
 

 

Pols Econòmic 
Del 12 al 18 de gener de 2015 

 

-10

-5

0

5

10

15

01/11 10/11 07/12 04/13 01/14 10/14

Alemanya França
Itàlia Espanya

Nota: *Sèrie desestacionalitzada, mitjana mòbiil de 3 mesos.  
Font: "la Caixa" Research, a partir de dades d'Eurostat. 
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Espanya: comerç exterior de béns* 
Variació interanual (mitjana mòbil de 3 mesos), % 
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Font: "la Caixa" Research, a partir de dades del Banc d'Espanya. 
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Espanya   
Els principals desequilibris macroeconòmics continuen 
corregint-se  

 El preu del petroli pressiona la inflació a la baixa. La 
taxa d’inflació es va contraure sis dècimes fins al -1,0% al 
desembre a causa de la caiguda del preu del petroli (-20% 
respecte del mes anterior), i tot apunta que es  mantindrà 
en terreny negatiu els propers mesos. Així, Espanya tanca 
el 2014 amb una inflació mitjana del -0,1%, 0,5 p.p. per 
sota de la taxa mitjana de la zona de l'euro, la qual cosa 
permet que continuï guanyant competitivitat. La inflació 
subjacent va millorar lleugerament fins al 0,0% després de 
tres mesos en el -0,1%. 

 Les exportacions de béns consoliden el canvi de 
tendència. Les exportacions nominals de mercaderies van 
créixer un 3,2% interanual al novembre. Així mateix, 
prenent la mitjana dels últims tres mesos, es manté el 
canvi positiu de tendència iniciat a mitjan 2014. D’altra 
banda, les importacions van avançar un 2,0% interanual, 
molt per sota del 7,7% del mes anterior. Aquest alentiment 
és degut a la caiguda de la factura de les importacions 
energètiques, un factor que impulsarà la correcció del 
dèficit comercial els properes mesos 

 Signes de millora en el sector immobiliari. La 
compravenda d’habitatges acumulada de 12 mesos va 
créixer al novembre, un 0,7% anual, el primer avanç 
positiu des del 3T 2013. Aquesta dada, juntament amb 
l’augment dels visats d’obra nova, mostra que l’activitat 
immobiliària comença a reanimar-se. 

 El procés de desapalanquejament del sector privat 
prossegueix lentament. El deute de les famílies i de les 
empreses no financeres es va reduir novament en el 3T: 
representa el 72,4% i el 109,7% del PIB i acumula un 
descens de 12 p.p. i del 24 p.p., respectivament, des del 
màxim assolit el 2010. Els balanços bancaris també 
continuen millorant, com fa palès la nova reducció de la 
taxa de morositat fins al 12,7% al novembre. 

Unió Europea  
La recuperació de la zona de l’euro avança lentament 

 Dades fluixes de producció industrial. La taxa de 
variació interanual es va situar en terreny negatiu al 
novembre als tres països principals de la zona de l’euro: 
Alemanya, França i Itàlia. A Espanya es va mantenir en 
cotes positives, però amb un registre inferior al dels 
darrers mesos.  

 Bones dades en la balança comercial de béns.  La zona 
de l’euro va tenir un superàvit comercial de 20.000 milions 
d’euros al novembre. Les exportacions van augmentar un 
0,2% respecte del mes anterior i les importacions van 
continuar estables. Tant la depreciació de l’euro com la 
davallada del preu del petroli estan impulsant el sector 
exterior i enguany continuaran fent-ho. 
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Xina: comerç exterior de béns* 
Variació interanual (acumulat de 12 mesos), % 
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16-1-15 var. setm. 2015
Tipus 3 mesos Zona euro 0,06 -0,01 -0,02

EUA 0,24 +0,00 -0,02
Tipus 1 any Zona euro 0,30 -0,02 -0,03
Tipus 10 anys Bund alemany 0,45 -0,04 -0,09

EUA 1,84 -0,11 -0,33
Espanya 1,50 -0,22 -0,11

$/€ 1,157 -0,03 -0,05
Dow Jones 17.512 -1,3% -1,7%
Euro Stoxx 50 3.202 5,2% 1,8%
IBEX 35 10.039 3,3% -2,3%
Brent a un mes $/barril 50,2 0,1% -12,5%
Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de Bloomberg.

