
menys satisfactòria que el propi nivell. En
el quart trimestre, s’ha assistit a una des-
acceleració de tots els components de la
demanda interna, llevat de la contribució
de la variació d’existències. Concretament,
va ser especialment intensa la correcció
del consum privat, que va caure en rela-

FRANÇA: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2004 2005 2006
2003 2004

IV I II III Octubre Novembre Desembre Gener

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 1,7 1,0 1,7 – 1,2 – –

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

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

9,8 10,0 10,0 10,1 10,2 9,9 9,7 9,6 9,5 ...

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

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

Després de l’inesperat 
bon comportament de
l’economia francesa 
en el tercer trimestre, 
el quart trimestre ha
refredat les expectatives.

Els empresaris alemanys no
dubten a l’hora de percebre
la situació econòmica com la
millor des del 1991.



MARÇ 2006 25INFORME MENSUAL

ció amb el nivell del tercer trimestre. Per
la seva banda, el sector exterior, tot i dre-
nar creixement al PIB, no va empitjorar
en relació amb el trimestre anterior. En
definitiva, un quadre preocupant.

Tot plegat dota d’una importància clau
l’inici del present exercici. Ara com ara,
les dades fan pensar que el veredicte serà
moderadament positiu, cosa que obrirà
les possibilitats de completar un any 2006
en tònica de reactivació. Així, al gener, el
consum intern ha repuntat i el sentiment
econòmic ha consolidat la recuperació del
desembre. El contrapunt negatiu, tot i que
encara referit al desembre del 2005, l’ha
proporcionat la producció industrial, que
va cedir terreny en aquest mes i va caure
el 0,4% interanual, arran d’un important
deteriorament de l’activitat al sector auto-
mobilístic. Tampoc no ha deixat d’inquie-
tar el repunt de la inflació del gener (fins
al 2,0% interanual), per bé que la conten-
ció del nucli subjacent ha contribuït a
treure ferro a la qüestió.

No obstant això, un cop ens allunyem de
la perspectiva a molt curt termini, la gran
basa de la recuperació hauria de provenir
d’un consum privat revitalitzat. O, com a
mínim, aquesta és l’aposta de la política
econòmica del govern Villepin. Des de
l’estiu passat, l’executiu ha pres un seguit
de mesures que tenen com a eix principal
incidir positivament en la capacitat de
despesa de les famílies franceses mitjan-
çant una combinació de mesures fiscals
–rebaixa de la imposició directa sobre les
persones físiques– i laborals, amb la
mesura destacada de la flexibilització de
la jornada de les 35 hores setmanals.

Ara l’Assemblea Nacional francesa ha
aprovat l’anomenat «Contracte de Prime-
ra Feina», concebut per facilitar la inser-
ció laboral dels joves. Fonamentalment,
es busca reduir les barreres d’entrada al
mercat de treball dels més joves de 26 anys
mitjançant un tipus de contracte molt fle-

xible per acomiadar en els dos primers
anys, per després permetre una situació
d’estabilitat, i que serà d’aplicació a les
empreses de més de 20 empleats.

Es tracta d’una mesura amb lògica eco-
nòmica, ja que a França la taxa d’atur del
col·lectiu de menors de 25 anys duplica
amb escreix la mitjana nacional: el 22,7%,
enfront del 9,5%, al desembre. L’escassa
contestació social que ha generat la seva
adopció, menor de l’esperada, podria in-
dicar una major sensibilitat pública da-
vant les dificultats de tipus estructural
que limiten el potencial econòmic gal.

Itàlia: tot supeditat a les eleccions

Els propers 9 i 10 d’abril, Itàlia celebrarà
eleccions generals. Tot i que els sondejos
apunten a una situació de cert avantatge
per a la coalició de centreesquerra lidera-
da per Romano Prodi, enfront de la de
centredreta de l’actual primer ministre
Silvio Berlusconi, es tracta d’una contesa
electoral molt oberta. Per aquest motiu,
els últims indicadors econòmics han pas-
sat a un cert segon pla enfront de l’agen-
da política.

Certament, les novetats en la conjuntura
econòmica tampoc han estat majúscules.
El consum tendeix a tirar una mica més,
la inversió manté un to moderadament
ascendent i sembla que el deteriorament
del sector exterior, un front que s’ha com-
portat negativament en els últims temps,
s’està frenant, cosa que beneficia l’activi-
tat industrial. Tot plegat en un context de
moderació dels preus –l’IPC va créixer el
2,2% interanual al gener, taxa similar a la
mitjana del segon semestre del 2005– i
amb la taxa d’atur estabilitzada, per bé
que en nivells relativament elevats (7,7%
en el tercer trimestre).

Aquesta millora dels indicadors més re-
cents permet estimar que el quart trimes-

Aprovat sense gaire
contestació social 
el «Contracte de Primera
Feina», un instrument 
que hauria de facilitar 
la inserció laboral 
dels més joves.

La convocatòria d’eleccions
generals a Itàlia els propers 
9 i 10 d’abril deixa en un cert
segon pla les últimes
novetats de la conjuntura
econòmica…

L’any ha començat millor 
del que va acabar l’anterior,
ja que, pel que sembla, 
el consum apunta a la
recuperació, tot i que el
deteriorament de l’activitat
industrial representa 
un contratemps important.
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tre es va tancar amb una lleugera recupe-
ració del creixement. No obstant això, les
perspectives per al 2006 són tèbies. Se-
gons la majoria dels analistes, Itàlia crei-
xerà l’1,3%, al grup de cua de les grans
economies de la Unió Europea, i aquest
diagnòstic de reactivació rep l’aval d’una
certa recomposició de l’índex de senti-
ment econòmic, que ha repuntat al gener.

Regne Unit: el quart trimestre 
no esvaeix els dubtes

L’última gran fase expansiva de l’econo-
mia britànica, del 1993 al 2004, es va be-
neficiar d’un creixement notable del con-
sum privat. Per això, la constatació que,
en el tercer trimestre de l’any, les famílies
britàniques es van estrènyer el cinturó,
fins a situar la seva despesa en els mínims
de 10 anys, descarta, ara com ara, les pers-
pectives de recuperació de l’economia.

El creixement del PIB en el quart trimes-
tre, de l’1,8% interanual, sense canvis en
relació amb el trimestre anterior, no ha
servit per esvair la incertesa. Tot i que el
consum privat ha repuntat moderada-
ment (fins a l’1,7% interanual, enfront de
l’1,4% anterior), aquest moviment ha
quedat compensat amb escreix per l’ines-

perat enfonsament de la inversió, que cau
l’1,7% interanual (que cal comparar amb
l’avanç del 3,8% del tercer trimestre). Tot
plegat ha provocat una sensible desacce-
leració de la demanda interna, que només
ha pogut ser compensada per la primera
contribució positiva del sector exterior a
la variació del PIB des del primer trimes-
tre del 2000.

A més a més, l’inici de l’any ha represen-
tat un clar refredament de les expectati-
ves. Quan es confiava que la campanya de
Nadal representaria la consolidació de la
inflexió alcista del consum, les dades de
vendes al detall del gener han trencat a la
baixa les previsions, amb una desaccelera-
ció propera als tres punts percentuals en
relació amb el registre del desembre. I la
confiança del consumidor, tot i apuntar a
una certa recuperació al gener, se situa
gairebé cinc punts per sota de la seva si-
tuació fa un any.

El pols recent del mercat de treball, el
gran punt de suport de l’extint dinamis-
me de la despesa de les llars, tampoc no
acaba de ser positiu, ja que, sense situar-
se en nivells alarmants, combina elements
positius, com un nivell d’atur encara re-
duït (2,9% al gener), amb altres indica-
dors en estancament (com la creació d’o-

ITÀLIA: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2004 2005 2006
2003 2004

IV I II III Octubre Novembre Desembre Gener

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 1,4 1,7 2,4 ...

–0,6 –0,6 –2,0 –2,7 –1,2 –0,2 –1,6 0,0 2,0 ...

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 2,0 2,2

4,1 2,0 –0,8 –1,9 –5,1 –7,0 –8,7 –9,2 –10,4 ...

…tot i que és cert que 
les tendències recents, que
apunten a una certa millora
dins una tònica d’escassa
activitat, es mantenen.

El Regne Unit creix l’1,8% 
en el quart trimestre, sense
millora en relació amb 
el trimestre anterior i sense
resoldre la feblesa 
del consum privat…

…situació que, a més a més,
es pot haver complicat
després d’una campanya
nadalenca decebedora.
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cupació) o en reculada (com els llocs de
treball vacants).

Finalment, cal destacar que el repunt dels
preus de consum al gener, fins al 2,3% in-
teranual, i el manteniment de la feblesa

industrial –la producció industrial va
caure gairebé el 3% interanual al novem-
bre i al desembre– completen un escenari
més inclinat cap al costat negatiu que cap
al costat esperançador.

REGNE UNIT: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2004 2005 2006
2003 2004

IV I II III Octubre Novembre Desembre Gener

PIB

Vendes al detall

Producció industrial

Taxa d’atur (*)

Preus de consum

Balança comercial (**)

NOTES: (*) Percentatge sobre població activa.

(**) Saldo acumulat de 12 mesos. Milers de milions de lliures esterlines.

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

2,5 3,2 2,7 2,0 1,6 1,8 – 1,8 – –

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

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

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

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

–46,8 –55,5 –59,8 –61,5 –62,9 –63,7 –64,0 –64,7 –65,5 ...

Un cert tensionament 
dels preus i la persistent
feblesa de la manufactura
enterboleixen encara més
un escenari que no acaba
d’esvair les incerteses.



Bernanke pilota la Reserva Federal 
cap a noves alces dels tipus

El dia 31 de gener, el Comitè Federal de
Mercat Obert de la Reserva Federal, el
banc central dels Estats Units, va decidir
apujar de nou el tipus d’interès oficial en
25 punts bàsics fins al 4,50%, tal i com
s’esperava. Es va tractar del catorzè incre-
ment consecutiu des del juny del 2004. Va
ser, a més a més, l’última reunió sota la
presidència d’Alan Greenspan, que va ini-
ciar la seva tasca al capdavant de la Reser-
va Federal a l’agost de 1987.

Al comunicat emès després de la reunió,
es deixava la porta oberta a noves alces dels
tipus d’interès. En efecte, es deia que el
Comitè considerava que podria ser neces-

sari tensionar una mica més la política
monetària, per mantenir equilibrats els ris-
cos per a l’assoliment d’un creixement sos-
tenible i de l’estabilitat dels preus. Les ten-
sions inflacionistes provenen de possibles
increments en la utilització dels recursos
productius i dels elevats preus energètics.

Dues setmanes més tard, en la seva pri-
mera compareixença davant el Congrés,
el flamant president del banc central més
poderós del món, Ben Bernanke, va di-
buixar un panorama en línia amb el
comunicat del Comitè Federal de Mercat
Obert. El canvi més important en relació
amb Greenspan va ser el llenguatge utilit-
zat, molt més clar que l’obscur i críptic
habitual en «el mag». Així, va apuntar cap
a un nou increment del tipus d’interès de

MERCATS FINANCERS

Mercats monetaris i de capital

Nova pujada del tipus
d’interès de referència als
Estats Units fins al 4,50%.

LA RESERVA FEDERAL APUJA DE NOU ELS TIPUS D’INTERÈS

Tipus d’interès de referència de la política monetària

FONTS: Bancs centrals nacionals.
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referència de la Reserva Federal en la pro-
pera cita del 28 de març, que podria no
ser l’últim.

De fet, el mercat, després de conèixer unes
manifestacions de Greenspan en un sopar
privat amb banquers d’inversió, en la se-
gona setmana de febrer, va intensificar les
expectatives alcistes dels tipus d’interès
de la Reserva Federal. Aquest moviment
es va reforçar després de les declaracions
de Bernanke al Congrés. Així, els opera-
dors del mercat interbancari anticipen
que el tipus d’interès oficial de la Reserva
Federal arribarà, molt probablement, al
5%.

