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Espanya   
El bon ritme de creixement amb què l'economia 
espanyola va tancar el 2014 prossegueix el 2015  

 El sector serveis i la indústria mantenen el to 
expansiu. La xifra de negocis del desembre va augmentar 
el 2,9% interanual en els serveis, mentre que va baixar el 
1,0% en la indústria, sobretot a causa del retrocés del preu 
de l'energia (-23,7%). Aquestes dades, juntament amb els 
registres positius dels indicadors d'activitat del gener, 
apunten que el bon ritme de creixement del PIB es manté 
en el 1T.  

 Els últims mesos de 2014 van apuntalar un canvi de 
tendència en les exportacions de béns. Les 
exportacions de mercaderies van créixer el 2,5% el 2014. 
Malgrat que aquest registre se situa per sota del 4,3% de 
2013, la tendència dels últims mesos és esperançadora. 
La baixada del preu del cru ha alentit el ritme de 
creixement de les importacions, cosa que, juntament amb 
la millora de les exportacions, propiciarà una correcció del 
saldo per compte corrent. El saldo per compte corrent 
també es veurà recolzat per la bona marxa del turisme, 
que, al gener, va registrar un augment del 3,2% interanual 
del nombre de turistes internacionals.  

 El deute del sector públic va assolir el 98,1% del PIB 
en el 4T 2014 (96,8% en el 3T). Preveiem que el deute 
públic s'estabilitzi al voltant del 101% del PIB el 2016 i que 
després iniciï una suau tendència a la baixa. 

 El crèdit dubtós va caure el 12,5% el 2014, des del 
màxim de 197 milers de milions d'euros de fa un any fins 
als 173 milers de milions del desembre. Atès que el crèdit 
total va retrocedir a un ritme menor (-4,7% interanual), la 
taxa de morositat va baixar 1,1 punts fins al 12,5 %. La 
millora econòmica el 2015 permetrà que aquesta 
tendència es consolidi, gràcies a una menor entrada de 
crèdits en mora i a l'augment de les recuperacions dels 
crèdits dubtosos. 

Unió Europea  
El ritme de recuperació de la zona de l’euro s'intensifica 

 Avanç molt notable dels indicadors d'activitat 
econòmica i de la confiança del consumidor. L'índex 
PMI compost de la zona de l’euro va assolir els 53,5 punts 
al febrer, el nivell màxim dels últims set mesos. La millora 
es va produir, sobretot, gràcies al fort augment registrat en 
el sector dels serveis. Per països, França va sorprendre 
favorablement després que l’índex PMI compost pugés 
intensament fins als 52,2 punts, el valor més alt des de 
l'agost de 2011. A més, el camí alcista de l'índex PMI 
alemany corrobora que aquesta economia segueix sent el 
motor de la recuperació. Una altra mostra que les 
perspectives de creixement de la zona de l’euro estan 
millorant és el fort increment al febrer de la confiança del 
consumidor, que es va situar en nivells que no es veien 
des d'estiu de 2007. 
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Zona de l'euro: PMI compost 
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Dades previstes del 23 de febrer a l’1 de març 

  24 Zona euro IPC (gen.) 
 Alemanya Desglossament PIB (4T) 

 EUA Índex Case-Shiller (des.), Confiança del 
consumidor (feb.) 

25 EUA Vendes d’habitatges nous (gen.) 

26 Espanya Desglossament PIB (4T), Preu 
habitatge (4T), Hipoteques (des.) 

 Zona euro Confiança empresarial (feb.), 
Confiança consumidor (feb.) 

 EUA IPC (feb.) 