Cotitzacions de mercats

Dades previstes del 19 al 25 de gener 

19 Zona euro Balança de pagaments (nov.) 
20 Espanya Indicadors activitat serveis (nov.) 

 Xina PIB (4T) 
 Món FMI (WEO) 

21 EUA  Habitatges iniciats (des.) 
22 Espanya Enquesta de població activa (4T) 

 Zona euro Confiança del consumidor (gen.), 
Deute públic (3T) 

23 Zona euro PMI manuf. (gen.), PMI serveis (gen.) 
 França PMI manuf. (gen.), PMI serveis (gen.) 
 Alemanya PMI manuf. (gen.), PMI serveis (gen.) 
  EUA Venda habitatges segona mà (des.) 
   

 

Economia internacional 
L’activitat avança als EUA en un entorn de preus a la 
baixa, i les exportacions repunten a la Xina 

 La inflació nord-americana es desaccelera. L’IPC del 
desembre va avançar un 0,8% interanual, cinc dècimes 
menys que al novembre, a causa de la forta caiguda del 
component energètic. D’altra banda, l’índex subjacent 
(sense aliments ni energia) va avançar un 1,6% interanual, 
una dècima per sota del registre del novembre. Tot això es 
produeix en un context d’expansió continuada, com avala 
l’estudi de camp que elabora regularment la Reserva 
Federal (Beige Book).  

 Les exportacions de la Xina sorprenen a l’alça al 
desembre. Les exportacions nominals van avançar un 
significatiu 9,7% interanual al desembre, molt per sota del 
4,7% del novembre. La tendència de fons és clarament 
positiva, i s’observa en la bona evolució de la variació 
interanual de les exportacions acumulades dels darrers 12 
mesos (vegeu el gràfic corresponent). Les importacions 
van caure un 2,4% interanual, la qual cosa reflecteix 
l’encara dèbil demanda interna. 

 La inflació de l’Índia continua sent baixa. L’IPC del 
desembre va pujar un 5,0% interanual (4,4% al novembre), 
per sota del que s’esperava. El descens del preu del 
petroli i dels aliments està contribuint a mantenir la inflació 
en cotes baixes per als estàndards de l’Índia. En aquest 
context, el banc central va rebaixar el tipus repo de 
referència del 8,0% al 7,75%, deixant la porta oberta a 
noves davallades.  

Mercats financers 
El banc central suís sorprèn en l’avantsala de la reunió 
del BCE d’aquesta setmana 

 L’SNB deixa d’intervenir sobre el franc suís.   L’autoritat 
monetària suïssa, de manera inesperada, va fer un gir en 
la seva estratègia i va retirar el terra del tipus de canvi del 
franc suís davant de l’euro (estava en 1,20 francs suïssos 
per euro) i rebaixar el tipus de dipòsit al -0,75%. Aquesta 
decisió va tenir lloc dies després que un assessor del 
Tribunal Europeu de Justícia donés el vistiplau a la 
legalitat del programa OMT que el BCE va engegar el 
2012. Es presumeix que, d’aquesta manera, l’autoritat 
monetària suïssa pretén reduir els efectes que el probable 
QE sobirà del BCE tindria sobre la seva divisa. Després de 
l’anunci, la divisa helvètica es va apreciar prop d’un 20% 
davant l’euro (fins a 0,98 francs suïssos per euro) i el 
dòlar, mentre que la borsa suïssa va registrar pèrdues 
importants. En un marc més ampli, els parquets europeus 
van presentar avanços moderats i les rendibilitats de les 
corbes sobiranes van cedir posicions.  

 El Tresor presenta una estratègia de finançament per 
al 2015 molt similar a la de l’any passat. L’objectiu 
d’emissions brutes continua sent exigent: 239.000 milions 
d’euros, dels quals, el 60% serà a través de títols a mitjà i 
a llarg termini. Esperem, no obstant això, que la millora 
prevista de les condicions de finançament del sector públic 
al llarg de 2015 afavoreixi un nou descens del cost mitjà 
del deute (el 2014 estava en el 3,5%). 

http://www.lacaixaresearch.com/