A la zona de l’euro, el Consell de Govern
del Banc Central Europeu (BCE), en la
reunió del dia 2 de febrer, no va modificar
els tipus d’interès directors. No obstant
això, en la roda de premsa posterior, el pre-
sident Jean-Claude Trichet va indicar que
era imminent una nova pujada al març i
va manifestar la seva conformitat amb les
expectatives del mercat en aquest sentit.
Aquestes previsions es basen en una anàli-
si que confirma la recuperació econòmica
de la zona de l’euro i uns riscos inflacionis-
tes a l’alça. Durant la segona setmana de
febrer, un membre del Consell de Govern
del BCE, Liesbscher, va suggerir que s’es-
tava preparant un seguit d’augments dels

Imminent pujada del tipus
oficial de l’Eurosistema 
el proper dia 2 de març fins
al 2,50%.

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)

2005

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

2006

Gener (*)

Febrer (1)

NOTES: (*) Xifres provisionals.

(1) Dia 24.

(2) Tipus d’interès marginal. Últimes dates de variació del tipus mínim: 6-3-03 (2,50%), 5-6-03 (2,00%), 1-12-05 (2,25%).

(3) Últimes dates de variació: 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%), 31-1-06 (4,50%).

(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.

2,06 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 2,33 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

2,28 2,47 2,78 4,16 4,49 0,09 4,50 4,64 1,02

2,30 2,51 2,83 4,26 4,60 0,10 4,50 4,60 1,01

2,32 2,64 2,96 4,50 4,81 0,11 4,50 4,57 1,13

TIPUS D’INTERÈS A CURT TERMINI ALS MERCATS NACIONALS

Mitjanes mensuals, en percentatge anual

Euríbor (5)
Subhastes
BCE (2)



tipus d’interès per afrontar les pressions
inflacionistes. De fet, és el que descompta
el mercat, que aposta per un tipus de refe-
rència situat al voltant del 3% al final de
l’exercici, enfront del 2,25% actual.

Pel que fa al Banc del Japó, el seu comitè
de política monetària va decidir, el dia 9 de
febrer, no variar la política de tipus d’in-
terès propers al 0%. No obstant això, dos
membres hi van votar en contra, la qual
cosa ja ha passat en diverses ocasions des
del final de juliol. Recentment, però, altres
veus s’han afegit al cor dels qui argumen-
ten que ja ha arribat l’hora de posar fi a
aquesta política monetària ultrarelaxada.
Així, durant la segona setmana de febrer,
Nobuo Kuroyanagi, president del Mitsu-
bishi Tokyo UFJ, el major banc mundial,
va defensar que ja toca començar a dre-
nar liquiditat, tan aviat com sigui possi-
ble, i apujar els tipus d’interès. El possible
final de la deflació suggereix que la puja-
da dels tipus d’interès podria tenir lloc en
aquest exercici.

Pel que fa a altres bancs centrals, el dia 23
de febrer, el Banc de Suècia va apujar el

tipus d’interès d’intervenció en 25 punts
bàsics fins al 2,0%, el segon increment
d’aquest tipus d’interès oficial en aquest
exercici.

El dòlar es resisteix a baixar

Després d’un inici d’exercici feble, el dòlar
s’ha recuperat en les primeres setmanes
de febrer. L’enfortiment de la moneda
nord-americana ha derivat de la intensifi-
cació de les expectatives alcistes dels tipus
d’interès de la Reserva Federal. Així, ara
com ara, el bitllet verd es resisteix a bai-
xar, i aquesta tendència podria prosseguir
en els propers mesos.

L’euro ha perdut terreny en les primeres
setmanes de febrer després de pujar glo-
balment l’1,0% al gener. El descens ha
estat especialment intens enfront del
dòlar, perjudicat per l’ampliació dels dife-
rencials de tipus d’interès. Així, després
d’acabar el mes de gener per damunt dels
1,21 dòlars per unitat, l’euro s’ha afeblit
fins a cotitzar al voltant de la cota d’1,19
dòlars.

S’apropa el final de la
ultrarelaxada política
monetària japonesa.

La intensificació de les
expectatives alcistes dels
tipus d’interès de la Fed
dóna suport al dòlar.
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NOTA: Les dades arriben fins al 24 de febrer.
FONTS: OCDE, Thomson Financial Datastream i elaboració pròpia.
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enfront del dòlar per
l’ampliació dels diferencials
de tipus d’interès.
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La lliura esterlina perd
atractiu en relació amb 
el dòlar un cop igualats 
els tipus d’interès a curt
termini.

La lliura esterlina ha perdut atractiu en
relació amb el dòlar un cop igualats els
tipus d’interès a curt termini després de
la pujada de la Fed del dia 31 de gener. A
més a més, pesa la perspectiva d’una pos-
sible retallada del tipus d’interès d’inter-
venció del Banc d’Anglaterra enfront d’un
augment, gairebé segur, del tipus de refe-
rència de la Reserva Federal. Aquestes ex-
pectatives es van reforçar després de la
publicació, en la tercera setmana de fe-
brer,d’una taxa d’inflació al gener de l’1,9%,
per sota de l’objectiu del 2% del Banc
d’Anglaterra. Així, la moneda britànica
s’ha depreciat en relació amb el dòlar en

les últimes setmanes. En canvi, enfront de
l’euro, la lliura esterlina ha mantingut po-
sicions.

El ien va arribar a caure a més de 119 uni-
tats en relació amb el dòlar al comença-
ment de la segona setmana de febrer, en
tenir en contra un diferencial creixent de
tipus d’interès i una menor aversió al risc
dels inversors japonesos, la qual cosa
empeny a comprar actius financers es-
trangers. No obstant això, posteriorment
la moneda nipona es va revifar en inten-
sificar-se la possibilitat que el Banc del
Japó abandoni, en un futur proper, la

TIPUS DE CANVI DE LES PRINCIPALS MONEDES

Gener 2006

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.

117,3 –0,5 115,6 –2,4 11,9 116,8

1,779 3,2 1,766 1,2 –6,0 1,745

1,279 –2,8 1,279 –2,1 8,4 1,317

1,139 –2,0 1,157 –0,4 –5,5 1,149

10,44 –1,8 10,55 –0,8 –6,3 10,48

109,7 –1,9 110,3 –1,4 0,7 110,5

1,212 2,7 1,210 2,1 –7,7 1,190

142,2 2,4 139,8 –0,5 3,1 139,1

1,555 0,0 1,549 0,1 0,2 1,560

0,684 –0,1 0,686 1,0 –1,8 0,680

9,250 –1,5 9,311 –1,3 2,9 9,420

7,464 0,0 7,461 0,1 0,3 7,460

3,838 –0,6 3,820 –0,8 –6,4 3,785

28,41 –2,0 28,72 –0,9 –5,2 28,36

252,7 –0,1 250,7 –0,8 1,7 252,8

101,5 1,0 101,4 0,7 –4,2 100,4

Tipus de
canvi

% de
variació 

mensual (2)

Tipus de
canvi
mitjà

% variació (2)

Mensual Anual

Tipus 
de canvi
24-2-06



seva política de tipus d’interès pròxims 
al 0%.

Les rendibilitats del deute públic
continuen en nivells baixos

El rendiment dels bons del Tresor dels Es-
tats Units a 10 anys va remuntar en la pe-
núltima setmana de gener, en intensifi-
car-se les expectatives alcistes dels tipus
d’interès de la Reserva Federal i en publi-
car-se indicadors econòmics que sugge-
rien un notable dinamisme econòmic.
No obstant això, cap a la meitat de febrer,
la rendibilitat dels bons nord-americans
va tornar a recular i es va situar al voltant
del 4,5% en el termini a deu anys. D’a-
questa manera, els tipus d’interès a llarg
termini es mantenien en nivells relativa-
ment baixos. En els propers mesos, pro-
bablement tendiran a pujar, però modes-
tament.

D’altra banda, el dia 9 de febrer, el Tresor
nord-americà va realitzar una subhasta
de bons a 30 anys per primer cop des de

l’agost del 2001. Llavors, en un marc de
superàvit pressupostari, es van interrom-
pre aquestes emissions. La nova emissió a
molt llarg termini va ser acollida amb una
gran demanda per part del mercat. El ren-
diment dels nous bons es va situar al vol-
tant del 4,5%, lleugerament per sota del
corresponent als bons a 2 anys, la qual
cosa implicava una corba de tipus d’inte-
rès invertida entre aquests terminis.

En les últimes setmanes, la rendibilitat
dels bons de l’Estat alemanys a 10 anys ha
seguit la trajectòria dels títols homòlegs
nord-americans. El diferencial de tipus
d’interès a llarg termini entre el dòlar i
l’euro s’ha ampliat lleugerament fins a
uns 110 punts bàsics.

D’altra banda, cap a la meitat de febrer,
Rússia va llançar una emissió de bons en
rubles a 30 anys. Això reflecteix la millora
de la situació econòmica russa des de l’es-
tiu de 1998, quan es va produir un impa-
gament del servei del deute. La demanda
d’aquests valors va ser considerable. No
obstant això, només es va emetre una
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Els tipus d’interès del deute
públic a llarg termini no
s’enlairen.

El Tresor dels Estats Units
reprèn les emissions 
de bons a 30 anys.

ALTS I BAIXOS DEL IEN ENFRONT DEL DÒLAR

Iens per dòlar

Mitjanes mensuals Canvis diaris

NOTA: Els tipus arriben fins al 24 de febrer.
FONTS: OCDE, Thomson Financial Datastream i elaboració pròpia.
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mica menys de la meitat de l’objectiu pre-
vist, perquè el Ministeri d’Economia va
fixar un tipus marginal ajustat.

La taxa de morositat dels bons empresa-
rials d’alt rendiment (i alt risc) va baixar
al gener fins a l’1,8%, enfront de l’1,9%
del mes precedent, segons l’agència de
qualificacions Moody’s. No obstant això,
s’espera que aquesta ràtio repunti mode-
radament al llarg de l’exercici. La prima

de risc d’aquests bons ha cedit suaument
en les últimes setmanes, tot i que no ha
assolit els nivells mínims del primer tri-
mestre del 2005. En canvi, la prima de risc
dels bons dels mercats emergents ha con-
tinuat marcant noves cotes mínimes his-
tòriques al febrer. Això reflecteix el bon
moment econòmic d’aquests països, amb
la pujada dels preus de les primeres matè-
ries i, també, la recerca de més rendiments
per part dels inversors, atesos els reduïts

NOTA: Els tipus arriben fins al 24 de febrer.
FONTS: Banc d’Espanya i Thomson Financial Datastream.

2002 2003

Mitjanes mensuals

2004 2005

Valors diaris

LLEUGERA AMPLIACIÓ DEL DIFERENCIAL DE TIPUS D’INTERÈS A LLARG TERMINI ENTRE EL DÒLAR I L’EURO

Rendibilitat dels bons públics a 10 anys, en percentatge anual
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FONTS: Banc d’Espanya, Thomson Financial Datastream i elaboració pròpia.

4,04 4,31 4,34 4,21 4,25 4,54 4,45 4,57

0,99 1,50 1,41 1,28 1,36 1,53 1,47 1,60

4,10 4,07 3,63 3,35 3,19 3,37 3,34 3,48

4,13 4,10 3,64 3,38 3,23 3,39 3,34 3,49

4,24 4,24 3,75 3,53 3,40 3,56 3,55 3,70

4,12 4,10 3,63 3,36 3,18 3,37 3,33 3,46

4,53 4,93 4,72 4,50 4,32 4,34 4,12 4,16

2,47 2,57 2,15 2,04 1,90 2,05 2,02 2,22

TIPUS D’INTERÈS A LLARG TERMINI ALS MERCATS NACIONALS

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

Rússia llança una emissió
de deute en rubles a 
30 anys, la qual cosa
reflecteix la millora 
de la seva economia.



tipus d’interès del deute públic en l’ac-
tualitat.

Les borses continuen mostrant
embranzida

La cessió del preu del petroli, el manteni-
ment dels rendiments dels bons en nivells
baixos i els positius resultats empresarials
en general han empès els mercats de va-
lors en les últimes setmanes. Així, nom-
brosos índexs europeus i nord-americans
han marcat els nivells màxims dels últims
quatre anys i mig, i alguns emergents,
nous màxims històrics.

A pesar de la perspectiva de noves alces
del tipus d’interès de referència de la
Reserva Federal, els signes que eviden-
cien que prossegueix un notable creixe-
ment econòmic han impulsat els princi-
pals índexs borsaris dels Estats Units.
Així, el balanç acumulat en els primers
mesos de l’exercici és favorable. Tots els
principals índexs sectorials presenten
avanços sobre el mes de desembre, en-

capçalats pels dels serveis de telecomuni-
cacions i els energètics.

