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Zona de l’euro: previsions de l’FMI 
Variació anual, %  

       Previsió PIB Var. respecte 
previsió oct-14 

 2014 2015 2016 2015 2016 

Zona euro 0,8 1,2 1,4 0,2 0,3 

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

França 0,4 0,9 1,3 0,1 0,2 

Itàlia -0,4 0,4 0,8 0,5    0,5 

Espanya 1,4 2,0 1,8 0,3 = 

Font: “la Caixa” Research, a partir de dades de l’FMI (WEO). 
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Espanya   
L'economia espanyola continua reportant bones dades 

 Les noves comandes de la indústria s'acceleren, amb 
un augment del 4,4% interanual al novembre. Les 
comandes del mercat intern continuen recuperant-se 
gradualment mentre que les procedents de la zona euro 
mantenen un bon ritme de creixement. Al contrari, les 
comandes de fora de la zona euro es desacceleren, en 
línia amb la revisió a la baixa de les expectatives per a 
aquests mercats. 

 Balanç positiu del mercat laboral en el 4T. La xifra 
d'ocupats va créixer per damunt del que s’esperava (1,0% 
intertrimestral en termes desestacionalitzats). Més enllà del 
sector serveis, l'avanç de l’ocupació s'està consolidant en la 
indústria i en la construcció, que porten tres trimestres 
creant ocupació. El fort augment de la població activa en el 
4T va superar les expectatives i apunta que la millora 
econòmica podria haver començat a diluir l'efecte desànim. 
Com a contrapartida, la taxa d'atur va frenar el seu camí 
decreixent i es va mantenir en el 23,7%.  

 El sector turístic tanca 2014 amb una xifra rècord de 
turistes internacionals. Espanya va rebre prop de 65 
milions de turistes estrangers el 2014, 4,3 milions més que 
el 2013, fet que suposa un augment del 7,1%. La major 
part de països europeus van incrementar l'emissió de 
turistes respecte de l'exercici anterior, amb l'excepció de 
Rússia, la caiguda de la qual se situa prop del 10%. 

Unió Europea  
Una setmana crucial per al futur de la zona de l’euro  

 L’FMI espera que la recuperació es consolidi el 2015, 
però amb més lentitud del que es preveia anteriorment 
malgrat l'impacte positiu de la baixada del preu del petroli i 
la depreciació de l'euro. La institució va reduir les seves 
previsions de creixement fins a l'1,2% el 2015 i l'1,4% el 
2016. Destaca la revisió a la baixa del creixement d'Itàlia, i 
a l'alça per a Espanya. L’FMI va efectuar aquest canvi 
abans que el BCE fes públics els detalls del pla d'expansió 
quantitativa.  

 Els indicadors d'activitat de la zona de l’euro repunten 
a l'inici de l'any. L'índex PMI compost del gener va assolir 
els 52,5 punts, el màxim dels últims sis mesos. Tant l'índex 
PMI de serveis com el de manufactures assenyalen un 
enfortiment de l'activitat.  

 Tant l'oferta com la demanda de crèdit augmenten en 
la zona de l’euro. L'enquesta de préstecs bancaris del 4T 
2014 mostra una nova relaxació dels criteris d'aprovació 
dels préstecs i un augment de la demanda en totes les 
categories. Els bancs espanyols van mantenir sense 
canvis les condicions creditícies, mentre que la demanda 
de crèdit va créixer en tots els segments i, a més, s'espera 
un nou increment de cara al 1T.  
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Dades previstes del 26 de gener a l’1 de febrer 

26 Alemanya Índex IFO (gen.) 
27 Espanya Hipoteques (nov.) 

 Regne Unit Avanç PIB (4T) 

 EUA Case-Shiller, Venda habitatges nous 
(des.), Confiança del consumidor (gen.) 

29 Espanya Vendes minoristes (des.) 

 Zona euro Confiança del consumidor (gen.), Índex 
de sentiment econòmic (gen.) 

