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Nota: *Dades corregides d'efectes estacionals i de calendari. 
Font: "la Caixa" Research, a partir de dades d'Eurostat. 

Espanya: costos salarials per hora* 
Variació interanual, % 
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Font: "la Caixa" Research, a partir de dades del Dep. de Duanes. 
 
 

Espanya: comerç exterior de béns* 
Variació interanual (mitjana mòbil de 3 mesos), % 
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Zona de l'euro: IPCH 
Variació interanual, % 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades d'Eurostat. 
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Pols Econòmic 
Del 16 al 22 de març de 2015 

 

Espanya: crèdit al sector privat resident 
Creixement interanual, %  

  JUN-14 SET-14 DES-14 

Habitatge -7,4 -7,9 -6,5 
     Llars -3,8 -4,0 -4,1 

      Promotors -18,8  -19,9 -15,0 
 Consum   -1,0    -1,9   -0,2 
 Construcció -13,6  -15,1 -17,3 
 Indústria   -9,8    -8,1  -2,8 
 Serveis no financers   -5,0   -4,8  -5,7 
 Serveis financers    3,1     0,7 11,5 
 Agricultura   -7,4   -5,0  -4,1 
Total        -7,9 -8,1     -6,5 

Nota: *Al gener de 2014, el Banc d’Espanya va introduir el crèdit a EFC. Les 
dades que es mostren incorporen aquest canvi de perímetre. 
Font:”la Caixa” Research, a partir de dades del Banc d’Espanya. 

 

 

 
 
Espanya   
La recuperació es veu reforçada per la contenció dels 
costos salarials, la millora del sector exterior i el suport 
del sector bancari 

 Continuen els guanys de competitivitat. En el 4T 2014, 
els costos salarials van augmentar el 0,4% interanual a 
Espanya davant l'1,1% interanual registrat a la zona de 
l’euro. S'espera que el diferencial dels increments salarials 
entre Espanya i la zona de l’euro es mantingui durant els 
propers trimestres, i que això permeti que la competitivitat 
de l'economia espanyola continuï millorant. 

 L'any comença amb unes exportacions una mica  més 
febles. Al gener, les exportacions de béns es van reduir el 
2,9% interanual, la qual cosa interromp (preveiem que de 
manera temporal) el canvi de tendència iniciat al final de 
2014. Tot i així, la caiguda més pronunciada de les 
importacions (-3,2%) ha comportat una millora del saldo 
comercial al gener. 

 El procés d'ajust dels balanços bancaris continua 
progressant. Al desembre, el ritme de contracció del 
saldo viu de crèdit es va reduir, gràcies al bon 
comportament d'alguns segments, com ara el crèdit al 
consum i a serveis financers, que van compensar les 
notables caigudes que encara experimenta el crèdit a la 
construcció i a promotors. Al gener, les sortides netes 
d'actius dubtosos es van moderar en comparació amb  
mesos anteriors (-0,6% intermensual al gener davant el     
-2,2% al desembre), encara que, en el darrer any, el saldo 
de crèdit dubtós ha baixat el 13,0% i se situa en 171.652 
milions d'euros. La taxa de morositat del sistema financer 
es va mantenir en el 12,5%. 

Unió Europea  
Millors perspectives de creixement a tota la zona de 
l’euro, especialment a Alemanya 

 L'OCDE millora les perspectives de creixement de la 
zona de l’euro fins a l'1,4% el 2015 i el 2,0% el 2016. 
L'organització internacional destaca la fortalesa 
d'Alemanya, amb creixements previstos de l'1,7% i el 2,2% 
per al 2015 i el 2016, respectivament. La locomotora 
alemanya accelerarà el seu creixement el 2015, amb el 
suport d'una forta demanda interna, en particular, del 
consum. Així mateix, els salaris haurien de continuar 
augmentant el 2015, gràcies als increments salarials 
pactats en diversos convenis col·lectius, com ara el del 
sindicat IG Metall (+3,4%). 

 Repunt de la inflació al febrer. La taxa d'inflació de la 
zona de l’euro es va situar en el -0,3% (-0,6% al gener). 
Aquest repunt també afecta la inflació subjacent, que puja 
una dècima fins al 0,7%, recolzada per l'evolució del preu 
dels serveis. Per països, destaca Itàlia, on la inflació va 
abandonar les cotes negatives (+0,1%). 
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Font: "la Caixa" Research, a partir de dades del Dep. de Comerç. 

Japó: balança comercial  
Dades mensuals, mM¥ Dades mensuals, mM¥ 
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Emergents: IPC 
Variació interanual, % 

POLS ECONÒMIC és una publicació de l'Àrea de Planificació Estratègica i Estudis de CaixaBank que conté informacions i opinions que procedeixen de fonts considerades 
fiables. CaixaBank no garanteix l'exactitud de la mateixa ni es responsabilitza dels errors ni omissions que contingui. Aquest document té un propòsit merament informatiu, 
per la qual cosa CaixaBank no es responsabilitza en cap cas de l'ús que es faci del mateix. Les opinions i estimacions són pròpies de l'àrea i poden estar subjectes a canvis 
sense avisar.  