A Europa, l’índex DJ Eurostoxx 50, que
agrupa les empreses més grans de la zona
de l’euro, presenta un notable avanç sobre
el mes de desembre, fins i tot superior al
de les borses nord-americanes. Les borses
espanyola i alemanya lideren les alces de
les principals borses. Cal destacar que la
millora del panorama econòmic i algunes
operacions empresarials, com l’opa de
Mittal Steel sobre Arcelor i la contraofer-
ta d’E.ON sobre l’elèctrica Endesa, han
animat les borses europees.

La borsa espanyola continua reflectint la
bona marxa de l’economia i dels resultats
empresarials. Les operacions empresarials
de compra en curs i els rumors sobre noves
operacions van dinamitzar el parquet. Així,
l’índex IBEX 35 va recuperar la cota dels
11.000 punts cap al final de gener, la qual
cosa no passava des de l’octubre de l’any
2000. Només quatre empreses de l’IBEX
35 presentaven una variació negativa de les
cotitzacions des del començament de l’any.
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LA PRIMA DE RISC DELS PAÏSOS EMERGENTS BAIXA A MÍNIMS HISTÒRICS

Diferencial del deute sobirà dels països emergents en relació amb el del Tresor dels Estats Units
mesurat per l’índex JP Morgan EMBI+

NOTA: Les dades arriben fins al 24 de febrer.
FONTS: JP Morgan i Thomson Financial Datastream.

0

1.800

400

800

200

1.000

1.200

1.400

1998

Punts bàsics

1.600

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

600

La cessió del preu del
petroli, els nivells baixos
dels rendiments dels bons 
i els positius resultats
empresarials impulsen 
les borses.

Els sectors 
de telecomunicacions 
i energètic encapçalen 
les alces als Estats Units.

L’índex IBEX 35 recupera 
la cota dels 11.000 punts
que havia perdut a l’octubre
de l’any 2000.



MARÇ 2006 35INFORME MENSUAL

Fora de la zona de l’euro, la Borsa de Lon-
dres també registra considerables guanys,
a mig camí entre les continentals i les
nord-americanes. L’excepció entre les
principals és la borsa japonesa. L’índex
Nikkei 225, després de pujar més del 40%
el 2005, ha entrat en una zona de turbu-
lències. Així, va patir notables pèrdues cap
a la meitat de gener arran del descobri-
ment d’un escàndol comptable de la com-
panyia de serveis d’internet Livedoor.
Amb posterioritat, la perspectiva d’un

final proper de la política de tipus d’inte-
rès zero per part del Banc del Japó tam-
poc no hi ha ajudat. D’aquesta forma, al
final de la quarta setmana de febrer, l’ín-
dex Nikkei se situava per sota de la par de
l’exercici.

Pel que fa als mercats emergents, conti-
nuen gaudint d’un bon moment en gene-
ral. Així, els del Brasil i l’Índia van anotar
nous màxims històrics en el segon mes de
l’any.

Cotització a 24-2-06

Índex % variació % variació
% variació

% variació
(*) mensual anual

acumulada
sobre la mateixa

data de 2003

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.

10.864,9 1,4 3,6 3,2 40,8

1.280,1 2,5 8,4 3,3 54,9

2.305,8 4,6 11,8 3,7 72,9

16.649,8 3,3 46,2 –0,1 88,0

5.760,3 2,5 18,7 4,3 58,3

3.691,4 3,1 23,7 6,9 77,1

5.674,2 4,9 33,4 8,6 128,3

4.948,0 4,9 26,4 7,6 82,1

450,5 3,1 25,0 6,4 73,6

27.811,0 3,9 15,4 8,4 69,8

11.104,3 3,5 20,4 9,8 98,0

7.810,9 3,0 35,3 4,9 90,2

15.753,1 5,9 14,8 6,6 71,6

1.794,0 16,2 30,6 11,9 191,2

38.382,0 14,7 57,6 15,4 276,6

ÍNDEXS DE LES PRINCIPALS BORSES MUNDIALS

31-1-2006

Després de pujar més 
del 40% el 2005, l’índex
Nikkei 225 entra en una
zona de turbulències.



BORSES INTERNACIONALS

Índexs al final del mes
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La comptabilitat nacional mostra la
doble cara de l’economia espanyola

Les dades de la comptabilitat nacional de
l’últim trimestre del 2005 posen de mani-
fest els punts forts i les febleses de l’economia
espanyola. Al costat positiu, pesa indub-
tablement l’important impuls de l’ac-
tivitat: al llarg del 2005, la demanda inte-
rior va aportar 5,3 punts percentuals al
creixement del producte interior brut
(PIB), gràcies al fort ritme expansiu del
consum de les llars i de les administra-
cions públiques i a l’embranzida de la
inversió.

El 2005 l’economia espanyola va culmi-
nar una dècada de creixement sense inter-
rupcions, que ha estat particularment
intens en els últims cinc anys. En aquest

últim període, el ritme d’avanç del PIB va
vorejar el 3,2% de mitjana anual (més del
doble que a la zona de l’euro), la qual cosa
va fer possible i va retroalimentar, al seu
torn, l’espectacular creixement de l’ocu-
pació. En aquests cinc anys, es van crear
gairebé 2.300.000 llocs de treball nets,
més de la meitat dels generats a tota la
zona de l’euro.

A l’altra cara de la moneda, el creixement
descontrolat del dèficit exterior i l’escala-
da dels preus susciten seriosos dubtes
sobre les possibilitats que aquest patró de
creixement es pugui mantenir en el futur.
Des del 1998, les necessitats de finança-
ment exterior de l’economia espanyola
han crescut, tal com es pot apreciar al grà-
fic següent, fins a superar el 6% del PIB el
2005. Aquest fet mostra clarament que el

CONJUNTURA ESPANYOLA

Activitat econòmica

Creix notablement
l’activitat econòmica
espanyola…

…però l’increment del
dèficit exterior i l’escalada
dels preus plantegen dubtes
sobre les possibilitats 
que aquest ritme 
de creixement es pugui
sostenir en el futur.

AUGMENTA EL DESEQUILIBRI EXTERIOR DE L’ECONOMIA ESPANYOLA

Capacitat o necessitat de finançament de la nació, en relació amb el PIB

FONTS: INE i elaboració pròpia.
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EVOLUCIÓ DEL PIB D’ESPANYA PER COMPONENTS

Percentatge de variació interanual (*)
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FONT: Institut Nacional d’Estadística.
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país, en conjunt, viu per damunt de les
seves possibilitats. Dit d’una altra mane-
ra: l’estalvi interior és clarament insufi-
cient per finançar les necessitats d’inver-
sió de l’economia espanyola, en què la
construcció ocupa un lloc destacat (espe-
cialment la dirigida a la compra d’habi-
tatge).

Un altre aspecte particularment negatiu
és la contínua escalada dels preus. L’evo-
lució del deflactor del PIB (representatiu
de l’ampli conjunt de preus de l’econo-
mia), que presentem al gràfic següent, és
prou explícita. L’augment proper al 4,5%
registrat el 2005 (en els cinc últims anys,
s’ha situat en general per damunt del 4%)
és molt contraproduent, tenint en comp-
te els seus efectes negatius sobre la com-
petitivitat global de l’economia espa-
nyola.

Aquesta evolució s’observa amb preocu-
pació des de dins i des de fora de les nos-
tres fronteres. L’última advertència la va
formular el mateix president del Banc

Central Europeu en la seva compareixen-
ça davant la comissió d’assumptes eco-
nòmics del Parlament Europeu. Sense es-
mentar directament Espanya, però en
clara al·lusió al nostre país, l’autoritat
monetària va advertir de la pèrdua de
competitivitat d’«algunes economies»
amb dèficit exterior creixent i alta infla-
ció. També va mostrar la seva preocupació
pel «fenomen anormal» del boom immo-
biliari.

Estan justificats tots aquests temors? En
part sí, però no és probable que la sang
arribi al riu. Hem d’admetre, però, que la
vulnerabilitat de l’economia espanyola és
alta, ja que la forta dependència del crei-
xement espanyol del consum i de la cons-
trucció és un factor que pesa molt. La
contribució de la demanda de construc-
ció al creixement del PIB ha oscil·lat en
els últims anys al voltant d’un punt per-
centual (aproximadament una tercera
part del creixement total), sense comptar
l’efecte multiplicador que té sobre la resta
de l’activitat.

La forta dependència 
del creixement econòmic
espanyol del consum, 
i la construcció el fa en cert
sentit més vulnerable…
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PROSSEGUEIX L’ESCALADA DELS PREUS

Variació del deflactor del PIB

FONTS: INE i elaboració pròpia.
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Com es pot apreciar al gràfic següent, les
fases expansives del cicle de la construc-
ció van precedir molt sovint períodes d’a-
justament molt severs, que van acabar
arrossegant el conjunt de l’economia. L’e-
vidència empírica mostra també una es-
treta relació entre la desacceleració dels
preus al mercat immobiliari i la intensitat
d’aquests ajustaments. En aquestes cir-
cumstàncies, el ràpid augment del deute
de les famílies (subscrit, fonamentalment,
mitjançant préstecs hipotecaris a interès
variable, molt sensibles per aquest motiu
a les oscil·lacions del tipus d’interès) afe-
geix un nou factor d’inestabilitat.

Vol dir això que estem exposats a una atu-
rada brusca de l’activitat? Aquesta no és,
ni de bon tros, la hipòtesi més probable.
Tot i que la situació actual és força com-
plicada, les coordenades d’ara són molt
diferents. La clau és que els problemes que
patia l’economia espanyola en etapes an-
teriors són menys virulents ara, sota el

paraigua protector de l’euro. Si Espanya
no formés part de la UEM, és indubtable
que el dèficit exterior i l’excés d’inflació
que patim tindrien efectes demolidors.
Com ha passat tants cops en el passat, la
cotització de la nostra divisa cauria en
picat i els tipus d’interès es posarien pels
núvols. En aquest context, la recessió esta-
ria cantada.

Però ara les circumstàncies són diferents.
El dèficit exterior i l’excés d’inflació a
Espanya no deixen de ser una pura anèc-
dota regional en el marc de la zona de
l’euro; ni la cotització de l’euro ni el nivell
de tipus d’interès es veuen afectats per la
situació particular espanyola, ja que la
seva evolució ve dictada per les condi-
cions globals del conjunt de l’àrea. Són,
doncs, totalment innocus aquests des-
equilibris? Ni de bon tros, però les seves
conseqüències són menys dramàtiques.
Això no implica que toqui acceptar-los
amb passivitat, ja que, si es continua així

…tot i que les condicions
actuals són molt diferents
de les del passat, quan
alguns períodes de forta
expansió van precedir-ne
d’altres d’ajustaments
severs.

EL COMPORTAMENT DE LA CONSTRUCCIÓ AFECTA SIGNIFICATIVAMENT
EL CREIXEMENT DEL PIB

Percentatge de variació interanual del PIB i contribució del sector de la construcció
al creixement d’aquesta magnitud

FONTS: INE i elaboració pròpia.
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molt de temps, l’erosió que pateix la com-
petitivitat de l’economia espanyola pot
acabar afeblint la nostra estructura pro-
ductiva i fer-nos perdre part del terreny
guanyat en els últims anys.

Quines sortides té aquesta situació? En
l’escenari previst d’alces progressives i
moderades dels tipus d’interès per part
del Banc Central Europeu, si la política
econòmica espanyola aprofita el marge
d’actuació que li queda i fa front amb

decisió als problemes esmentats, és per-
fectament possible poder reconduir-los
sense més traumes. Convindria, com a
mínim, mantenir amb fermesa l’equilibri
actual dels comptes públics i reprendre
amb urgència les reformes estructurals
pendents per flexibilitzar l’economia i
reforçar la competència als mercats de
producció i de serveis. D’altra banda, la
moderació prevista de la demanda nacio-
nal i del consum (confirmada per les ma-
teixes tendències de la comptabilitat na-

En l’escenari previst 
de pujades moderades 
dels tipus d’interès, la
hipòtesi més probable és 
la d’una desacceleració
gradual del ritme expansiu
de la demanda nacional 
i la millora dels
desequilibris actuals.
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EVOLUCIÓ DEL PIB D’ESPANYA PER SECTORS D’OFERTA

Percentatge de variació interanual (*)
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cional i per l’evolució recent dels princi-
pals indicadors d’activitat) pot contribuir
a facilitar les coses.