30 Espanya Avanç PIB (4T), Balança de pagaments 
(nov.), Avanç IPC (gen.) 

 Zona euro Avanç IPC (gen.), Atur (des.) 
 EUA PIB (4T) 

 

23-1-15 var. setm. 2015
Tipus 3 mesos Zona euro 0,05 -0,01 -0,03

EUA 0,24 -0,00 -0,02
Tipus 1 any Zona euro 0,28 -0,02 -0,05
Tipus 10 anys Bund alemany 0,36 -0,09 -0,18

EUA 1,80 -0,04 -0,37
Espanya 1,38 -0,13 -0,24

$/€ 1,120 -0,04 -0,09
Dow Jones 17.673 0,9% -0,8%
Euro Stoxx 50 3.383 5,6% 7,5%
IBEX 35 10.582 5,4% 2,9%
Brent a un mes $/barril 48,8 -2,8% -14,9%
Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de Bloomberg.
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FMI: PIB 
Variació anual, % 
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Emergents 4,3 
Món 3,5 
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Xina: PIB 
      %  Previsió 

4T 2015 

Economia internacional 
L’FMI rebaixa les perspectives de creixement global i la 
Xina continua el seu alentiment controlat 

 Segons l’FMI, l'economia mundial creixerà un 3,5% el 
2015 i un 3,7% el 2016, per damunt del 3,3% de 2014 
però, en tots dos casos, tres dècimes per sota de la 
previsió d'octubre. La llista de factors de risc continua sent 
important. Els principals riscos a la baixa són els 
geopolítics i els financers, inclòs el procés de normalització 
monetària dels EUA. Per països, a excepció del pronòstic 
per als EUA, que torna a millorar, la revisió a la baixa és 
generalitzada: relativament moderada en la zona de l’euro 
i el Japó i més marcada en les economies emergents. La 
rebaixa de les perspectives de creixement és especialment 
significativa entre els exportadors de petroli (destaca el      
-3,0% previst per a Rússia el 2015).  

 La Xina va créixer un 7,4% el 2014, fet que allunya els 
temors d'un hard landing. El PIB va avançar un 7,3% 
interanual en el 4T 2014, la qual cosa deixa el còmput 
anual en el 7,4% (lleugerament per sota de les nostres 
previsions, però sorprenent de manera positiva el consens 
d'analistes). D’altra banda, els indicadors més recents 
d'activitat segueixen mostrant avanços significatius, encara 
que més moderats que anys anteriors (la producció 
industrial va accelerar fins al 7,9% interanual al 
desembre). 

Mercats financers 
Mario Draghi compleix amb el guió i anuncia el 
llançament d'un ambiciós programa expansiu 

 El BCE comprarà deute sobirà a partir del març. El 
deteriorament de la inflació i la discreta efectivitat de les 
mesures adoptades fins al moment han portat el Consell 
de Govern de l'entitat a incrementar la compra d'actius. 
Les compres ascendiran a un import conjunt de 60.000 
milions d'euros mensuals (aproximadament 1,1 bilions 
d'euros en termes acumulats) i estan compostes per títols 
de deute públic (emesos per Governs, agències i 
institucions europees), cèdules i ABS. Entre els aspectes 
positius, destaca la possible extensió del programa més 
enllà de setembre de 2016 si la inflació no dóna mostres 
de convergir cap a l'objectiu del 2%. En sentit oposat, el 
risc creditici assumit pels bancs centrals nacionals és 
elevat (80% de les noves compres). Amb tot, el veredicte 
inicial dels mercats ha estat molt favorable: forts 
descensos de les yields sobiranes de la regió i alces 
moderades en les borses. En el mercat canviari, l'euro ha 
accentuat la seva depreciació davant el dòlar (1,12 $) i la 
lliura (0,75 £). 

 Syriza guanya les eleccions a Grècia. Com apuntaven 
les enquestes, el partit antiausteritat s'ha imposat en els 
comicis, encara que s'ha quedat a les portes d'assolir la 
majoria absoluta. Així i tot, és previsible que la moderació 
de la postura del partit faciliti que assoleixi acords amb les 
autoritats europees en matèria fiscal. La reacció dels 
mercats en l'obertura no ha deparat grans ensurts. Els 
futurs de les borses europees obren amb caigudes lleus i 
la yield del deute grec a 10 anys repunta moderadament 
fins al 8,6 %. 

http://www.lacaixaresearch.com/
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