27 Espanya Avanç IPC (feb.),  
Balança pagaments (des.) 

 Polònia PIB (4T) 
 

20-2-15 var. setm. 2015
Tipus 3 mesos Zona euro 0,05 0,00 -0,03

EUA 0,24 +0,01 -0,02
Tipus 1 any Zona euro 0,25 -0,01 -0,08
Tipus 10 anys Bund alemany 0,37 +0,03 -0,17

EUA 2,11 +0,06 -0,06
Espanya 1,50 -0,05 -0,11

$/€ 1,138 0,00 -0,07
Dow Jones 18.140 0,7% 1,8%
Euro Stoxx 50 3.491 1,2% 10,9%
IBEX 35 10.879 1,3% 5,8%
Brent a un mes $/barril 60,2 -2,1% 5,0%
Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de Bloomberg.
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Japó: PIB 
%                         Previsió 

Economia internacional 
Els EUA continuen avançant a bon ritme, però el Japó surt 
de la recessió a pas lent 

 L'expansió nord-americana continua i encara té un 
cert recorregut a l'alça. La taxa d'utilització de la 
capacitat productiva es va mantenir plana en el 79,4% al 
gener. Encara que aquest nivell suposa una millora d'1,3 
p. p. respecte del registre de fa un any, encara se situa 5,9 
p. p. per sota del màxim històric.  

 El Japó surt de la recessió, però decep, especialment 
per la recuperació anèmica del consum. El PIB del 4T va 
avançar el 0,6% intertrimestral, per sota del 0,9% que 
esperava el consens. La dada situa el còmput anual del 
2014 en el 0,0% i ens porta a rebaixar la nostra previsió 
d'avanç per al 2015, de l'1,2% al 0,8%. 

 L'Índia millora les estadístiques i revisa el creixement 
del PIB notablement a l'alça. Concretament, segons la 
nova medició oficial, el PIB va avançar un 7,5% interanual 
en el 4T, per sota del 8,2% del 3T, però molt per damunt 
de l'avanç del 5% de la sèrie antiga. 

 Mèxic s'accelera fins al 2,6% interanual en el 4T 2014 
(2,2% en el 3T), cosa que situa el còmput total de l'any en 
el 2,1%, 0,7 punts per damunt de l'avanç del 2013. Malgrat 
l'acceleració del creixement, l'ajust de la despesa pública 
anunciat (equivalent al 0,7% del PIB, i que afectarà a les 
inversions de PEMEX) ens obliga a revisar el creixement 
de 2015 a la baixa (del 3,4% al 3,1 %). 

Mercats financers 
Els mercats, pendents de la situació a Grècia 

 Grècia aconsegueix un acord in extremis. El Govern 
grec ha aconseguit pactar amb els membres de l'Eurogrup 
una pròrroga de quatre mesos de l'actual programa de 
rescat. Grècia, que s'ha compromès a respectar el 
pagament de les seves obligacions creditícies, ha remès 
una llista de reformes estructurals que haurà d'aprovar 
l'antiga troica. Sota aquest clima, les borses europees es 
van anotar lleugers guanys en l'acumulat setmanal, mentre 
que l'encreuament de l'euro davant el dòlar es va mantenir 
en una franja de fluctuació estreta. Així mateix, les 
tensions sobre el deute públic es van circumscriure a 
l'àmbit grec, sense que s'hagi observat cap afectació a la 
resta de primes de risc perifèriques de la regió. 

 La Reserva Federal manté la cautela. L'acta del Comitè 
de Mercat Obert de finals de gener revela certa prudència 
a l'hora de plantejar la primera pujada dels tipus d'interès 
oficials. Els membres de la Fed volen evitar un enduriment 
prematur de les condicions monetàries que comprometi 
l'avanç del mercat laboral i l'activitat econòmica. No 
obstant això, cal recordar que aquesta reunió va tenir lloc 
abans que es conegués la bona dada d’ocupació del 
gener. Mentrestant, la campanya de beneficis del 4T 2014 
de les companyies de l’S&P-500 està donant bons 
resultats. Fins al moment, del total de 391 empreses que 
han presentat els comptes, el 71% ha sorprès de manera 
positiva, malgrat que els ingressos recurrents presenten 
una evolució menys favorable a causa de l'apreciació del 
dòlar i, en el cas de les companyies energètiques, de 
l'abaratiment del petroli. 

http://www.lacaixaresearch.com/
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