En la mateixa línia, cal esperar una mode-
ració gradual de l’augment del preu dels
habitatges, en el marc esmentat de puja-
des moderades dels tipus d’interès. Es
desactivaria així el que alguns qualifiquen

d’autèntica bomba de rellotgeria en l’eco-
nomia espanyola. D’altra banda, l’espera-
da recuperació europea pot ajudar, per la
via de l’augment de les exportacions, a
reequilibrar la nostra posició exterior i a
reforçar, al mateix temps, la incipient re-
cuperació industrial que mostra la comp-
tabilitat nacional.

2005 2006
2004 2005

I II III Octubre Novembre Desembre Gener

Indústria

Consum d’electricitat (1)

Índex de producció industrial (2)

Indicador de confiança a la indústria (3)
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Importació béns interm. no energ. (5)

Construcció

Consum de ciment

Indicador de confiança a la construcció (3)
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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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2005 2006
2004 2005

I II III Octubre Novembre Desembre Gener

Consum 

Producció de béns de consum (*)

Importació de béns de consum (**)

Matriculacions d’automòbils

Crèdit al consum de béns duradors

Indicador de confiança 
dels consumidors (***)

Inversió

Producció de béns d’equipament (*)

Importació de béns d’equipament (**)
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Comerç exterior (**)

Importacions no energètiques

Exportacions

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

(**) En volum.

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

FONTS: ANFAC, Institut Nacional d’Estadística, Banc d’Espanya, Ministeri d’Economia i Hisenda, Comissió Europea i elaboració pròpia.
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Referir-se als impostos és tractar una matèria molt sensible de l’economia. Han corregut rius de tinta per analit-
zar la seva justificació en l’ordenament econòmic i els seus efectes sobre aquest ordenament, al voltant gairebé
sempre de dos conceptes bàsics: l’equitat i l’eficiència. Però, al marge de qualsevol disquisició teòrica, tots tenim
en el nostre àmbit quotidià una experiència molt directa. Benjamin Franklin va dir en una ocasió, no sense cer-
ta dosi d’ironia, que l’únic segur en aquesta vida era morir i pagar impostos…

En una primera aproximació al sistema fiscal espanyol ens trobem una paradoxa evident: els tipus de gravamen
són relativament elevats en comparació amb la mitjana dels països del nostre entorn, però, en canvi, la pressió
fiscal és una de les més baixes d’Europa. Alguna cosa falla. D’acord amb les dades d’Eurostat, els ingressos de les
administracions públiques espanyoles per impostos i cotitzacions socials van representar el 2004 el 35,4% del
PIB i es van situar clarament per sota de la mitjana de la Unió Europea dels vint-i-cinc (40,7%). De fet, la pres-
sió fiscal espanyola és molt similar a la mitjana dels nous socis de la Unió de l’Est d’Europa, però ocupa el penúl-
tim lloc en el rànquing de països de la zona de l’euro, per davant només d’Irlanda.

En el marc de l’OCDE, Espanya se situa per darrere de països capdavanters com els Estats Units o el Japó, la
pressió fiscal dels quals oscil·la al voltant del 25% del PIB. Cal relacionar el superior potencial de creixement de
l’economia nord-americana en relació amb l’europea amb la major pressió fiscal que suporta, en conjunt, el Vell
Continent. Espanya es col·loca en una situació intermèdia entre Europa i els Estats Units. Per bé que la pressió
fiscal espanyola queda lluny encara de la mitjana europea, la tendència s’orienta cap a una aproximació progres-
siva. Però, tenint en compte les consideracions anteriors, l’exemple que cal imitar és l’europeu?

Qui paga els impostos a Espanya?

AUGMENTA LA PRESSIÓ FISCAL A ESPANYA, PERÒ QUEDA LLUNY ENCARA
DE LA MITJANA EUROPEA

Impostos més cotitzacions socials, en percentatge del PIB
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ESPANYA SE SITUA A LA CUA DEL RÀNQUING DE PRESSIÓ FISCAL A LA ZONA DE L’EURO

Impostos més cotitzacions socials, en percentatge del PIB

FONTS: EUROSTAT i elaboració pròpia.
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A Espanya, cap a la meitat de la dècada dels noranta, el pes dels principals impostos directes, com la renda de les
persones físiques (IRPF), l’impost de societats i l’impost de successions era lleugerament superior al correspo-
nent als impostos indirectes, com l’impost sobre el valor afegit (IVA), entre altres, i els propis de les hisendes
locals. Però, després de les reformes dels anys 1998 i 2002, la situació es va invertir i els impostos indirectes
guanyen terreny, particularment en els tres últims anys. Aquesta evolució s’emmarca de ple en les tendències de
la fiscalitat internacional, que van patir un tomb espectacular després de les reformes aplicades als Estats Units i
a la Gran Bretanya en el bienni 1984-1986. El 2004 la participació dels impostos directes sobre la recaptació
impositiva total (excloses les cotitzacions socials) havia caigut al 46%, uns quatre punts percentuals menys que
el 1995. L’IRPF i l’IVA són els principals pilars del sistema impositiu espanyol (entre els dos aporten gairebé el
55% del total recaptat per les administracions públiques), tot i que cal destacar també la tendència clarament
ascendent de l’impost de societats en els 10 últims anys.

L’IRPF és la figura impositiva més controvertida. Segons les dades de l’Agència Tributària, el 2003 les rendes de
treball representaven una mica més del 80% del rendiment net total declarat, les corresponents a les activitats
empresarials superaven lleugerament el 10% i la resta (incloses les procedents del capital) sumaven l’altre 10%.
Crida l’atenció que el rendiment net declarat per rendes de treball se situés en 17.624 euros de mitjana, mentre
que el corresponent a autònoms i a petits empresaris no arribés als 12.000 euros. L’excessiva càrrega fiscal que
suporten els assalariats pot ser avaluada mitjançant les dades de la comptabilitat nacional: segons aquesta font,
les rendes salarials van pujar en l’esmentat any al voltant del 67% de la renda bruta de les famílies, percentatge
inferior a l’esforç fiscal realitzat. Cal considerar, però, que la mobilitat del factor capital, pel qual pugnen tots els
països, en determina un tracte més favorable a gairebé a tots ells.

Però, deixant de banda la procedència de les rendes gravades, crida poderosament l’atenció un altre fet en
l’IRPF: la polarització de l’impost sobre les rendes mitjanes. Els declarants amb trams de renda situats entre els
21.000 i els 60.000 euros, que el 2003 representaven el 22% del total de contribuents, van aportar a l’erari públic
el 48% de la recaptació total (els contribuents amb trams superiors als 60.000 euros no arribaven a 350.000, al
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AUGMENTA LA PARTICIPACIÓ DELS IMPOSTOS INDIRECTES EN LA RECAPTACIÓ
IMPOSITIVA TOTAL

Impostos percebuts pel conjunt de les administracions públiques espanyoles

FONTS: INE i elaboració pròpia.
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voltant del 2% del total). Com s’expliquen aquestes anomalies? Les causes són molt diverses, però no podem
deixar de citar-ne algunes: el frau i el menor control exercit sobre les rendes no salarials, els alts tipus impositius
aplicables als trams de renda elevats (el límit actual és del 45%, molt inferior al 35% vigent en l’impost de socie-
tats), que estimulen la fugida de l’IRPF dels qui es poden acollir legalment a la figura de persona jurídica, i, no
cal dir-ho, la desnaturalització que pateixen les bases imposables a causa del complicat entramat de deduccions
i bonificacions aplicables.

La prova del cotó de la coherència de qualsevol sistema fiscal són els principis bàsics que ja va anunciar Adam
Smith en la segona meitat del segle XVIII. Segons el pare de l’economia moderna, els impostos havien de satisfer
quatre regles fonamentals: els ciutadans han de contribuir al fisc en proporció a les seves capacitats (principi
d’igualtat); l’impost a pagar ha de ser reglat i no arbitrari (principi de certesa); els impostos s’han de regular
perquè el pagament sigui fàcil i senzill (principi de comoditat), i es detraurà el menys possible del poder dels
particulars per atendre les finalitats requerides (principi d’economicitat). Compleix el sistema fiscal espanyol
els requisits anunciats? Ja hem vist que només a mitges. El principal problema és que no paga tothom, però qui
ho fa paga massa… D’altra banda, la simplicitat no és precisament una virtut del nostre sistema fiscal: és certa-
ment difícil per al contribuent desxifrar l’embolic de deduccions, bonificacions i privilegis fiscals de tot tipus
en joc.

Tal com estan les coses, no sembla que la reforma presentada recentment pel Govern aporti solucions efectives
per resoldre els defectes indicats. Algunes de les mesures anunciades van en la direcció correcta, però no tenen
l’ambició necessària per promoure la reforma en profunditat que el nostre sistema fiscal precisa. Sorprèn, per
exemple, que es plantegi una retallada del tipus màxim de la tarifa de l’IRPF (passarà del 45% al 43%), inferior a
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la disminució que patirà el tipus aplicable a l’impost de societats (del 35% al 30%). Lluny, doncs, d’escurçar-se,
la distància entre els dos impostos s’ampliarà, la qual cosa farà que persisteixi el biaix d’incentius negatius
esmentat més amunt.

L’IRPF I L’IVA SÓN ELS PILARS DEL SISTEMA IMPOSITIU ESPANYOL

Participació de cada impost en la recaptació impositiva total
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Símptomes de suau desacceleració 
de l’ocupació en el canvi d’any

Cap al final del 2005, el nombre d’ocu-
pats va pujar a 19,31 milions, i, al llarg de
l’any, es va crear més d’un milió de llocs
de treball, segons l’enquesta de població
activa (EPA). Corregint els efectes dels
canvis metodològics aplicats al principi
de l’any per l’Institut Nacional d’Estadís-
tica, la xifra se situa en 894.100 nous llocs
de treball, un creixement interanual del
4,9%. Es tracta d’una expansió extraordi-
nàriament elevada, difícil d’integrar en
una economia que creix al voltant del
3,5%. Una visió més detallada d’aquestes
dades revela que una bona part d’aquest
creixement correspon a contractes a temps
parcial, amb una jornada mitjana lleuge-
rament superior a les 16 hores setmanals.

Harmonitzant la jornada laboral, el ritme
de creixement de l’ocupació, en definiti-
va, se situaria lleugerament per damunt
del 3%, xifra més propera a l’estimada per
la comptabilitat nacional.

D’altra banda, el factor migratori juga
també un paper important, en un any en
què s’ha procedit a regularitzar la situació
dels estrangers a Espanya. L’EPA apunta a
un augment de l’ocupació entre els es-
trangers proper al 25% de mitjana el
2005, la qual cosa ha incrementat fins a
l’11,3% la seva participació en l’ocupació
total.

Així i tot, el ritme de generació d’ocupa-
ció presentava, al final de l’any, certs indi-
cis de moderació. Si tenim en compte
només el treball a temps complet, els dife-

Mercat de treball

El nombre d’ocupats supera
els 19 milions al final 
del 2005.

1995-2005: LA DÈCADA DE L’OCUPACIÓ

Nombre d’ocupats

FONT: Institut Nacional d’Estadística.
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rents sectors econòmics, llevat de l’agri-
cultura, registraven taxes d’augment de
l’ocupació inferiors a les dels trimestres
precedents. La construcció continuava
forta, però menys. La indústria prosseguia
el procés d’ajustament, i semblava que els
serveis perdien força, tot i que l’ocupació
a jornada completa va créixer al 2,5%.
D’alguna manera, el quart trimestre pot
haver representat un punt d’inflexió en la
trajectòria vigorosa de l’ocupació.

Dins de la indústria, els comportaments
són, però, molt dispars en funció de les
branques d’activitat. Els perfils més nega-
tius s’observen en material de transport,
equips elèctrics i electrònics, confecció i
paper i arts gràfiques. En canvi, la quími-
ca i els transformats plàstics van experi-
mentar una clara recuperació, igual que
el cuir i el calçat. Als serveis, el to de desac-
celeració va ser especialment visible en
l’àmbit de l’administració pública i en el
transport no aeri, ja que, a la resta d’acti-
vitats, les taxes d’augment de l’ocupació
van ser generalment elevades.