 Pols Econòmic – del 16 al 22 de març de 2015 www.laCaixaResearch.com 

Dades previstes del 23 al 29 de març 

23 Espanya Entrada de turistes estrangers (feb.) 
 Zona euro Avanç confiança consumidor (mar.) 

24 Espanya Comandes industrials (gen.), 
Indicadors act. serveis (gen.) 

 Zona euro PMI compost (mar.) 
 Alemanya PMI compost (mar.) 
 França PMI compost (mar.) 
 Regne Unit IPC (feb.) 
 EUA IPC (feb.), PMI manufactures (mar.) 

25 Alemanya Índex IFO (feb.) 
26 Espanya Estadística d’hipoteques (gen.) 
27 Japó IPC (feb.) 

 

20-3-15 var. setm. 2015
Tipus 3 mesos Zona euro 0,02 0,00 -0,06

EUA 0,24 -0,00 -0,02
Tipus 1 any Zona euro 0,21 -0,01 -0,12
Tipus 10 anys Bund alemany 0,18 -0,07 -0,36

EUA 1,93 -0,18 -0,24
Espanya 1,18 0,03 -0,43

$/€ 1,082 0,03 -0,13
Dow Jones 18.128 2,1% 1,7%
Euro Stoxx 50 3.726 1,9% 18,4%
IBEX 35 11.420 3,5% 11,1%
Brent a un mes $/barril 55,3 1,2% -3,5%
Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de Bloomberg.

Cotitzacions de mercats

Economia internacional 
Els EUA continuen avançant, encara que una mica per 
sota del que s’esperava, i les exportacions japoneses 
milloren 

 Continua l'expansió als EUA, malgrat que alguns 
indicadors són més febles del que es preveia. En 
particular, l'índex de producció industrial va avançar el 
3,5% interanual al febrer, per sota del 4,2% de mitjana de 
2014. En la mateixa línia, alguns dels primers índexs de 
sentiment empresarial (com el que elabora la Fed de 
Filadèlfia) també s'han situat lleugerament per sota de les 
expectatives del consens, tot i que encara marquen 
avanços significatius. 

 Millora del sector exterior al Japó. El dèficit comercial va 
augmentar al febrer per la pausa de les exportacions amb 
motiu de l'Any Nou xinès. Sense aquest efecte puntual, les 
exportacions haguessin crescut un 6,9% interanual. Així 
mateix, el saldo comercial subjacent (descomptant-hi la 
factura del petroli) dels últims 12 mesos es va situar en un 
positiu 0,9% del PIB. 

 L'Índia posa ordre als seus desequilibris. L'IPC del 
febrer va pujar un 5,4% interanual. Malgrat situar-se una 
mica per damunt del que esperava el consens, la tendència 
de la inflació continua sent molt satisfactòria, sobretot si la 
comparem amb altres grans economies emergents (com 
ara el Brasil o Turquia). D'altra banda, el saldo exterior del 
país asiàtic també continua millorant. Al febrer, el dèficit 
comercial va baixar dels 8.300 milions de dòlars al gener a 
6.300 milions, gràcies, en part, a la caiguda del preu del 
petroli. 

Mercats financers 
Els mercats celebren l'estratègia prudent de la Fed 

 La Fed elimina el terme “pacient” però alenteix el camí 
previst de pujades dels tipus d'interès. En la darrera 
reunió, l'autoritat monetària va modificar la seva estratègia 
de comunicació: va deixar d'usar el terme “paciència” i va 
indicar que l'augment del tipus oficial a l'abril és 
improbable. Malgrat que l'opció d'una alça eventual de 
tipus al juny no està descartada, el més probable és que la 
institució mogui fitxa després de l'estiu. La rebaixa de les 
previsions de creixement i inflació n’és el principal 
justificant. En conseqüència, els membres del banc central 
també van rebaixar l'avanç del tipus rector previst a mitjà 
termini, situant-lo en el 0,625% per al final de 2015, 
respecte de l'1,125% previst en la reunió del desembre. El 
biaix acomodatici del missatge de la Fed ha animat les 
borses internacionals i el deute públic nord-americà, alhora 
que ha debilitat el dòlar.  

 El viratge expansiu global continua. El banc central 
suec rebaixa novament el tipus oficial, en 15 p. b.              
(-0,25%), i incrementa l'escala de compres de deute públic, 
per tal de reduir les pressions a l’alça sobre el preu de la 
seva divisa. En l'esfera emergent, el banc central xinès 
redueix el tipus d'interès de les seves operacions de 
finançament amb la banca en 10 p. b., fins al 3,65%. 
D’altra banda, la disminució de les tensions sobre el ruble 
ha permès que Rússia retalli el tipus rector en 100 p. b., 
fins al 14 %. 

http://www.lacaixaresearch.com/
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