Un altre dels fets rellevants del 2005 és la
continuïtat de la incorporació de la dona
al mercat de treball. La taxa d’ocupació
femenina va arribar al 52,8% de la pobla-
ció en edat de treballar, gairebé tres punts
més que l’any anterior. Així i tot, queda
encara lluny dels valors registrats als paï-
sos del nord d’Europa, superiors al 70%.
La utilització del treball a temps parcial
s’ha convertit en l’instrument clau d’inte-
gració laboral de la dona i, atesa la baixa
utilització d’aquesta fórmula laboral, ho
haurà de continuar essent.

En efecte, tot i la gran expansió de les fór-
mules a temps parcial, la proporció és
relativament baixa en relació amb deter-
minats països europeus. Al final del 2005,
el treball a temps parcial representava el
12,0% de l’ocupació total (el 8,8% el
2004). Aquesta proporció arribava al
23,3% en la població femenina, enfront
del 4,4% en la masculina.

Finalment, la notable expansió de l’ocu-
pació el 2005 no ha contribuït gens ni

LA MODERACIÓ DE L’OCUPACIÓ, GENERAL PER SECTORS

Variació interanual de l’ocupació estimada a temps complet
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L’ocupació perd força en els
diferents sectors, tot i que
el comportament és molt
dispar en funció de les
branques d’activitat.

El treball a temps parcial
juga un paper decisiu 
en la integració laboral 
de la dona.

La temporalitat se situa 
en màxims històrics.



mica a la reducció de la temporalitat. És
més, cap al final del 2005, la proporció de
contractes temporals sobre el total d’assa-
lariats va arribar al 33,8%, el valor més alt
de la història recent en un final d’any.
També en aquest cas la distància és abis-
mal en relació amb els principals països
del nostre entorn.

D’altra banda, l’afiliació a la Seguretat
Social, filtrada de l’impacte de la regula-
rització d’estrangers, ofereix un perfil de

certa moderació i és més coherent amb el
ritme d’avanç de l’economia. Al gener,
l’afiliació va créixer el 5,4% i es va mode-
rar tres dècimes en relació amb el mes
precedent. Descomptant els estrangers
donats d’alta arran del procés de regula-
rització, 550.136 en total a 31 de desem-
bre de 2005, l’increment de l’afiliació
quedaria en el 2,6%. La xifra d’altes d’es-
trangers regularitzats gairebé ha arribat
al seu límit superior, ja que només que-
den 3.236 expedients sense resoldre i
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Variació trimestral Variació anual (*) Variació anual (**)

Absoluta % Absoluta % Absoluta %

Per sectors

Agricultura 

No agraris

Indústria

Construcció

Serveis

Per empleadors

Sector privat 

Sector públic

Per situació professional

Assalariats

Contracte indefinit

Contracte temporal

No assalariats

Empresaris empleadors

Empresaris no empleadors

Ajudes familiars 

Altres

Per temps d’ocupació

A temps complet

A temps parcial

Per sexes

Homes

Dones

TOTAL

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

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

FONTS: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.

1.006,8 14,6 1,5 24,2 2,5 26,4 2,7 5,2

18.307,5 108,5 0,6 869,9 5,0 999,9 5,8 94,8

3.288,5 –22,5 –0,7 –12,1 –0,4 41,7 1,3 17,0

2.422,8 26,5 1,1 158,0 6,8 91,6 3,9 12,5

12.596,1 104,4 0,8 724,0 6,2 866,5 7,4 65,2

16.446,3 168,8 1,0 ... ... 1.026,1 6,7 85,2

2.868,0 –45,6 –1,6 ... ... 0,1 0,0 14,8

15.841,6 92,1 0,6 896,0 6,0 819,2 5,5 82,0

10.491,3 158,2 1,5 337,2 3,4 417,4 4,1 54,3

5.350,4 –66,0 –1,2 558,8 11,3 401,9 8,1 27,7

3.446,2 24,8 0,7 –48,3 –1,5 199,4 6,1 17,8

1.029,5 52,5 5,4 ... ... 64,1 6,6 5,3

2.151,6 –4,9 –0,2 ... ... 119,7 5,9 11,1

265,1 –22,8 –7,9 ... ... 15,6 6,3 1,4

26,4 6,2 30,7 46,5 247,6 7,5 39,7 0,1

16.999,0 35,7 0,2 558,6 3,4 310,6 1,9 88,0

2.315,3 87,5 3,9 335,5 21,0 715,7 44,7 12,0

11.549,6 24,7 0,2 432,9 3,9 472,0 4,3 59,8

7.764,7 98,5 1,3 461,2 6,4 554,3 7,7 40,2

19.314,3 123,1 0,6 894,1 4,9 1.026,3 5,6 100,0

OCUPACIÓ ESTIMADA

Quart trimestre 2005

%
participació

Ocupats
(milers)
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23.134 possibles altes d’expedients resolts
positivament però que, ara com ara, no
han generat noves afiliacions.

El bon comportament de l’ocupació ha
afavorit una reducció intensa de l’atur es-
timat, l’11,1% en termes homogenis, fins
a 1.841.300 persones en el quart trimes-
tre. D’aquesta manera, la taxa d’atur es
va situar en el 8,7%, a l’altura de la mitja-
na europea. Així i tot, es mantenen nota-
bles diferències entre els índexs corres-
ponents a la població masculina i la
femenina, el 6,6% i l’11,6%, respectiva-
ment. El nivell d’atur entre els menors de
25 anys es va situar, per la seva banda, en
el 18,6%.

La proporció de llars en què tots els mem-
bres estaven sense feina es va situar en el
2,6%, taxa relativament baixa. D’altra
banda, la taxa d’atur entre els caps de fa-
mília va quedar en el 5,8%, mentre que,
entre els cònjuges i els fills de la persona
de referència, va pujar fins al 8,0% i el
14,5%, respectivament. L’atur de llarga

durada, és a dir, de durada superior a l’any,
va afectar 557.100 persones, el 30,3% de
la població sense feina.

Des d’una perspectiva territorial, la situa-
ció presenta una notable disparitat entre
comunitats autònomes. Les comunitats
amb un perfil més dinàmic, sempre en
termes corregits, són La Rioja, Múrcia,
Andalusia, Cantàbria i Castella-la Manxa,
amb creixements de l’ocupació superiors
al 6%. En un nivell més baix, però per da-
munt del 5%, es van situar Canàries, Va-
lència, Catalunya i Madrid. A l’extrem
oposat, Galícia, Astúries, Extremadura i
Aragó van presentar els augments més
febles de l’ocupació. En qualsevol cas, les
limitacions que s’apliquen a les taxes de
creixement del conjunt espanyol han
d’actuar amb més força, en particular a
les comunitats amb menys pes relatiu.

L’atur estimat cau amb
força, i la taxa d’atur
assoleix nivells europeus.

55
%

LA TAXA D’OCUPACIÓ FEMENINA AUGMENTA AFAVORIDA PER LA JORNADA A TEMPS PARCIAL

Població femenina d’ocupades sobre població femenina total entre 16 i 64 anys

FONTS: INE i elaboració pròpia.
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La Rioja, Múrcia, Andalusia,
Cantàbria i Castella-la Manxa
registren el ritme d’ocupació
més intens el 2005.
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Per sexes

Homes 

Dones

Per edats

Menors de 25 anys 

Resta

Per situació personal

Atur de llarga durada

Busquen la seva primera feina

Resta

TOTAL

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

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

FONTS: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.

821,2 22,0 2,8 –89,4 –9,6 –110,3 –11,8 44,6 6,6

1.020,1 54,3 5,6 –150,4 –12,3 –207,7 –16,9 55,4 11,6

456,3 –9,5 –2,0 ... ... –50,4 –9,9 24,8 18,6

1.385,0 85,8 6,6 ... ... –267,6 –16,2 75,2 7,4

557,1 34,8 6,7 ... ... –52,6 –8,6 30,3 –

220,3 –30,3 –12,1 ... ... –90,5 –29,1 12,0 –

1.063,9 71,8 7,2 ... ... –174,9 –14,1 57,8 –

1.841,3 76,3 4,3 –239,8 –11,1 –318,0 –14,7 100,0 8,7

ATUR ESTIMAT

Quart trimestre 2005

Atur sobre
població

activa
%

Participació
%

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

Absoluta % Absoluta % Absoluta %

Andalusia

Aragó

Astúries

Balears

Canàries

Cantàbria

Castella i Lleó

Castella-la Manxa

Catalunya

Comunitat Valenciana

Extremadura

Galícia

Madrid

Múrcia

Navarra

País Basc

La Rioja

Ceuta i Melilla

TOTAL

NOTA: (*) Corregida de l’impacte dels canvis metodològics introduïts al primer trimestre de 2005.

FONTS: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.

3.510,5 150,6 4,4 3.025,2 179,6 6,3 485,3 –29,0 –5,3 13,8

602,9 10,5 1,8 568,8 13,4 2,5 34,1 –2,8 –8,8 5,7

457,0 9,5 2,2 413,3 8,5 2,2 43,7 1,0 2,2 9,6

494,1 14,6 3,0 457,1 16,7 3,7 37,0 –2,1 –5,3 7,5

966,3 28,7 3,1 863,2 47,7 5,8 103,1 –19,0 –19,2 10,7

265,9 10,8 4,3 244,4 14,6 6,5 21,5 –3,8 –13,3 8,1

1.128,0 22,1 2,0 1.031,7 32,9 3,4 96,3 –10,8 –9,4 8,5

861,9 55,5 6,8 781,0 45,8 6,3 80,9 9,7 11,7 9,4

3.598,2 135,8 3,9 3.359,2 175,1 5,6 239,0 –39,3 –12,1 6,6

2.289,0 61,8 2,8 2.105,7 100,5 5,0 183,3 –38,7 –17,2 8,0

454,3 0,8 0,2 384,7 8,5 2,3 69,6 –7,7 –9,6 15,3

1.251,7 –1,7 –0,1 1.137,4 16,5 1,5 114,3 –18,2 –11,5 9,1

3.084,2 78,6 2,7 2.901,5 138,9 5,1 182,7 –60,3 –29,5 5,9

631,7 37,0 6,0 584,8 39,3 7,1 46,9 –2,3 –3,7 7,4

299,3 12,3 4,4 281,5 10,8 4,0 17,8 1,6 10,9 5,9

1.048,4 17,8 1,7 981,3 33,9 3,6 67,1 –16,1 –17,1 6,4

153,7 9,5 6,8 143,7 9,5 7,1 10,0 0,0 0,1 6,5

58,5 ... ... 49,8 ... ... 8,7 ... ... 14,9

21.155,6 654,4 3,2 19.314,3 894,1 4,9 1.841,3 –239,8 –11,1 8,7

POBLACIÓ ACTIVA, OCUPACIÓ I ATUR PER COMUNITATS AUTÒNOMES

Quart trimestre 2005

Taxa
d’atur
(%)

Actius Ocupats Aturats

Total Variació % variació Total Variació % variació Total Variació % variació
(milers) anual (*) anual (*) (milers) anual (*) anual (*) (milers) anual (*) anual (*)
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Atur registrat: augment al gener

Les xifres de l’atur facilitades per les ofici-
nes dels Serveis Públics d’Ocupació tam-
bé apunten a un cert refredament de la
situació en el primer mes del 2006. En
efecte, el nombre d’inscrits va augmentar
en aquest mes una mica per damunt del
mateix mes del període anterior, de
manera que l’atur es va situar en 2.171.503
persones, segons les sèries del Sistema

d’Informació dels Serveis Públics d’Ocu-
pació, i es va col·locar el 0,2% per sota del
mateix mes del 2005.

El deteriorament de la situació al gener va
ser degut a l’increment, força intens, del
nombre de demandants d’una primera
feina. En canvi, el comportament de l’a-
tur en els diferents sectors productius va
ser més favorable que el del mateix mes
del 2005.

Variació sobre Variació sobre el mateix
desembre 2005 periode 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.

ATUR REGISTRAT PER SECTORS, SEXE I EDATS

Gener 2006

%
participació

66.401 1.174 1,8 10.697 19,2 3,1

305.207 3.888 1,3 –6.436 –2,1 14,1

241.161 –3.939 –1,6 –15.895 –6,2 11,1

1.329.141 62.752 5,0 –4.105 –0,3 61,2

229.593 4.691 2,1 10.643 4,9 10,6

864.667 12.704 1,5 –27.892 –3,1 39,8

1.306.836 55.862 4,5 22.796 1,8 60,2

288.603 12.708 4,6 8.452 3,0 13,3

1.882.900 55.858 3,1 –13.548 –0,7 86,7

2.171.503 68.566 3,3 –5.096 –0,2 100,0

L’alça de l’atur registrat
també apunta a un
refredament de la situació
al mercat laboral.



La taxa d’inflació arriba al 4,2% 
al gener

Mala dada de l’índex de preus de consum
(IPC) del gener a Espanya, la pitjor des del
1994. En taxa interanual, l’increment va
ser del 4,2%, i, a més a més, va continuar
augmentant el diferencial amb els països
de la zona de l’euro. Aquest cop fins als
1,8 punts percentuals, el més ampli en un
mes de gener dels vint últims anys.

La preocupació per l’evolució dels preus
ha fet que el govern consideri la possibili-
tat de treure un paquet de mesures espe-
cífiques per aturar la inflació.

La pujada dels preus al gener va tenir res-
ponsables clars: l’energia, els aliments ela-
borats i els productes industrials no ener-

gètics. En el primer cas, la continuïtat de
l’alça del petroli va ser determinant i tam-
bé la intensa pujada de la tarifa elèctrica,
preu regulat. El mateix ha passat amb el
transport públic, que, a l’empara de l’es-
calada del preu dels combustibles, ha
experimentat una pujada important. En
el cas dels aliments elaborats, els proble-
mes van aparèixer en el preu de l’oli d’oli-
va, que va experimentar una alça superior
al 30% i va afectar notablement l’índex
general.

Per la seva banda, sembla que el repunt
alcista dels béns industrials no energètics
és degut a les dificultats per absorbir els
augments de costos energètics i d’altra
naturalesa. Aquesta acceleració dels preus
dels béns industrials no energètics fins a
un modest 1,4% s’inscriu, a més a més,

Preus

L’IPC pateix el pitjor inici
d’any des del 1994.

Al gener, els components
més inflacionistes són
l’energia, els aliments
elaborats i els béns
industrials no energètics.

L’IPC ENCÉN LES ALARMES

Variació interanual de la inflació subjacent a Espanya i de la resta de l’índex
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FONTS: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.
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El tabac millora
transitòriament la salut 
de l’IPC.

ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM

2005 2006

% % variació % % % variació %
variació s/desembre variació variació s/desembre variació
mensual 2004 anual mensual 2005 anual

Gener
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en un context en què les rebaixes del
gener han estat més intenses que les de
l’any passat, de manera que la pujada
potencial d’aquest component de l’IPC
podria haver estat clarament superior.

En aquest sentit, també el preu del tabac
ha ajudat apreciablement a compensar les
tensions de l’IPC del gener. En efecte, les
baixades de preu per part d’alguns fabri-
cants per pal·liar els efectes de la llei anti-
tabac i de les pujades d’impostos han
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L’automòbil és una de les principals fonts de finançament de les administracions públiques tant a Espanya
com al conjunt de països desenvolupats. L’Associació Europea de Constructors d’Automòbils estima en
350.000 milions d’euros, o el 3,7% del producte interior brut (PIB), la xifra anual recaptada per les administra-
cions dels països de la Unió Europea a 15 gràcies a l’automòbil. A Espanya, els recursos fiscals procedents de
l’automòbil, segons aquesta mateixa font, vorejarien els 23.700 milions d’euros, és a dir, al voltant del 3,0% del
PIB amb dades corresponents al 2003. Aquesta xifra inclou tant la imposició del tipus general com l’específica,
i les dades relatives a la imposició general són més estimatives en contraposició a la major exactitud del com-
ponent específic.

La imposició general exigible a l’automòbil és equivalent a la que suporta qualsevol altre bé de consum que s’ad-
quireix, utilitza, manté o transmet i, per tant, no ha de ser considerada de manera singular a efectes d’una valo-
ració d’una política de fiscalitat específica. Aquest component de la recaptació inclouria, principalment, els
recursos procedents de l’impost sobre el valor afegit (IVA) per comprar un vehicle, utilitzar-lo (IVA sobre car-
burants i lubricants), mantenir-lo (IVA sobre reparacions) o bé quan se’n transmet la propietat. Finalment, com
a impost de tipus general, destaca també l’impost sobre les primes d’assegurances.

Fiscalitat de l’automòbil: la reforma pendent

La imposició específica, en canvi, grava amb diverses figures la compra, la tinença i la utilització de l’automòbil.
La compra es grava amb l’impost especial sobre mitjans de transport (IMT), de pagament únic ad valorem i, per
regla general, anomenat de matriculació i cedit a les administracions autonòmiques. De la tinença s’ocupa l’im-

16.000
Milions d’euros

IMPOST SOBRE L’ASFALT

 Liquidacions pressupostàries dels diferents impostos

FONTS: Ministeri d’Hisenda i elaboració pròpia.
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post sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), més conegut com de circulació, de pagament anual i de taxa
variable segons el tipus de vehicle, i que és competència de l’administració local. La utilització es grava indirec-
tament amb l’impost especial sobre hidrocarburs, de tipus fix segons el combustible, incorporat al preu de ven-
da al públic en assortidor i cedit parcialment a les administracions autonòmiques. Finalment, hi ha l’impost
sobre vendes al detall de determinats hidrocarburs (IVMH), que va entrar en vigor el 2002, és de tipus fix i té un
tram obligatori estatal i un altre optatiu autonòmic.

El 2003, últim any del qual es disposa de xifres completes, la recaptació total per impostos especials va arribar als
14.805 milions d’euros, és a dir, l’1,9% del PIB o, el que és el mateix, el 8,8% dels recursos impositius, excloses
les cotitzacions socials, del conjunt de les administracions públiques (llevat de la Seguretat Social). Cal destacar
que, en els últims anys, aquesta proporció ha tendit a disminuir, principalment pel fort creixement de la càrrega
impositiva general i per la congelació de les tarifes dels impostos especials sobre carburants, en els dos anys pre-
vis a la integració a la Unió Monetària.

La gran importància d’aquesta xifra des del punt de vista econòmic o pressupostari no té una contrapartida
clara des de la perspectiva de polítiques específiques vinculades a la mobilitat o als efectes externs derivats de
la utilització de l’automòbil. Així, l’IMT va substituir el 1993 el tram del desaparegut impost de luxe, que no
va ser compensat per l’IVA, la qual cosa econòmicament, si més no avui en dia, no té significació, ja que costa
definir l’automòbil en general com un bé de luxe. D’altra banda, els impostos especials sobre hidrocarburs no
incorporen en la seva concepció original la consideració d’element de socialització d’externalitats negatives
del consum de combustible, siguin mediambientals, sanitàries o de congestió. Només l’IVMH considera, a
nivell autonòmic, la finalitat d’ajuda al finançament de la sanitat. D’aquesta manera, sembla que la motivació
purament recaptadora presideix, gairebé amb caràcter exclusiu, l’organització actual de la fiscalitat sobre l’au-
tomòbil a Espanya.

LA FISCALITAT SOBRE L’AUTOMOCIÓ CREIX MENYS QUE LA RESTA D’IMPOSTOS

Impostos sobre automoció sobre recaptació impositiva de les administracions públiques (*)

NOTA: (*) Excloses les cotitzacions socials.

FONTS: Ministeri d’Hisenda i elaboració pròpia.
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Aquest panorama, però, pot canviar apreciablement en el futur pròxim. El passat mes de juliol, la Comissió
Europea va presentar una proposta de directiva per reformar la fiscalitat dels vehicles privats amb dues finalitats
principals. En primer lloc, contribuir al desenvolupament del mercat únic evitant les distorsions que per als
consumidors i fabricants representen tantes singularitats fiscals com països membres. En segon terme, utilitzar
la política fiscal com a instrument de política mediambiental.

Aquests objectius s’aconseguiran, en primer lloc, mitjançant la supressió de l’impost de matriculació als paï-
sos que ara l’apliquen, per contribuir així a l’equilibri dels preus francs fàbrica dels vehicles als diferents països.
Les conseqüències haurien de ser notables en termes de preus més baixos per als consumidors i, a més a més,
s’afavoriria la renovació del parc amb els consegüents efectes de millora de la seguretat i de l’eficiència energè-
tica. La segona línia planteja la reforma de l’impost sobre la tinença (circulació), en funció de les condicions
objectives de respecte al medi ambient de cada automòbil, establint la tributació en funció de les emissions de
CO2.

L’aprovació d’aquesta directiva i el consegüent procés d’adaptació legislativa poden representar una bona opor-
tunitat per racionalitzar la fiscalitat sobre els vehicles de carretera a Espanya. La finalitat principalment recapta-
dora s’ha d’obrir també cap a la consideració d’altres objectius coherents amb els compromisos internacionals
en matèria de medi ambient o amb la necessària millora de la política de mobilitat i seguretat.

rebaixat al voltant d’una dècima l’índex
general, que, amb tota seguretat, s’haurà
de sumar a l’IPC el proper mes de febrer,
si tenim en compte la breu durada d’a-
questes mesures.

D’altra banda, els preus dels serveis conti-
nuen creixent de manera elevada, estable
i sense símptomes de moderació, al vol-
tant del 3,5%-4%. És cert que alguns d’a-
quests preus han començat el nou exerci-
ci una mica menys alcistes, en particular
les assegurances, els serveis financers i
algun segment de l’ensenyament. Altres
preus són lluny, però, de mostrar signes
de contenció. Els entorns de poca compe-
tència, els mercats de serveis públics en
què es pretén apropar la tarifa al cost del
servei i també la necessitat de repercutir a
preus finals les alces dels locals comercials
afavoreixen aquestes pujades de preus tan
intenses i sostingudes.

Finalment, els aliments frescos tampoc no
han ajudat a la inflació. El seu fort creixe-

ment, per damunt del 5%, tot i que relati-
vament estabilitzat, ha pressionat l’IPC.
No obstant això, la presumible contenció
dels preus agraris al començament del
2006 pot facilitar el camí de la modera-
ció. Malgrat tot, l’IPC ha d’iniciar un lent
camí de moderació a partir del març. Els
principals actors d’aquest escenari de
menor inflació seran l’energia i, proba-
blement, els aliments frescos. Més difícil
serà, en canvi, reconduir de manera signi-
ficativa la inflació subjacent, sobretot a
curt termini, atesos els canvis en la impo-
sició sobre el tabac i les pujades de preus
compensatòries de les anteriors davalla-
des, certes dificultats en l’alimentació ela-
borada i alguns productes industrials no
energètics. La incògnita la continuen
constituint els serveis, però no hi ha indi-
cis que els seus preus es puguin moderar
apreciablement.

L’IPC ha de millorar a partir
del març si no es complica 
el panorama energètic.
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ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM PER GRUPS DE COMPONENTS
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L’energia continua tensant els preus 
a l’engròs

L’índex de preus industrials ha iniciat el
2006 amb mal peu. Al gener, el seu creixe-
ment interanual va arribar al 6,2%, el
registre més negatiu en un mes de gener
des del 1984. El fort augment de l’índex
general és degut, principalment, al preu
de l’energia, que afegeix tres punts per-
centuals a la taxa interanual. D’altra ban-
da, els béns de consum alimentari, que
han experimentat una acceleració intensa

des de mitjan 2005, també contribueixen
a l’alça dels preus a l’engròs. En contra-
partida, les manufactures de consum pre-
senten una sensible desacceleració en els
preus arran de la major pressió de la com-
petència al mercat espanyol. En només sis
mesos, l’augment dels preus de les manu-
factures de consum ha passat al 2,3% des
de nivells superiors al 4% cap a la meitat
del 2005, tot i les alces dels costos de pro-
ducció, i ha complicat, probablement, la
rendibilitat de moltes empreses.

L’índex de preus industrials
es dispara, però les
manufactures de consum es
moderen, igual que els
productes d’importació no
energètics.
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Aquest panorama de moderació es respi-
ra també en l’àmbit dels preus d’importa-
ció, afectats també negativament pels
preus de l’energia. Si tenim en compte els
béns de consum, els increments mitjans
de preus en el conjunt del 2005 són mo-
destos, l’1,3% per als aliments i l’1,1% per
als productes no alimentaris.

Els preus agraris van mantenir al desem-
bre una tònica de moderació, deguda,
fonamentalment, a la caiguda de preus al
sector ramader. No obstant això, el balanç
del conjunt de l’any, tot i ser moderat, va
ser més negatiu que el de l’any precedent.
Aquesta situació haurà de tendir a millo-
rar, sobretot pels espectaculars augments
que van experimentar aquests preus en el
primer quadrimestre del 2005.

INDICADORS D’INFLACIÓ

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

Índex de preus industrials Preus d’importació
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El dèficit comercial assoleix un rècord
històric

El dèficit comercial ha assolit el 2005
cotes màximes històriques i ha arribat als
77.817 milions d’euros, és a dir, el 8,6%
del producte interior brut (PIB). Aquest
desequilibri tan ampli s’ha vist afavorit,
sens dubte, per l’alça dels preus energè-
tics, però la resta de partides de la balan-
ça comercial també ha experimentat un
intens deteriorament. El desequilibri ener-
gètic explica el 44,8% de l’augment del
dèficit comercial el 2005. Ha contribuït
decisivament a l’augment del dèficit co-
mercial un petroli molt més car, ja que el
cost mitjà de la tona importada ha arri-
bat a 289,3 euros, el 36,4% més que el
2004.

No obstant això, els mals no venen no-
més del front energètic. Al contrari, el
deteriorament de la situació va ser gene-
ral en tots els grans grups de productes,
principalment en l’àmbit dels béns de
consum no alimentari. Així, entre el 2004
i el 2005, el desequilibri comercial en
aquest segment gairebé s’ha doblat i ha
posat de manifest no solament la pèrdua
de quota exterior de la indústria espa-
nyola, sinó també l’imponent auge de
certs productes importats al nostre país,
principalment en el camp dels articles de
baix cost. Pèrdua de competitivitat o irre-
meiable conseqüència de la globalització,
aquesta és la tendència, gairebé irreversi-
ble, que s’aprecia en els últims anys.

Sector exterior

La pressió dels preus
energètics amplifica 
el dèficit comercial…

0
%

EL DÈFICIT COMERCIAL, EN COTES HISTÒRIQUES

Saldo de la balança comercial en percentatge del producte interior brut

FONTS: Departament de Duanes i elaboració pròpia.
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…però la tendència 
al deteriorament del saldo
exterior és clara també 
a la resta de productes…
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El deteriorament ha estat també aprecia-
ble a la balança de béns de capital, i no
apareix tant per l’exportació, que va pre-
sentar un creixement apreciable i similar
al de l’any precedent, sinó per l’alça de les
importacions. Gran part de l’increment
d’aquest dèficit va provenir, a més a més,
dels sectors més vinculats a l’equipament
en maquinària d’oficina i telecomunica-
cions, la qual cosa, indubtablement, qües-
tiona la capacitat de posicionar-se en
mercats amb més component tecnològic
o amb més valor afegit per recerca i inno-
vació. En canvi, el comportament relati-
vament positiu del saldo en material de
transport –com vaixells, aeronaus i mate-
rial ferroviari– posa de manifest el nota-
ble paper que poden jugar en aquests sec-
tors les compres públiques.

La situació ha empitjorat també, tot i que
menys, al sector alimentari, única rúbrica
de la balança comercial on encara es man-
té un superàvit, que, no obstant això,
sembla declinar de manera irremeiable.

La pesca i els aliments elaborats són la
principal causa de la caiguda del superà-
vit comercial en aquest sector.

Geogràficament, l’increment del dèficit
comercial, al marge de la qüestió energè-
tica, és el resultat, principalment, de l’a-
febliment exportador enfront del nostre
principal mercat, la Unió Europea (UE),
en un context d’augment apreciable de
les importacions. El 2005 les vendes a la
UE van baixar l’1,4% en volum. Sigui pel
poc dinamisme de l’economia europea o
per l’increment de la competència de la
resta del món, la pèrdua de quota només
és parcialment compensada amb vendes
a mercats exteriors al nucli central de la
UE. L’Amèrica Llatina, la Comunitat dels
Estats Independents i la mateixa Xina
–avui en dia mercat més important que
Rússia, el Japó o el Brasil– posen de ma-
nifest la importància de la globalització
per mantenir un cert vigor de l’exporta-
ció.

…en especial en els béns 
de consum no alimentari, 
on es fa sentir el guany 
de quota de mercat 
de les importacions.

La balança alimentària
manté el superàvit, però
cada any és menor.

Béns intermedis no energètics
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El dèficit corrent s’enfila al 7,5% 
del PIB

El desequilibri per compte corrent va
continuar ampliant-se progressivament
al novembre, ja que l’intens increment del
dèficit comercial i els més moderats de
rendes i transferències no van poder ser
compensats per l’augment del superàvit
de serveis, molt modest. El dèficit acu-
mulat en els onze primers mesos de l’any
va arribar, així, als 60.754 milions d’eu-
ros, el 58,6% més que en el mateix perío-
de de l’any anterior, segons el Banc d’Es-
panya. Si es manté aquesta tendència, el
desequilibri corrent acabarà el 2005 al
voltant del 7,5% del PIB, taxa no assolida
anteriorment i que coincideix amb el dè-
ficit estimat per l’Institut Nacional d’Es-
tadística en els resultats de la comptabili-
tat nacional.

L’ampliació del desequilibri corrent és
deguda, principalment, al dèficit comer-
cial, ja que el seu augment explica el 71,2%
de l’increment del dèficit total. Així i tot,
la resta de balances presenten també un
balanç més negatiu que el del període
gener-novembre del 2004. Així, la de ser-
veis va veure disminuir el 4,3% el superà-
vit arran dels pobres resultats de la balan-
ça turística, afectada per un fort augment
dels pagaments en un context de feblesa
dels ingressos a causa de la caiguda de
l’ingrés mitjà per turista. De fet, els in-
gressos per turisme van augmentar el
3,8%, clarament per sota de l’augment
dels preus dels serveis turístics i de la ma-
teixa entrada de turistes estrangers.

La balança de transferències també va
presentar un dèficit gairebé cinc cops su-
perior al del 2005 a causa de la progressi-

El dèficit comercial explica
el 71% de l’augment 
del dèficit corrent i el 
de rendes, el 20%.

La balança turística pateix
la major propensió 
dels espanyols a viatjar a
l’exterior i la baixa despesa
del turista estranger.
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Importacions Exportacions Saldo

Milions
% variació %

Milions
% variació %
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d’euros
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d’euros

anual partici-
d’eurosen valor pació en valor pació

Per grups de productes

Energètics

Béns de consum

Alimentaris

No alimentaris

Béns de capital

Béns intermedis no energètics

Per àrees geogràfiques

Unió Europea 25

Zona de l’euro

Altres països

Rússia

Estats Units

Japó

Amèrica Llatina

OPEP

Resta

TOTAL

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

32.111 37,8 13,9 6.303 21,8 4,1 –25.808 19,6

66.834 9,1 28,9 58.595 –0,5 38,2 –8.239 87,7

14.030 6,0 6,1 18.678 3,2 12,2 4.648 133,1

52.805 9,6 22,8 39.917 –4,1 26,0 –12.888 75,6

27.301 21,6 11,8 14.856 13,4 9,7 –12.445 54,4

105.126 5,0 45,4 73.806 6,5 48,1 –31.320 70,2

140.723 5,2 60,8 110.701 2,2 72,1 –30.022 78,7

117.890 5,1 51,0 88.570 1,7 57,7 –29.320 75,1

90.650 23,5 39,2 42.858 12,1 27,9 –47.791 47,3

5.151 39,4 2,2 1.098 21,4 0,7 –4.053 21,3

7.825 4,8 3,4 6.103 5,2 4,0 –1.721 78,0

5.871 2,9 2,5 1.154 –2,8 0,8 –4.717 19,7

11.370 37,1 4,9 8.049 13,2 5,2 –3.321 70,8

17.372 35,9 7,5 4.142 9,0 2,7 –13.230 23,8

43.061 21,5 18,6 22.312 14,9 14,5 –20.749 51,8

231.372 11,7 100,0 153.559 4,8 100,0 –77.813 66,4

COMERÇ EXTERIOR

Gener-desembre 2005

Taxa
de cobertura

(%)
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va importància de les remeses d’immi-
grants i del deteriorament del saldo posi-
tiu dels fluxos amb la UE, tant públics
com privats. La balança de rendes, d’altra
banda, va veure augmentar també sensi-
blement el dèficit, amb els pagaments per
rendes de deute públic en mans d’estran-
gers com a principal determinant d’a-
quest resultat. D’altra banda, l’ampliació
del desequilibri d’aquesta rúbrica va tenir
l’ajut de les rendes procedents del finan-
çament exterior obtingut pel sector fi-
nancer i per les famílies i empreses.

El compte de capital, per la seva banda, va
presentar al novembre un superàvit infe-
rior al del mateix període de l’any anterior
arran de la davallada de les entrades pro-
cedents de la UE. El saldo acumulat en els
onze primers mesos va quedar també per
sota del registrat en el període del 2004 i

no va arribar a cobrir el dèficit corrent.
Per aquest motiu la necessitat de finança-
ment de l’economia espanyola, resultant
dels saldos de la balança corrent i de capi-
tal, va pujar a 54.393 milions d’euros en
el període gener-novembre, el 73,0% més
que en el mateix període de l’any ante-
rior.

En l’àmbit financer, la inversió estrangera
directa en l’àmbit empresarial a Espanya
va mostrar al novembre, per segon mes
consecutiu, un fort dinamisme. D’aques-
ta manera, el saldo acumulat fins al no-
vembre gairebé es va doblar en relació
amb el del 2004, a diferència de la inver-
sió en immobles, que va quedar el 14,6%
per sota de l’any passat. Al costat oposat,
la inversió espanyola directa a l’exterior
va disminuir el 40%, mentre que la im-
mobiliària va créixer el 54,3%.

Intensa recuperació 
de la inversió estrangera
directa empresarial 
en els dos últims mesos.

–51.151 –68.906 34,7

26.707 25.692 –3,8

–4.353 –4.381 0,6

22.354 21.311 –4,7

–12.563 –18.205 44,9

232 –1.089 –

–41.128 –66.889 62,6

8.246 8.038 –2,5

–25.526 –5.163 –79,8

75.812 52.671 –30,5

–10.596 8.948 –

39.690 56.456 42,2

–873 0 –

–5.935 2.394 –

BALANÇA DE PAGAMENTS

Acumulat 12 últims mesos en milions d’euros

Novembre Novembre % 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.
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En els últims anys s’ha intensificat la preocupació per la pèrdua de competitivitat de les empreses espanyoles
enfront de l’exterior, en un context de creixent globalització. La incorporació al sistema econòmic internacional
de nous països, amb baixos costos laborals i fiscals, fa trontollar la posició espanyola en l’àmbit del comerç inter-
nacional de manufactures. I no es tracta només d’exportar més o menys, sinó també de perdre quota al mercat
interior. Sense anar més lluny, l’ampliació de la Unió Europea al bloc dels països de l’Est europeu, que disposen
de mà d’obra barata i especialitzada i d’un alt potencial de creixement, és un repte de la màxima importància.
Davant aquests desafiaments, es pot i cal plantejar-se moltes i variades respostes, una de les quals pot ser abaixar
els impostos a les empreses.

Cal reduir l’impost de societats?

L’IMPOST DE SOCIETATS ÉS DELS MÉS ELEVATS DE LA UNIÓ EUROPEA

Tipus nominal (màxim) de l’impost de societats. Percentatge sobre la base imposable. 2005

NOTES: (*) Inclou la taxa local IRAP del 4,25%.
(**) S’aplica només als beneficis distribuïts; el tipus per als beneficis reinvertits és zero.
FONT: Eurostat.
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En l’àmbit de l’impost de societats, la tendència en l’última dècada, especialment des de l’any 2000, ha estat la
reducció dels tipus impositius. Així, en el període 1995-2005, el tipus mitjà nominal de la Unió Europea-25 va
disminuir en 8,8 punts percentuals. En els mateixos anys, el tipus impositiu nominal sobre els beneficis empre-
sarials encara es va reduir més als 10 nous països membres incorporats el 2004, en 10 punts percentuals. D’a-
questa manera, en els últims anys, s’ha produït una mena de competència fiscal a Europa, iniciada ja abans de
l’ampliació, per atreure inversions estrangeres directes. En canvi, a Espanya el tipus general no ha experimentat
cap variació en els deu últims anys i ha romàs en el 35%.

Ara bé, quina és la posició competitiva de l’economia espanyola pel que fa a l’impost de societats en el concert
europeu? Com es pot apreciar al gràfic adjunt, el tipus general de l’impost de societats espanyol ocupa un lloc al
podi dels més alts. Així, el 2005 el tipus general espanyol superava la mitjana de la Unió Europea-25 en 8,7 punts
percentuals. La diferència era més gran en relació amb els 10 nous Estats membres i se situava en 14,4 
punts percentuals. Cal destacar el cas d’Estònia, que, a partir de l’any 2000, va reduir a zero el tipus impositiu
per als beneficis retinguts i va col·locar en el 24% el tipus per als beneficis distribuïts.

Tot i que és cert que el tipus impositiu general no és un indicador precís de la càrrega fiscal que suporten les
empreses, a causa de la complexitat i de les diferències dels sistemes fiscals als diferents països, la situació com-
petitiva espanyola no varia gaire si s’analitza des del punt de vista del tipus impositiu efectiu. Aquest tipus té en
compte la incidència de les bonificacions fiscals i permet, en general, una anàlisi més exacta.

El tipus impositiu efectiu es pot aproximar pel tipus impositiu implícit calculat segons les dades de la comptabi-
litat nacional. El tipus implícit mesura els impostos efectivament pagats en relació amb la seva base imposable
potencial. Segons Eurostat, el 2003 el tipus implícit mitjà de l’impost de societats a la UE-25 era del 19%, men-
tre que a Espanya se situava en el 25,7%, és a dir, 6,7 punts més. La posició d’Espanya també estava a la part més
alta de la classificació.

D’aquesta manera, s’aprecia que la posició competitiva de les empreses espanyoles, des del punt de vista fiscal,
no és favorable. I, en un panorama en què les empreses espanyoles han de fer front a una major competència de
països amb costos laborals molt més baixos, alguns dels quals formen part de la Unió Europea, la fiscalitat tam-
bé és rellevant.

En aquest sentit, l’avantprojecte de Llei de reforma de l’impost sobre societats presentat pel ministre d’Econo-
mia i Hisenda, Pedro Solbes, el 20 de gener, preveu la reducció gradual del tipus general des del 35% al 30%
entre els anys 2007 i 2011. Al mateix temps, el tipus reduït per a les pimes, introduït en la reforma de 1997, pas-
sarà del 30% al 25% en el mateix període. En contrapartida, la majoria de deduccions i bonificacions també des-
apareixeran progressivament a raó d’un cinquè per any. Per tant, no està clar que la pressió fiscal efectiva sobre
les empreses s’hagi de reduir en els propers anys. Des d’alguns àmbits empresarials, han aparegut crítiques per la
lentitud de la reforma i per l’impacte que representarà la supressió de les deduccions i bonificacions en algunes
empreses. De fet, es tracta d’una reforma important que va en la direcció adequada, però cal indicar que, fins i
tot amb l’impacte de la reforma prevista, la posició competitiva de les empreses espanyoles no serà la ideal, si
tenim en compte la distància impositiva actual amb la resta de països de la Unió Europea.
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TAMBÉ EN TERMES EFECTIUS

Tipus implícit de l’impost de societats. Percentatge sobre la base imposable. 2003

NOTES: (*) Ponderat per les bases imposables.
(**) Inclosos els empresaris individuals.
FONT: Eurostat.
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El finançament a les empreses 
i famílies creix el 2005 al ritme 
més elevat de l’última dècada

Al desembre del 2005, el finançament al
sector privat va augmentar el 20,6% en
relació amb l’any anterior. Aquesta taxa
de creixement és la més elevada, com a
mínim, de l’última dècada i dobla amb
escreix la corresponent al conjunt de la
zona de l’euro. D’aquesta manera, i mal-
grat l’inici del gir alcista de tipus d’interès
per part del Banc Central Europeu al
començament de desembre, la demanda
de crèdit de les empreses i famílies conti-
nua mostrant un gran dinamisme. De fet,
els tipus d’interès crediticis continuen
essent molt reduïts històricament, tant en
termes nominals com reals, és a dir, res-

tant la inflació. A més a més, el bon clima
econòmic també estimula la demanda de
finançament.

Els fons destinats a les societats no finan-
ceres van créixer el 20,1% al desembre en
relació amb el mateix mes del 2004, el rit-
me més alt des del juliol de 1999. De tots,
la part del crèdit bancari interior va pujar
fins i tot més ràpidament, el 25,3% en
taxa interanual, el ritme més intens des
de fa més de deu anys.

Els recursos canalitzats a les llars van créi-
xer el 21,2% el 2005, la màxima expansió,
com a mínim, de l’última dècada. El prin-
cipal impuls va continuar provenint de
les hipoteques. La demanda de crèdit
hipotecari va ser estimulada pels baixos o

Estalvi i finançament

La bona marxa econòmica 
i els reduïts tipus d’interès
continuen impulsant 
la demanda de crèdit.

EL FINANÇAMENT AL SECTOR PRIVAT NO S’ATURA

Variació interanual del finançament total per sectors institucionals
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fins i tot negatius tipus d’interès reals, per
diferents factors socieconòmics i per unes
folgades condicions de finançament, que
adapten l’oferta a la demanda i la segmen-
ten per facilitar l’accés a la propietat de
l’habitatge a capes molt àmplies de la po-
blació, entre elles els joves.

D’aquesta manera, el saldo dels crèdits
per a l’habitatge, incloses les titulitzacions
corresponents, es va enfilar fins als
474.400 milions d’euros al desembre del
2005, amb una alça del 24,5% en relació
amb el mateix mes de l’any anterior. Això
representa el manteniment d’un ritme molt
fort de creixement. D’altra banda, la mo-
rositat hipotecària continua en nivells molt
baixos. Al final de setembre del 2005, la
taxa de morositat dels crèdits per a la com-
pra d’habitatge amb garantia hipotecària
es va situar en el 0,40%, menys de la mei-
tat de la taxa de morositat dels crèdits al
sector privat resident, que es va col·locar
en el 0,82%. Cal destacar que aquestes

taxes són lleugerament superiors a les
cotes registrades al març del 2005, arran,
bàsicament, del canvi de normativa
comptable a partir del juny per adaptar-
se als estàndards internacionals, la qual
cosa ha comportat uns criteris més res-
trictius.

D’altra banda, el crèdit al consum conti-
nua la seva bona marxa. El total de les no-
ves operacions de préstecs i crèdits al
consum a les famílies, per adquirir cot-
xes, motocicletes, electrodomèstics, mo-
bles, viatges, etc., va sumar 48.225 mi-
lions d’euros el 2005. Aquest import
representa una pujada interanual del
22,9%, taxa de variació anual que dupli-
ca la registrada el 2004, del 11,2%. Per la
seva banda, les noves operacions de prés-
tecs i crèdits a les llars per a altres finali-
tats (compra de valors, terrenys, etc.) es
van situar en 58.333 milions d’euros, la
qual cosa representa un creixement anual
del 13,9%.

La morositat continua 
en nivells molt baixos.

Auge del crèdit al consum 
el 2005.

S’INTENSIFICA EL REPUNT DELS TIPUS D’INTERÈS BANCARIS

Tipus d’interès de les entitats de crèdit al sector privat. Noves operacions
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Els tipus d’interès dels préstecs i crèdits
bancaris van pujar lleugerament al de-
sembre després de l’alça del tipus d’inte-
rès oficial del Banc Central Europeu al
començament del mes després de gairebé
dos anys i mig de mantenir-se en el 2%.
De fet, els tipus d’interès dels préstecs
van començar a repuntar a l’agost del
2005 i van anticipar el gir alcista de l’au-
toritat monetària europea. Els tipus d’in-
terès de passiu també van remuntar
suaument a partir de l’agost. El 2006 els
tipus d’interès bancaris probablement
continuaran aquesta tendència, ja que
s’espera nous increments del tipus d’in-
terès de l’Eurosistema, però amb incre-
ments moderats.

D’altra banda, al gener el tipus d’interès
dels préstecs hipotecaris a més de tres anys
per a la compra d’habitatge lliure del con-
junt d’entitats de crèdit va augmentar en
19 punts bàsics fins al 3,59%. Així i tot,
era inferior a la inflació del mateix mes, la
qual cosa indica que el seu nivell és anò-
malament baix.

Espectacular expansió dels dipòsits
bancaris el 2005

Els dipòsits totals del sector privat resi-
dent van experimentar un gran creixe-
ment el 2005, amb una variació anual
molt superior a la de la zona de l’euro, la
qual cosa reflecteix el dinamisme de l’eco-
nomia espanyola. Els comptes a termini a
més de dos anys, que es beneficien d’una
bonificació fiscal dels interessos del 40%,
van registrar un increment extraordinari.
D’altra banda, els dipòsits a la vista i d’es-
talvi van pujar el 14,9% el 2005, força més
que el 2004, quan van créixer el 9,9%.

A més dels dipòsits, els fons d’inversió
també gaudeixen de les preferències dels
estalviadors. El patrimoni dels fons d’in-
versió mobiliària va augmentar en 2.272
milions d’euros al gener fins a col·locar-se
en 248.132 milions, segons la informació
proporcionada per Inverco, l’associació de
gestores. Així, el volum d’actius dels fons
d’inversió mobiliària ha crescut el 12,2%
en els dotze últims mesos. Les subscrip-

Les preferències dels
estalviadors es dirigeixen
cap als fons globals i cap 
als de renda variable.
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Saldo Variació any actual

Milions Milions
%d’euros d’euros

A la vista i d’estalvi (**)

A termini fins a 2 anys (*)

A termini a més de 2 anys (*)

Cessions temporals

Total (*)

Dipòsits en monedes no euro

TOTAL (*)

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

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

comparabilitat.

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

FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.

396.355 51.281 14,9 43,4

190.516 30.049 18,7 20,9

236.756 109.288 85,7 26,0

73.052 –7.597 –9,4 8,0

896.680 183.022 25,6 98,3

15.639 9.792 167,5 1,7

912.319 192.814 26,8 100,0

DIPÒSITS D’EMPRESES I FAMÍLIES A LES ENTITATS DE CRÈDIT

Desembre 2005

%
participació

El 2006 els tipus d’interès
bancaris probablement
pujaran moderadament.



cions netes registrades al gener van ser de
844 milions d’euros, i la resta de l’incre-
ment del patrimoni va correspondre a
plusvàlues, a causa, especialment, del
favorable comportament dels mercats
borsaris. La major part del diner fresc es
va dirigir cap als fons globals i cap a la
renda variable a la recerca de rendibilitats
superiors a les ofertes per la renda fixa.
De fet, es van produir importants reem-
borsaments en els fons de diner i de ren-
da fixa, de manera que els inversors van
mostrar menys aversió al risc.

El rendiment mitjà anual ponderat dels
fons d’inversió mobiliària en els dotze
últims mesos fins al gener va ser del 5,0%.
Totes les modalitats de fons van anotar
rendibilitats anuals positives, però les
diferències van ser notables. Així, la renda
variable dels mercats emergents va acon-
seguir uns guanys extraordinaris del
64,2%, mentre que els fons de renda fixa
a llarg termini només van reportar
l’1,14%.

En un altre àmbit, el volum d’actius dels
fons de pensions va augmentar en 9.822
milions d’euros el 2005 i va arribar als
72.628 milions al final de l’exercici, amb
una alça anual del 15,6%. Tots els siste-
mes de plans de pensions van registrar
notables augments en les seus patrimonis
el 2005, però els més elevats van corres-
pondre al sistema individual, del 17,6%, i
al sistema associat, del 16,6%. Per la seva
banda, el volum d’actius del sistema d’ocu-
pació va créixer el 12,6%. D’altra banda,
va continuar augmentant el nombre de
comptes de partícips dels plans de pen-
sions, que va arribar als 9.250.729 al final
de l’any passat. Aquest nombre va repre-
sentar un increment del 7,6%. Cal desta-
car l’augment del nombre de comptes de
partícips del sistema d’ocupació, del
20,1%, fins a 1.537.551. Pel que fa a les
rendibilitats obtingudes pels fons de pen-
sions, la mitjana anual del 2005 va ser d’un
notable 7,2%. La mitjana dels quinze
últims anys ha estat del 6,8% i ha superat
amb escreix la taxa d’inflació del període.

Els fons de pensions
aconsegueixen una
rendibilitat anual mitjana
del 7,2% el 2005 i gairebé
doblen la inflació.
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FORT AUGMENT DEL PATRIMONI DELS FONS DE PENSIONS EL 2005

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

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

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

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

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

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

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

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

12. La 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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